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Φως… από τις κρουαζιέρες
Διπλασιάστηκαν οι αφίξεις 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΑΣ
Συγκεχυμένη είναι η κατά-

σταση σε ότι αφορά την επί-
σκεψη τουριστών στο νησί μας. 
Από τη μια, λόγω της πολιτι-
κής κατάστασης, ακυρώνονται 
κρατήσεις σε ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, από 
την άλλη όμως, καταφτάνουν 
στο λιμάνι του νησιού μας 
κρουαζιερόπλοια, ελπίδα φωτός στην τουριστική κίνηση, που 
φέτος αναμένεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Γι’ αυτό, είναι 
επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών μας, για να 
διευκολύνουμε την προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων.

Ο Τουριστικός Πράκτορας που ασχολείται με τις κρουαζιέ-
ρες Γιάννης  Μπιζάς, μιλάει στη ΦτΠ, για την κίνηση στον το-
μέα αυτό, αλλά και για τα προβλήματα λόγω της μη κατάλλη-
λης υποδομής, καθώς και των απεργιών που εξαγγέλλονται 
και αποτρέπουν τους επισκέπτες να επιλέξουν τα νησιά μας, 
για τις διακοπές τους. 

Κύριε Μπιζά, υπάρχουν ακυρώσεις εισιτηρίων στα πλοία;
Η κίνηση το Πάσχα ήταν λίγο μειωμένη από άλλες χρονιές. 

Και αυτό, γιατί έγινε  αρκετή ζημιά από την απεργία της ΠΝΟ. 
Αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω, όχι μόνο την Μ. Τρίτη και 
Μ.Τετάρτη που δεν έγιναν τα δρομολόγια, αλλά και στη συνέ-
χεια. Υπήρχε κλίμα ανασφάλειας από κάποιες διαρροές από 
τους συνδικαλιστές που είχαν πει ότι θα επανέλθουμε και έτσι 
ο κόσμος φοβήθηκε. Την Πρωτομαγιά είχαμε πάλι απεργία, 
ευτυχώς ήταν μόνο ένα 24ωρο.  Έτσι, δεν είχαμε ανωμαλία 
στο να επιστρέψουν οι επισκέπτες. Θα λέγαμε πάντως, ότι η 
κίνηση ήταν ομαλή. Φοβάμαι όμως, ότι τις φήμες για απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, τις εκμεταλλεύονται τα ξένα μέσα που 
θέλουν να δυσφημίσουν την Ελλάδα και αυτό έχει άσχημο 
αντίκτυπο στον τουρισμό, γιατί δημιουργείται ένα αρνητικό 
κλίμα και μια ανασφάλεια. Φοβάμαι επίσης ότι με τις απεργίες 

θα κουράσουμε τον κόσμο που 
θέλει να έρθει στην Πάρο. Μια 
οι απεργίες, μια τα απαγορευ-
τικά… Είναι ωραίο το νησί μας, 
αλλά φοβάμαι ότι ο κόσμος 
μπορεί να κουράστηκε…

Μια ελπίδα λοιπόν είναι τα 
κρουαζιερόπλοια;

Ναι, είναι μια ελπίδα, γιατί 
είναι μια αυξανόμενη αγορά και παγκοσμίως και στη χώρα 
μας. Ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν μειωθεί, στον τομέα των 
κρουαζιερόπλοιων υπάρχει αύξηση.  Φέτος και στην Πάρο 
πάει καλά η κρουαζιέρα. Πέρσι είχαμε γύρω στις 25 αφίξεις, 
ενώ φέτος θα έχουμε 45, που είναι προγραμματισμένες για 
όλη τη σαιζόν. 

Η Πάρος είναι μια αγορά ανερχόμενη στην κρουαζιέ-
ρα. Πιστεύω, μετά την Μύκονο και την Σαντορίνη, οι οποίες 
προηγούνται με τεράστιες διαφορές βέβαια, καθώς είναι πα-
ραδοσιακοί προορισμοί κρουαζιέρας,  η Πάρος παίρνει σιγά – 
σιγά τα πάνω της. Πρέπει όμως ν’ αποκτήσει υποδομή για να 
έχουμε περισσότερα και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια. Γιατί 
τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια είναι μεγάλα και θέλουν 
να έχουν το ντόκο τους, αλλιώς ταλαιπωρούνται οι επιβάτες. 
Επίσης, τα πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν, λόγω 
διαστάσεων, ν’ αγκυροβολήσουν μέσα στον Κριό. 

Μια καλή προοπτική προς την κατεύθυνση αυτή, είναι, 
όπως μας είπαν από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι σχε-
διάζουν να τοποθετήσουν ναύδετα τα οποία μπορούν να πιά-
νουν επί τόπου και να μην χάνονται αποστάσεις με τις άγκυ-
ρες των πλοίων. Αυτό βέβαια, είναι για την επόμενη σαιζόν και 
ελπίζουμε να γίνει. Εμείς ήδη έχουμε ενημερώσει τις εταιρίες 
της κρουαζιέρας, πως εκτός απροόπτου θα τα έχουμε τα ναύ-
δετα, με την ελπίδα να γίνουμε ένας καλός προορισμός και να 
μας στέλνουν μεγαλύτερα πλοία.            συνέχεια σελ.3
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διαφήµισε την επιχείρησή σου
από 84€/χρόνο

για να σε βρίσκουν όλοι!

Ομαδική ασφάλιση από τον Δήμο
Παράξενα παιχνίδια
εις βάρος των μαθητών

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, πλην μιας ψήφου (Γρη-
γορία Πρωτολάτη), αποφάσισε στις 12 Μαρτίου να ασφαλί-
σει για τυχόν ατυχήματα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 
σχολικών εκδρομών και εκδηλώσεων, όλους τους μαθητές 
των σχολείων της Πάρου.

Από τότε έως σήμερα, παίζονται παράξενα παραταξιακά 
παιχνίδια, με αποτέλεσμα, ακόμη τα παιδιά να μην έχουν «ει-
σπράξει» το δώρο του Δήμου.

Η κατάσταση της υγείας, είναι σε κακά χάλια στο νησί μας 
και με την κίνηση αυτή ο Δήμος, μη έχοντας δικαιοδοσία να 
παρέμβει στο πρόβλημα, προσπαθεί να καλύψει ένα μέρος 
του προβλήματος, με την ασφάλιση αυτή σε περίπτωση ατυ-
χήματος. 

Η άρνηση της Ένωσης Γονέων να συνεργαστεί για να 
εκδοθούν τα ατομικά δελτία ασφάλισης του κάθε παιδιού, 
με το αιτιολογικό ότι το ονοματεπώνυμο του παιδιού είναι 
αυστηρά προσωπικό δεδομένο, προκαλεί εύλογα, πολλά 
ερωτήματα.

Είναι κρίμα και άδικο να αφήνουμε τα παιδιά ακάλυπτα 
ασφαλιστικά,  μόνο και μόνο γιατί οι αντιπαλότητες ορισμέ-
νων, καθώς και οι απαράδεκτες σκοπιμότητες, επικαλύ-
πτουν τα μικρά καθημερινά θέματα, ακόμη και αυτά που 
αφορούν τα παιδιά μας. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Αντιδήμαρχος Μ. Κωβαίος εξέ-
δωσε δελτίο Τύπου που απευθύνεται προς τους γονείς, για 
να καταλάβουν την ουσία των πραγμάτων και να ξεπερά-
σουν τις όποιες αναστολές. 

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται: 
«Ο Δήμος Πάρου βλέποντας καθημερινά την αναλγησία 

των κυβερνώντων, την συνεχώς καταρρέουσα δημόσια 
υγεία στο νησί μας, παρά τις προσωπικές ενέργειες του 
Δημάρχου, της διαπαραταξιακής επιτροπής, που ομόφωνα 
ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, την προσπάθεια των 
συλλόγων και των φορέων και επειδή δεν κατέστη δυνατή 
καμία αλλαγή ή βελτίωση στα θέματα υγείας που αφορούν 
τους κατοίκους της Πάρου, αποφάσισε:      σελ.5
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Φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας έχοντας πάντα το αί-
σθημα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, και σεβασμό 
προς τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, θα πραγματοποιή-
σει ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 2 Ιουνίου στην 
Πλατεία “ Παπα Γιώργη Στάμενα ” στην Μάρπησσα.

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου, αποφάσισε 
τη διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών από τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ο Σύλλογος πήρε την πρωτο-
βουλία για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου με αφορ-
μή το πνιγμό ενός μικρού παιδιού(4 ετών) τον Αύγουστο 
του 2011 στην παραλία Πίσω Λιβάδι. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής: Σάββατο 19/5: 10:00π.μ έως 1:30μ.μ. θεωρία, 
ερωτήσεις, συζήτηση( με κάποιο διάλειμμα ενδιάμεσα) - 
5:00 - 9:00μ.μ. επίδειξη και εξάσκηση ανά ομάδες σε ειδική 
κούκλα. Κυριακή 20/5 10:00π.μ. έως 12:30 μ.μ επίδειξη 
και εξάσκηση ανά ομάδες σε ειδική κούκλα
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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.

Συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου
στο δίκτυο "Future Library"

Με παιδιά η πρώτη δράση:
«Παριανός Κήπος»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, μαζί με άλλες 74 επιλεγμένες 
δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες από την Ελλάδα, συμ-
μετέχει στο δίκτυο «Future Library: προώθηση καινοτομί-
ας, δημιουργικότητας και κοινωνικών δικτύων».

Το Future Library χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα «Σταύ-
ρος Νιάρχος» και υλοποιεί εκπόνηση μελέτης σκοπιμό-
τητας, η οποία βασίζεται στην εις βάθος διερεύνηση και 
ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των δημοσίων και 
δημοτικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας.

 Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν 
υπάρχει δυνατότητα για μελλοντική μεταμόρφωση αυτών 
των επιλεγμένων βιβλιοθηκών σε κέντρα δημιουργικότη-
τας, καινοτομίας και μάθησης.

Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στο ευρύτερο 
κοινό φέρνοντας τες έτσι στην καρδιά των τοπικών κοινο-
τήτων ως μία νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, πρώτη δράση της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Πάρου αποτελεί η συμμετοχή στην καλοκαιρινή 
καμπάνια ανάγνωσης και δημιουργικότητας με τίτλο: «Δι-
αδρομές με πυξίδα τη βιβλιοθήκη», που απευθύνεται σε 
παιδιά. Η δράση που θ’ αναπτύξει έχει τίτλο: «Παριανός 
Κήπος» και ξεκινά την Τετάρτη 23 Μαΐου, στις 17:30 
– 21:00. Για συμμετοχές και πληροφορίες: στο 22840-
28233 κ. Γιάννης Γεωργούσης.

Το Πάρκο Πάρου αναδεικνύει
το Μοναστήρι του Αι-Γιάννη Δέτη

Μικρό μουσείο
και μόνιμη έκθεση
για τα Ορλωφικά

Τη μετατροπή των κελιών του Αι – Γιάννη Δέτη σε μι-
κρό μουσείο πρότεινε το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό 
Πάρκο Πάρου. Πρόταση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα το Πάρκο προτείνει την μετατροπή των 
κελιών του μοναστηριού σε μικρό μουσείο, το οποίο θα φι-
λοξενεί την μόνιμη έκθεση που θα δημιουργηθεί με θέμα: 
«Πόλεμος και ειρήνη στο Αιγαίο 18ος αιώνας Ορλωφικά 
και Ελληνική Ναυτιλία». 

Υπάρχει ήδη η αρχιτεκτονική μελέτη για τη μετατροπή 
του κτιρίου σε ενιαίο σύγχρονο μουσειακό χώρο με μικρό 
αναψυκτήριο, ενώ έχει ληφθεί και η προέγκριση της 2ης 
Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η δαπάνη επιδιώκεται 
να καλυφθεί από το πρόγραμμα του Κέντρου Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας.
Τη δαπάνη για τη μόνιμη 

έκθεση για τα Ορλωφικά, θα 
καλύψει για τα επόμενα δύο 
χρόνια το ίδρυμα Α.Γ. Λε-
βέντη. Το ποσό είναι ύψους 
53.300 ευρώ.

Όπως είπε η Πρόεδρος 
της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ελισάβετ Παπαζώη, η οποία 
εισηγήθηκε την πρόταση 
αυτή στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, θα γίνει η ανακαίνιση 
του κτιρίου στον Αι-Γιάννη 
Δέτη, αλλά δεν θα υπάρξουν 
αλλαγές στην όψη. 

Τη δημιουργία του μου-
σείου (ανακαίνιση και έκ-
θεση), καθώς και τη λει-
τουργία του διαχρονικά Θ’ 
αναλάβει το Περιβαλλοντι-
κό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Πάρου Αι-Γιάννη Δέτη Α.Ε., 
είτε απευθείας ως Δημοτι-
κή Μονομετοχική Ανώνυμη 
Εταιρία είτε από τη δημιουρ-
γούμενη μετά από έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ομώνυμη μη κερδοσκοπική 
εταιρία. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει 
την υλοποίηση του έργου, 
δεδομένου ότι απαιτείται 
διαχειριστική επάρκεια Α’ 
και γενικότερα υποστήριξη 
από τεχνικής και διοικητικής 
πλευράς της ΚΔΕΠΑΠ. 

Στόχος της δημιουργίας 
του Μουσείου, είναι η ανά-
δειξη και προβολή του μεγά-
λου ιστορικού φορτίου που 
φέρει η Πάρος και ιδιαίτερα 
ο κόλπος της Νάουσας, όταν 
για την ιστορική περίοδο των 
Ορλωφικών (1770 – 1774), 
αποτέλεσε τον ναύσταθμο 
του Ρωσικού στόλου, στην 
διάρκεια του Α’ Ρωσοτουρ-
κικού πολέμου. 

Εκτιμάτται επίσης, ότι η 
ύπαρξη του μουσείου μπο-
ρεί ν’ αποτελέσει πόλο έλξης 
για την προσέλκυση ρώσων 
επισκεπτών. 

Γιορτή της Μητέρας

Η εγκατάλειψη του Κάστρου
Μία βόλτα στην περιοχή του Κάστρου, στην καρδιά της Πα-
ροικίας, θα σας πληγώσει… Βρώμα και δυσωδία, δυστυ-
χώς. Σκουπίδια, ακαθαρσίες ζώων, άσχημη μυρωδιά. Στην  
καρδιά της πόλης μας, στο πλέον τουριστικό σημείο, απ’ ότι 
φαίνεται δεν περνά ο τομέας καθαριότητας του Δήμου. Και 
το λέμε αυτό, γιατί σκουπίδια και ακαθαρσίες δεν ήταν της 
μιας ημέρας. Η περιοχή του κάστρου δεν καθαρίζεται. Έχει 
αφεθεί στην τύχη της και μοιάζει εγκαταλελειμμένη… Δυ-
στυχώς, ούτε οι κάτοικοι, πλην ελάχιστων, δεν φροντίζουν 
να καθαρίσουν έστω μπροστά στα σπίτια τους. 

Σε καλή φόρμα
οι αθλητές του ΝΟΑ

Ο Ν.Ο. Αντιπάρου, συμμετείχε 
στους αγώνες πρόκρισης για την 
Εθνική Ομάδα  OPTIMIST που έγιναν 
στις εγκαταστάσεις του  Ν . Ο .  Βου-
λιαγμένης στις  17 -21 Απριλίου, με 
τον αθλητή του, Μπούμπα Σπύρο,  
ο οποίος αγωνίστηκε , για πρώτη 
του φορά ,με τους καλύτερους 100 
αθλητές  από τους ομίλους όλης της 
χώρας και κατάφερε να τερματίσει 
44ος στα αγόρια.

Ο ΝΟΑ συμμετείχε και στο Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  
σκαφών   LASER  που έγινε στις εγκαταστάσεις της Ε.Ι.Ο. 
το ίδιο διάστημα , με τον αθλητή του Μπούμπα Ιωάννη, 
οποίος κατάφερε να καταταγεί στον Χρυσό στόλο ( 80  κα-
λύτεροι αθλητές) και τελικά τερμάτισε  26ος στην κατηγο-
ρία των παίδων.
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Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι O

Ακολουθώντας πάντοτε τη σύγχρονη τεχνολογία και συνεχίζοντας την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών µας στο χώρο της υγείας, το ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ 
τοποθέτησε τον νέο αυτόµατο ανοσολογικό αναλυτή CHORUS 
συνεχούς λειτουργίας του οίκου DIESSE, για την άµεση και έγκυρη 
ολοκλήρωση αποτελεσµάτων εντός µιας ηµέρας.

Παροικία Πάρου • τηλ: 22840 24410-1 • fax: 22840 24412

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ι.Ε.Ε.

Π Α Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ε Σ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Έλεγχος Λοιµώδους Μονοπυρήνωσης
Προγεννητικός Έλεγχος
Λοιµώξεις του Αναπνευστικού / Γρίππη
Γαστρεντερικά και γαστρίτιδες
Άλλοι  µολυσµατικοί παράγοντες
Ρευµατοπάθειες / Νόσοι του κολλαγόνου
Αγγειίτιδα
Κοιλιοκάκη
Νόσος του Chron
Παιδιατρικό Πάνελ   1.Παρωτίτις (IgG - IgM)
                            2. Ιλαρά (IgG - IgM)
                            3. Ανεµευλογιά (IgG - IgM)

Φως… από τις κρουαζιέρες
Διπλασιάστηκαν οι αφίξεις 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΑΣ
 συνέχεια από σελ.1
Τα πλοία που έρχονται τώρα τι μεγέθους είναι;
Κυρίως προτιμάμε τα μικρά ή το πολύ τα μεσαία 

πλοία. Τα μικρά μπορούμε και τα εξυπηρετούμε 
στην κεντρική προβλήτα και είναι σημαντικό, ότι 
έχουμε άριστη συνεργασία με το λιμεναρχείο. 

Πόσους επιβάτες παίρνουν;
Ένα μικρό κρουαζιερόπλοιο έχει έως 100 επιβά-

τες και τα μεσαίου μεγέθους έως 800 άτομα. Ο κό-
σμος αυτός βγαίνει στην Πάρο και τα σχόλια μετά, 
γιατί επιστρέφοντας γράφουν μια φόρμα με τις 
παρατηρήσεις τους, τι τους άρεσε και τι όχι, είναι 
πολύ θετικά. Γράφουν ότι είμαστε από τους καλύτερους προορισμούς. Αυτό είναι καλό, 
γιατί ακουγόμαστε στην αγορά της κρουαζιέρας. 

Από πού έρχονται αυτά τα κρουαζιερόπολοια;
Από Αμερική, και ασφαλώς Ευρωπαίοι. Γαλλικά και Ρωσικά πλοία. Τα ρώσικα είναι 

γύρω στα 17. 
Συνέβαλε σ’ αυτό η προβολή από το Δήμο στη Ρωσική αγορά;
Όλα παίζουν ρόλο. Η παρουσίαση του νησιού σε κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό, τα 

φυλλάδια… Οι Ρώσοι πάντως, ενδιαφέρθηκαν για πρώτη φορά και έβαλαν την Πάρο στο 
πρόγραμμά τους. Τα σχόλια τους από την επίσκεψη είναι πολύ καλά. Ενθουσιαστήκαν και 
από το καλωσόρισμα από το Δήμο και τις φωτογραφίες που έβγαλαν από την υποδοχή τις 
ανάρτησαν μέσα στο πλοίο. Ο Δήμαρχος και η κ. Χανιώτη μας είπαν ότι είναι διαθέσιμοι 
για ένα καλωσόρισμα στον κόσμο που έρχεται με τα κρουαζιερόπλοια, είτε με παραδοσι-
ακά γλυκά, είτε με κάποια παρουσίαση προγράμματος με νησιώτικους χορούς. Αυτά είναι 
εφικτά και διαπιστώσαμε ότι αρέσουν στους ανθρώπους που έρχονται, γιατί νοιώθουν 
ευπρόσδεκτοι και παράλληλα βλέπουν κάτι από την παράδοσή μας.

Θα έχουμε αφίξεις και τον Σεπτέμβριο;
Ναι, όλος ο Σεπτέμβρης είναι μέσα στο πρόγραμμα της κρουαζιέςρας, υπάρχει ενδιαφέ-

ρον και μπορεί να ξεπεράσουμε τις 45 αφίξεις. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από την Ρώ-
σικη εταιρία και για την Αντίπαρο. Το ζήτημα, όπως είπα και στην αρχή, είναι οι υποδομές. 
Για να καταλάβετε, η Σύρος που δεν ήταν καθόλου στον χάρτη των κρουαζιέρων, από τότε 
που ανακαίνισε μια από τις προβλήτες της και τη διαθέτει για τα κρουαζιερόπλοια, έχει 
τραβήξει το ενδιαφέρον. 

Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για το κεφάλαιο κρουαζιέρα; 
Η κρουαζιέρα είναι ένα σημαντικό είδος τουρισμού που πρέπει να το κοιτάξει η Πάρος, 

αλλά και η Αντίπαρος. Οι  Δήμοι πρέπει να κάνουν ότι μπορούν,  για να έχουμε τις κατάλ-
ληλες υποδομές. Είναι πολύ σημαντικό για τις τοπικές αγορές, γιατί βγαίνουν οι άνθρω-
ποι, ψωνίζουν, καταναλώνουν και παρ’ ότι τους παρέχεται φαγητό στο πλοίο, ζητούν να 
γευτούν παραδοσιακό φαγητό. Θέλουν να δοκιμάσουν τις γεύσεις του τόπου, αγοράζουν 
δώρα για φίλους και συγγενείς, κάνουν διαδρομές με τα λεωφορεία, επισκέπτονται τα χω-
ριά και έτσι δημιουργείται ένας  τζίρος,  που έχει ενδιαφέρον για όλη την τοπική κοινωνία. 

Εκλογές στον PAWS 
Οι εκλογές για το επόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS), θα γίνουν 

κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή 27 Μαΐου και ώρα 11πμ, στην αίθουσα 
του Αρχιλόχου στην Παροικιά. 

Ο σύλλογος γνωστοποιεί ότι απαιτούνται 13 υποψήφιοι για να σχηματίσει ένα πλήρες Δ.Σ. με 
5 μόνιμα μέλη και 3 αναπληρωματικά, καθώς και μια 5-μελή Ελεγκτική Επιτροπή. Και αυτό, 
γιατί τα υπάρχοντα μέλη του Συλλόγου, εκτιμούν πως θα ωφεληθεί ο PAWS από ένα Συμ-
βούλιο με πολλά καινούρια μέλη, που θα φέρουν φρέσκες ιδέες και εμπειρίες και θα υπάρξει 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη διαχείριση. 

Οι εθελοντές του Συλλόγου προσκαλούν περισσότερους Παριανούς να συμμετάσχουν, ώστε 
να βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και της σωστής φροντί-
δας όλων των ζώων στην Πάρο. Να συνεχιστεί η φροντίδα των εγκαταλελειμμένων σκύλων, 
να διατηρηθεί το καταφύγιο και το πρόγραμμα υιοθεσιών, καθώς και το πρόγραμμα στειρώ-
σεων και σίτισης των γατών. 

Την τελευταία χρονιά ο Σύλλογος βρήκε σπίτι για περισσότερους από 200 σκύλους και στεί-
ρωσε ανάλογο αριθμό γατών.

Να σημειωθεί, ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι πλήρωσαν την ετήσια συνδρομή στο Σύλλο-
γο (30 ευρώ). Υπάρχει δυνατότητα να πληρώσουν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι Έλληνες και ξένοι
επισκέπτονται την Πάρο

Επί ποδός ο Δήμος
και η Επιτροπή Τουρισμού

 

Εικοσαμελής αποστολή Ουκρανών Τουριστι-
κών Πρακτόρων και Δημοσιογράφων επι-
σκέφθηκε τη Δευτέρα 7 Μαΐου το νησί μας και 
είχε επαφή με παριανούς επαγγελματίες, για 
μελλοντική συνεργασία, αναφέρεται σε Δελτίο 
Τύπου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής. 

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Χανιώτη και 
τα μέλη Άννα Πολυκανδριώτη και Lut Van 
Bogaert, επισκέφτηκαν τα μέλη της αποστο-
λής στο ξενοδοχείο που φιλοξενούνταν, τους 
καλωσόρισαν, τους έδωσαν τα νέα πληροφο-
ριακά έντυπα του Δήμου στην Ρωσική γλώσ-
σα και τους προσέφεραν από ένα μπουκάλι παριανό κρασί, προσφορά του κ. Μ. Μωραΐτη. 

Την ίδια ημέρα στο λιμάνι της Παροικίας κατέφθασαν 18 ρώσικα ιστιοπλοϊκά, τα πληρώ-
ματα των οποίων διανυκτέρευσαν στην Πάρο, ενώ την Τρίτη 8 Μαΐου η κ. Χανιώτη με άλλα 
μέλη της Επιτροπής, υποδέχτηκαν στο λιμάνι τους 350 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου  
EYROPA, προσφέροντάς τους κεράσματα και πληροφοριακό υλικό για το νησί μας. 

Επίσης, ήρθαν και αναμένεται να έρθουν στο νησί μας ξένοι δημοσιογράφοι, για μια 
πρώτη γνωριμία με την Πάρο. 

Στο τέλος Μαΐου θα εκδοθεί το ένθετο περιοδικό της εφημερίδας «Εθνος» «Travel 
Book», στο οποίο περιλαμβάνεται αφιέρωμα στην Πάρο και τη Νάξο. Για τη συλλογή πλη-
ροφοριών και εικόνων, είχε επισκεφθεί το νησί μας ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών 
της εφημερίδας.
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Η άνοιξη των
Δημοτικών Σχολείων 
της Πάρου

Εν μέσω ενός γενικά καταθλιπτικού, εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης, κλίματος, αξίζει ίσως να αναδείξουμε κάτι 
που, εντελώς αντίστροφα προς την γενικότερη κατάστα-
ση, πάει καλά. Σε έναν τομέα που είναι κρίσιμος και για το 
παρόν και για το μέλλον: Την εκπαίδευση των σημερινών 
μικρών μαθητών και αυριανών πολιτών, επαγγελματιών 
και επιστημόνων του νησιού.

Στα Δημοτικά σχολεία της Πάρου, κυριαρχεί αυτή τη 
στιγμή ένα εξαιρετικά θετικό παιδαγωγικό κλίμα. Παρόλη 
την σημαντική οικονομική στενότητα που έχει κάνει αισθη-
τή την παρουσία της με πάρα πολλούς τρόπους, και παρά 
τα στεγαστικά και άλλα προβλήματα που σε αρκετά από 
αυτά τα σχολεία παραμένουν άλυτα, ο κυριότερος παρά-
γοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που δεν είναι άλλος 
από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, φαίνεται να 
υπερβαίνει κατά πολύ τα αναμενόμενα. Σε όλα τα σχολεία 
του νησιού, υπάρχουν ομάδες εκπαιδευτικών με γνήσιο 
ενδιαφέρον για την δουλειά τους και αποδεδειγμένη διά-
θεση προσφοράς και συνεργασίας. Με παιδαγωγική ευαι-
σθησία και με τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε 
κάθε επίπεδο που μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία 
ενός αξιοζήλευτα υψηλού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Σε όλα τα σχολεία, αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότη-
τες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τυπικές υποχρεώσεις 
των σχολείων και συμβάλλουν σ΄ ένα πολύπλευρο άνοιγ-
μα των μαθητών στον κόσμο και στον πολιτισμό: Εκπαι-
δευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού,  
συνεργασίες με συγγραφείς, πρωτότυπες παρουσιάσεις 
μαθητικών εργασιών, υιοθέτηση σύγχρονων και ιδιαίτερα 
αποτελεσματικών και ευχάριστων διδακτικών προσεγγί-
σεων, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εξοικείωση 
των μαθητών με αυτές, επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών 
στηριγμένων σε δική τους επιλογή και πρωτοβουλία.

Ήδη από πέρυσι, τα τρία μεγάλα σχολεία της Πάρου  (1ο 
και 2ο Παροικίας Πάρου και Νάουσας Πάρου), έχουν επι-
λεγεί ανάμεσα στα 800 πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που 
εφάρμοσαν το διευρυμένο ωράριο. Αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα να διδάσκονται σε αυτά τα σχολεία, τα επιπλέον 
μαθήματα της πληροφορικής, της θεατρικής αγωγής, των 
εικαστικών, της φιλαναγνωσίας. Παρά τις όχι ασήμαντες 
δυσκολίες που παρήγαγε η εφαρμογή αυτού του προ-
γράμματος, κυρίως εξαιτίας καθυστερήσεων και εμπλο-
κών στην στελέχωση των θέσεων εκπαιδευτικών ειδικο-
τήτων, σε αρκετές περιπτώσεις συνέβαλε στο να ενταθούν 
και να διευκολυνθούν θετικές πρωτοβουλίες.

Μια από αυτές, ιδιαίτερα σημαντική, η πρόσφατη συ-
νεργασία του 2ου  Δ. Σχ. Πάρου και του Δ. Σχ. Νάουσας 
Πάρου με την ειδικευμένη στη θεατρική αγωγή συγγρα-
φέα κ. Άβρα Αυδή, που καθοδήγησε ένα εξαιρετικό ερ-
γαστηριακό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των δύο 
σχολείων στις 3 Απριλίου στη Νάουσα, κατέστη δυνατή 
εξαιτίας της οικονομικής στήριξης που δίνει το πρόγραμμα 
για την φιλαναγνωσία. Αλλά επίσης, η παρουσία της κ. Σο-
φίας Ζαραμπούκα, της οποίας η συνεργασία με τα σχολεία 
της Πάρου, έχοντας ξεκινήσει εδώ και χρόνια από το 2ο 
Δ. Σχολείο, διατηρείται και επεκτείνεται χρόνο με το χρό-
νο, πρόθυμη στο κάλεσμα κάθε εκπαιδευτικού που έχει 
την διάθεση να δώσει στους μαθητές του μια προνομιακή 
επαφή με την παιδεία του πολιτισμού και της ευαισθησίας.

Σ΄ έναν άλλο τομέα, λιγότερο φωταγωγημένο, αλλά όχι 
λιγότερο σημαντικό για την ποιότητα της εκπαιδευτικής 
προσπάθειας, που με έναν αρκετά γενικό όρο θα μπορού-
σαμε να περιγράψουμε ως υποστηρικτικές δομές για μα-
θητές που για οποιονδήποτε λόγο τις έχουν ανάγκη, φέτος 
για πρώτη φορά, τα σχολεία της Πάρου, είναι στελεχωμέ-
να σχεδόν με επάρκεια. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή συνο-
λικά πέντε τάξεις ένταξης στηρίζοντας περίπου εξήντα  μα-
θητές και τέσσερεις τάξεις υποδοχής που διευκολύνουν 
την πρόοδο μαθητών που δυσκολεύονται να παρακολου-
θήσουν με άνεση την τάξη τους λόγω δυσκολιών με την 
ελληνική γλώσσα. 

Μέχρι το 2007 οι τάξεις ένταξης ήταν μόνο δύο και με-
γάλος αριθμός μαθητών κατέληγε να ολοκληρώνει την 
φοίτησή του στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς καμία 
στήριξη, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να φτάνουν στο 
Γυμνάσιο σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού.  
Πέρυσι είχαμε ήδη ιδρυμένες τις 5 τάξεις ένταξης, αλλά 
υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την στελέχωσή τους. 
Φέτος για πρώτη φορά οι τάξεις αυτές είναι στελεχωμένες 
και λειτουργούν με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. 

Το ίδιο και με τις τάξεις υποδοχής: Παρόλο που στα σχο-
λεία της Πάρου φοιτούν εδώ και χρόνια σημαντικά πο-
σοστά παιδιών με μητρική γλώσσα διαφορετική από την 

ελληνική, οι δυνατότητες υποστήριξής τους ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτες. Φέτος για πρώτη φορά, μέσω του προγράμ-
ματος για τις «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» του 
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αξιοποίησε  ευρωπαϊκά 
κονδύλια, δόθηκε η δυνατότητα να στελεχωθούν οι τάξεις 
υποδοχής. Τα σχολεία της Πάρου, έτοιμα από καιρό, όσον 
αφορά τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, μπόρεσαν να κα-
λύψουν μέσω του προγράμματος μεγάλο μέρος των ανα-
γκών τους. Δυστυχώς, όχι όλες. 

Πέραν αυτών, υπάρχει μια διαρκής συνεργασία των 
σχολικών μονάδων με την Μονάδα Πρόληψης του Θησέα 
Κυκλάδων, καθώς και με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας  του ΕΠΑΨΥ. Η παρουσία των δύο αυτών δομών 
στο νησί είναι εξαιρετικά σημαντική στήριξη. Σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις το σχολείο καλείται να λειτουργήσει με 
τρόπο που αναπληρώνει ή και συμπληρώνει την οικογε-
νειακή φροντίδα, προσπαθώντας να καλύψει βασικές ανά-
γκες μαθητών που υπερβαίνουν τόσο τις δυνατότητες  των 
οικογενειών τους, όσο και τις γνώσεις και τις δυνατότητες 
προσφοράς των εκπαιδευτικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 
συνεργασία του Θησέα και της Κινητής Μονάδας είναι πο-
λύτιμη και αναντικατάστατη. Και οι εκπαιδευτικοί των σχο-
λείων, ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι, γνωρίζουν 
πότε και πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν. 

Βέβαια όλα αυτά δεν έγιναν ξαφνικά και εκ του μηδε-
νός. Όπως για όλα τα πράγματα, έτσι και εδώ  υπάρχει 
μια προϊστορία αρκετών χρόνων. Μόνο που περιοριζόταν 
σε συγκεκριμένα σχολεία, συγκεκριμένους ανθρώπους, 
συγκεκριμένες εποχές. Τώρα, κάποια πράγματα έχουν 
εξελιχθεί και έχουν ωριμάσει. Κάποιες σημαντικές εστίες 
αρνητικών δυναμικών έχουν εξαλειφθεί. Και η θετική και 
ελπιδοφόρα κατεύθυνση έχει αγκαλιάσει το σύνολο των 
σχολείων. Αυτή είναι μια εξέλιξη πρόσφατη, που όμως 
φαίνεται να μπορεί να παγιωθεί και να επεκταθεί σε βάθος 
και σε έκταση.

Το συνολικό κλίμα που διαμορφώνεται σε ένα σχολείο 
είναι πάντα ένας εκπαιδευτικός παράγοντας εξίσου ή και 
περισσότερο σημαντικός με την δουλειά που γίνεται από 
καθέναν εκπαιδευτικό ξεχωριστά στα ασφαλή όρια της 
δικής του τάξης. Το δεύτερο βέβαια δεν είναι ανεξάρτητο 
από το πρώτο. Ένα συνολικά θετικό παιδαγωγικό κλίμα 
στο σχολείο, ενισχύει και τονώνει τις επιμέρους, διακρι-
τές,  ατομικές προσπάθειες, και οι ατομικές επιμέρους 
προσπάθειες συμβάλλουν στην βελτίωση του συνολικού 
κλίματος. Τα δύο επίπεδα δεν ταυτίζονται, αλλά επικοινω-
νούν. Η συνολική εκτίμηση σαν αυτήν που καταθέτουμε 
εδώ, δεν στοχεύει στο να παρουσιάσει μιαν ειδυλλιακή 
κατάσταση. Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και 
ανεπάρκειες, άλλοτε συνολικότερες, άλλοτε ειδικότερες. 
Συνεχίζουν να απαιτούνται προσπάθειες. 

Αλλά, καλό είναι να αναγνωρίζονται τα θετικά και ελπι-
δοφόρα πράγματα, όταν αυτά πραγματικά υπάρχουν. Καλό 
είναι να επαινούνται όλοι όσοι συμβάλλουν σ΄ αυτά,  που 
είναι πολλοί: διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μέλη των συλλό-
γων γονέων και κηδεμόνων, τοπικοί φορείς. Ο δημόσιος 
έπαινος, έστω και με τον ανώνυμο τρόπο που κατατίθε-
ται εδώ,  αντισταθμίζει και επουλώνει την έλλειψη άλλου 
είδους ανταμοιβών, ενώ ταυτόχρονα παράγει ένα είδος 
έμμεσης πίεσης σε όσους συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται 
την εκπαίδευση των παιδιών μας ως χώρο προσωπικής 
καταξίωσης ή εφησυχασμού.

Και επειδή τα λόγια είναι λόγια και οι προσωπικές εκτι-
μήσεις απ΄ όπου κι αν προέρχονται δεν παύουν να είναι 
προσωπικές εκτιμήσεις, ως κλείσιμο αυτού του κειμένου, 
προσκαλώ τον κάθε αναγνώστη να επισκεφθεί τις ιστο-
σελίδες των σχολείων. Έχουν όλα! Ιστοσελίδες με πλού-
σιο περιεχόμενο, συνδεδεμένες μεταξύ τους, ικανές από 
μόνες τους να δώσουν κάθε απόδειξη για όσα εδώ κα-
ταγράφονται. Ιστοσελίδες που παράλληλα με όλα τα άλλα, 
τονώνουν την ζωή των σχολείων, συνδέοντάς τα μεταξύ 
τους αλλά και με τον ‘έξω κόσμο’ της ευρύτερης παριανής 
κοινωνίας που μπορεί, παρακολουθώντας τις, και να κα-
μαρώσει και να ενισχύσει όσα συμβαίνουν στα σχολεία και 
αυτούς που πρωταγωνιστούν σε αυτά.

Τόνια Παντελαίου, Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκ/κης 
Περιφέρειας  Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Σεμινάρια για την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών 

Για πρώτη φορά
στην Πάρο

Σχολικοί Σύμβουλοι, Δ/ντές σχολείων και δάσκαλοι από 
τις Κυκλάδες επιμορφώνονται σε ειδικά σεμινάρια που γί-
νονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ενιαίου Αναμορ-
φωτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ). 

Στο πρόγραμμα αυτό, που είναι πιλοτικό, συμμετέχουν 
800 δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των 
οποίων, το 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Παροικίας και το 
Δημοτικό σχολείο Νάουσας. Τα σχολεία αυτά, έχουν διευ-
ρυμένο ωράριο, αυξημένες δραστηριότητες, ενώ μεταξύ 
των δράσεων είναι και η φιλαναγνωσία που προωθεί το 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

Αυτές οι επιμορφωτικές δράσεις γινόταν έως και σήμερα 
στην Σύρο. Για πρώτη φορά φέτος γίνονται στην Πάρο και 
παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαιδευτικοί της Πάρου και 
της Αντιπάρου, της Σίφνου, της Σαντορίνης, της Νάξου, της 
Σύρου και της Μυκόνου.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τρεις σχολικές χρονιές και 
αρχικά εφαρμόζεται πιλοτικά στα 800 σχολεία που έχουν 
επιλεγεί. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρ-
μογής, θα ενταχθεί (την τρίτη σχολική χρονιά), στο πρό-
γραμμα όλων των Δημοτικών σχολείων της χώρας.

Πενταμελής Επιτροπή θα αποφασίσει
για τη λειτουργία του Σπιτιού της Λογοτεχνίας 

Ναι στη συνεργασία, 
με όρους
και προϋποθέσεις

Στο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκε επί τάπητος το ζήτη-
μα που αφορά στο Σπίτι της Λογοτεχνίας. Ο τρόπος λει-
τουργίας του στο εξής, μετά το τέλος της συνεργασίας με 
το ΕΚΕΜΕΛ, το οποίο καταργήθηκε και η ανακαίνιση του 
κτιρίου που κρίνεται πλέον απαραίτητη. Το Δ.Σ., το οποίο 
έκρινε θετικές τις προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου των 
Λευκών, με μικρές διαφοροποιήσεις, αποφάσισε ομόφω-
να και σύστησε μία πενταμελή επιτροπή που θα εξετάσεις 
τις προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, τις προτάσεις των 
παρατάξεων που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 
οργάνου και θα καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις. Όπως 
είπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός, 
όλες οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις που 
ήδη εκδηλώθηκαν για νέα συνεργασία, όπως αυτή του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), θα θέσει τους όρους 
για τη νέα συνεργασία και θα διερευνήσει εάν υπάρχουν 
κάποια προγράμματα για ένταξη, ώστε να χρηματοδοτηθεί 
η ανακαίνιση του κτιρίου, γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό 
και δεν μπορεί ο Δήμος ν’ ανταποκριθεί. Ωστόσο, ο Δήμος 
θα φροντίσει για τον ευπρεπισμό του χώρου, στο βαθμό 
που τους επιτρέπουν τα οικονομικά του, με μικροπαρεμ-
βάσεις για αξιοπρεπή εμφάνιση του Ξενώνα. 

Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της, θα  προχω-
ρήσει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με συγκεκριμένους 
όρους, που θα αναδεικνύουν το Σπίτι της Λογοτεχνίας σε 
πολυχώρο πολιτισμού. 

Στην Επιτροπή συμμετέχουν: Η Πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ Άννα Κάγκανη, η Πρόεδρος της Πάρος ΑΞΙΑ 
Γρηγορία Πρωτολάτη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Λευκών Απ. Παντελαίος και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι Αντ. Αρκάς και Γ. Λουκής και επικουρικά 
ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  
Ν. Αρκουλής.
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Ομαδική ασφάλιση από τον Δήμο

Παράξενα παιχνίδια
εις βάρος των μαθητών 

συνέχεια από σελ.1

Να εκδηλώσει  έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την δια-
σφάλιση της υγείας των μαθητών σε όλες τις σχολικές μονά-
δες του νησιού μας.

»Ο Δήμος Πάρου πέραν των άλλων πρωτοβουλιών που 
ανέλαβε και πρόκειται ν’ αναλάβει, συνέλλεξε προσφορές από 
ασφαλιστικές εταιρίες για την ατομική ασφάλιση των μαθητών 
από τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 1 ώρα 
πριν από την έναρξη και 1 ώρα μετά τη λήξη τους, καθώς επί-
σης και για σχολικές εκδηλώσεις εντός Ελλάδας.

Κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, για καθαρά παραταξιακούς λόγους 
προσπάθησαν να ακυρώσουν την υπ’ αριθμ. 7/2012 ομόφω-
νη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου  και την 
υπ’αριθμ.  74/2012, παρά μια ψήφο, ομόφωνη απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου. Προσπαθούν να αποτρέψουν την ανέξοδη 
ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών, προφασιζόμενοι τάχα ότι 
τα ονοματεπώνυμα των μαθητών είναι προσωπικά δεδομέ-
να, ενώ κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις διατάξεις του Ν 
2472/97, όπως ισχύει σήμερα. Δυστυχώς η υποκρισία ορι-
σμένων ξεπερνάει κάθε όριο και δεν αντέχει σε σοβαρή κρι-
τική.

»Ο Δήμος Πάρου είναι ξεκάθαρο ότι   συνεχίζει τις προσπά-
θειες και τη διεκδίκηση για την καλύτερη δυνατή φροντίδα 
υγείας στους δημότες, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθή-
κες, βελτιώνει και συντηρεί τις σχολικές μονάδες, προσπαθεί 
και διεκδικεί το δικαίωμα στην υγεία με όποιο τρόπο θεωρεί 
χρήσιμο και αναγκαίο για τους πολίτες της Πάρου.

»Απευθυνόμαστε σε όσους ακόμη γονείς δεν έχουν αντα-
ποκριθεί και επιθυμούν την δωρεάν ασφάλιση των παιδιών 
τους, διότι λήγει ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τις οποί-
ες θα  μπορούν  να παραλάβουν από τους διευθυντές των 
σχολείων τους, να τις συμπληρώσουν άμεσα και να τους τις 
παραδώσουν».

Για το θέμα αυτό, η ΦτΠ ρώτησε τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Γονέων Δ. Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε: «Οι γονείς είναι 
ενήμεροι και μπορούν αυτοί ν’ αποφασίσουν εάν θέλουν ή όχι 
να ασφαλίσουν τα παιδιά τους». 

Δίκτυο Αλληλεγγύης και Προσφοράς

Ανοιχτές οι πόρτες του
στους εθελοντές

Η Δημιουργία του Δικτύου Αλληλεγγύης από τον Δήμο 
κρίθηκε απαραίτητη, μετά και από τα αιτήματα των Συλ-
λόγων που εθελοντικά είχαν αναλάβει και λειτουργούσαν 
μοιράζοντας τρόφιμα και ρούχα σε συμπολίτες μας. Μά-
λιστα, ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου Αρηίς, εξακολουθεί 
να στηρίζει όσους δεν μπορούν να καλύψουν τις ανά-
γκες τους. Γι’ αυτό και προκάλεσε συζήτηση λίγες ημέ-
ρες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
στην οποία παρίστατο και η κ. Τριβυζά και ζήτησε το συ-
ντονισμό όλων των εθελοντικών προσπαθειών από ένα 
όργανο του Δήμου. Έτσι, σε στενή συνεργασία με την 
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας και τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη κ. Καλλίνικο, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και 
όλους τους φορείς του νησιού μας που ασχολούνται με 
τον εθελοντισμό, η κ. Τριβυζά, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. – 
Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του 
Δήμου, πρόθυμη πάντα να προσφέρει, ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα και ανέπτυξε το σχεδιασμό και τους στόχους 
για τη δημιουργία του Δικτύου Αλληλεγγύης. 

Η ΦτΠ συναντήθηκε με την κ. Τριβυζά και συζήτησε 
μαζί της για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Κυρία Τριβυζά, ποιος είναι ο στόχος αυτού του Δικτύ-
ου;

Το δίκτυο αυτό έχει ως σκοπό να συντονίσει όλους τους 
φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους ιδιώτες που ασχο-
λούνται με τον εθελοντισμό. Έχουμε περίπου 14 φορείς 
πέραν των μεμονωμένων ιδιωτών, που ασχολήθηκαν 
εθελοντικά σε διάφορους τομείς. 

Έχετε συναντηθεί;
Έχουμε συναντηθεί. Να σας πω κατ’ αρχήν πως η όλη 

διαδικασία ξεκίνησε από την Εκκλησία. Η κ. Πώλου με 
προσέγγισε με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου. Μιλή-
σαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με τον Δεσπότη, εν τω 
μεταξύ όμως η Εκκλησία είχε συστήσει αυτή την ομάδα, 
που λειτουργεί σε διαενοριακό επίπεδο με γυναίκες για 
βοήθεια στα συσσίτια και σε άλλες δράσεις. Πριν από τη 
δική μας συνάντηση, η κ. Πώλου είχε προσπαθήσει να 
προσεγγίσει όλους τους Συλλόγους, για να παίξει η Εκ-
κλησία αυτό το ρόλο που τώρα καλούμαστε να παίξου-
με εμείς, όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά 
τους. 

Τι έγινε μετά;
Από την κ. Πώλου γνωρίσαμε τον συμπατριώτη μας Π. 

Δραγάτη, που είναι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έτσι, 
έγινε δεύτερη συνάντηση στο Γηροκομείο, στην οποία 
συμμετείχε και ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης. Στη συνά-
ντηση αυτή, μιλήσαμε με τον κ. Δραγάτη και καταλήξαμε 

ότι η αναγκαιότητα 
που υπάρχει, είναι να 
δημιουργηθεί ένας 
φορέας, ο ρόλος του 
θα είναι ο συντονι-
σμός και η εκπαίδευ-
ση των εθελοντών, οι 
οποίοι θα λαμβάνουν  
τα μηνύματα από τον 
κόσμο που έχει ανά-
γκη για οποιοδήποτε 
θέμα, και θα ενημε-
ρώνουν το δίκτυο 
για να δούμε στη συ-
νέχεια πως μπορού-
με ν’ ανταποκριθού-
με. Επί της ουσίας, το 
όργανο αυτό θα έχει τον συντονισμό όλων των φορέων 
και Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
εθελοντισμού. 

Η εκπαίδευση σε τι αφορά;
Η εκπαίδευση θεωρήθηκε απαραίτητη, γιατί έχει δια-

πιστωθεί πως οι εθελοντές κουράζονται γρήγορα.  Έρ-
χονται για ένα διάστημα να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους, αλλά γρήγορα φεύγουν και δεν ξανάρχονται. Επειδή 
όμως οι εθελοντές είναι ένα πολύ ακριβό είδος, πανά-
κριβο θα έλεγα για την κοινωνία μας, καλό είναι να τους 
κρατήσουμε κοντά μας σ’ αυτές τις δραστηριότητες, όσο 
μεγαλύτερο διάστημα μπορούμε. Και αυτό θα γίνει, εάν 
έχουμε μαζί τους συνεχή επαφή, αν ξέρουν ότι ανήκουν 
σε ένα δίκτυο και αν περάσουν από εκπαίδευση.

Αυτοί εκπαιδευμένοι πια εθελοντές θα βγουν στον κό-
σμο, θα δουν τις ανάγκες της κοινωνίας, θα δώσουν αυ-
τές τις Πληροφορίες στο Δίκτυο και εμείς θα δραστηριο-
ποιηθούμε για να τις καλύψουμε.  

Είπατε πως υπάρχει ένας σχεδιασμός.
Ναι, σ’ αυτή τη φάση έχω έναν σχεδιασμό που πιστεύω 

ότι θα βοηθήσει στη λειτουργία του Δικτύου. Να σημειώ-
σω, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει κονδύλι για τον 
τομέα της πρόνοιας ή της αλληλεγγύης, κατευθείαν σε 
φορείς. Μπορεί να το πράξει μόνο μέσω του Νομικού μας 
προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης, που έχει στις δράσεις του τη δημιουργία τέτοιων 
δικτύων και μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους 
δράσεις. Ήδη έχουμε ένα αίτημα από το Ιερό Προσκύνημα 
για να συμβάλει ο Δήμος με τα μισά χρήματα που απαι-
τούνται για τα συσσίτια. 

Σε ότι αφορά στο σχεδιασμό, έχω ήδη στείλει την επι-
στολή προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με την οποία 
ζητάμε ως Δήμος να μας παρέχουν τον Π. Δραγάτη ως 
κοινωνικό λειτουργό για να μας βοηθήσει στη δημιουρ-
γία του δικτύου. Η επιστημονική υποστήριξη είναι απα-
ραίτητη, γιατί κανείς μας δεν γνωρίζει από τη δημιουργία 
τέτοιων δικτύων. 

Όλα αυτά μήπως πά-
ρουν πάρα πολύ χρόνο;

Όχι, γιατί αμέσως μό-
λις έρθει η απάντηση 
από τον Ελληνικό Ερυ-
θρό Σταυρό και εφόσον 
είναι θετική, έρχεται 
στην Πάρο ο κ. Δραγά-
της, κάνουμε μία ευρύ-
τατη σύσκεψη, όπως 
αυτή που είχε προκα-
λέσει ο Σύλλογος Αρη-
ίς, για να ανταλλάξουμε 
απόψεις και τι προβλή-
ματα υπάρχουν και ξε-
κινάμε δουλειά. Ξεκινά-
με αμέσως. 

Έχετε χώρο για τη 
συγκέντρωση των τρο-
φίμων;

Έχω κάτι στο μυαλό 
μου, όμως όλα αυτά θα 
τα δούμε και θα τα λύ-
σουμε στην ευρεία σύ-
σκεψη με όλους τους 
συλλόγους και τον κ. 
Δραγάτη. 

Να πως επίσης, πως 
όσοι ενδιαφέρονται και 
θέλουν να δραστηρι-
οποιηθούν και να βο-
ηθήσουν το δίκτυο, 
να επικοινωνούν στα 
τηλ. 22840/24895 και 
28166. Οι πόρτες είναι 
ανοιχτές σε όλους τους 
εθελοντές. 

Ομόφωνα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο
τη δημιουργία Δικτύου Αλληλεγγύης

Υπό την αιγίδα του
όλοι οι Σύλλογοι και φορείς 

Ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημιουργία 
ενός τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου. Τους λόγους για τους οποίους 
επιβάλλεται να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο, ανέπτυξε η Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος 
του Ν.Π.Δ.Δ. – Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Μαρία Τρι-
βυζά. Όπως είπε, αιτία είναι η οικονομική κρίση και η διαπίστωση ότι πολλοί συμπολίτες 
μας δεν μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Αφορμή ήταν οι δράσεις 
που αναπτύχθηκαν προς βοήθεια αυτών των συμπολιτών μας, από την Εκκλησία, από 
φορείς και Συλλόγους, όπως και από μεμονωμένα άτομα. 

Έτσι, το Δίκτυο Αλληλεγγύης θ’ αναλάβει το συντονισμό και την ανάπτυξη όλων των 
εθελοντικών ομάδων αλληλεγγύης. Θα καταγράψει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες 
και το είδος της βοήθειας που θέλει ο καθένας. 

Η κ. Τριβυζά ανέφερε, πως για τη δημιουργία και τη λειτουργία του, απαιτείται επιστη-
μονική στήριξη, γι’ αυτό ζητήθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στον οποίο υπηρετεί 
ο συμπατριώτης μας Π. Δραγάτης, Κοινωνικός Λειτουργός και έχει οργανώσει ανάλογα 
δίκτυα και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. 

Η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη ανέφερε ότι η παράταξή της θα 
καταθέσει επεξεργασμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ληφθούν υπόψη, 
απάντησε ο πρόεδρος του Σώματος Λ. Κοντός.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου Μ. Ισιγώνης, εκτίμησε 
ότι με τη δημιουργία του Δικτύου θα μπει μια ομπρέλα πάνω στη δουλειά των Συλλόγων 
και ο Δήμος απλά θα επιβλέπει και αναρωτήθηκε: «Τα χρήματα θ’ αποφασίσετε να τα βά-
λετε;». 

Εγώ συγχαίρω την Εκκλησία και τους Συλλόγους, απάντησε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης και σημείωσε: «δεν θέλουμε να καπελώσουμε κανένα, ούτε να αυτοπροβληθούμε». 

Ο κ. Ροκονίδας, ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση, διατύπωσε την άποψη της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης με επιστολή που διάβασε στο Σώμα ο κ. Κοντός. Όπως τόνισε, διαφω-
νεί, γιατί «το δίκτυο αποσκοπεί στη διεύρυνση της φτώχειας». Να μην συμβάλουμε τόνισε, 
στη διαχείρισή της, αλλά στην καταπολέμησή της.  

Παρουσίαση βιβλίου από την ΕΛΜΕ

Ένα παραμύθι
για μεγάλους…

Η   Ε.Λ.Μ.Ε.  Πάρου –  Αντιπάρου προσκαλεί το Σάββατο 
19 Μαΐου στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορίες για να ονει-
ρεύεσαι... Παιχνίδια για να μεγαλώνεις...» των συγγραφέων 
Πόλας  Καραντάνα  -  Δάφνης Φιλίππου. Η εκδήλωση θα γίνει 
στις 18 : 30 μμ στην αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου.

Το βιβλίο ασχολείται μ’ ένα πολύ παλιό θέμα – το παραμύθι 
– μ’ έναν πολύ καινούργιο τρόπο. 

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της ΕΛΜΕ, «τα παρα-
μύθια έχουν μηνύματα για τη ζωή μας και μας διδάσκουν 
ευχάριστα. Μας διευκολύνουν να επεξεργαστούμε δύσκολα 
ψυχικά βιώματα, μέσα από ταυτίσεις, προβολές και συμβολο-
ποίηση της πραγματικότητας με απόσταση ασφαλείας».

 Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς, παι-
δαγωγούς, ψυχολόγους και γονείς.

 Τα θέματα  των 113 ιστοριών/παραμυθιών, καθώς και οι 
127 βιωματικές τεχνικές και ασκήσεις που προτείνονται στο 
βιβλίο, μετατρέπουν  παιδιά και  ενήλικες από παθητικούς 
ακροατές σε ενεργητικούς συμμετέχοντες, ενώ στοχεύουν 
στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων, όπως: αυτογνωσία, ενεργητική 
ακρόαση, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση 
άγχους, συνεργα-σία, ανάπτυξη δημιουργικότητας, αυτοεκτί-
μησης. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου, μουσική εκδήλωση 
με τους EVERGREEN. 

Το Πανηγύρι
στον Άγιο Φωκά

Την Τετάρτη 23 Μα-
ΐου, στις 19:30 μμ, θα 
πραγματοποιηθεί και 
φέτος το πανηγύρι του 
Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου, στον Άγιο Φωκά 
στην Παροικία. Ο Σύλλο-
γος γιορτάζει φέτος τα 83 χρόνια λειτουργίας του. Το πρό-
γραμμα έχει ως εξής: Τετάρτη 23 Μαΐου, 19:30 Εσπερινός, 
20:30 Χορευτικό Δήμου Πάρου - 21:00 Απονομή Τιμητικής 
πλακέτας στον Πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Χρήστο 
Βαλσαμή. 21:30 Παραδοσιακή μουσική (τσαμπούνα-νη-
σιώτικα) - Πέμπτη 24 Μαΐου, 07:30 Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, 10:00 Κέρασμα.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλεί-
ται βίλλα, πετρόχτιστη, με 
πλήρη αυτονομία και πισίνα, 
απόσταση από την παραλία 
80μ. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται : 1. 
Παλαιά κατοικήσιμη οικία, 
50 τμ & 50 τμ όροφος,  2. 
Αγ. Ανάργυροι, διώροφη 
μονοκατοικία, 160 τμ, με 
δυο ανεξάρτητα studio, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας, Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 

5 επιπλωμένα ενοικιαζόμε-
να στούντιος στο ισόγειο, 
λίγα μέτρα από την παραλία 
και 700 μ από το κέντρο της 
Νάουσας. Σταύρος Καρα-
χάλιος, Τηλ.:  6937033316 

ΔΡΥΟΣ, πωλείται συ-
γκρότημα διαμερισμάτων 
πλήρως εξοπλισμένων, 
έτοιμο για εκμετάλλευση. 
4 διαμερίσματα δίχωρα, 2 
στούντιο τρίκλινα, 1 υπό-
γειο διαμέρισμα δίχωρο και 
ρεσεψιόν. Συνολικά 282τμ, 
320.000€. Τηλ: 6978438262

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο, πάνω στην θάλασσα 
9,5 στρ με άδεια, τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ), πωλείται οικόπεδο 
300 τμ, με άδεια για τρεις 
μεζονέτες, μοναδικό, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικό-
πεδο 300 τμ, εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος, Τηλ.: 6937033316

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, 
πωλείται κτήμα 10 στρεμ-
μάτων, μόλις 100 μ από τη 
θάλασσα. Σταύρος Καρα-
χάλιος, Τηλ.: 6937033316

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλεί-
ται κτήμα 2,560 τμ με 
πηγάδι. Τιμή 27.000€. Τηλ.: 
6945383262

ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΚΤΗΣ, 2 κτήματα πω-
λούνται, 2,5 στρέμματα 
έκαστο. Πηγάδι με μοτέρ, 2 

αποθήκες, περιβόλια με 24 
ελιές, με ποτιστικά.  Τηλ.: 
2284043026, 2284041433

ΑΛΥΚΗ (δίπλα στο 
«Μαϊστράλι»),πωλείται γω-
νιακό οικόπεδο με σπίτι 
40 τμ, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
2284022944, 6947188702

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
μονοκατοικία 138 τμ., 1 ε-
πίπεδο, στον ημιώροφο, 3 
υ/δ, κατασκευή ‘93, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 2.000 τμ., 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
ηλιακός, απεριόριστη θέα, 
αποθήκη 10 τμ., ελεύθερη, 
καλή κατάσταση, διαθέσιμη 
από 1-5-2012, τιμή 400 € . 
Τηλ.: 6977204437 , 11:00-
18:00 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται 2άρι επιπλω-
μένο. Τηλ: 6947677225

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, με θέα στη Νάξο, 
με σαλόνι, τραπεζαρία, 2 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και θυροτηλεό-
ραση. Τηλ. 6932464219 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζε-
ται κλειστός χώρος 
στάθμευσης σκαφών ή 
αυτοκινήτων, 300 τμ, με 
αυτόνομη είσοδο. Τηλ.: 
6977200338, 2284023353 

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοι-
κιάζεται διώροφο ακίνητο, 
50 τμ, ανακαινισμένο, για 
επαγγελματική χρήση. 
Χρήστος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κατοικία 100 τμ. Σταύ-
ρος Καραχάλιος, Τηλ.: 
6937033316 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (50 μ από το 
Γυμνάσιο), προς το παρ-
κινγκ, ενοικιάζεται οικία 

110 τμ, με 2 υ/δ, κουζίνα, 
σαλόνι, 2 wc και τζάκι. Γκα-
ράζ και αποθήκη. Βεράντα 
με θέα στο λιμάνι. Τηλ. 
2284022944, 6947188703 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30 τμ., γωνιακή. Τηλ.: 
6937651265 

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

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, 
ενοικιάζονται δυο διαμερί-
σματα, ένα δυάρι και ένα 
τριάρι, για σεζόν ή όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6972077052

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται και-
νούρια μονοκατοικία, 25 
τμ, για σεζόν, μία κρεβατο-
κάμαρα με διπλό κρεβάτι, 
σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι, 
κουζίνα, μπάνιο, πλυντή-
ριο, ψυγείο, parking, 6 χμ 
από Παροικία, 50 € ημερη-
σίως (για 4 άτομα), 30 € (για 
2 άτομα). Τηλ.: 6932066477    

ΣΠΙΤΙ ενοικιάζεται. Τηλ.: 
2284022880, 6979313699 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
διαμέρισμα, 40 τμ., ενοι-
κιάζεται ο 1ος όροφος, 
διαμπερές, πλήρως ανα-
καινισμένο, τιμή λογική. 
Τηλ.: 6976558842 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

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                         

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ ψάχνει δουλειά, για 
φύλαξη ηλικιωμένων στο 
σπίτι. Επίσης σε εστιατόρια, 
καφενεία, καφετέριες κλπ. 
Τηλ.: 6986160827

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ, παραδίδονται από 
καθηγήτρια, κάτοχο επάρ-
κειας, με σπουδές στην 
Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ζητείται, βιογραφικά στο e-
mail kmparos@epapsy.gr 
και στο fax 2284024911. 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για κατάστημα 
με είδη δώρων ζητείται, 
άνω των 30 ετών, ομιλού-
σα ξένες γλώσσες. Τηλ.: 
2284025086, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-14:00 & 
18:00 – 22:00. 

BARMAN – BARWOMAN, 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με ε-
μπειρία, ζητούνται για bar 
restaurant στην Πάρο για 4 
μήνες. Τηλ. 6972297557

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ soft 
δύο γεύσεων + μίξη κα-
θώς και ψυγείο - βιτρίνα 
γλυκών πωλούνται. Τηλ: 
6970242230

ΑΛΟΓΑΚΙΑ πωλούνται σε 
μικρή ηλικία και σε τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ: 22840 25539.

9 ΚΡΕΒΑΤΙΑ από σουη-
δικό ξύλο πωλούνται, σε 
αρίστη κατάσταση (4 δι-
πλά και 5 μονά) μαζί με 5 
στρώματα (4 διπλά και 1 
μονό). Τιμή για όλα 1.000 
ευρώ. Δίνονται και μεμο-
νωμένα. Τηλ.: 6942926851, 
2284022141

DAIHATSU TERIOS πω-
λείται, μοντέλο 2007, 
αυτόματο, σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS, 
καινούριο, 6 κιλών, στενό, 
λευκό, 1000 στροφών, αγο-
ράστηκε 600€ και πωλείται 
300€. Τηλ.6944856105, 
210 7213500.

SATO ΓΡΑΦΕΙΟ πωλείται, 
με θέση για υπολογιστή και 
καρέκλα επίσης SATO. Τηλ. 
6932600990 

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ, αγορά-
ζουμε χρυσά και ασημένια 
κοσμήματα-νομίσματα, 
καθώς και ασημένια σκεύ-
η. Στέλνουμε έμπιστο 
συνεργάτη μας στο χώρο 
σας, κατόπιν ραντεβού, 
για δωρεάν εκτίμηση και 
άμεσα μετρητά. Απόλυτη 
εχεμύθεια. ΟΧΙ ΕΝΕΧΥΡΟ. 
Λεωφόρος Ιασωνίδου 14, 
Ελληνικό. Τηλ.:210 9606064, 
6970045054.

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

¦¿¤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€

Ιδέες διαφήµισης...
που ακούγονται δυνατά!

22840 53555 22840 53555

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

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;
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WHAT'S ON
IN PAROS
& ANTIPAROS
This list is updated daily (you don't 
need to be a facebook user) at:
www.facebook.com/paroslife 

M AY

until 18 May,  2nd Book Exhibition 
organized by the Association 
of Parents & Guardians of the 
Naoussa Dimotiko School at the 
Ag.Athanasios Hall, Naoussa. 
Open mornings for school visits, 
afternoons 5-9pm, Sat/Sun 10am-
1pm & 5-9pm. 

until 27 May, Children's Football 
Academy Tournament organized 
by the Athletics Committee of 
KDEPAP. Info: http://soccer.paros.
gr

17 May, 8pm, Opening of 
"Cafe Electra (Faces)" exhibition 
& installation by Eduard van 
Giel at the artist's studio (The 
Warehouse), Kastro, Paroikia. 
Daily from 12 noon, until 30/9. 
Info: www.thewarehouse.gr 
http://community.parosweb.com/
events/cafe-electra-faces-by-
eduard-van-giel-b

18 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.

19-20 May, CPR/First aid 
course (in Greek, but with English 
literature) organised by the 
Marpissa Women's Association at 
the Agrotoleschi Hall, Marpissa. 
Open to all. Free of charge. Sat 
10am-1.30pm & 5.30-9pm, Sun: 
10am. Info: Maria 694-508-3520.
 
19 May, 6.30pm, Book 
presentation "Istories gia na 
onirevese, paixnidia gia na 
megalonis" by Paula Karantana 
and Dafni Filippou at the Public 
Library, Paroikia. Info: Lena Naoum 
22840-23580.
 
19-31 May, Annual exhibition of 
the Centre for People with Special 
Needs & Abilities (AMEAI) at 
Ag.Athanasios, Naoussa. Closing 
reception on 31 May. Info: 22840-
51633.
 
20 May, 8.30am, Start of the 
1st 24.4km Antiparos Road Race 
for Health at the Old Pier (Palio 
Molo) at the port. Parallel race of 
2km starting 9am. Participation 
deadline 13 May. Info: Yiannis 
697-487-0862 or Yiorgos 697-
385-3790, 22840-61012, www.
antiparosenplo.blogspot.com

20 May, 11am-2pm, Latin 
Dance Seminar organized by the 
Folkdance Group of Naoussa 
(XON). Latin dance teacher Chris 
Korfiatis from Syros teaches salsa, 
bachata, merengue, and much 
more, depending on participants' 
interests. The seminar will be 
held at the XON's hall in Naoussa. 
Cost  is 5 euros per person. Info: 
Zambeta Mostratou 697-402-

1946 , mostratou@gmail.com. If 
there is enough interest, a second 
class will be held on the same 
day. http://www.facebook.com/
groups/28990769712/

20-26 May, Happiness workshop 
with Hanna Honensinn - Qi Gong, 
quantum healing, meditation & 
dance at Louridis Studios, Golden 
Beach.  Info: www.musik-und-
tanz.com

20 May (to be confirmed), Trip to 
Antiparos and Despotiko island 
organized by the Paros Women's 
Association Ariis to celebrate 
International Museum Day (18 
May). Info: Stavroula 694-732-
5919 or Stella 694-258-2321, 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/syllogos.gynaikon.parou.
ariis/

20 May, eve, Feast celebrating 
Aghios Constantinos.

21-25 May, Painting & drawing 
workshop with Hans Giesen, Alyki. 
Info: Hans 693-250-5439, www.
hansgiesen.nl
 
21-25 May Coastal Carolina 
University  Art Department Artists 
in Residence Exhibition: “Creative 
Design” at Apothiki Art Center, 
Kastro, Paroikia. Info: 697-954-
0416, www.apothiki.com
 
23 May, 5.30pm, Planting & 
decorating the garden and reading 
about the environment at the Public 
Library, for children 9-16 yrs. Info: 
Alegre 22840-28233, http://www.
infolibraries.gr/paros
 
23 May, 7.30pm, Esperinos 
church service at Aghios Fokas, 
Paroikia, followed by Trade & 
Business Association’s annual 
festival on the eve of Analypsis 
(Ascension) with traditional 
music and dancing. Info: 22840-
22262, http://www.esparou.gr/
infodetails.asp?Idinfo=546
 
24-27 May, Blood donation 
(blutspende in German). Look for 
the banners saying ‘AIMODOSIA’. 
Thu 24th 9am-1.30pm & 6-9.30pm 
at Antiparos medical station. Fri 
25th & Sat 26th 9am-1.30pm & 
6-9.30pm at Paroikia Health Centre 
and Sun 27th in Marpissa (in 
memory of Nikolas Stellas) from 
9am-1pm & at the Paroikia Health 
Centre 6-9.30pm. Check with the 
Health Centre for further details 
and the list of factors that make 
one eligible to donate blood. If you 
want to donate, go to bed early the 
night before, don’t drink or take 
any pills beforehand. Info: 22843-
60000.

24 May, 9.30pm, Analypsis 
(Ascension) annual festival in Piso 
Livadi with octopus, mezedes, 
wine and ouzo offered by the 
community. #

25-27 May, The Path of Love 
& Beauty workshop with Benoit 
Paquette & Marie-Ginette at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840 
28882, www.taos-greece.com

Κυκλοφοριακό - παραεμπόριο
- καθαριότητα

Επισήμανση
των προβλημάτων
- αναμένονται
αποφάσεις

Όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια της θερινής περιόδου, τέθηκαν επί τάπητος 
την Πέμπτη 10 Μαΐου σε σύσκεψη με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, τους εκπροσώπους των 
Σωμάτων Ασφαλείας του νησιού, τους εκπροσώ-
πους του Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, 
τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινό-
τητας Παροικίας. 

Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, διατυπώθηκαν προ-
τάσεις, δεν ελήφθησαν όμως αποφάσεις για την αντι-
μετώπισή τους. Η σύσκεψη θα επαναληφθεί στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Μαΐου 
(σήμερα), στις 12.30 το μεσημέρι.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, 
τόνισε ότι πρόθεση είναι να λυθούν όλα τα προβλή-
ματα εν όψει της σεζόν και ν’ αναβαθμιστεί το επί-
πεδο παροχής υπηρεσιών και προς τους πολίτες της 
Πάρου, αλλά και προς τους επισκέπτες. 

Για το κυκλοφοριακό, ο Δήμαρχος το χαρακτήρισε 
με μία λέξη «αναρχία». Σίγουρα είπε, η μέση λύση εί-
ναι η πρόληψη, υπογράμμισε όμως την υποστελέχω-
ση των Αστυνομικών Τμημάτων, η οποία δεν βοηθά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Επισήμανε τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες, 
απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων σε όλες 
τις πλατείες, πλην των οχημάτων τροφοδοσίας των 
καταστημάτων, που θα σταθμεύουν συγκεκριμένες 
ώρες. Είπε επίσης, ότι από την 1η Ιουνίου μπαίνει και 
πάλι η μπάρα στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, 
όπως και στην πλατεία της Νάουσας.

Ο Διοικητής  του Αστυνομικού Τμήματος Παροικίας 
κ. Αβραμίδης και ο Προϊστάμενος του Α.Τ. Νάουσας 
κ. Κουνής, τόνισαν ότι θα πράξουν ότι είναι δυνατόν 
και σημείωσαν ότι αναμένονται για τους θερινούς 
μήνες περίπου 10 αστυνομικοί. 

Αυστηρά θα τηρηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση, 
ενώ αναζητείται λύση για τα ενοικιαζόμενα αυτοκί-
νητα και μηχανάκια. Οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων 
αυτοκινήτων, πρότειναν να τους παραχωρηθεί ένας 
χώρος κοντά στο λιμάνι, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
πελάτες τους, αλλά και να μην προκαλείται κυκλοφο-
ριακό κομφούζιο. 

Για την άγρα πελατών, ο κ. Βλαχογιάννης τόνισε 
ότι η εικόνα είναι τριτοκοσμική, ότι το Λιμεναρχείο 
προσπαθεί να βάλει τάξη, αλλά τα προβλήματα συ-
νεχίζονται. Να σημειωθεί εδώ ότι μετά τη συνάντηση 
στον Δήμο, ο κ. Γιαλελής συναντήθηκε με τους αν-
θρώπους που παραλαμβάνουν τους τουρίστες από 
τα πλοία, τα λεγόμενα «καμάκια» και τους ενημέρω-
σε ότι ισχύουν όλα όσα είχαν αποφασιστεί την περσι-
νή σεζόν. Δηλαδή, θα παραμείνουν στα κάγκελα, θα 
είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι, δεν θα παρενοχλούν 
τους επισκέπτες και σημείωσε πως αν διαπιστωθεί 
ανάρμοστη συμπεριφορά, θα ισχύσει η διαδικασία 
του αυτόφωρου. 

Για το θέμα της καθαριότητας, ο Δήμαρχος ανέ-
φερε, πως ναι μεν είναι υπόθεση του Δήμου, αφορά 
όμως και τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρ-
μόζουν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. Οι 
παραβάσεις είπε, είναι πολλές και θα γίνει ακόμη μια 
προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, γιατί «δεν 
θέλουμε να έχουμε ως λύση το πρόστιμο σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης». 

Το ζήτημα της Εμποροπανήγυρης τον 15Αύγουστο, 
ήταν επίσης ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. Ο 
Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης 
πρότεινε η Εμποροπανήγυρη να συνεχιστεί όπως 
γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, να την αναλάβει όμως 
ο Σύλλογος για να θέσει όρους και προϋποθέσεις, 
όπως να μην πωλούνται προϊόντα που διατίθενται 
και από καταστήματα του νησιού μας. 

 Για το θέμα της ηχορύπανσης, ο Δήμαρχος κατα-
νοώντας ότι οι επαγγελματίες πρέπει να δουλέψουν, 
τους ζήτησε να ευαισθητοποιηθούν και να σεβα-
στούν τους πολίτες του νησιού, φροντίζοντας να μην 
ενοχλούν. 

Η «πληγή» του παραεμπορίου
Από τον Εμπ/κό Σύλλογο ζητήθηκε για μία ακό-

μη φορά, η λήψη μέτρων για την πάταξη του παραε-
μπορίου, που τους θερινούς μήνες παίρνει μεγάλες 
διαστάσεις. Την πάγια άποψή του για τη δημιουργία 
επιτροπής που θα ελέγχει την όλη κατάσταση, ακόμη 
από την αποβίβαση των πλοίων, κατέθεσε ο Λιμε-
νάρχης Κ. Γιαλελής, αλλά δεν υπήρξε προθυμία…

Ο Εμπ/κος Σύλλογος κατέθεσε επίσης,  συγκεκρι-
μένες προτάσεις, που έχουν ως εξής:

1. Να ενταθεί ο έλεγχος στο λιμάνι της Πάρου, 
ώστε να επαναπροωθούνται όλοι οι παράνομοι με το 
επόμενο πλοίο.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από το Δ.Λ.Τ. να προσλά-
βει από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο ένα άτομο 
(ιδιωτικό αστυνομικό), προκειμένου να βοηθά στον 
εντοπισμό των επίδοξων «εισβολέων» και με τη συν-
δρομή των ανδρών του Λιμεναρχείου, να προωθεί 
την απομάκρυνσή τους από το νησί μας. 

2. Ζητάμε από τις μεταφορικές εταιρίες των δύο 
νησιών μας να μην διευκολύνουν στην μεταφορά 
παράνομων εμπορευμάτων.

3. Όποιοι από τους παράνομους εισβολείς ξεφύ-
γουν από τον έλεγχο στο λιμάνι, οι άνδρες της Δημο-
τικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή είτε των ανδρών 
της Ελληνικής Αστυνομίας είτε του Λιμεναρχείου, να 
προχωρούν στην άμεση καταστροφή των παράνο-
μων εμπορευμάτων και στην άμεση απομάκρυνση 
των παραεμπόρων.

4. Στην Αντίπαρο, όσοι εντοπιστούν με παράνομα 
εμπορεύματα, θα πρέπει, όχι  απλά να απομακρύνο-
νται από το νησί, αλλά σε συνεργασία με τις αρχές 
της Πάρου να παραδίδεται ο παράνομος εισβολέας, 
ώστε ν’ απομακρύνεται και από την Πάρο. 

5. Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος με την ευ-
καιρία αυτής της συζήτησης θέλει να επαναφέρει 
την πάγια θέση του, ότι εκτός από το παραεμπόριο, 
σοβαρή μάστιγα για τις επιχειρήσεις των νησιών μας 
είναι ότι συνάδελφοί μας συνεργάζονται για εργασίες 
που μπορούν να γίνουν και στον τόπο μας, με επι-
χειρήσεις και υπηρεσίες εκτός Πάρου και Αντιπάρου. 
Με δεδομένο ότι η τοπική αγορά μπορεί να ικανο-
ποιήσει τις απαιτήσεις της κατανάλωσης σε οποιοδή-
ποτε τομέα, ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να στέλνεται 
στην αγορά της Αθήνας ή αλλού. 

Μαρίνα Νάουσας

Μέγα θέμα δημιουργήθηκε την Δευτέρα 7 Μαΐ-
ου, με την Μαρίνα της Νάουσας. Τώρα που όλοι οι 
επαγγελματίες περιμένουν τα σκάφη να έρθουν για 
ν’ ανοίξει λίγο η δουλειά τους, θυμήθηκε κάποιος να 
καταγγείλει στο Λιμεναρχείο, ότι η μαρίνα λειτουρ-
γεί χωρίς ασφάλεια, με αποτέλεσμα ο Λιμενάρχης κ. 
Γιαλελής να ζητήσει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος, 
τον οποίο είχε υποχρέωση να εφαρμόσει ο Δήμος.  
Έτσι τη Δευτέρα ο φύλακας της μαρίνας δεν επέτρε-
ψε σε κανένα σκάφος να δέσει. Έκτοτε, η μαρίνα λει-
τουργεί στον αυτόματο και οι ιδιοκτήτες σκαφών δέ-
νουν με δική τους πλέον ευθύνη. Αυτό θα συνεχιστεί 
έως το τέλος Μάιου, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της δημοπρασίας και η μαρίνα θα περάσει 
σε ιδιώτη, ο οποίος θα τη λειτουργήσει με όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες. 

Τέλος, ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους 
ν’ αντιμετωπιστεί το θέμα με τα τροχόσπιτα, για τα 
οποία όπως είπαν χαρακτηριστικά, «οι τουρίστες αυ-
τού του είδους, το μόνο που αφήνουν, είναι τα λύμα-
τά τους». 

Ζητήθηκε επίσης, ν’ αντιμετωπιστεί το ζήτημα με 
την παράνομη ενοικίαση μηχανών στον Άγιο Νικό-
λαο. 



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

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Drip Stopper

Φάκελοι 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 φακέλους για µαχαιροπήρουνα!
Το νέο αυτό πρωτοποριακό προϊόν, σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε σήµερα ελάχιστη παραγγελία 500 τεµαχίων και θα έχετε άµεση παράδοση!


