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Επιτακτική ανάγκη για νέα 
μεγάλη χρηματοδότηση

Βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί

ΑΠΟ ΤΙΣ 100 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 17 ΚΑΙ… ΒΛΕΠΟΥΜΕ
Οι κοινωνικές δομές διαλύ-

ονται σταδιακά, αλλά σταθερά. 
Της αποδόμησης δεν γλιτώ-
νουν ούτε οι παιδικοί σταθμοί, 
οι οποίοι «έλυναν» τα χέρια των 
γονιών, ώστε να μπορούν να 
εργαστούν έχοντας εξασφαλίσει 
τη φύλαξη των παιδιών τους. 

Οι δεσμεύσεις της συγκυβέρ-
νησης (Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) 
στις νέες απαιτήσεις της τρό-
ικας, επέβαλαν τη δραματική 
μείωση της χρηματοδότησης 
των προγραμμάτων δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

Η μείωση της επιδότησης των παιδικών σταθμών επι-
βάλει και τη σημαντική μείωση του αριθμού των παιδιών 
σε κάθε σταθμό, ακόμη όμως και την κατάργηση πολλών 
εξ αυτών, αφού χωρίς πόρους δεν μπορούν να λειτουρ-
γήσουν. 

Φέτος οι επιδοτούμενες θέσεις παιδιών για όλες τις Κυ-
κλάδες, αρχικά ήσαν 43, όταν πέρσι μόνο οι δύο παιδικοί 
σταθμοί της Πάρου, «Μελισσάκια» και «Δελφινάκια», είχαν 
επιδοτηθεί για 70 παιδιά, 45 στον πρώτο και 25 στον δεύ-
τερο. 

Παράγοντες του Δήμου έθεσαν το ζήτημα σε όλες του τις 
διαστάσεις στον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, όταν βρέ-

θηκε στο νησί μας τον Δεκαπε-
νταύγουστο. Η απάντηση μπορεί 
να ήταν τότε ότι «δεν υπάρχουν 
χρήματα», όμως προφανώς ο κ. 
Βρούτσης δέχτηκε πιέσεις και 
από άλλους Δήμους και έτσι, 
μετά τη συνάντησή του με αντι-
προσωπεία της ΚΕΔΕ, ανακοί-
νωσε ότι θα διατεθούν ακόμη 
50.000.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει 
ότι στις 43.000 επιδοτούμενες 
θέσεις παιδιών για όλη τη χώρα 
θα προστεθούν ακόμη 16.500. 

Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται. Να σημειωθεί, ότι οι αι-
τήσεις σε όλη τη χώρα ξεπερνούν τις 95.000. Στην Πάρο 
σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 100 αιτήσεις και αρχικά 
προβλεπόταν να ικανοποιηθούν μόνο οι 17. Με την πρότα-
ση του Υπουργού Εργασίας για τη μείωση του ποσού που 
διατίθεται για κάθε παιδί, δηλαδή από 3000 ευρώ το χρόνο 
να πέσει στις 2000 ευρώ και με την αύξηση του συνολικού 
ποσού κατά 50 εκατ. ευρώ, ο αριθμός των παιδιών που 
θα εξυπηρετηθούν, ευελπιστούν οι ιθύνοντες να ανέλθει 
τουλάχιστον στον περσινό αριθμό των 70 παιδιών. Είναι 
κατανοητό όμως, ότι είμαστε ακόμη πολύ μακριά από τα 
περσινά δεδομένα και ακόμη πιο μακριά από το σύνολο 
των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί. Με τη δραματική αυτή 
μείωση του ποσού ανά παιδί, κινδυνεύει η ποιότητα σίτισης 
των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών. σελ.3

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

Μεγάλη επιτυχία του 1ου Εμπορικού
& Πολιτιστικού Φεστιβάλ

Του χρόνου καλύτερα…

Την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση του Εμπο-
ρικού - Πολιτιστικού Φεστιβάλ εκφράζει ο Εμπ/κός Σύλλο-
γος Πάρου –Αντιπάρου και δεσμέυεται ότι κάθε χρόνο θα 
είναι και καλύτερα, με στόχο πάντα τη στήριξη των Παρια-
νών επαγγελματιών. 

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος αναφέρεται:
«Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Εμπορικό-

Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Παροικία και στην Νάουσα. Η 
επιτυχία του Φεστιβάλ επιβεβαίωσε την ορθότητα της από-
φασης-πρότασης του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο και δικαίωσε την απόφαση 
του Δημάρχου και όσων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν 
υπέρ της πραγματοποίησής του.

»Η αναβαθμισμένη παρουσία των περιπτέρων των εκ-
θετών, η συμμετοχή μόνο Παριανών επαγγελματιών και η 
ύπαρξη παιχνιδιών λούνα παρκ, που έδωσαν μεγάλη χαρά 
σε εκατοντάδες παιδιά, είναι μερικά από τα στοιχεία που 
προσδιόρισαν την μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ.

»Η καθιέρωση του Εμπορικού – Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
είναι πλέον γεγονός. Κάθε χρόνο θα βελτιώνεται, έτσι ώστε 
η βοήθεια των Παριανών επαγγελματιών να είναι ουσια-
στική, μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι βιώνουμε την ανα-
σφάλεια της οικονομικής ασφυξίας.                  σελ.5
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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
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΓΑΜΟΥ
Ο Ymeri Defrim του Ntaut και 

της Sabrie και η Kwiatkowska 
Justyna Katarzyna του Adam και 
της Genowefa πρόκειται να πα-
ντρευτούν τον Σεπτέμβριο στην 
Πάρο.

ΕΥχΑρΙΣτήρΙΑ
Με πολύ κόσμο, τρομερό κέφι 

και χορό έως τις πρωινές ώρες, 
πραγματοποιήθηκε και φέτος η 
Γιορτή του Καράβολα στις Λεύ-
κες. Η υπέροχη σκορδαλιά, που 
συνόδευε τους απίθανους καρα-
βόλους, το καλό κρασί και τα κα-
ταπληκτικά νησιώτικα ακούσματα 
από τους DELAPARO, ξεσήκωσαν 
τους επισκέπτες σε ξέφρενους χο-
ρευτικούς ρυθμούς. Ο Πρόεδρος 
και το Δ.Σ. του Συλλόγου ΥΡΙΑ 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο 
τον κόσμο που μας τίμησε με την 
παρουσία του. Ιδιαίτερα, ένα μεγά-
λο ευχαριστώ στους εθελοντές και 
εθελόντριες που με την εργασία 
τους συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθ-
μό στην επιτυχία αυτής της εκδή-
λωσης. Ευχαριστούμε επίσης, τον 
Δήμο Πάρου και τους χορηγούς 
μας που μα στήριξαν σε όλη μας 
την προσπάθεια. 

Τέλος, ζητάμε να μας συγχω-
ρήσετε για τυχόν λάθη και παρα-
λήψεις και ελπίζουμε να σας ξα-

ναδιασκεδάσουμε καλύτερα του 
χρόνου.

Η Ιερά Πανήγυρη της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε 
και φέτος με απόλυτη επιτυχία υπό 
την καθοδήγηση του Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη Παροναξίας και 
των Μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Εκατονταπυλιανής.

Στο πλαίσιο αυτής της άριστης 
συνεργασίας εκ μέρους του Δή-
μου Πάρου θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τους συμμετέχοντες 
σ’ αυτή την προσπάθεια και ιδι-
αίτερα τους υπαλλήλους της Δ/
νσης Καθαριότητας και Πρασίνου, 
της Δημοτικής Αστυνομίας, της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και των λοιπών οργα-
νικών μονάδων του Δήμου, καθώς 
και όλους τους συμπολίτες μας και 
τους ιδιοκτήτες σκαφών που έδω-
σαν ιδιαίτερο χρώμα στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις μας.

Κυρία Περαντινού Μαρία 
(HOTEL CORALI), εκφράζουμε 
τις θερμές ευχαριστίες μας για τη 
διάθεση ιματισμού (σεντόνια, πε-
τσέτες), για τις ανάγκες των θαλά-
μων νοσηλείας του Κέντρου Υγεί-
ας Πάρου.

Η Επιστημ. Διευθύντρια του 
Κ.Υ. Πάρου, Ελισάβετ Κοκελίδου

Η παλιά φρουρά ξαναχτυπά
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το 

πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά 
την τέλεση του αδικήματος.

Η παραπάνω αναφερόμενη, μασονικής προέλευσης έμπνευση, περιλαμβάνεται 
στη παράγραφο 3 του άρθρου 86 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Αγαπητοί συμπολίτες σας πληροφορώ ότι, η δεύτερη τακτική σύνοδος της βου-
λευτικής περιόδου άρχισε κάποιο ηλιόλουστο πρωινό του Μάη του 2012 με την ορ-
κωμοσία των 300 βουλευτών που προέκυψαν στις εκλογές της 6 του Μάη του 2012 
και τελείωσε πανηγυρικά νωρίς το απογευματάκι της ίδιας ημέρας με την διάλυση 
της Βουλής, οπότε και επήλθε αυτομάτως παραγραφή όλων των αγαθοεργών και 
πατριωτικών πράξεων και πρακτικών, των εθνικών ευεργετών, που κυβέρνησαν 
από της 5 Οκτώβρη 2009 έως 5 Μάη του 2012 ολοκληρώνοντας με επιτυχία την 
κατεδάφιση της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Αγαπητοί συμπολίτες  από της 6 Μάη του 2012 έως της 17 Ιούνη του 2012, όλοι 
οι κρατικοδίαιτοι ΘΙΑΣΟΙ και απαξάπαντες οι κρατικοδίαιτοι ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ, που καλύ-
πτουν το σανίδι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, από το ΔΕΞΙΟ 
έως το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ, προετοιμάσανε περίτεχνα, την παράδοση της κατεδαφι-
σμένης ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας και του εξουθενωμένου ΛΑΟΥ μας, στα ΝΥΧΙΑ των ΤΡΟΙΚΑ-
ΝΩΝ και του ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, για να την ξανακτίσουν αυτοί, με στοιχεία δόμησης που 
επιβάλουν, οι μοντέρνες κανονιστικές διατάξεις της ΝΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Το εκπληκτικά θρασύ και κυνικό, αγαπητοί συμπολίτες, είναι ότι, μερικοί από αυ-
τούς που στις 2 Ιουλίου του 1989 άρχισαν να  τοποθετούν τους πρώτους δυναμίτες 
στα θεμέλια της πατρίδας μας, ήταν και πάλι οι πρωταγωνιστές ,που οδήγησαν στη 
παραγραφή και στο ΣΟΚ της 17ης Ιούνη. Η εμφάνιση του Νίκου Κωνσταντόπουλου 
αγαπητοί συμπολίτες, που θύμωσε και απείλησε με μηνύσεις <<όσους παίζουν με 
το όνομα του>> επειδή τον πρότειναν για πρωθυπουργό, δεν ήταν τυχαία, έπρεπε 
στην παράσταση αυτή, που δόθηκε από 6 Μάη του 2012 έως 17 Ιούνη του 2012 
να εμφανιστούν όσο το δυνατό περισσότερα ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΖΟΛΩΤΑ.

Για να καταδείξω τα μεγέθη των πράξεων των εν λόγω πρωταγωνιστών, αγαπη-
τοί συμπολίτες, πρέπει απαραιτήτως να κάνω μια αναδρομή.

Με την λήξη του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου, για 45 χρόνια έως τον Ιούνη 
του 1989,όλες οι κυβερνήσεις της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας καλές η κακές, δεξιές, κεντρώες, 
πασοκικές είχαν πλημμυρίσει τη ΠΑΤΡΙΔΑ μας με σχολειά, πανεπιστήμια, σχολές, 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, εθνικούς δρόμους, λεωφόρους, λιμάνια, γεφύρια, δω-
ρεάν διαμερίσματα για εργαζόμενους, είχαν εξαγοράσει τράπεζες και επιχειρήσεις 
διαφόρων λωποδυτών, φρόντιζαν την περίθαλψη τα φάρμακα, τους μισθούς τις 
συντάξεις των πολιτών κ. α.  Πάρα το τεράστιο αυτό έργο που επιτελούσαν όλες 
αυτές οι κυβερνήσεις των 45 χρόνων, είχαν καταφέρει να συγκρατήσουν το ΧΡΕΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας έως τον Ιούνη του 1989 στα 18,9 δις ευρώ (έχω μετατρέψει τις 
δραχμές σε ευρώ) ποσοστό στο Α.Ε.Π 66,8%.

Το κυριότερο όμως αγαπητοί συμπολίτες και σ’ αυτό κλείνουν μάτια και αυτιά 
όλοι οι τυχάρπαστοι ψευτοοικονομολόγοι είναι ότι, ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ τον 1989 όλοι οι 
δείκτες του ενεργητικού της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας ευρίσκοντο με θετικό πρόσημο,(ΟΙΩΝΟΙ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ) εκτός αυτού, των τρεχουσών συναλλαγών, δι-
ότι κάποιοι λωποδύτες πλουτοκράτες είχαν φροντίσει από τις αρχές του 1988 να 
εκπατρίζουν μεγάλες ποσότητες συναλλάγματος για να αδυνατίσουν τις αντιστάσεις 
και να διευκολύνουν περαιτέρω την ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ ΚΟΣΚΩΤΑ.

Θαυμάστε τώρα τους πρωταγωνιστές.
Ο ΔΕΞΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ σαν υπουργοί οικονομικών 

της Μητσοτακικής ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ και της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΖΟΛΩ-
ΤΑ, παρέλαβαν στης 2 Ιουλίου του 1989 από τον υπουργό οικονομικών του ΠΑΣΟΚ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΒΟΛΑ, το διαμορφωμένο από όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις 
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ στα 18,9 δις ευρώ ποσοστό στο Α.Ε.Π. 66,8% και το 
παρέδωσαν σε εννέα μόλις μήνες, στής 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 1990, στην Μητσοτακική 
λαίλαπα που ερχόταν, στα 31 δις 824 εκ. Ευρώ ποσοστό στο Α.Ε.Π 80,7% δίχως 
να βάλουν καρφί σε τοίχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Τα επιτόκια των 13 επιπλέον δις ευρώ, που 
δανείστηκαν από τα γνωστά μας ΛΗΜΕΡΙΑ, οι δύο αυτοί φωστήρες, επεριφέροντο 
σε ανεμοδαρμένα ύψη, διογκώνοντας κατά πολύ το ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Οι <<ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ>> ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, τον Ιού-
λη του 1989 διορίστηκαν υπουργοί δικαιοσύνης και εσωτερικών, του αριστερο-δε-
ξιού αχταρμά, Κ.Κ.Ε., Ν.Δ., Ε.ΑΡ που τον ονόμασαν ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ. 
Στο ενεργητικό του <<αριστερού>> Φώτη καταγράφετε, ο αριστερής σκέψης, αρι-
στερός νόμος, που θέλει δυο συναδέλφους του δικηγόρους να παρίστανται σε κάθε 
συμβολαιογραφική πράξη και να εισπράττουν από τους συμβαλλομένους, για μια 
υπογραφή που θα βάζουν, το μηνιάτικο ενός ανειδίκευτου χθες, ειδικευμένου σή-
μερα εργάτη. Ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο ο Νίκος Κωνσταντόπουλος διέπρε-
πε ως νομικός σύμβουλος του ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ, άλλα και ως εκπρόσωπος της Βουλής 
στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ως δημόσιος κατήγορος κατά των ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΤΣΟΒΟΛΑ ΚΑΙ Ανδρέα Παπανδρέου. (Στη ΔΙΚΗ αυτή, μεταξύ των μαρτύρων κατη-
γορίας κατά ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΒΟΛΑ και Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν οι Μπόμπολας, 
Λαμπράκης, Τεγόπουλος, των οποίων οι εφημερίδες πρωτοστάτησαν στη ΣΚΕΥ-
ΩΡΙΑ. Η φαιδρότητα, η θρασύτητα, ο κυνισμός αυτών των τριών εφημεριδάδων 
και μετέπειτα καναλαρχών, κατά τη διάρκεια της ΔΙΚΗΣ πέρσεψε. <<ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ 
ΔΕΙ>>, <<ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙ>>,<<ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΤΟΥΣ>>,<<ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ>>. Κα-
θώς φαίνεται αγαπητοί συμπολίτες, οι εφημεριδάδες αυτοί, για ένα και πλέον χρόνο 
ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ. Το κακό όμως για τη ΠΑΤΡΙΔΑ μας είχε 
ήδη συμβεί και τα ΑΡΓΥΡΙΑ προς τούς προαναφερόμενους εφημεριδάδες είχαν ήδη 
αρχίσει να ρέουν ασταμάτητα).  Ο χειμαρρώδης αριστερός λόγος του Νίκου τον βοή-
θησε αργότερα να πάρει την προεδρία, ενός από τους προδρόμους του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, τον 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ και να διατηρηθεί στη προεδρία 
του αρκετά χρόνια. Πριν από δυο περίπου χρόνια οι  Βαρδινογιάννης, Βγενόπουλος, 
Πατέρας, ανέθεσαν επ’ ολίγο στον Νίκο, την προεδρία του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.

Ο <<ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ>>ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, σαν υπεύθυνος υπουργός για τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑ, κατάφερε τη Σιμητική καταιγίδα να τη μετατρέψει σε μαινόμενο τυφώνα. Πα-
ραλαμβάνοντας ο εν λόγω <<σοσιαλιστής>> τον προϋπολογισμό των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ στα 4,5 δις ευρώ, τον έφτασε μαζί με τη Γιάννα Αγγελοπούλου και τη ΧΡΥ-
ΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ (από ότι λένε δημοσιογράφοι και άλλοι) να ξεπερνάει 
κατά πολύ τα 20 δις ευρώ. Σήμερα ο <<σοσιαλιστής>> Βενιζέλος, ψάχνει μαζί με 
τους συνεταίρους του και τον Στουρνάρα, 11,5 δις ευρώ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.

Φέτος το καλοκαίρι τις θάλασσές μας τις σχίζουν περήφανα, κότερα και θαλαμη-
γοί, τους αιθέρες μας τους διασχίζουν πανάκριβα με όλες τους τις ανέσεις ιδιωτικά 
αεροπλάνα και ελικόπτερα, οι Αλαφούζος, Μπόμπολας, Βαρδινογιάννης, Βγενόπου-
λος, Πατέρας Γιάννα Αγγελοπούλου  και οι υπόλοιποι 4200 ιδιοκτήτες τους είναι 
αόρατοι για τους προαναφερόμενους  ΔΕΞΙΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ 
ΦΩΣΤΗΡΕΣ, απολύτως ορατοί ΓΙΑ ΔΑΥΤΟΥΣ είναι 10 εκατομμύρια ληστεμένοι, τα-
λαιπωρημένοι, εξουθενωμένοι, καθημαγμένοι ΕΛΛΗΝΕΣ.

Με αγάπη  Γιώργος Πατσιώτης

Παράκτιοι αλιείς και επενδυτικό μέτρο

Μάλλον
δεν μας αφορά!

Έντονος είναι ο προβληματισμός των παράκτιων 
αλιέων για τους όρους εφαρμογής του Μέτρου 1.3 
«Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτι-
κότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε.Π.ΑΛ. 
2007-2013». Εκτιμούν ότι με βάση τα προβλεπό-
μενα αποκλείονται οι παράκτιοι αλιείς από το μέ-
τρο, ενώ ο χρόνος προετοιμασίας των δικαιολο-
γητικών που απαιτούνται για τη συμμετοχή, είναι 
πολύ μικρός.

Για το θέμα αυτό, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ 
των οποίων και ο βουλευτής Κυκλάδων Ν. Συρ-
μαλένιος,  κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγ/κότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία αναφέ-
ρεται:

«Από τον Απρίλιο 2012 προκηρύχτηκε το Μέτρο 
1.3: “Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επι-
λεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013”, 
για την υλοποίηση επενδύσεων σε αλιευτικά σκά-
φη και μάλιστα «κατά προτεραιότητα χορηγούνται 
ενισχύσεις για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας και ειδικού τύπου σκάφη», ωστόσο πολ-

λοί σύλλογοι αλιέ-
ων ενημερώθηκαν 
στα μέσα Ιουνίου. 
Το πρόγραμμα υλο-
ποιείται με συγχρη-
ματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας. 

Στο Μέτρο 1.3 
υπάγονται επενδύ-
σεις για τη βελτίωση 
της ασφάλειας επί 
του σκάφους, των 
συνθηκών εργα-
σίας, της υγιεινής 
των προϊόντων, της 
ποιότητας των προ-

ϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της επι-
λεκτικότητας καθώς και αντικατάσταση κινητήρα 
και αλιευτικών εργαλείων, και άλλες επενδύσεις 
επί αλιευτικών σκαφών, «υπό τον όρο ότι δεν θα 
αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να 
αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων 
αποθήκευσης των αλιευμάτων».

»Οι παράκτιοι αλιείς καταγγέλλουν, ότι 
όλες ουσιαστικά οι επενδύσεις που βελτιώνουν 
την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας τους, 
όπως αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός μέσων 
ή εργαλείων πχ αντικατάσταση βίντσι, GPS- το 
παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης-, αντικα-
τάσταση διχτύων κλπ, ερμηνεύονται ως αύξηση 
της δυναμικότητας των σκαφών και ουσιαστικά 
να αποκλείονται από το πρόγραμμα – δεν γίνονται 
καν δεκτές οι αιτήσεις. Αντίθετα προκρίνονται μη-
χανήματα διαλογής αλιευμάτων, αφαλάτωσης νε-
ρού, αυτόματοι πιλότοι τα οποία ενδείκνυνται για 
μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη ή ιχθυοκαλλιέργειες. 
Οι παράκτιοι αλιείς επίσης θεωρούν ότι ο χρόνος 
προετοιμασίας αιτιολογημένης πρότασης, σε συ-
νάρτηση με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται, εί-
ναι πολύ μικρός. 

»Επειδή οι επενδύσεις που επιλέγονται στην 
πραγματικότητα δεν αφορούν τους παράκτιους 
αλιείς και τα σκάφη τους (μικρά έως 12 μέτρα) 

Επειδή ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας απο-
τελείται κυρίως από σκάφη μικρής παράκτιας αλι-
είας (περίπου 18000 σκάφη) 

»Επειδή η στήριξη και η ενίσχυση του συγκεκρι-
μένου κλάδου από την πολιτεία, ιδιαίτερα σε αυτή 
την κρίσιμη συγκυρία που η ανάπτυξη θα έπρεπε 
να αποτελεί προτεραιότητα, είναι αναγκαία και

»Επειδή οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρη-
ση της κοινής αλιευτικής πολιτικής ολοκληρώνο-
νται περί τα τέλη του έτους, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

»1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου 
να γίνει εφικτή η ένταξη στο πρόγραμμα των επι-
θυμητών και αναγκαίων επενδύσεων που έχουν 
ανάγκη οι χιλιάδες έλληνες αλιείς; 2. Προτίθεστε 
να παρέμβετε για την παράταση του χρόνου υπο-
βολής των αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης 
και των σχετικών φακέλων; 3. Έχει διασφαλιστεί η 
συνολική Δημόσια Δαπάνη που απαιτείται για την 
υλοποίηση του προγράμματος; 4. Με δεδομένο ότι 
το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, 
έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
του προγράμματος; Ποιο είναι το ποσοστό απορ-
ρόφησης των κονδυλίων του προγράμματος μέχρι 
σήμερα; Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για 
την βελτίωση του σημαντικού για την οικονομία 
κλάδου της αλιείας καθώς και την προστασία του 
αλιευτικού αποθέματος, του θαλάσσιου πλούτου 
και περιβάλλοντος. Με ποιες θέσεις η ελληνική 
κυβέρνηση διαπραγματεύεται την αναθεώρηση 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου και με ποιες 
διαδικασίες; Έχει προηγηθεί συζήτηση-διαβού-
λευση με αλιευτικούς κι επιστημονικούς φορείς;».
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συνέχεια από σελ.1
Ο Δήμος, όπως και το σύ-

νολο της Τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, κάτω από το ασφυκτικό 
πλαίσιο της οικονομικής απο-
δυνάμωσής της, δηλώνει ότι 
δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης, ο οποίος συμμετείχε στη 
συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 30 
Αυγούστου (χτες), έθεσε το 
εκρηκτικό πρόβλημα της μεί-
ωσης της χρηματοδότησης του 
προγράμματος για τους βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς και ζήτησε να διεκ-
δικηθεί πιο έντονα η ακόμη με-
γαλύτερη χρηματοδότηση από 
την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να 
εξυπηρετηθούν όσο γίνεται πε-
ρισσότεροι εργαζόμενοι γονείς. 

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση 
περισσότερων επιδοτούμε-
νων θέσεων θα συνεχιστεί από 
Δήμο, γονείς και το προσωπικό 
των παιδικών σταθμών έως 
και την ημέρα έναρξης της λει-
τουργίας τους. 

Σημαντική βοήθεια μπορεί να 
παρασχεθεί από την ΚΔΕΠΑΠ, 
η οποία έχει την ευθύνη του 
προγράμματος λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών. Με προτεραιότητα τις 
ανάγκες για την όσο το δυνα-
τόν απορρόφηση μεγαλύτερου 
αριθμού παιδιών, μπορεί να 

αναδιατάξει το πρόγραμμα των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
προκειμένου να εξοικονομη-
θούν κονδύλια χρήσιμα για τη 
λειτουργία των σταθμών. 

Στα περσινά επίπεδα
Τον ίδιο αριθμό παιδιών θα 

φιλοξενήσουν και τη φετινή 
χρονιά οι δύο παιδικοί σταθμοί 
σε Παροικία και Νάουσα. Συνο-
λικά 100 παιδιά θα εγγραφούν 
στους δύο σταθμούς, από 50 
στον καθένα, ενώ οι αιτήσεις 
γονέων είναι 132. 

Οι δύο Παιδικοί Σταθμοί που 
από τις 16/6/11πέρασαν στο 
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 
του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με 
την Πρόεδρο του Οργανισμού 
Μαρία Τριβιζά, θα μπορούσαν 
να φιλοξενήσουν περισσότερα 
παιδιά (τουλάχιστον 70 ο κάθε 
σταθμός), όμως δεν επαρκούν 
οι αίθουσες και το προσωπικό, 
που συνολικά είναι 12 άτομα, 6 
σε κάθε σταθμό. 

Η ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων θα γίνει την Παρασκευή 
31 Αυγούστου (σήμερα).  

Η χρηματοδότηση των δύο 
σταθμών γίνεται από τους Κε-
ντρικούς Αυτοδιοικητικούς 
Πόρους (ΚΑΠ) και είναι 25.000 
ευρώ το μήνα και για τους δύο 
σταθμούς. Σύμφωνα με την κ. 
Τριβιζά, η μισθοδοσία και τα 

ενοίκια των κτιρίων εί-
ναι 26000 ευρώ το μήνα, 
εκτός της διατροφής των 
παιδιών. Τα υπόλοιπα χρή-
ματα διατίθενται από τα 
λεγόμενα τροφεία, που εί-
ναι η οικονομική ενίσχυση 
των γονιών για τη διατρο-
φή των παιδιών τους. 

Τα ποσά που καταβάλει 
ο κάθε γονιός είναι ανά-

λογα με το εισόδημά του. Έτσι, 
για 20.000 ευρώ εισόδημα, η 
συμμετοχή είναι 40 ευρώ. Έως 
30.000, 50 ευρώ. Από 30.000 
και πάνω 70 ευρώ. Οι κάτω των 
20.000 ευρώ, 30 ευρώ το μήνα. 

Επίκαιρη ερώτηση
στη Βουλή για
Βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς

Τη Δευτέρα
η συζήτηση

Κατατέθηκε επίκαιρη ερώτη-
ση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ Β’ Αθήνας και υπεύθυνου 
της επιτροπής κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου του Υπουργείου 
Εργασίας Δημήτρη Στρατούλη, 
σχετικά με τη μείωση των θέ-
σεων στους Βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς σε όλη 
τη χώρα. Η επίκαιρη ερώτηση 
θα συζητηθεί θα συζητηθεί τη 
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στην 
απογευματινή συνεδρίαση της 
Βουλής.

Η ερώτηση απευθύνεται στον 
υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και σ’ 

αυτήν αναφέρεται: 
«Σύμφωνα με το πρόγραμμα 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής ζωής» 
της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης) για το σχολικό έτος 
2012-2013 προσκλήθηκαν οι 
μητέρες δικαιούχες, με την 
πρόσκληση ενδιαφέροντος 
αριθμού πρωτοκόλλου 1035 
19/06/21012, να υποβάλλουν 
τα χαρτιά τους προκειμένου 
να εξασφαλίσουν μια θέση 
σε βρεφονηπιακό ή παιδικό 
σταθμό και να επιδοτηθούν τα 
δίδακτρα μέσω ΕΣΠΑ. Συνο-
λικά υποβλήθηκαν 96.130 συ-
νολικά αιτήσεις από τις οποίες 
απορρίφθηκε το 55%, παρόλο 
που αρχικώς είχαν εγκριθεί και 
διατεθεί 83.832 θέσεις από τις 
δημοτικές (70%) και ιδιωτικές 
δομές (30%). Στα τελικά όμως 
αποτελέσματα από τις εγκε-
κριμένες θέσεις που η ίδια η 
ΕΕΤΑΑ είχε επιλέξει, ελέγξει 
και εγκρίνει επιλέχθηκαν μόνο 
34.693 παιδιά από τα 83.832 
που θα μπορούσαν να ωφε-
ληθούν.  Οι υπόλοιπες θέσεις 
δεν καλύπτονται και πολλές 
μητέρες που είχαν δηλώσει 
τους σταθμούς με βάση τους 
πίνακες των δομών που είχε 
αναρτήσει η ΕΕΤΑΑ μένουν 
χωρίς παιδικό σταθμό για τα 
παιδιά τους. Ερωτάται ο αρμό-
διος Υπουργός:

»Σε ποιες ενέργειες θα προ-
χωρήσει προκειμένου να εξα-
σφαλιστούν θέσεις στους βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς για τα χιλιάδες παιδιά 
που έχουν αποκλειστεί ή του-
λάχιστον για τις 83.832 θέσεις 
που είχαν αρχικά εγκριθεί και 
διατεθεί;».

Συνεργαζόµενα φροντιστήρια

φροντιστήριο
Κ. Ροκονίδας _22840 22682

φροντιστήριο

Γ. Κρητικός_22840 24366
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Για Γυµνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ

Και φέτος πρώτοι σε επιτυχόντες, µε τις υψηλότερες βαθµολογίες και τις καλύτερες σχολές

πρόσθετες παροχές |  επαγγελµατικός προσανατολισµός |  προσιτά δ ίδακτρα

 ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
 ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 
 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΒΑΣΙΛΑΚΗ  ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
 ΒΕΝΤΟΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΒΛΑΧΟΣΩΤΗΡΟΣ  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 ΒΡΑΧΝΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ∆ΑΦΕΡΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡ.& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)                                                                                                                                                                       
 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)
 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 ΚΥ∆ΩΝΙΕΩΣ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓ. & ∆ΙΟ ΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
 ΛΑΖΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
 ΜΑΣΕΛΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
 ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 ΜΠΑΛΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΝΤΟΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
 ΠΑΠΠΑΣ  ΘΩΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 
 ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΠΡΙΦΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
 ΠΥΡΠΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΗΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΣΑΡΡΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΣΤΑΘΕΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓ. & ∆ΙΟ ΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιτακτική ανάγκη για νέα
μεγάλη χρηματοδότηση

Βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί

ΑΠΟ ΤΙΣ 100 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 17 ΚΑΙ… ΒΛΕΠΟΥΜΕ

Δέσμευση της ΔΥΠΕ
για ιατρικό κλιμάκιο
σε Πάρο και Αντίπαρο

Για την εγγραφή 
των μαθητών
στα σχολεία

Τα σχολεία σε λίγες ημέρες ανοίγουν, 
όμως οι μαθητές της Πάρου και της Αντι-
πάρου δεν έχουν εξεταστεί από τους 
γιατρούς, ώστε να μπορέσουν να εγγρα-
φούν. Η ένωση Γονέων, αλλά και οι Δή-
μοι Πάρου και Αντιπάρου απευθύνθηκαν 
πολλές φορές στην 2η ΔΥΠΕ, ζητώντας 
κλιμάκιο γιατρών για την εξέταση των μα-
θητών. 

Όπως ανέφερε στη φτΠ ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Γονέων Δ. Γεωργιάδης, το κλι-
μάκιο θα ερχόταν πριν από τις εκλογές, 
ύστερα μετά τις εκλογές και ακόμη να 
φανεί. 

Η τελευταία επικοινωνία έγινε τη Δευ-
τέρα 27 Αυγούστου και η αρμόδια υπάλ-
ληλος της 2η ΔΥΠΕ είπε στον κ. Γεωργι-
άδη πως η απόφαση για την αποστολή 
ιατρικού κλιμακίου είναι ζήτημα ωρών… 
και πως το κλιμάκιο θα έρθει για τους 
μαθητές των δύο νησιών μας στις αρχές 
Σεπτέμβρη. 

Με την ελπίδα, ότι το κλιμάκιο αυτή τη 
φορά θα έρθει, ο κ. Γεωργιάδης προτεί-
νει στους γονείς να περιμένουν. Στην πε-
ρίπτωση όμως που η ΔΥΠΕ δεν τηρήσει 
την υπόσχεσή της, πρόθεση της Ένωσης 
Γονέων είναι να προτείνει στους γονείς ν’ 
αντιδράσουν δυναμικά και να μην γρά-
ψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 
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Τιμητική εκδήλωση

Εκδήλωση προς τιμή της κ. Κυριακής Ραγκούση – 
Κοντογιώργη, για την προσφορά της στα γράμματα και 
τον πολιτισμό πραγματοποιεί ο Δήμος Πάρου την Κυριακή 
2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο προαύλιο της Εκατο-
νταπυλιανής. 

Θα μιλήσουν: 
Γιώργος Ξένος (γιατρός, αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πάρου), 

«Κούλα Ραγκούση, η πορεία και το έργο της». 
Κούλα Κασιμάτη (καθηγήτρια Πανεπιστημίου – συγ-

γραφέας), «Η παρουσία της Κυριακής Ραγκούση – Κοντο-
γιώργου στον πολιτισμό της Πάρου».

Μοσχούλα Κοντόσταυλου – Σταυράκη (λογοτέχνης – 
συγγραφέας- νομικός), «Η Πάρος μέσα από το συγγραφι-
κό έργο της Κυριακής Ραγκούση»

Κείμενα από τα βιβλία της κ. Ραγκούση θα διαβάσει η 
φιλόλογος Μπέτη Μπιζά.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση της κ. Ρα-
γκούση από τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη. 

Βραδιά χορευτικής 
και μουσικής
παράδοσης

Την νέα του λαογραφική προσπάθεια για τις φορεσιές, 
τους χορούς και τη μουσική της Θράκης παρουσιάζει και 
πάλι το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, τραγούδια,  δρώμενα 
και χορούς της Λήμνου, των Δωδεκανήσων, των Βουρ-
λών της Μικράς Ασίας και της Πάρου. 

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, στις 
9 μ.μ στο προαύλιο της εκκλησίας της Παναγίας, στη Νά-
ουσα.

Παραστάσεις
Καραγκιόζη

Πάντα στο πλευρό των μι-
κρών μας φίλων η Κ.Δ.Ε.Π.Α. 
Πάρου, φρόντισε  φέτος για 
τη ψυχαγωγία  των λιλι-
πούτειων και... όχι μόνο, με 
παραστάσεις του παραδοσι-
ακού θεάτρου Σκιών του κ. 
Αργύρη Αθανασίου.

Παραστάσεις δόθηκαν 
ήδη στα Μάρμαρα, στο 
Άσπρο Χωριό και σήμερα 
Παρασκευή στις 20.30 ο 
γνωστός μας Καραγκιόζης 
θα… παίξει στην πλατεία 
του Κώστου. Το Σάββατο 1 
Σεπτεμβρίου ολοκληρώνο-
νται οι παραστάσεις στις Κα-
μάρες, στον προαύλιο χώρο 
του σχολείου Καμαρών. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Βραδιά ποίησης
και μουσικής

Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων διοργανώνει βρα-
διά ποίησης και μουσικής με τη χορωδία του Ψυχαγωγι-
κού Ομίλου Σιδηροδρόμων. 

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου στις 
20.30 στο προαύλιο της Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 

Τη χορωδία διευθύνει ο Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.

Ρεμπέτικη Βραδιά
Την Παρασκευή 31 Αυγούστου στις 21:30 στο Café Parko 

του Πάρκου Πάρου o Κώστας Καλαφάτης μας ταξιδεύει 
στο Ρεμπέτικο τραγούδι και μαζί με τον Γρηγόρη Βασίλα 
στο μπουζούκι θα ερμηνεύσουν  ρεμπέτικα και λαϊκά τρα-
γούδια με τον παλιό, καλό τρόπο.

Είσοδος 10 Ευρώ.

Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ!

Χαράτσι και στα «ακίνητα» Ι.Χ.
Κάποιοι «φωστήρες» στο Υπουργείο Οικονομικών σκέπτονται να επιβάλουν ένα νέο 

χαράτσι που θ’ αφορά στα Ι.Χ. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της  εφημερίδας «Ημερησία», η κυβέρνηση εξετάζει να χρε-

ώνει την «προσωρινή ακινησία» των ΙΧ με ένα σύστημα παρόμοιο με εκείνο που υπάρχει 
στην ακινησία των σκαφών αναψυχής. Να σημειωθεί, πως το τέλος Ακινησίας στα σκάφη 
αναψυχής υπολογίζεται από 10 έως και 100 ευρώ, ανάλογα με τα μέτρα του σκάφους και 
έχει ισχύ για ένα χρόνο. 

Στα αυτοκίνητα έως σήμερα, η κατάθεση πινακίδων με την αιτιολογία της Προσωρινής 
Ακινησίας ήταν ΔΩΡΕΑΝ,  όμως η κυβέρνηση έχει άλλα σχέδια… 

Αφορμή για αυτή την απόφαση κάποιων κυβερνητικών στελεχών… υπήρξε η κατάθεση 
περίπου 745.000 πινακίδων κυκλοφορίας τα τελευταία 3 χρόνια, γεγονός που επηρέασε 
πολύ αρνητικά τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας. Μάλιστα πέρσι καταγράφηκε αριθμός 
ρεκόρ καταθέσεων πινακίδων κυκλοφορίας με 365.000 οχήματα τη στιγμή που το 2010 
ήταν μόλις 170.000 πινακίδες, ενώ το 2009 με τα περίφημα «Πράσινα Τέλη» ξεπέρασαν τις 
210.000 οι καταθέσεις πινακίδων.

Έτσι, το κόστος κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας βρίσκεται στο επίκεντρο και οι προ-
τάσεις που έχουν «πέσει» στο τραπέζι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  ποσά ανάλογα των 
σκαφών που θα κυμαίνονται από 10 έως και 100 ευρώ, το κόστος έκδοσης νέων πινα-
κίδων κυκλοφορίας, που αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε περίπου 75 ευρώ,  ενώ κάποιο 
στέλεχος υποστήριξε την πρόταση για καταβολή του 50% των Τελών Κυκλοφορίας…

Προς το Παρόν πρόκειται για προτάσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, αν θα 
υλοποιηθούν θα το δούμε στην πορεία, αλλά και θα το… νοιώσουμε…

Οι Έλληνες είναι οι πιο δουλευταράδες της Ευρώπης σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Περισσότερο τεμπέληδες
Ολλανδοί και  Γερμανοί

Έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), δικαιώνει 
του έλληνες, οι οποίοι εργάζονται περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους, αλλά 
χαρακτηρίστηκαν τεμπέληδες. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο  μέσος Έλληνας εργαζόμενος εργάζεται 2.017 ώρες το χρόνο. 
Οι Ολλανδοί εργάζονται 1.377 ώρες το χρόνο και οι Γερμανοί 1.408 ώρες το χρόνο.
Αυτό που απουσιάζει στην ελληνική περίπτωση είναι η παραγωγικότητα. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του ΟΑΣΣΑ, Η Ολλανδία και η Γερμανία είναι οι ποιο παραγωγικές χώρες της 
Ευρώπης και αυτό εξαρτάται από το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τα μικρότερα πο-
σοστά διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, περισσότερες ώρες εργασίας για το σύνολο της απασχόλησης έχει η 
Ελλάδα και ακολουθούν: Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Τουρκία, Τσέχικη Δημοκρατία, 
Ιταλία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Ισλανδία.

Λιγότερες ώρες εργασίας για το σύνολο της απασχόλησης έχουν: Ολλανδία, Γερμανία, 
Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία

Οι περισσότερο παραγωγικές χώρες: Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ολλανδία, 
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία.

Οι λιγότερο παραγωγικές χώρες: Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία, Τουρκία, Τσέχικη Δημο-
κρατία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισλανδία.

 Πηγή: Aegeantimes  

Σύλληψη για άγρα πελατών 
Τις μεσημβρινές ώρες στις 28 Αυγούστου, συνελήφθη από στελέχη του Λιμεναρχείου 

Πάρου, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Παροικιάς, 62χρονος, διότι διενεργούσε 
άγρα πελατών παροτρύνοντας και παρενοχλώντας ταξιδιώτες προκειμένου να δεχθούν ή 
αποκρούσουν συγκεκριμένα τουριστικά καταλύματα.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, σχηματίστηκε 
όμως δικογραφία εις βάρος του.

Για άγρα πελατών κατά τη διάρκεια της σεζόν, έχουν γίνει 3-4 ακόμη συλλήψεις.

Οδηγούσε μεθυσμένος
Στις  26 Αυγούστου, λίγο μετά το μεσημέρι, συνελήφθη στην Πάρο ημεδαπός, γιατί στο 
πλαίσιο τροχονομικού έλεγχου διαπιστώθηκε, με ειδική συσκευή αλκοολομέτρησης, να 
οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη για ναρκωτικά
και πλαστό χρήμα

Στις  27 Αυγούστου, νωρίς το απόγευμα, συνελήφθη στην Νάουσα από αστυνομικούς 
του Α.Σ. Νάουσας, ένας 27χρονος αλλοδαπός υπήκοος Σενεγάλης, γιατί βρέθηκε στην 
κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένα πλαστό χαρτονόμι-
σμα των 20€. Οι ναρκωτικές ουσίες και το πλαστό χαρτονόμισμα κατασχέθηκαν.

Σύλληψη για παραεμπόριο
Συνελήφθη, στις 22 Αυγούστου, απογευματινές ώρες στην Παροικιά, από στελέχη της 

Λιμενικής Αρχής, 35χρονος αλλοδαπός, διότι κατόπιν διενέργειας ελέγχου βρέθηκε να 
κατέχει συνολικά πεντακόσιους εξήντα οχτώ κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους.

Από το Λιμεναρχείο της Πάρου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το εμπό-
ρευμα.  

Βρέθηκαν οστά σε παραλία
Βραδινές ώρες, στις 19 Αυγούστου ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πάρου, από το 

Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, για την εύρεση ανθρώπινων οστών στην παραλία Πυρ-
γάκι Πάρου.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για 
οκτώ (08) οστικά τεμάχια διαφόρων μεγεθών, τα οποία περισυνελέχθησαν και μεταφέρ-
θηκαν στο Λιμενικό κατάστημα.

Από τη Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, γίνονται έρευνες προς τυχόν 
ανεύρεση επιπλέον οστών. Ο Λιμενάρχης κ. Γιαλελής απευθύνθηκε στον αρχαιολόγο 
Γιάννο Κουράγιο, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα εξετάσει τα οστά σε σχέση με την 
παλαιότητά τους.
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ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές: 3 -15 Σεπτεµβρίου, 19.00-21.00
Έναρξη Μαθηµάτων: 17 Σεπτεµβρίου

 29 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
 Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
 Επιτυχημένη προετοιμασία για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις
 Ολιγομελή τμήματα & Εξάσκηση με Η/Υ
 ∆ωρεάν νηπιακά τμήματα & Έκπτωση στο 2ο & 3ο παιδί

ΤΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΕ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ!

Κατερίνα Μπαρµπαρίγου-Γαβαλλά
& Νίκος Γαβαλλάς
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807  κ: 6972.22.55.01

Α Γ Γ Λ Ι Κ Α  •  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α

Μεγάλη επιτυχία του 1ου Εμπορικού
& Πολιτιστικού Φεστιβάλ

Του χρόνου καλύτερα…
συνέχεια από σελ.1
»Η προσπάθεια που 

έκαναν, ευτυχώς  πολλοί 
λίγοι εκλεγμένοι «άρχο-
ντες», για να ακυρώσουν 
την διεξαγωγή του 1ου 
Φεστιβάλ έπεσε στο κενό. 
Τα κίνητρα των ολίγων 
δημοτικών συμβούλων 
είχαν το στοιχείο της ιδιο-
τέλειας και της αντιπαλό-
τητας προς τους Παριανούς επαγγελματίες.

»Η υποστήριξη επαγγελματιών ξένων από την Παριανή 
αγορά, που κάθε χρόνο φυγάδευαν χιλιάδες Ευρώ από τα 
πορτοφόλια των Παριανών ή η υποστήριξη ξένων εμπό-
ρων επειδή έχουν σχέση με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκη-
ση Αττικής, καταδικάστηκε από όλους τους συμπατριώτες 
μας με την έμπρακτη υποστήριξη του Φεστιβάλ. 

»Επειδή όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτό τον τόπο, αυτούς 
τους ολίγους ,τους παραδίδουμε στην κρίση όλων των Πα-
ριανών που μας έδωσαν συγχαρητήρια για την πολύ καλή 
αυτή πρωτοβουλία μας.

»Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθη-
σαν για την επιτυχία του 1ου Εμπορικού και Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πάρου, τα Παριανά 
ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα, την Blue Star Ferries, την 
Μεταφορική Αργουδέλης, το φυτώριο του Στέλιου & Γιώτα 
Σιφναίου (Φυτοτεχνική Πάρου), για την στήριξη της από-
φασης του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου».

Καταγγελία Γλέζου
για φοροδιαφυγή

Ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό 
Μέτωπο, Μανώλης Γλέζος επισκέφτηκε τον Ειδικό Γραμ-
ματέα του ΣΔΟΕ (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) 
Στυλιανό Στασινόπουλο και του κατήγγειλε με στοιχεία, την 
τεράστια φοροδιαφυγή που διαπράττεται στο νησί μας από 
την ενοικίαση πολυτελών σπιτιών,  οι ιδιοκτήτες των οποίων, 
αλλοδαποί στην πλειονότητά τους δεν αποδίδουν τον απαι-
τούμενο φόρο. Συγκεκριμένα, ο κ. Γλέζος κατήγγειλε, ότι, «με 
βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε εδώ και ένα χρόνο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου ως μέλος του, υπάρχουν 1300 
πολυτελείς επαύλεις με πισίνες ιδιοκτησίας δυτικοευρωπα-
ϊκών αλλοδαπών, οι οποίες ενοικιάζονται μέσω διαδικτύου 
έναντι 750 ΕΥΡΩ ημερησίως. Από τότε έως και σήμερα δεν 
έγινε απολύτως καμία ενέργεια, παρά το γεγονός ότι στην 
Πάρο ευρίσκονται εννέα πρώην και νυν υπουργοί. Ως εκ τού-
του, η φοροδιαφυγή είναι τεράστια και με το μαύρο χρήμα 
θησαυρίζουν οι Ευρωπαίοι δανειστές μας».

«Ψωνίζω και στηρίζω»
Η πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών «Αρηίς» (Ψωνί-

ζω ξαι στηρίζω», μετά τη διακοπή ενός μηνός επανέρχεται 
στις 3 Σεπτεμβρίου, 6.30 - 7.30 το απόγευμα στο Σύνδε-
σμο Φιλάθλων Ολυμπιακού (διασταύρωση Γκίκα).  Θα δια-
θέσει τρόφιμα με τις εξής προϋποθέσεις - δικαιολογητικά 
δικαιούχων: Ταυτότητα, δελτίο ανεργίας, εκκαθαριστικό, 
μισθοδοσία Αυγούστου, εφόσον υπάρχει, μισθωτήριο 
ενοικίου, γνωμάτευση από Υγειονομική επιτροπή για πο-
σοστό αναπηρίας 67% και άνω και πληρωμές δανείων. 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Προτάσεις για πάταξη 
του παραεμπορίου

Τις προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
ο Πρόεδρός της Β. Κροκίδης για την πάταξη του παραε-
μπορίου. Ο κ. Κροκίδης συμμετείχε στις 22 Αυγούστου σε 
ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης με θέμα το παραεμπόριο. Στη σύσκεψη αυτή ο 
υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε από τους φορείς της αγοράς 
να καταθέσουν εντός μιας εβδομάδος τις προτάσεις τους 
και τους κάλεσε, από παρατηρητές να γίνουν συμμέτοχοι 
στο συντονισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο διαρκείας για 
την πάταξη του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου.

Στις προτάσεις της ΕΣΕΕΕ αναφέρονται και στοιχεία που 
καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Εκ των πραγμάτων, η αντι-
μετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που γεννά το 
παραεμπόριο και η πάταξη της παραοικονομίας,  η οποία 
το 2008 έφτασε τα 69 δις ευρώ και εκτιμάται στο 30% του 
ΑΕΠ της χώρας, συνιστά ένα ζήτημα κεφαλαιώδους σημα-
σίας, ιδίως στην πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση 
που βρίσκεται το ελληνικό κράτος  και αναζητά εναγωνί-
ως πόρους.  Σήμερα, λόγω της κρίσης, το ποσό των 69 
δις μειώθηκε στα 52 δις, ενώ  τα 25 δις του παρεμπορίου 
αναλογικά μειώθηκαν στα 20 δις ευρώ. Ο βασικός στόχος 
της Ελληνικής Πολιτείας παραμένει η είσπραξη διαφυγό-
ντων φόρων και ΦΠΑ περίπου 20 δις ευρώ από την παρα-
οικονομία, εκ των οποίων τα 6-8 δις ευρώ αφορούν στο 
παραεμπόριο. Τα χρήματα αυτά τα χρειάζονται και τα δι-
καιούνται τόσο τα καταστήματα του νόμιμου στεγασμένου 
εμπορίου όσο και τα Δημόσια Ταμεία».

Γι’ αυτό, τονίζει η ΕΣΕΕ, χρειάζεται ένα τολμηρό επιτε-
λικό σχέδιο, κυρίως από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Οικονομικών, το οποίο θα οργανώσει επιχειρησιακά, 
χωρίς επικαλυπτόμενες συναρμοδιότητες, την  ΕΛ.ΑΣ, το 
ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα  και την Δημοτική  Αστυνομία, 
ενώ με την συνδρομή όλων θα εκπαιδεύσει ακόμα και ιδι-
ώτες ελεγκτές-πραγματογνώμονες να διαχειριστούν απο-
τελεσματικά τέτοιου είδους ιδιαίτερες καταστάσεις. 

Σε ότι αφορά στα άμεσα μέτρα που επιβάλλεται να λη-
φθούν, η ΕΣΣΕ εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξουν τρεις ταυ-
τόχρονες ενέργειες:

- Αποτελεσματικότερος έλεγχος στα τελωνεία κατά την 
είσοδο των προϊόντων παραεμπορίου στη χώρα μας με 
την εγκατάσταση ειδικών μηχανημάτων x-ray scanners 
στα μεγάλα λιμάνια και όλες τις συνοριακές πύλες.

- Διενέργεια αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες όπου 
συγκεντρώνονται αυτά τα εμπορεύματα, καθώς και στο 
δίκτυο πώλησης όσων προμηθεύουν τους παράνομους 
μικροπωλητές, στα πεζοδρόμια, τους δρόμους, τις πλα-
τείες, τα λιμάνια και τα νησιά πριν φθάσουν στον τελικό 
καταναλωτή.

- Απλοποίηση των διαδικασιών της ήδη υπάρχουσας 
νομοθεσίας που προβλέπει την καταστροφή αυτών των 
προϊόντων, με ρίψη σε κάδους απορριμμάτων και εκτετα-
μένη χρήση του σπρέι ανεξίτηλου χρώματος από τη δημο-
τική αστυνομία, το ΛΣ και φυσικά την ΕΛΑΣ. 

Η ΕΣΣΕ εκτιμά επίσης, ότι είναι «απαραίτητη η θεσμο-
θέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας 
του νόμιμου και οργανωμένου εμπορίου με την συνδρομή 
των 253 τοπικών Εμπορικών Συλλόγων για την πάταξη 
κάθε είδους διακίνησης προϊόντων παραεμπορίου» και 
πως «η υλοποίηση μιας συντονισμένης επιχείρησης «Ερ-
μής» θα περιορίσει  την παράνομη διακίνηση προϊόντων 
«μαϊμού» στην αγορά και θα  δώσει ένα σαφές μήνυμα 
αλλά και ένα καθοριστικό πλήγμα στο οργανωμένο παρα-
εμπόριο - υπαίθριο ή στεγασμένο. Παράλληλα, θα προστα-
τεύσει αποτελεσματικά τους καταναλωτές από την αγορά 
ανέλεγκτων προϊόντων, αμφισβητούμενης ποιότητας και 
πολλές φορές επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια 
του καταναλωτικού κοινού». 

Υποχρεωτική Υγειονομική Εκπαίδευση 

Σεμινάρια
στην Πάρο

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου και ώρες 
16:30-21:30 θα διοργανωθεί στην Πάρο 
το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων για τις επιχειρήσεις ή 
φορείς ιδιωτικού, αλλά και δημόσιου τομέα 
του νομού Κυκλάδων που υποχρεούνται 
στην εκπαίδευση του προσωπικού εργασί-
ας, ιδιοκτητών - υπεύθυνων, βάση της Νο-
μοθεσίας και των Υγειονομικών Διατάξεων 
του ΕΦΕΤ ΥΑ 14708, ΦΕΚ 1616. 

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρή-
σεις και φορείς ανεξαρτήτως μεγέθους, 
που εμπλέκονται με οποιαδήποτε μορφή 
τροφίμων είτε στον τομέα της Παραγωγής 
ή Μεταποίησης ή Διακίνησης ή Διάθεσης/
Πώλησης κτλ. Τα σεμινάρια προσφέρουν 
πολλαπλό όφελος για τις επιχειρήσεις/φο-
ρείς, εφόσον, εκτός του ότι εκπληρώνονται 
οι βασικές Υγειονομικές Νομιμοποιητικές 
υποχρεώσεις τους, μπορούν ταυτόχρονα 
να χρησιμοποιήσουν  τις Πιστοποιήσεις που 
λαμβάνουν και ως σημαντικό Ποιοτικό Επι-
χειρηματικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα. Συγκεκριμένα: 

Βάση των Υγειονομικών Διατάξεων του 
ΕΦΕΤ ΥΑ 14708, ΦΕΚ 1616, μια επιχείρη-
ση ή Φορέας, υποχρεούται να φροντίσει να 
συμμετέχει το Προσωπικό στο Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφί-
μων, ακόμη και αν έχει ως μοναδικό απα-
σχολούμενο τον ιδιοκτήτη. Η Βασική αυτή 
υποχρέωση ελέγχεται κατά τις επιθεωρή-
σεις των ελεγκτικών φορέων, καθώς και με 
την εφαρμογή του νέου επικείμενου συστή-
ματος «Διατροφικού Τειρεσία» του ΕΦΕΤ. Ο 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και Υλοποί-
ησης του Προγράμματος, και οι διαδικασίες 
Υλοποίησης, εντάσσονται στο πεδίο «Επαγ-
γέλματα Υγείας και Πρόνοιας» με αριθμό 
Πιστοποίησης 4686-09 από το Εθνικό Κέ-
ντρο Πιστοποίησης. Επίσης, το Πρόγραμμα 
εντάσσεται στις προδιαγραφές της Κρατικά 
επιδοτούμενης Δράσης ΛΑΕΚ, και το κόστος 
δύναται να είναι Κρατικά επιδοτούμενο. Η 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με τηλε-
φωνική συμμετοχή μέσω απλών διαδικασι-
ών. Η προθεσμία εκδήλωσης συμμετοχής 
είναι έως την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες για συμμετοχή καθημερινά 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-20:30 
και Σάββατο 9:00-14:30, στα τηλ.: 801 11 37 
100 (αστική χρέωση), 2810313773 και στο 
email: info@eurodiapistefsi.com.  Υπεύθυ-
νη Προγράμματος – Πληροφοριών είναι η κ. 
Χριστουλάκη Στέλλα

Ενημέρωση
Ο Εμποροεπαγγελ-

ματικός Σύλλογος Πά-
ρου – Αντιπάρου ενη-
μερώνει τα μέλη του, 
αλλά και κάθε ενδιαφε-
ρόμενο ότι το γραφείο 
του Συλλόγου θα πα-
ραμείνει κλειστό από 
1 Σεπτέμβρη έως 15 
Σεπτέμβρη.

Αναζήτηση 
εθελοντή

Η Δημοτική Βιβλι-
οθήκη αναζητά εθε-
λοντή για τη διαχεί-
ριση ιστοσελίδαςκαι 
κοινωνικών δικτύ-
ων. Για πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο 
22840-28233, καθημε-
ρινά 10:00 με 13:00 και 
στο vivl-parou@sch.gr
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοικία 
100 τμ στον όροφο και 5 ε-
πιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα 
μέτρα από την παραλία και 
700 μ από το κέντρο της Νά-
ουσας. Σταύρος Καραχάλιος 
693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ, επένδυση 
-  ευκαιρία, πανοραμική 
καινούρια βιλίτσα, και για 
μόνιμη κατοικία, 180 τμ, η 
πιο καλόγουστη, πανορα-
μική, φουλ εξοπλισμένη, 
τρία υπνοδωμάτια, μεγάλο 
καλοκαιρινό εισόδημα, πε-
ριοχή ακριβών οικοπέδων. 
Τζάκι, καλοριφέρ. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΝΑΟΥΣΑ, (Αγ. Ανάρ-
γυροι), διώροφη οικία, 
σχεδίου, 160 τμ, σε οικό-
πεδο 300 τμ,  ευκαιρία και 
εισόδημα. Κατάλληλο και για 

μόνιμη κατοικία. Χωρίζεται 
και σε δυο οικίες, 95 τμ και 
60 τμ.  Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, 
ενοικιάζεται οικία με 2-4 υ-
πνοδωμάτια. Για όλο το χρόνο 
ή μόνο για καλοκαίρι. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

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

ΓΛΥΦΑ (Άσπρο Χωριό), 
πωλούνται καινούριες μι-
κρές μονοκατοικίες, με 
δύο υπνοδωμάτια. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ, 
πωλείται οικία 100 τμ. Δυο 
μεγάλες Βεράντες ,ένας 
ενιαίος χώρος κουζίνα- σα-
λόνι , 2 κρεβατοκάμαρες , 
ένα μπάνιο. A/C , αυτόνομη 
θέρμανση. Απόσταση 100μ 
από την θάλασσα . Τηλ: 
6973366992

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. 
ο ι κ ό π ε δ ο , 
εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 
6977362305, 
6985963626

ΚΑΜΑΡΙ Α-
ΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
μονοκατοικία 
98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, 

σαλόνι με τζάκι, καλορι-
φέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, 
κτήμα 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 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται 
συγκρότημα μονοκατοικιών 
που αποτελείται από 2 με-
ζονέτες στα μπετά 110 τμ 
και 140 τμ και ένα οικόπεδο 
220 τμ εντός οικισμού. Τιμή 
ευκαιρίας και για κατασκευ-
αστές. Τηλ.: 6972162478  

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικία 
120τμ, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, 
3 υπνοδωμάτια, barbeque. 
Τηλ.: 6975065776.  

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.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (Ά-
γιος Παύλος), πλησίον 
πλατείας και μετρό, πωλεί-
ται διαμέρισμα 33,5 τμ στον 
ημιώροφο, προσόψεως, με 
1 Υ/Δ, χωλ, μπάνιο, κουζίνα 
φωτεινή. Έχει κεντρική θέρ-
μανση και είναι κατάλληλο 
για φοιτητές. Ελεύθερο: τιμή 
25.000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6976433642

 ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ           
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ, α-
πό Λεύκες, Πρόδρομο έως 
Αλυκή, με παλαιά οικία ή 
με φάρμα, νόμιμο, σε ήσυ-
χη τοποθεσία, σε καλή τιμή. 
Τηλ.: 6977770151

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται 
οικόπεδο 1.200 τμ, κτίζει 
400 τμ, εντός σχεδίου, απε-
ριόριστη θέα, τιμή 140.000 
ευρώ. Τηλ.: 6977434760 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλείται οικόπεδο, πα-
λιάς κοπής, 5,5 στρέμματα, 
οικοδομήσιμο και  καλλιερ-
γήσιμο . Τιμή 50.000 €  Τηλ.: 
6933393707 

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 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 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο, κοντά στο 
λιμάνι, μπροστά στη θά-
λασσα, 4.000 τμ, με παλαιά 
οικία. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 2.000 τμ, περιφερειακός, 
50.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικό-
πεδο 300 τμ εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος 693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Α-
νάργυροι), πωλείται 
οικόπεδο 300 τμ, με άδεια 
για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4.000 τμ, με 
θέα. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλείται 
οικόπεδο 4.000 τμ, μπρο-
στά στη θάλασσα. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένο διαμέρισμα 
για εκπαιδευτικούς. Τηλ 
6977356609

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
μικρή μονοκατοικία, με 
δυο υπνοδωμάτια, τιμή 
350,00€ Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, με δυο υπνο-
δωμάτια, επιπλωμένο. Τιμή 
400,00 € Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικι-
άζεται μεζονέτα, με 
τρία υπνοδωμάτια. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγεια, νεόδμητη, πετρό-

χτιστη, κομψή γκαρσονιέρα 
30 τμ με θέα και πάρκινγκ, 
πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ: 
6988401084

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 40τμ. Τηλ.: 
2284041893, 6986412252 

ΔΡΥΟΣ,ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένη γκαρσονιέρα 
35τμ. Τηλ.: 2284041893, 
6986412252 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 250 
τμ. ισόγειο και 150 τμ. υ-
πόγειο. Κατάλληλο για 
σούπερ μάρκετ.  Ενοικιά-
ζεται και τμηματικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45τμ στον 1ο 
όροφο. Τιμή 150,00 €. Τηλ: 
6943020582

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται studio 33τμ, επιπλωμένο, 
με αυτόνομη θέρμανση και  
κλιματισμό. Κατά προτίμη-
ση σε εκπαιδευτικούς. Τηλ: 
6976675669

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΑΓΓΑ-ΤΡΥ-
ΠΗΤΗ, ενοικιάζεται δυάρι 
– τριάρι. Τηλ.: 6972077052 

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χλμ από Πα-
ροικία, ενοικιάζεται ήσυχη 
νεόδμητη οικία, 48 τμ, ενιαία 
κουζίνα με καθιστικό, θέρ-
μανση, ηλιακό, βεράντες, 
ηλιόλουστη, δύο παρκινγκ, 
300 μ πριν το χωριό. Επι-
πλωμένη ή μη για όλο το 
χρόνο. Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
6942036686   

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
επιπλωμένη με κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κά-
στρο, στον παραδοσιακό 
οικισμό, ενοικιάζεται studio 
33τμ, επιπλωμένο. Τηλ: 
6976675669 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο, σε 
λειτουργία όλο το χρόνο. Ι-
δανικό και για ξενοδοχεία. 
Τηλ.: 6972706594 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
εν ενεργεία, πωλείται στην 
Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα 
στη στάση του λεωφορεί-

ου. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6934506657 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, στη 
Μάρπησσα, πλήρως εξο-
πλισμένο, λειτουργεί όλο 
το χρόνο, έτοιμο για χρή-
ση, τιμή ευκαιρίας, εύκολη 
μεταβίβαση αδείας. Τηλ.: 
6933393707 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πωλείται 
στον Περιφερειακό της Πα-
ροικίας. Τιμή προσιτή. Τηλ: 
6986501002.

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΥΡΙΑ 35 ΕΤΩΝ, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη βρέφους 
ή παιδιού σε δικό της 
χώρο, Δευτέρα – Παρα-
σκευή, πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6934709113 (Παροικία) 

ΚΟΠΕΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-
ΑΓΩΓΟΣ, αναλαμβάνει την 
φροντίδα βρέφους ή παι-
διού. Τηλ.: 6956304900  

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΕΛΛΗΝΑΣ, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου, ζητώ ο-
ποιαδήποτε εργασία. Μιλώ 
αγγλικά και διαθέτω Ι.Χ. και 
επαγγελματική άδεια οδήγη-
σης Β΄. Τηλ: 6976433642

ΜΑΓΕΙΡΑΣ απόφοιτος της 
Le Monde, αναζητά ερ-
γασία στο είδος του. Τηλ: 
6937730858 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΣ ζητείται, να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, που να γνωρίζει 
πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία. Τηλ. 2284021449 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, για να εργαστεί σε 
κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, με εμπειρία στις 
πωλήσεις καλλυντικών, 
που να γνωρίζει πολύ καλά 
την Αγγλική γλώσσα. Τηλ.: 
2284022039 (κα. Φραγκού-
λη Ειρήνη) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από HondA CiViC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται για 
όλα τα επίπεδα, σε πολύ κα-
λές τιμές. Τηλ.: 6948448274 

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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ Σας περιμένουμε στο καινούριο μας πατητήρι
στον Πρόδρομο,  για να βγάλετε το κρασί σας.

Τιμές φιλικές!

Ρούσσος Γ. Κωνσταντίνος
Τηλ: 6977786711



22157Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 www.fonitisparou.gr

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

CONTINUING...  

until 31 Aug, Antonis Skiadas exhibition 
"Constructions & Creations from Sea Materials" at 
Anemomilos Gallery, Angeria. Duration 7-31/8. Info: 
22840-91089.  
 
until 31 Aug, Apostolos Zolotakis mixed media 
exhibition at Porto Paros Hotel, Kolymbithres. Info: 
22840-52669, www.zolotakis.com
 
until 1 Sep, Maria Vlandi (sculpture & Nikos Vlachos 
(painting) exhibition at Apothiki Art Center, Paroikia. 
Duration 11/8-1/9, daily 10.30am-1.30pm & 7-11pm. 
Info:  697-954-0416,  www.apothiki.com
 
until 2 Sep Maria Kavou-Vlataki painting exhibition 
"Earth" at the Dimitracopoulos Building, Paroikia. 
Duration 25/8-2/9, daily 11am-1pm & 7-10pm. Info: 
KDEPAP 22843-60167/8.
 
until 3 Sep, Christos Riganas sculpture exhibition at 
the Parian Marble Gallery of Manolis Fokianos, Agora, 
Paroikia. Duration 1/8-3/9. Info: 694-508-4731.
 
until 15 Sep, Christian Stemper photography 
exhibition "Θαλασσολυκοι Lupimaris" at the Paros Bay 
Hotel, Delphini Beach, Paroikia. Duration 7/6-15/9, 
open daily.  Info: 22840-21140, 694-658-1531, http://
stemper.at
 
until 30 Sep, "Cafe Electra (Faces)" exhibition & 
installation by Eduard van Giel at the artist's studio 
(The Warehouse), Kastro, Paroikia. Duration 17/5-30/9, 
daily from 12 noon. Info: www.thewarehouse.gr 

until 30 Sep, Group painting & sculpture exhibition 
"Keep Running Greece" with artists Apostolos Lavdas, 
Maria Ktistopoulou, Konstantinos Rammos, Angelos 
Razis, Yiannis Koutsouris, Ioannis Karakatsanis & 
Angelos Panagiotidis at the Venus Art Gallery, Astir 
of Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 14/7-30/9. 
Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr,  www.
natasalavda.gr
 
until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) & Nikos 
Vlachos (painting) exhibition at Franca Scala Restaurant, 
Paroikia, tel: 22840-24407, 7.30pm-12.30am.  Nikos 
Vlachos at Fotis Αrt Café, Aghios Dimitris, Naoussa, 
10am-3am, tel: 697-033-9326. Duration 9/6-30/5/13. 
Info: 697-033-9326, Medusa Art Gallery 210-724-4552, 
www.medusaartgallery.com 
 
AUGUST 2012
31 Aug, 8pm, Closing reception of "Odyssey 
to the Orient" group exhibition with Greek and 
international artists and live jazz with pianist/vocalist 
Heleen Schuttevaêr & guests at Holland Tunnel 
Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 22700,  www.
hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl

31 Aug, 8.30pm, Shadow theatre performance by 
the Athanasiou Troupe in the main square, Kostos. Info:  
KDEPAP 22843-60167/8, http://www.karagiozis.gr

31 Αug, 9.30pm, Rebetiko concert with Kostas 
Kalafatis (guitar) & Grigoris Vasilas (bouzouki) at the 
Paros Park near Naoussa. Admission 10€. Info: 22840-
53573, www.parospark.com

31 Aug, Blue Moon (the second full moon of the 
month).

SEPTEMBER 2012 
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

1-8 Sep, Painting & Drawing workshop with 
Neva Bergemann. Info: 22840-25331, www.
artistsonthemove.com

1 Sep, Opening of Jutta Legien exhibition "Ode to 

Colour" at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Duration 
1-10/9.

1 Sep, 8.30pm, Shadow theatre performance by the 
Athanasiou Troupe in the courtyard of the Kamares 
school Info: KDEPAP 22843-60167/8, http://www.
karagiozis.gr 

1 Sep, 9.30, Music & dancing celebration at Logaras 
Beach. Info: KDEPAP 22843-60167/8.

2 Sep, 7.30am, Mass at Aghios Georgios Monastery 
near Marpissa for the celebration of Aghios Mamas 
when horses and donkeys are blessed by the priest. 
Info: 22840-43000.

2 Sep, 10.30am, Start of 2nd Antiparos Mountain 
Bike Race organized by the Antiparos Nautical Club.  
Info: http://podilatikosagonasantiparou.weebly.com/
http://www.facebook.com/pages/Ποδηλατικος-Αγω-
νας-Αντιπαρου-292012/380609701989443

2 Sep, 8pm, Event in honor of Kyriaki Rangousi-
Kontogiorgou for her many literary and cultural 
contributions to the island, in the courtyard of the 
Ekatontapyliani Church, Paroikia. Info: KDEPAP 22843-
60167/8.

2 Sep, 9pm, Performance (tribute to Vourla, Asia 
Minor) by Music Dance & Theatre Group of Naoussa, 
Panaghia Church courtyard, Naoussa. Info: Ipapandi 
22840-52284, http://www.users.otenet.gr/~parofolk/
index_en.html

3 Sep, Opening of Maria Stefou painting exhibition 
at the Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 
3-10/9. Info: KDEPAP 22843-60167/8.

3 Sep, 8.30pm, Opening of exhibition by Giorgos 
Houliaras (sculpture) & Elke Lagansky (painting) at Anti 
Art Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 3-13/9, daily 
11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924, 697-
440-0035, http://www.facebook.com/anti.antiparos

4 Sep, 7pm, "Paros: island of Sculpture" with lectures 
by Yiannis Melanitis, Giorgos Houliaras, Vittorio Corsini 
at the Aghia Paraskevi courtyard, ancient quarries at 
Marathi.

5 Sep, 9pm, Theatrical performance "Dance me to 
the end of Greece #1 - Foreign Travelers in Greece" 
directed by Kyriaki Spanou, starring Froso Zagoraio, in 
the courtyard of the Panaghia church, Naoussa.#

6 Sep, 9.30pm, Riga's en Sample orchestra with 
Asterios Rigas & Theodore Kritikos at the Paros Park 
near Naoussa. Admission 10€. Info: 22840-53573, 
www.parospark.com

7-9 Sep, "Now You" workshop with Ujallah at Tao's 
Center, Ambelas.   Info: 22840-28882,  www.taos-
greece.com

7-9 Sep, Visiting team (2 paediatricians, 1 orthopaedic 
and 1 GP) ) from "Doctors of the World" (Γιατροί Του Κό-
σμου) organized by the Marpissa local community and 
Women's Association at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. 
Fri 7/9: 5-8.30pm, Sat 8/9: 9am-1pm & 5-8.30pm, Sun 
9/9: 9am-2pm. Info: Maria 694-508-3520, http://www.
facebook.com/groups/186791289229/

7-10 Sep, Cross Country MTB Camp with Awake 
Paros. Info: 693-652-9302, www.awakeparos.gr 

7-8 Sep, Festival of Virgin Mary (Pera Panaghia) in 
Marmara starts evening of 7/9; mezes & local wine, 
music, traditional dancing on 8/9. Info: KDEPAP 22843-
60167/8.

7 Sep, around 7pm, Festival at the church of Holy 
Mary Phaneromeni, Antiparos, accessible only by boat 
leaving from Antiparos port. Info: Chrysoula 22840-
61570.

8 Sep, 8.30pm, Artist talk & opening of exhibition "Full 
of Life (Landscapes of Greece)" by Vivian Abell, artist 
in residence at Apothiki Art Center, Paroikia. Duration 
3-16/9, daily 10.30am-1.30pm & 7-11pm. Info:  697-
954-0416,  www.apothiki.com

9-15 Sep, Yoga workshop with Oona Giesen in Alyki. 
Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com

Μετά από κάθε τουριστική περίοδο έως τώρα, 
όλοι έκαναν τα αναπτυξιακά τους σχέδια για την 
επόμενη περίοδο. Φέτος, μετά από μία κακή σεζόν 
και έχοντας μπροστά μας μια πολύ κακή προοπτική 
(ας όψεται η συγκυβέρνηση ΝΔ. ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ), 

τι κάνουμε; Που πρέπει να «ακουμπήσουμε» για να 
σωθούμε; Ποιος πρέπει να μας βοηθήσει, είτε από την 

κεντρική εξουσία είτε από την Τοπική; 
Η ΦτΠ θα προσπαθήσει να βοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της προς μια 

θετική κατεύθυνση. 
Πάμε λοιπόν…
• Οι έμποροι του νησιού σε συνεργασία με το Δήμο ξεκίνησαν το Εμπορικό Φεστι-

βάλ. Μια πολύ καλή και πετυχημένη τελικά πρωτοβουλία. Το μεγάλο ερώτημα είναι: 
γιατί πολεμήθηκε τόσο πολύ, ευτυχώς από λίγους, όπως λέει ο Σύλλογος. Πως είναι 
δυνατόν, οι εκλεγμένοι που βρίσκονται εκεί με τις ψήφους των παριανών και αύριο 
θα ζητήσουν και πάλι να ψηφιστούν, να στρέφονται ενάντια στους Παριανούς με 
τόση λύσσα; Οι ξένοι θα τους δώσουν ψήφους; Οι ξένοι τους δίνουν ψωμί να τρώνε; 
Με αυτή τη νοοτροπία τελικά θα παλέψουμε τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας;
• Έχει γεμίσει η Πάρος, όλη την καλοκαιρινή σεζόν με παράνομους πλανόδιους 

όλων των αποχρώσεων. Η Δημοτική Αστυνομία είναι δύο μόνο άτομα, η Ελληνική 
Αστυνομία δηλώνει αδυναμία, το Λιμεναρχείο ζητεί κοινή δράση όλων των υπηρε-
σιών, η απόφαση του υπουργού Μουσουρούλη δεν έχει φτάσει … ακόμα στα γρα-
φεία των αρμοδίων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, ένας αθίγγανος να… 
επιτρέπει, ναι καλά ακούσατε, να επιτρέπει σε μία παριανή να πουλάει μπαλόνια 
στην Νάουσα… 

Εκτός από τον Εμπ/κό Σύλλογο, ποιος άλλος θ’ αναλάβει δράση για την πάταξη 
του παραεμπορίου; 

Αγαπητέ Δήμαρχε, κύριε Λιμενάρχα, κύριε διοικητά της Ελληνικής Αστυνομίας 
και λοιποί αρμόδιοι, τι περιμένετε για ν’ αναλάβετε δράση; Αύριο θα είναι πολύ αργά, 
όχι μόνο για τους εμπόρους, αλλά και για ολόκληρη την Παριανή κοινωνία. 

 Άλλη μία περίοδος πέρασε χωρίς έργα υποδομής από το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο για το θαλάσσιο τουρισμό. Το ερώτημα είναι: Πως ένας άνθρωπος, που όπως 
έχει ειπωθεί ότι δεν θέλει, καθορίζει τις τύχες και την προοπτική της τουριστικής 
οικονομίας στο νησί μας;  Δεν υπάρχει προϊστάμενη αρχή, δεν υπάρχει Διοικητικό 
Συμβούλιο στο Δ.Λ.Τ., τι κάνουν τα Δημοτικά Συμβούλια και των δύο Δήμων; 

 Και ενώ εξαγγέλθηκε ότι θα γίνει θεματική συνεδρίαση στο Δήμο Πάρου για τα 
λιμενικά έργα, έσπευσε ξαφνικά το Δ.Λ.Τ., χωρίς καμία και από κανέναν αντίρρηση 
και αποφάσισε μια σειρά μελέτες για λιμενικά έργα. … Τρέξαμε ουσιαστικά να ακυ-
ρώσουμε τη θεματική συνεδρίαση ή ρίξαμε άλλο ένα καπνογόνο για να κερδίσει νέο 
χρόνο η απραξία;

Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα τι θέμα θα έχει η θεματική συ-
νεδρίασή σας; 

 Ξαφνικά, για ότι έγινε μπροστά στον ΝΟΠ επενέβη ο εισαγγελέας, ενώ για τα έργα 
επέκτασης του νεκροταφείου της Παροικίας, οι κάτοικοι με συμπαράσταση νομικού, 
ακύρωσαν την απόφαση της κ. Αντιδημάρχου. Θα εκτεθεί και για άλλες αυθαιρεσίες 
ο Δήμος μας; 

 Οι εργαζόμενες μητέρες εισπράττουν το "δώρο" της τροϊκανής κυβέρνησης με 
τον αποκλεισμό των παιδιών τους από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή με την 
υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών (σίτιση- καθαρισμός κ.λπ.), για όσα 
παιδιά εγγραφούν. Τι κάνει όμως η ΚΔΕΠΑΠ που έχει την ευθύνη των σταθμών. Αν 
γίνουν δύο τρεις εκδηλώσεις λιγότερες, πόσα παιδιά μπορούμε να εξυπηρετήσου-
με; Πόσες παριανές οικογένειες θα ανακουφίσουμε; 

  Έπεται η συνέχεια…
ΝΡΛ

Εφαρμογή του νόμου για τη «μαύρη εργασία», αλλά…

Δικαστήριο ανέστειλε απόφαση 
για κλείσιμο επιχείρησης

 
Ο νόμος που αφορά στην προσφορά εργασίας επιχειρηματιών σε μετανάστες που δεν 

διαθέτουν έγγραφα, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου του 2012. Για πρώτη φορά 
όμως εφαρμόστηκε πριν από λίγο διάστημα, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην 
Πάρο. Από τον νέο υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση  διατάχθηκε το προσωρινό κλείσιμο 
της επιχείρησης, στην οποία εργαζόταν παράνομα ο Πακιστανός λαθρομετανάστης, που 
φέρεται ως δράστης του άγριου τραυματισμού του ανήλικου κοριτσιού. Ωστόσο, ο ιδιο-
κτήτης της επιχείρησης προσέφυγε στο δικαστήριο, το οποίο ανέστειλε την απόφαση του 
Υπουργού. 

Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει για τους εργοδότες που απασχολούν παράνομα 
μετανάστες, οι οποίοι δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, διοικητικές ποινές που πε-
ριλαμβάνουν τον αποκλεισμό τους από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που μπορεί 
να ανέλθει έως τα πέντε έτη, αποκλεισμό από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, προσωρινή 
ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, προσωρινή άνω των 3 ημερών ή οριστική 
διακοπή της λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις, μάλιστα, που απασχολούν μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών ή 
η απασχόλησή «συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας», προβλέπεται 
ακόμη και ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον 5 μηνών.

Αυτή την περίοδο το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) διενεργεί ελέγχους σε επι-
χειρήσεις, κυρίως στα νησιά και πρόσφατα επιβλήθηκε ποινή κλεισίματος 5 ημερών σε 
δύο επιχειρήσεις στη Λευκάδα.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η αδήλωτη εργασία στις τουριστικές περιοχές ξε-
πέρασε το 30%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος μη καταχωρημένων εργαζομένων που εντοπί-
σθηκαν ήσαν αλλοδαποί χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά.. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, 
μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων ακόμη και νομοθετικών, «ώστε να ξεπεραστούν τα 
σημερινά εμπόδια και να μπει ένα τέλος στο καθεστώς της “μαύρης εργασίας”». 
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∆είτε τον ανανεωµένο
ηλεκτρονικό οδηγό επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

µε όλες τις διαφηµίσεις
των επαγγελµατικών καταχωρήσεων

πιο εύχρηστος
µε αγγλικό τµήµα

www.dounai-lavein.gr

το δεξί χέρι του επαγγελµατία


