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Δικαίωμα στην Υγεία 
και στη Ζωή

Όλοι μαζί διεκδικούμε δυναμικά!

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

πέρα µεριά | πάρος | κ: 6976 407 362
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r e s t a u r a n t

φέτος τον χειµώνα...

Φέτος τον χειµώνα, µια νέα πρόταση σας περιµένει 
στους χώρους του BLU LOUNGE RESTAURANΤ. 

Ολόφρεσκες γευστικές προτάσεις, µε ψητά της 
ώρας, θαλασσινά, µαγειρευτά και ουζοµεζέδες, 

όλα µε την ξεχωριστή φροντίδα του chef...

Την υγεία στα χέρια τους 
αποφάσισαν να πάρουν φο-
ρείς του νησιού, με στόχο 
αυτή τη φορά να διεκδική-
σουν δυναμικά την επίλυ-
ση των προβλημάτων του 
Κέντρου Υγείας Πάρου που 
είναι υπό διάλυση και όχι να 
αναλωθούν σε συζητήσεις 
επί συζητήσεων και κατα-
γραφή, που δεν οδηγεί που-
θενά τελικά. 

Με πυξίδα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με νέες προτάσεις διεκ-
δικούν δυναμικά «το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή» και 
είναι αποφασισμένοι ν’ απαντήσουν με «ένα βροντερό ΟΧΙ 
στην αδράνεια, στην αδιαφορία και στην αποδοχή της κα-
τάστασης».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, το Σωμα-
τείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Σύλλογος Μηχανικών Πάρου 
– Αντιπάρου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου, το Σω-
ματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ και ο Σύλλογος Λογιστών 
Πάρου – Αντιπάρου κάλεσαν τους εκπροσώπους όλων των 
φορέων και των Σωματείων των δύο νησιών στην αίθουσα 
του Αρχίλοχου, την περασμένη Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Στο 

κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 
21 από τους 60 Συλλόγους 
του νησιού και δήλωσαν 
την απόφασή τους ν’ αγωνι-
στούν για την υγεία τους και 
την υγεία των παιδιών τους. 
Αισθητή ήταν η απουσία του 
Δήμου Πάρου, ενώ αντίθετα 
το παρόν έδωσαν οι δημοτι-
κές παρατάξεις: Πάρος ΑΞΙΑ, 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών,  
Λαϊκή Συσπείρωση. Αισθητή 
ήταν και η απουσία του Εμπ/

κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, ο οποίος έχει πάρει 
πρωτοβουλίες για διεκδίκηση καλύτερων παροχών υγείας 
στα νησιά μας.

Ήδη έχουν υπογράψει 620 άτομα σε κείμενο που στάλ-
θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αίτημα την πραγμα-
τοποίηση μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου για την 
υγεία, όχι όμως για την εκ νέου καταγραφή των προβλη-
μάτων (αυτά είναι ήδη πολύ γνωστά), αλλά για άμεσες λύ-
σεις, που θα επιδιωχθούν με δυναμική και με συνεχή αγώ-
να. Γι’ αυτό θα πρέπει, πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ., 
να έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα 
δίνουν λύσεις.                        συνέχεια σελ.3

Στήνεται το εργοτάξιο για την κατασκευή του νέου πε-
δίου ελιγμών του Αεροδρομίου Πάρου. Στη φωτογρα-
φία ο εργοταξιάρχης Δ. Σκουλάξενος, η συνάδελφός 
του μηχανικός Τ.Ε Σοφία Γεμενετζή και ο εργολάβος 
Π. Τσώλης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 17:30 στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου "Αρχίλοχος".

Διοργανωτές: Δήμος Πάρου, Αναπτυξιακή Εταιρία 
Κυκλάδων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας.

Οδηγίες Π. Κουτσουράκη για να σωθούν
έντομα και δένδρα. σελ.5

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!
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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, La Palma (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
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε πολύ τους Γιατρούς του Κόσμου, που 

για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας 
και πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια στους κατοίκους του νη-
σιού μας.  Ο αριθμός και αυτή τη φορά ήταν αρκετά μεγά-
λος και έδειξε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για δωρεάν 
υγεία!!!

Ευχαριστούμε πολύ και τους χορηγούς που μας βο-
ήθησαν όπως: Blue Star Ferries, Χάλαρης Ουζερί-Ψα-
ροταβέρνα, Coffee Time, ξενοδοχείο Corali, Carrefour-
Μαρινόπουλος Brothers Company S.A. και την Κυρία 
Αλιπράντη Μαρία για την επιμέλεια της αφίσας.

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Αντι-
πάρου και εγώ προσωπικά, συγχαίρουμε και σας ευχα-
ριστούμε θερμά την οικογένεια του Οδυσσέα και της 
Ελένης Χιωτέλη,  για την ευγενική προσφορά τους να 
δωρίσουν μια πλούσια συλλογή βιβλίων στο σχολείο μας. 
Η προσφορά τους αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για το σχο-
λείο μας και αποτελεί αναγνώριση του έργου που γίνεται 
στη σχολική βιβλιοθήκη, αλλά και στη βιβλιοθήκη για ενή-
λικες. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προώθηση του βι-
βλίου στους μαθητές μας, ως βασικού μέσου γνώσης και 
μόρφωσης.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου κ. Οδυσσέα και κ. Ελέ-
νη, να είστε σίγουροι ότι η προσφορά σας αυτή θα συμβάλ-
λει στη γνώση, έρευνα και μόρφωση –παιδεία των μαθη-
τών μας.       Με εκτίμηση

 Η Διευθύντρια, Κονταράτου Μαρία

Κ.Ο.Β.Πάρου του

Α, ρε, κυβερνώσα «αριστερά»!!!
Σε μια χώρα που συλλαμβάνονται πιτσιρικάδες που κάνουν χαβαλέ στο διαδίκτυο και 

φασίστες ανενόχλητα διαφημίζουν τα εγκλήματά τους.
Σε μια χώρα που η κυβέρνηση βαφτίζει «άκρα»τους απλήρωτους διαμαρτυρόμενους 

εργαζόμενους.
Σε μια χώρα που μετά από 100 προσαγωγές, ξύλο και συλλήψεις ο εκπρόσωπος τύπου 

του «Αριστερού» κόμματος που θέλει να κυβερνήσει μιλάει για «χαλαρή στάση»της αστυ-
νομίας.

Σε μια χώρα που το φλασάκι με τη λίστα χάνεται όπως αναπτήρας σε κάμπινγκ.
Σε μια χώρα που άρχισαν και οι ΠΑΣΟΚοι να αυτοκτονούν.
Σε μια χώρα που αστυνομικοί μπαίνουν στο σχολείο για να χτυπήσουν μαθητές.
Σε μια χώρα που η ύφεση είναι το μόνο πράγμα που πάει καλά.
Σε μια χώρα χρεοκοπημένη και διαλυμένη υπάρχει ελπίδα για απαγκίστρωση.Ποιά;
Η ΔΗΜ.ΑΡ.αποφάσισε να εγκρίνει το πακέτο μέτρων το οποίο ακόμα δεν έχει «κλειδώ-

σει»!!!
Υ.Γ.Ο βουλευτής του παραπάνω κόμματος και καλλιτέχνης της πολιτικής, ο Γρηγόρης 

Ψαριανός ντε,βαφτίζει κλέφτη, λαμόγιο ή τρελό όποιον τολμήσει να διαδηλώσει για τον 
ερχομό της Μέρκελ.

Α, ρε, κυβερνώσα «αριστερά»!!!
Εδώ κολλάει αυτό που είχε πει ο μακαρίτης ο Ανιέλι το 1977, ο μεγιστάνας της Φίατ,ως 

γνήσιος εκπρόσωπος της τάξης του,πανηγυρίζοντας με τον δικό του τρόπο για την άνοδο 
των «αριστερών» Ντ’Αλέμα και Πρόντι στην κυβερνητική εξουσία στην Ιταλία:

«Για δες που η Αριστερά κάνει μερικές φορές τη δουλειά καλύτερα και από τη Δεξιά»!

Επιστολή Δημάρχου προς υπουργείο Υγείας για τις μονάδες ΕΠΑΨΥ

Απαραίτητη η λειτουργία τους
 

Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Ανδρ. Λυκουρέντζο, την υφυπουργό  Φωτεινή Σκο-
πούλη και προς τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, έστειλε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, με θέμα: 
«Αναστολή λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Πάρο», μετά την ομό-
φωνη απόφαση του Δημοτ9ικού Συμβουλίου για τη συνέχιση στήριξης αυτών των μονά-
δων. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της 28ης Σε-
πτεμβρίου 2012 για την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για προσωρινή παύση παροχής 
υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας που δραστηριοποιείται στο νησί μας.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι, ότι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας προσφέρει στο νησί 
μας πολυτιμότατες υπηρεσίες, αφού από το 2005 που λειτουργεί προσφέρει υπηρεσίες σε 
1.500 περίπου συμπολίτες μας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Δήμος καλύπτει από 
τον προϋπολογισμό του τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των στελεχών της μονάδας.

Όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των συμπολιτών μας που εμπι-
στεύεται και βρίσκει ασφαλές καταφύγιο στην εξαιρετική ομάδα αυτών των επιστημόνων, 
η οποία έχει άριστη συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες.

Είναι βέβαιο, ότι το ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία θα έχει σοβαρότατες συνέ-
πειες όχι μόνο στα άτομα και στις οικογένειές τους, αλλά και στη συνοχή του κοινωνικού 
μας ιστού. 

Θεωρούμε εντελώς απαραίτητη τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο νησί 
μας, ιδιαίτερα τώρα που όλοι μας βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και η ψυχική υγεία 
όλο και περισσότερων συμπολιτών μας κινδυνεύει να διαταραχθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συνεχίσει την οικονομική ενίσχυση της 
λειτουργία της και απαιτεί η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος που επιτάσσει η συγκυρία και να 
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του προγράμματος.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να αντιληφθεί τις σοβαρότατες συνέπειες για τους ανθρώ-
πους και την κοινωνία του νησιού μας και να δώσει το γρηγορότερο λύση, ώστε να απο-
φευχθεί ακόμα και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Μονάδας.

Και τέλος, αναρωτιόμαστε πότε θα γίνει συνείδηση των Κυβερνόντων ότι η νησιωτικό-
τητα δεν πρέπει να είναι νόμος στα χαρτιά, αλλά στην πράξη;». 

Η ψυχική υγεία 
νοσεί στα χέρια 
ενός ανάλγητου 
κράτους

Η Υγεία αποτελεί υπέρτατο αγαθό για τον 
άνθρωπο. Η Ψυχική Υγεία όμως είναι το 
θεμελιώδες αγαθό για την παρουσία κάθε 
προσώπου στη ζωή αυτή. Οι παρεμβάσεις 
της Πολιτείας για την προστασία –πρόληψη 
και αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών 
αποτελούν τον καθρέπτη της.

Λίγοι και ευαισθητοποιημένοι , κατάλα-
βαν πριν μια δεκαπενταετία περίπου την 
αξία και

σοβαρότητα της διασφάλισης της ψυχι-
κής υγείας στην σύγχρονη, απαιτητική και 
παμφάγα κοινωνία μας. Και πρωτοπόρη-
σαν. Με την λογική της αποασυλοποίησης 
των ψυχικά ασθενών, ξεκίνησαν στην Ελ-
λάδα τα Κέντρα Ημέρας-Κέντρα Στήριξης 
Ψυχικά Ασθενών. Δημιούργησαν τις Κι-
νητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας για τη βο-
ήθεια και στήριξη του πληθυσμού, ειδικά 
στην περιφέρεια. Εκατοντάδες οικογένειες 
ανακουφίζονται από τις δομές αυτές που 
φιλοξενούν και εξυπηρετούν αγαπημένα 
τους άτομακαι τους επιτρέπουν να ελπί-
ζουν και κυρίως να βρίσκονται κοντά στην 
οικογένεια τους.

Χιλιάδες είναι αυτοί που στηρίζονται από 
τις Κινητές Μονάδες Ψ.Υ. Είναι γνωστή άλ-
λωστε η σημαντική βοήθεια που έχει προ-
σφέρει στην Πάρο και όχι μόνο η Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ, αλλά και 
η μεγάλη προσφορά στην μονάδα από τον 
Δήμο Πάρου από το 2005 , όταν άρχισαν να 
μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις της από το 
Υπουργείο Υγείας.

Και αντί όλες αυτές οι δομές να παγιώνο-
νται και να ενισχύονται αγόγγυστα από την 
πολιτεία, από το 2005 η Κυβέρνηση με το 
ζόρι κρατά ανοικτά τα Κέντρα Στήριξης Ψυ-
χικά Ασθενών, ενώ έχει περικόψει σημα-
ντικά τις λειτουργικές δαπάνες δράσης των 
πρωτοποριακών δομών των Κινητών Μο-
νάδων Ψυχικής Υγείας. Οι εργαζόμενοι στα 
Κέντρα αλλά και τα ίδια τα Κέντρα μετά βίας 
καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδά τους. Τα 
τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι αυτοί ως 
επί το πλείστον νέοι επιστήμονες των 600€ 
αν και απλήρωτοι επί μήνες με υπεράν-
θρωπες προσπάθειες και περίσσιο μεράκι 
τα κρατούν ανοικτά. Σήμερα περικόπτει μέ-
χρι αδυναμίας λειτουργίας τις χρηματοδο-

τήσεις των Κινητών μονάδων Ψ.Υ. Η τόσο 
σημαντική βοήθεια των μονάδων αυτών 
προς την κοινωνία και κυρίως το μαθητικό 
δυναμικό και τη νεολαία μας κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί. Για μια ακόμη φορά οι πληθυ-
σμοί των νησιών θα βιώσουν την αποστρο-
φή του κράτους και η νησιωτικότητα από 
υποχρεωτική συνταγματική επιταγή θα με-
τατραπεί σε υπογλώσσιο δισκίο «δια πάσαν 
νόσον και πάσαν…»

Η υποβάθμιση και απαξίωση των θε-
σμών αυτών από την Πολιτεία είναι προ-
κλητική , αν σκεφθεί κανείς ότι δαπανώνται 
χιλιάδες ευρώ από το Υπουργείο Υγείας 
για να διαφημίζει στα μέσα ενημέρωσης τα 
προγράμματα αυτά. Οι λαλίστατοι κατά τα 
άλλα Υπουργοί Υγείας θα πρέπει έντιμα να 
ξεκαθαρίσουν εάν πρόκειται να κλείσουν 
τα Κέντρα και οι μονάδες Ψυχικής Υγείας 
για να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα Άσυλα 
τύπου Λέρου-Δαφνίου, που αποτελούν 
όνειδος για το μέλλον που επαγγέλλονται. 
Την άποψή του επί του θέματος θα πρέπει 
ξεκάθαρα να καταθέσει στην κοινωνία και 
ο Πρωθυπουργός της χώρας. Διαφορετι-
κά θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν άμεσα 
από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους τις 
τόσο σημαντικές αυτές δομές. Στην σημε-
ρινή κατάσταση που βιώνει η χώρα περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε οι μονάδες αυτές 
πρέπει να μείνουν ενεργές αν δεν θέλουμε 
να μεταβληθούμε σε κράτος με ομαδική 
κατάθλιψη και παρεμφερείς ψυχικές νό-
σους. Η στήριξη των νέων, η μείωση της 
ανεργίας και η προσφορά προς τους έχο-
ντες ανάγκη

συνανθρώπους μας δεν γίνεται με λογύ-
δρια χαμηλής υποστάθμης και πολιτικάντι-
κου εντυπωσιασμού, αλλά με πράξεις κα-
θημερινές και χειροπιαστές. Γιατί θα πρέπει 
να στείλουν πίσω στα άσυλα αυτούς που 
μπορούν να σταθούν στα πόδια τους στην 
κοινωνία των ανθρώπων; Πως νομίζουν 
ότι θα μειώσουν την ανεργία των νέων με 
ανασφάλιστη και απλήρωτη για μήνες ερ-
γασία;

Επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ η συ-
νέχιση των δομών των μονάδων ψυχικής 
υγείας για το καλό του πληθυσμού. Όποιος 
από τους πολιτικούς ηγήτορες δεν επιθυ-
μεί χειροπιαστά το καλό του πληθυσμού ας 
ακολουθήσει τον δρόμο που του απομένει, 
αυτόν του πολιτικού αναχωρητισμού. Στις 
10 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας.

Ηρακλής Χατζόπουλος
Καθηγητής Θεολόγος

Διευθυντής Γυμνασίου Νάουσας Πάρου

Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»
και Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου

Χριστουγεννιάτικο
Εμπορικό Φεστιβάλ

Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου “Άρηις” και  ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος                         
Πάρου –Αντιπάρου, συνδιοργανώνουν το 2ο  Δεκαήμερο Χριστουγεννιάτικο Εμπορικό 
Φεστιβάλ, στην Πάρο, το οποίο θα ξεκινήσει το  Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και θα λήξει την 
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου.  Για την υλοποίηση του Φεστιβάλ παρακαλούνται:

•Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετέχουν στο δε-
καήμερο προσφορών με προσφορές και  ειδικές τιμές των 
καταστημάτων τους, στους καταναλωτές .

•Οι επιχειρηματίες-χορηγοί που επιθυμούν την προβολή 
τους στο Δεκαήμερο Φεστιβάλ.

•Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβάλουν το εμπό-
ρευμα τους στο Φιλανθρωπικό GALA και επίδειξη μόδας.

•Οι Συμμετέχοντες-Μοντέλα που θα παρουσιάσουν τα 
ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ του Φιλανθρωπικού GALA 
και επίδειξη μόδας.

•Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Υποστηρικτές που θέ-
λουν να προβάλλουν το Δεκαήμερο Φεστιβάλ, να επικοι-
νωνήσουν για να δηλώσουν την συμμετοχής τους, στο 
22840-22262, με το γραφείο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου καθημερινά από 10 το πρωί έως και τις 2 μετά το 
μεσημέρι. Διαφορετικά μπορούν να καλέσουν την Πρόε-
δρο του Συλλόγου Γυναικών Πάρου Αρηις  Σταυρούλα Τρί-
χα – 6947325919, είτε τον Πρόεδρο του Εμπ/κού Συλλό-
γου Πάρου-Αντιπάρου Απόστολο Αλιπράντη -6946468060 
έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.
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Δικαίωμα στην Υγεία
και στη Ζωή

Όλοι μαζί διεκδικούμε δυναμικά!

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

συνέχεια από σελ.1
Πρώτος το λόγο πήρε ο 

πρώην Δήμαρχος Κ. Αργου-
ζής. Ο καθένας είπε, μπορεί να 
βρεθεί στο Κέντρο Υγείας, γι’ 
αυτό θα πρέπει ν’ αλλάξουμε 
τρόπο σκέψης: «θα συμβεί σε 
άλλους όχι σε μας». Ο αγώνας 
θα πρέπει να είναι οργανωμέ-
νος και βήμα – βήμα ώστε να 
ενημερωθούν και ν’ αφυπνι-
στούν οι πολίτες, αλλά και αυ-
τοί που μας Κυβερνούν. 

Ο κ. Αργουζής πρότεινε 
να σταλεί ένα υπόμνημα προς 
όλους τους Συλλόγους του 
νησιού, οι οποίοι με τη σειρά 
τους να συγκαλέσουν Γενικές 
Συνελεύσεις και να ενημερώ-
σουν τα μέλη τους. Το επόμενο 
βήμα θα είναι μία σωστά οργανωμένη συγκέντρωση Παριανών και Αντι-
παριωτών και στη συγκέντρωση αυτή να εκλεγεί Επιτροπή Αγώνα.

Να κλείσουν όλα τα σχολεία της Πάρου, έως ότου έρθει παιδίατρος στο 
νησί, πρότεινε η εκπαιδευτικός Μπέτυ Μπιζά. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Πάρου 
Αντ. Δαβανέλος πρότεινε στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο να 
υπάρξουν ρητές δεσμεύσεις για κοινωνική πολιτική του Δήμου όπως 
π.χ., Δημοτικά Ιατρεία, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι αυτά θα είναι και η 
λύση στο πρόβλημα. Πρότεινε επίσης, η όπια απόφαση να έχει τη μέγιστη 
δυνατή συναίνεση για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Το πρόβλημα της υγείας δεν έχει γίνει συνείδηση του Παριανού λαού, 
τόνισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας. Δεν έχει 
γίνει συνείδηση ότι είναι γενικευμένη πολιτική η κατάρρευση της υγεί-
ας, ώστε να μεταφέρει η Πολιτεία το δικό της έργο στον ιδιωτικό τομέα. 
Γι’ αυτό, είπε ο κ. Ροκονίδας, η λύση είναι η διεκδίκηση για δημόσιο και 
δωρεάν σύστημα υγείας, με επίκεντρό του την πρόληψη. Πρότεινε κινη-
τοποίηση όλης της κοινωνίας, συμφώνησε με την πρόταση για συνεδρι-
άσεις Συλλόγων και φορέων για ενημέρωση των μελών τους και συνεχή 
αγώνα. 

Τέλος είπε, ότι οι προτάσεις και οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι εναρ-
μονισμένες με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την υγεία, το 
οποίο καλύπτει τις διεκδικήσεις, καθώς στο ψήφισμα απαιτείτο: 

Πλήρης κάλυψη των κενών θέσεων στο Κέντρο Υγείας (όλες τις ειδικό-
τητες) με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Ανάπτυξη του Κέντρου Υγείας με κριτήρια τα σημερινά δεδομένα (πλη-
θυσμιακά, γεωγραφικά κ.λπ).

Επάρκεια σε αναλώσιμα υλικά και σε ιατρικό εξοπλισμό.
Κατάργηση της καταβολής των 5 ευρώ στο Κ.Υ. 
Αντιμετώπιση των διακομιδών και επίσης σε συνεννόηση με το Βελέ-

ντζειο ίδρυμα, ένταξη του υγειονομικού αεροσκάφους στο ΕΚΑΒ με έδρα 
την Πάρο και κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων από το κράτος. 

Σύμφωνος με τις προτάσεις που ακούστηκαν ήταν ο επικεφαλής της 
Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. Ισιγώνης, ο οποίος επιπλέον επανέλαβε 
την πρότασή του για τη δημιουργία Δημοτικών ή κοινωνικών Ιατρείων με 
τη συμμετοχή του Δήμου και των φορέων.

Στη συγκέντρωση μίλησαν σχεδόν όλοι οι παραβρισκόμενοι, τοποθε-
τήθηκαν, πρότειναν, καταδίκασαν. Η απόφαση ήταν, οι τρεις δημοτικές 
παρατάξεις να απαιτήσουν την πραγματοποίηση του μονοθεματικού 
Συμβουλίου για την υγεία, οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν στη συγκέ-
ντρωση να σταλούν σε όλους τους Συλλόγους και επιστροφή με παρα-
τηρήσεις και άλλες προτάσεις, συνέχιση της συγκέντρωσης υπογραφών 
και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα νέα ανοιχτή συ-
γκέντρωση στον Αρχίλοχο.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί 
το μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα υγείας.

«Στον αέρα»
η υγεία
των αθλουμένων!

«Κάθε χρόνο στη χώρα μας έχουμε 20 περιστα-
τικά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου»!!! Τα θέματα 
πιστοποίησης υγείας των αθλητών και αθλητριών 
ρυθμίζονται από το άρθρο 33 παρ.9 του νόμου 
2725/1999(ΦΕΚ121): «Η πιστοποίηση της υγεί-
ας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπο-
νήσεις και αγώνες.Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε 
δελτία υγείας που εκδίδει η οικεία ομοσπονδία και 
το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο 
ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική 
στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε 
σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ιατρούς».

Σύμφωνα,λοιπόν,με το παραπάνω απόσπασμα,η 
πιστοποίηση της υγείας του αθλητή και αθλήτριας 
(σωστά) είναι υποχρεωτική.Υπάρχει όμως και το 
υπόλοιπο κομμάτι του νόμου: «Οι παθήσεις και οι 
βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλη-
τών σε προπονήσεις και αγώνες,οι απαιτούμενες 
ιατρικές εξετάσεις για τη θεώρηση του δελτίου 
υγείας,οι προϋποθέσεις,η διαδικασία και τα αρμό-
δια όργανα για τη θεώρηση του δελτίου,καθώς και 
κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,που εκδί-
δεται ύστερα από εισήγηση του ΕΚΑΕΤ (Εθνικό 
Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Τεχνολογίας)».

Δηλαδή, για να είναι νόμιμη η πιστοποίηση υγεί-
ας αθλητή/τριας πρέπει ο πολιτικός προιστάμενος 
της υγείας να καθορίσει με απόφασή του τις προ-
ϋποθέσεις και τα πλαίσια.

Αυτό επιτάσσει ο νόμος από το 1999.Σήμερα, 13 
χρόνια μετά,υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα 
εκδοθεί!!...Με αυτόν τον τρόπο,ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,συγκυ-
βέρνηση του μαύρου μετώπου αλλά και η σημερι-
νή τριανδρία δείχνουν πόσο,πραγματικά,ενδιαφέ-
ρονται για μια σοβαρότατη υπόθεση,όπως η υγεία 
των αθλητών/τριών –κυρίως των ερασιτεχνών 
– και η διασφάλισή της,από την αρχή.Λόγω της 
αδιαφορίας τους,κανένας γιατρός (από νομικής 
πλευράς) δεν επιτρέπεται να δίνει ιατρική γνωμά-
τευση.Και όταν το κάνει,νομικά,είναι ακάλυπτος.

Και αν για τον επαγγελματικό αθλητισμό,τα πα-
ραπάνω έχουν (σχετικά)μικρή σημασία,για τον 
ερασιτεχνικό και μαζικό έχουν καθοριστική.Τα 
παιδιά,οι εργαζόμενοι που θέλουν να αθληθούν,τα 
σωματεία και οι σύλλογοι είναι απόλυτα εκτεθει-
μένοι.Και καθημερινά παίζουν «ρώσικη ρουλέτα».
Γιατί με λογικές ρουτίνας,τυπικές διαδικασίες και 
«ωχαδερφιστικές»λογικές δεν αντιμετωπίζεται το 
τεράστιο θέμα της προληπτικής ιατρικής.

Επίσης το ΙΚΑ ενημερώνει πως: «Οι γιατροί του 
Ιδρύματος δε χορηγούν στους ασφαλισμένους 
μας ιατρικές βεβαιώσεις ικανότητας και ιατρικές 
βεβαιώσεις υγείας που οι ασφαλισμένοι μας πρό-
κειται να χρησιμοποιήσουν για εξωσχολικά αθλη-
τικά σωματεία,προγράμματα μαζικού αθλητισμού 
των Δήμων,περιπτώσεις κόπωσης και υπερπρο-
σπάθειας». 

Στο νησί μας περίπου 1.000 νέοι και νέες αλλά 
και άλλων ηλικιών, αθλούνται με το ποδόσφαι-
ρο,το μπάσκετ,τον κλασσικό αθλητισμό,το κολύ-
μπι,το τέννις κ.λ.π.

Ποιά ιατρική διασφάλιση έχουν όλα αυτά τα παι-
διά προσκομίζοντας ένα απλό καρδιογράφημα ή 
μια απλή εξέταση αίματος και μάλιστα επί πληρω-
μή, γιατί το Κέντρο Υγείας αδυνατεί να καλύψει αυ-
τές τις ανάγκες και έτσι οι Σύλλογοι,τα Σωματεία ή 
οι γονείς καταφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς;Ποιός 
θα είναι υπεύθυνος όταν το κακό συμβεί;

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε 
αθλητιατρικά συνέδρια «κάθε χρόνο στη χώρα 
μας συμβαίνουν 20 περιστατικά αιφνίδιου καρδια-
κού θανάτου,ετησίως».

Το νομικό κενό δεν είναι θέμα τυπολατρίας.Εί-
ναι η « κορυφή του παγόβουνου»,στον κορμό του 
οποίου βρίσκεται η ουσία του ζητήματος.Δηλαδή 
στην έλλειψη θεσμοθετημένων οδηγιών για το 
ποιές εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνει ο έλεγ-
χος,ποιός τις κάνει,σε τι υποδομές,κάθε πότε,ποι-
ές καταστάσεις υγείας αποκλείονται για άθληση 
κλπ.Είναι ευθύνη ζωής να υπάρχουν οι οδηγίες 
αυτές.

Αλλο πλαίσιο απαιτείται π.χ.για ποδοσφαιρι-
στές,άλλο για κολυμβητές.Αλλες ανάγκες και ιδι-
αιτερότητες(σωματικές ή ψυχικές)έχουν τα παιδιά 
αθλητές,άλλες οι έφηβοι,άλλες οι άντρες,άλλες 

οι γυναίκες(για τις 
οποίες πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη και η ανα-
παραγωγική τους 
υγεία)κλπ.

Το θέμα,βέβαι-
α,δεν είναι μόνο η 
θεσμοθέτηση οδηγι-
ών αλλά και εφαρ-
μογή τους.Ακόμη 
και αν καθοριστούν 
οδηγίες αυστηρές 
και ιδιαίτερα προωθημένες,στις σημερινές συν-
θήκες παντελούς έλλειψης δημοσίων υποδομών 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ) και 
εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος 
υγείας,ποιός θα αναλάβει το κόστος αυτών των 
εξετάσεων και προληπτικών προγραμμάτων; Ο 
ερασιτεχνικός, ο μαζικός και λαικός αθλητισμός,οι 
εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει,αμέσως 
ή εμμέσως,να φορτωθούν και αυτό.

Η προστασία όμως της υγείας όλου του λαού,ά-
ρα και της αθλούμενης νεολαίας,πρέπει να είναι 
ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη.Δεν 
μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις,Δήμους, ασφαλιστικά ταμεία,άλλους 
φορείς.

Η πρόληψη στα θέματα υγείας επιβάλλεται να 
καλυφθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα με 
την δημιουργία ενός αποκλειστικά δημοσίου και 
δωρεάν,ενιαίου και καθολικού συστήματος Υγείας 
και Πρόνοιας με ανεπτυγμένη την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας.Με πυρήνα το Δημόσιο Κέντρο 
Υγείας μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες 
και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά εργαστήρια,για 
την προληπτική παρακολούθηση της υγείας των 
αθλητών/τριών,πρόληψη των κινδύνων στους 
χώρους άθλησης,στο σχολείο,στη γειτονιά,τα γυ-
μναστήρια.

Το ζήτημα είναι σοβαρό και πρέπει να απασχο-
λήσει πρώτα απ’όλους τα αθλητικά σωματεία και 
τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νη-
σιού.Αφορά τα ίδια μας τα παιδιά.

Νέοι Αντιπεριφερειάρχες
Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη, 

νέοι Αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν και ήδη ανέλαβαν καθήκοντα, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Αντώνης Χατζηιωάννου και Λίτσα Φτα-
κλάκη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, Σωτήρη Παμπάκα και 
Δέσποινας Διακοσταυριανού, για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Τι γίνεται με το νέο
Γυμνάσιο Παροικίας;

Η Κατασκευή νέου Γυμνασίου Παροικιάς απασχολεί το Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων Πάρου, ο οποίος έστειλε νέα επιστολή προς το Δήμαρχο 
Χρ. Βλαχογιάννη. Αίτημα του Συλλόγου  «μια όσο το δυνατόν πληρέστερη 
και επικαιροποιημένη εικόνα για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο 
Δήμος, ώστε να ενταχθεί το έργο της κατασκευής του νέου Γυμνασίου 
Πάρου σε τροχιά υλοποίησης. Η τελευταία ενημέρωση που είχε ο Σύλλο-
γος ήταν στις 15 Φεβρουαρίου 2012. 

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Δωρεάν μαθήματα
 
Δωρεάν μαθήματα παραδίδονται από το Μουσικοχορευ-

τικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». Το πρόγραμμα έχει ως 
εξής: 

Α. Παραδοσιακός Χορός / Θ. Παιχνίδι/ Μ. Αγωγή
Νηπιαγωγείο / Παιδικός  Σταθμός - κάθε Δευτέρα, 5:30-

6:30 μ.μ.
1. Τμήματα Δημοτικού -  Νάουσα, κάθε Παρασκευή.
-Α΄ και  Β΄ Δημοτικού: 5:00-6:00 μ.μ. - Γ΄ και Δ΄  Δημο-

τικού :6:00-7:00 μ.μ. - Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού,: 7:00-8:00 μ.μ. 
2..Τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου-Ενηλίκων: Νάουσα -  

Α΄και Β΄Γυμνασίου: Παρασκευή, 8:00-9:00 μ.μ. - Γ΄ Γυ-
μνασίου και Λύκειο: Παρασκευή, 9:00-10:00μ.μ. - Ενηλί-
κων: Δευτέρα, 8:30-10:00 μ.μ.

3. Τμήματα Κώστου-Λευκών (τα μαθήματα στον Κώστο) 
- Δημοτικού: Τετάρτη 5-6

-Γυμνασίου-Λυκείου: Τετάρτη 6-7,
4. Τμήματα Ανατολικής Πάρου (Άσπρο Χωριό)
Δευτέρα : 7:00- 8:00 μ.μ
5. Τμήμα Αθήνας: οι ώρες θα καθοριστούν
Β. Χορωδία: -Χορωδία Ενηλίκων
Δευτέρα 7:00-8:30μ.μ. 
Γ. Θεατρική Ομάδα
- Παιδική Σκηνή: οι ώρες θα καθοριστούν
- Σκηνή Ενηλίκων: οι ώρες θα καθοριστούν.                                                                

Χορός και εικαστικά
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» 

διοργανώνει και φέτος μουσικοχορευτικές και εικαστικές 
δραστηριότητες. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

Μουσικοκινητική αγωγή: Κάθε Πέμπτη από 
11/10/2012. Νηπιακό τμήμα ( 4 – 6 ετών): 6:00 – 7:00 μ.μ.

Παραδοσιακός χορός: Κάθε Πέμπτη από 11/10/2012. 
Μικρό Παιδικό τμήμα ( 6 – 9  ετών ): 5:00 – 6:00 μ.μ. Μεγά-
λο παιδικό τμήμα ( 9 – 12 ετών): 8:00 – 9:00 μ.μ. Τμήμα Γυ-
μνασίου – Λυκείου ( 12 – 18 ετών ): 7:00 – 8:00 μ.μ. Τμήμα 
Ενηλίκων (αντρών και γυναικών): 9:00 – 10:00 μ.μ.

Μαθήματα Εικαστικών: Κάθε Τετάρτη από 7/11/2012. 
Μικρό τμήμα (4 -7 ετών) : 5:00 – 6:00 μ.μ. Μεγάλο τμήμα (8 
-12  ετών) : 6:30 – 7:30 μ.μ.

«Τα κάγκελα δεν
τα βάζει η φυλακή»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» σε συνεργασία με 
τον «Θησέα» (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και τις εκδόσεις «Τα-
ξιδευτής», σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 
της Σμάρως Γιαννακοπούλου με τίτλο: «Τα κάγκελα δεν τα 
βάζει η φυλακή».

Η παρουσίαση θα  γίνει το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 18:00 
μ.μ με θέμα τις ιστορίες ουσιοεξαρτημένων φυλακισμένων 
γυναικών, στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος 
στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σχολιάζουν: Χρήστος Γεωργούσης εκπαιδευτικός, Χρυ-
σαυγή Κανελλοπούλου, ψυχολόγος - στέλεχος πρόσληψης 
των εξαρτήσεων. 

Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται η συγγραφέας. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση και καλό κρασί.

Πινγκ Πονγκ
Στις 3 Νοεμβρίου αρχίζει το 3ο Τουρνουά Πινγκ Πονγκ 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς. Μπορούν να συμ-
μετάσχουν οι φίλοι του αθλήματος από όλη την Πάρο.  
Προπονήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή 7-9 μμ για ενή-
λικες και κάθε Σάββατο 6-9 μμ για παιδιά Γυμνασίου και 
Λυκείου. Πληροφορίες: Δημήτρης Καλανδράνης τηλ.: 
22840 91241.

Μισός αιώνας
Μαρπησσαϊκός

Μισός αιώνας χαράς για τον κόσμο της Μαρπησσας , 
μισός αιώνας αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
(1963  -  2013).

Με αφορμή το κλείσιμο των 50 χρονών του ο  Α.Μ.Ε.Σ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ  σε μια σειρά από εκδηλώσεις το Δ.Σ. του 
συλλόγου διοργανώνει πρωτάθλημα  5Χ5  στο Δημοτικό 
γήπεδο της Μαρπησσας σ ένα ποδοσφαιρικό   event  με 
σκοπό να ενώσει παλιούς και νέους αθλητές του νησιού.

Ο ΝΟΠ με ειδικό όχημα
Ένα  «όνειρο» 

του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου, η 
απόκτηση ειδικού 
οχήματος για την 
μεταφορά αθλη-
τών και σκαφών 
υλοποιήθηκε.

Χάρις στην κα-
θοριστική συμβο-
λή του κ. Νικό-
λαου Γαβαλά, εκ μέρους του απόδημου ελληνισμού, που 
διέθεσε το απαιτούμενο ποσό και με τη βοήθεια του μέ-
λους του Δ.Σ. Ηλία Κουντρομιχάλη  που έκανε τις επαφές, 
αγοράστηκε ένα φορτηγό Mercedes Benz Sprinter για την 
μεταφορά αθλητών και σκαφών.

Αυτό που αναγνωρίστηκε εκ μέρους του Ελληνισμού της 
διασποράς, που η καρδιά του χτυπά για την Ελλάδα, είναι η 
πολύ μεγάλη προσφορά του ΝΟΠ στην νεολαία του νησιού 
μας.

Ακόμη, εκτιμήθηκε το γεγονός, ότι αθλητές του Ναυτι-
κού Ομίλου Πάρου διακρίνονται εντός και εκτός Ελλάδος, 
επίσης είναι ιδιαίτερα επιμελείς μαθητές και αρίστου ήθους.   

ΝΟ Αντιπάρου

Διέπρεψαν
οι Φαρούποι

Τ ρ ε ι ς 
α θ λ η τ έ ς 
του ΝΟΑ 
στις τρεις 
πρώτες θέ-
σεις στους 
αγώνες που 
έγιναν στην 
Μ ύ κ ο ν ο . 
Μετά από 
π ρ ό σ κ λ η -
ση  του Ν.Ο. 
Μυκόνου, ο Ν.Ο. Αντιπάρου συμμετείχε σε διασυλλογικούς 
αγώνες ιστιοπλοΐας στις 27-29/09/2012 που έγιναν στο λι-
μάνι της Μυκόνου. Στους αγώνες συμμετείχαν αποστολές 
επίσης από τους ναυτικούς ομίλους της Πάρου, Σύρου, Τή-
νου και Μυκόνου. 

Οι προγραμματισμένες ιστιοδρομίες δυστυχώς δεν μπό-
ρεσαν να γίνουν, γιατί στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί 
άνεμοι εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Στις ελάχιστες όμως 
κούρσες που έγιναν, στις οποίες έλαβαν μέρος τα μεγαλύ-
τερα και πιο έμπειρα παιδιά των ομίλων, ο Ν.Ο. Αντιπάρου 
κατάφερε να κερδίσει και τις 3 πρώτες θέσεις στην κατηγο-
ρία των αγοριών και συγκεκριμένα:

1η θέση     Φαρούπος Πέτρος
2η θέση     Φαρούπος Δημήτρης  του  Ιωάννη
3η θέση     Φαρούπος Δημήτρης  του  Αναστασίου
Το  Δ.Σ. προγραμματίζει την διοργάνωση διασυλλογικών 

αγώνων στο κανάλι Πούντας – Αντιπάρου την προσεχή 
Άνοιξη. 

Ο όμιλος στερείται εγκαταστάσεων τις οποίες διεκδικεί 
εδώ και μία 10ετία, γι’ αυτό και εκφράζει εκ νέου το Δ.Σ. 
του Ομίλου την ευχή ν’ αποκτήσει επιτέλους εγκαταστάσεις 
για τις οποίες δέχεται υποσχέσεις από τις εκάστοτε τοπικές 
αρχές, αλλά έργο δεν βλέπει…

Με αφορμή το παράπονο του Ομίλου, η ΦτΠ επικοινώ-
νησε με τον Δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη ο οποίος μας είπε: 
«Υπάρχει ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου κοντά στην 
Ψαραλυκή, το οποίο θα παραχωρηθεί στον Ναυτικό Όμιλο 
προς χρήση. Έχει ήδη γίνει το τοπογραφικό και τώρα είμα-
στε στη διαδικασία της έκδοσης οικοδομικής άδειας για τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις που θα γίνουν με τη στήριξη του 
Δήμου και με χορηγίες προς τον ΝΟΑ». 

Αθλητικός Όμιλος Πάρου

Δημιουργία
κολυμβητικού τμήματος 
και στίβου

Το ΔΣ του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, με δελτίο τύπου 
στις 18/1/2012 είχε ανακοινώσει την απόφασή του για 
τη διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης τμημάτων κλασικού 
αθλητισμού και κολύμβησης και παράλληλα διερευνάται η 
δυνατότητα για δημιουργία τμήματος στίβου. Ο ΑΟΠ, μετά 
από πολλές συζητήσεις (ανεπίσημες και επίσημες) με γο-
νείς και αθλητές ανακοινώνει την πρώτη διευρυμένη συ-
νάντηση με τους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία τμη-
μάτων εκμάθησης κολύμβησης, καθώς και αγωνιστικής 
ομάδας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 
Οκτωβρίου (σήμερα), στις 8 το βράδυ στα γραφεία του 
ΑΟΠ στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. Στη συνάντηση θα 
ανταλλαγούν απόψεις για την καλύτερη λειτουργία των 
τμημάτων.

Αγώνες τένις στην Σύρο

Διακρίθηκαν
Παριανοί αθλητές

Πολύ καλά τα πήγαν οι Παριανοί αθλητές στο τριήμερο 
5-6-7 Οκτωβρίου, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το 4ο 
Aegean junior open που διοργάνωσε ο Όμιλος Αντισφαίρι-
σης Σύρου.

Η συμμετοχή  αθλητών από τα νησιά Σύρου(30) , Μυκό-
νου(10), Πάρου(10) , Μυτιλήνης(2), Κώ(25) , αλλά και από 
την Αθήνα(2) έφτασε τον αριθμό 79 .

Ο όμιλος αντισφαίρισης Πάρου είχε μία εξαιρετική πα-
ρουσία στη διοργάνωση καταφέρνοντας να φέρει αθλητές 
στην πρώτη τετράδα του τουρνουά. Συγκεκριμένα οι αθλή-
τριες Παραή Άννα με συμπαίκτρια την Στεφανίδου Κων-
σταντίνα κατάφεραν την 2η θέση στο διπλό στην κατηγορία 
12-14. Οι αθλήτρια Κουτρά Μαρίσα την 3η θέση στο μονό 
γυναικών 14-16 και ο Μπαρμπαρής Στέλιος την τρίτη θέση 
στο μονό 10-12. Στα διπλά αντρών 10-12 είχαμε πρωτιά με 
τον αθλητή Μπαρμπαρή Στέλιο, ο οποίος με τον συναθλητή 
του από τη Σύρο Παπιόπουλο Νίκο, κατέκτησαν την πρώτη 
θέση.
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...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί τη δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

τηλ: 22840 53555

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Επιτοίχιο ηµερολόγιο 7 φύλλων Α4 µε σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 270 €

αυτό το είδες;

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
/        /2010
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ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ /        /2010
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Ηµερολόγιο επιτραπέζιο “πυραµίδα” 10χ21 µε 7 φύλλα και σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 250 €

Πεθαίνουν οι μέλισσες
από το εντομοκτόνο
για τη σωτηρία των φοινίκων    
Οδηγίες
Π. Κουτσουράκη 
για να σωθούν
έντομα και δέντρα

Μεγάλος αριθμός μελισσών έχει απολε-
σθεί και όπως αποδείχτηκε, σε μεγάλο βαθμό 
οφείλεται στο εντομοκτόνο που χρησιμοποι-
είται για τη διάσωση των φοινίκων από το 
σκαθάρι. 

Ο Σύλλογος μελισσοτρόφων απευθύνθηκε 
στον Δήμο, ενημερώθηκε για την καταστρο-
φή το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Αντιδήμαρ-
χο Π. Κουτσουράκης, εξέδωσε ενημερωτικό 
δελτίο Τύπου με οδηγίες για τη χρήση του 
φαρμάκου.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:
Ο Σύλλογος Μελισσοτρόφων Πάρου με 

επιστολές του και με εκδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας προσπάθησε να γνωστοποιήσει στο 
κοινό την απώλεια μεγάλου αριθμού μελισ-
σοσμηνών του, συνέπεια της χρήσης νεονι-
κοτινοειδών εντομοκτόνων στους φοίνικες.                                                                  
Πράγματι, το πρόβλημα της θνησιμότητας 
των μελισσών, όπως όλα δείχνουν, συνέπε-
σε με την εποχή  που το κόκκινο σκαθάρι και 
η πεταλούδα νέκρωναν τους φοίνικες. Στην 
προσπάθειά τους  οι ιδιώτες  να προστατεύ-
σουν τους φοίνικες χρησιμοποίησαν εντο-
μοκτόνα όπως τα νεονικοτινοειδή,  τα οποία 
δολοφονούν τις μέλισσες που τρέφονται από 
τις ταξιανθίες των φοινίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώ-
θηκε από τον σύλλογο, αποφάσισε να   γνω-
στοποιήσει το πρόβλημα στο κοινό μέσω των 

ΜΜΕ.  Έτσι για αρχή με το παρόν δελτίο δί-
νονται  ορισμένες οδηγίες, πληροφορίες στο 
πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας προκει-
μένου να σώσουμε την μελισσοκομία και να 
προστατεύσουμε τους φοίνικες.

-Η χρήση των εντομοκτόνων είναι μεν 
ωφέλιμη για την γεωργία, αλλά δεν πρέπει 
να γίνεται αλόγιστα διότι δεν κάνουν διάκριση  
ανάμεσα σε βλαβερά και  ωφέλιμα έντομα . 

-Η μαζική εξόντωση των ωφέλιμων εντό-
μων και γενικότερα των επικονιαστών εντό-
μων με κορυφαία την μέλισσα θα έχει αρνη-
τικές συνέπειες στην γεωργία της χώρας μας 
και τη διατροφή μας.

-Τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται ορθολογική 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και να τηρούνται πιστά οι οδηγίες και τα μέτρα 
που συνοδεύουν το εκάστοτε  φάρμακο.

-Η χρησιμοποίηση  παρασιτοκτόνων επιβα-
ρύνουν  το περιβάλλον και μέσω της διάχυ-
σης υδροσταγονιδίων  στον ευρύτερο χώρο 
με όλες τις συνέπειες για την υγεία μας, γι’ 
αυτό σε δημόσιους χώρους και ιδιόκτητους 
κατοικημένους χώρους κατά προτεραιότητα 
πρέπει να εξετάζονται εφαρμογές μέτρων βι-
ολογικών ελέγχων.

Συμπερασματικά προτείνονται
1)  Συνιστάται η βιολογική καταπολέμηση 

για τον έλεγχο του σκαθαριού και της πετα-
λούδας η οποία γίνεται με την μέθοδο των 
εντομοπαθογόνων νηματωδών (μικρών 
σκωλήκων), μέθοδο συμβατή με το περιβάλ-
λον και που μέχρι τώρα από έρευνες και με-
λέτες δίνει ικανοποιητικότερα αποτελέσματα 
από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

2)  Να αποφεύγονται οι φοίνικες για τη δι-
αμόρφωση χώρων και να προτιμώνται  τα 
τοπικά φυτά και δένδρα

3) Δεν ψεκάζουμε, δεν χρησιμοποιούμε 
ποτέ φυτοπροστατευτικά σε όλες τις καλλι-
έργειες όταν  βρίσκονται στο στάδιο της άνθι-
σης,  διότι δεν προστατεύουμε μόνο τις μέλισ-
σες, αλλά αυξάνουμε και την παραγωγή των 
καλλιεργειών  μας.

Γενικό Λύκειο Πάρου

Αποτελέσματα Δεκαπενταμελούς 
Τακτικά μέλη: Νίκας Δημήτριος Πρόεδρος, Νίκα Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Σα-

μαλτάνη Ελένη Γραμματέας, Τσώλη Δήμητρα Ταμίας
Μέλη: Καραφυλλάκης Ραφαήλ, Πουρνάρας Αγησίλαος, Σαμαλτάνη Μαρία, Λουκή Μαριάν-

θη, Σκαραμαγκάς Εμμανουήλ, Μετζιδάκη Ιουλία, Σιφναίος Δημήτριος, Ξένος Κωνσταντίνος, 
Λένια Βασίλης, Σκανδάλης Μοσχονάς, Τσιμπούκα Ασιμήνα 

Αναπληρωματικά μέλη: Ζαρκάδη Ελένη, Περιβόλα Μαριάννα, Μάμουνας Βασίλειος, Κου-
ταλίδης Εμμανουήλ, Γεμελιάρης Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τη Σχολική Επιτροπή κατά το 1ο τετράμηνο 
ορίζεται η Περιβόλα Μαριάννα και για το 2ο τετράμηνο η Ζαρκάδη Ελένη.

Γενική
Συνέλευση
και εκλογές

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φί-
λων Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Πάρου προσκαλεί σε 
ετήσια Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 14 Οκτω-
βρίου, στις 10:30 το πρωί 
στην αίθουσα «Αρχίλοχος» 
με θέματα:  Απολογισμός 
τριετίας, Συζήτηση – Προ-
τάσεις μελών, Εκλογές.

Όποιος επιθυμεί να θέσει 
υποψηφιότητα για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ας επι-
κοινωνήσει εγκαίρως στα 
τηλέφωνα: 2284053453 και 
2284051712.

Σε περίπτωση μη απαρτί-
ας, η συνέλευση θα επανα-
ληφθεί την επόμενη Κυρια-
κή (21 Οκτωβρίου), την ίδια 
ώρα.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Εκλογές και αγώνας
Σε Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., 

καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρεται: «Αγαπητοί γονείς, 
σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία. Δυστυχώς και οι 
δύο αυτές κλασικές ευχές δεν συνάδουν καθόλου με τη σημε-
ρινή πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε στο άλλοτε εύρωστο 
τουριστικό νησί μας. Τόσο η έλλειψη παιδιάτρων, για πάνω από 
δύο χρόνια, όσο και η απομάκρυνση όλων των ειδικοτήτων από 
το Κέντρο Υγείας, “η κουρεμένη χρηματοδότηση” για τα λειτουρ-
γικά έξοδα των σχολείων και τη συντήρησή τους, αλλά και οι 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, μάλλον δημιουργούν συνθήκες 
απελπισίας. Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για το μείζον ζή-
τημα του στεγαστικού προβλήματος που πλήττει το σχολείο μας 
από το 1999, σας καλούμε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18.00 στο χώρο του 
σχολείου μας. Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες εκλογών του συλ-
λόγου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

»Η ιστορία έχει αποδείξει, ότι σε κάθε δυσκολία που αφορά στη 
σχολική κοινότητα, οι γονείς πρέπει να είναι έτοιμοι και οργανω-
μένοι με ικανούς ανθρώπους για να βοηθήσουν και βέβαια να 
αγωνιστούν για το αυτονόητο, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. 
Καλούμε όλους τους γονείς να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέ-
λευση της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου, διότι επιβάλλεται να πάρουμε 
σημαντικές αποφάσεις για τα παιδιά μας και για όλους μας».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται ακί-
νητο σε κεντρικό σημείο, 
40 τμ, κατάλληλο για κατά-
στημα. Τηλ.: 6973741701 

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

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

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 175.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
θέα θαλάσσης, βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος, 135.000 €. Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
693228576

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 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 ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευ-
ή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
p a r o s h o m e s . l i v a d a s .
de  Τηλ. 6932285768ηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, ο-
πωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές  δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 
2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια,  τζακούσι, με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 175.000 €  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 5 
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα 
μέτρα από την παραλία και 
700 μ από το κέντρο της Νά-
ουσας. Τηλ.: 6937033316

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτή-
μα 5 στρεμμάτων με ελιές 
σε τιμή ευκαιρίας. Θέα θά-
λασσα. Τηλ.: 6937033316 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (περιοχή 
Πίσω Πηγάδι), πωλείται 
οικόπεδο 735 τμ, εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 6932115943   

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλεί-
ται κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 
6975065776

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, α-
ποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 75.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά.  Τηλ. 
6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται ή 
πωλείται μεζονέτα 135 τμ, 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλόνι με τζάκι, θέρμανση, 
ηλιακός. Τηλ.: 2284023825, 
6937610754 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. 
Ελένη), ενοικιάζονται χώ-
ροι για γραφεία. Τηλ.: 
6977403535 

ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικιάζεται 
studio, επιπλωμένο με 
κουζίνα και πλυντήριο ρού-
χων. Τηλ.: 6989871269, 
6975328459 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Άνωθεν ΙΚΑ), 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου 30 τμ για οι-
κία, πλήρως εξοπλισμένο. 
Κατάλληλο και για επαγ-
γελματική χρήση/γραφείο. 
Ενοίκιο 250,00 ευρώ. Τηλ : 
6977200338

ΣΩΤΗΡΕΣ, ενοικιάζε-
ται μονοκατοικία, με 3 
υπνοδωμάτια, κεντρική 
θέρμανση, βεράντες, κή-
πος. Τηλ.: 6932396211 

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζονται επι-
πλωμένες γκαρσονιέρες 
μπροστά στη θάλασσα, 
170,00 € το μήνα. Τηλ.: 
6946693869, 2284021806 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 42 τ.μ. 
στο λιμάνι, παραδοσιακό, 
2 wc, ανακαινισμένο το 
‹01, τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977407532

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 250 τμ. 
ισόγειο και 150 τμ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
μάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
χλμ. Παροικιάς - Αλυκής, 
ενοικιάζεται κατάστημα 120 
τμ, κατάλληλο για γραφεί-
ο, με δικό του πάρκινγκ, 
450,00 ευρώ.   Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 72τμ, 2 υ/δ, 2 
wc, σαλόνι, κουζίνα, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακός, 
a/c. Τηλ.: 2284051945, 
6989444637.

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΑΜΠΟΥ-
ΡΙΑ), ενοικιάζεται ή 
πωλείται διαμέρισμα 78 
τμ, 1ου ορόφου, πρόσφα-
τα ανακαινισμένο, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
κουζίνα. Τηλ.: 6948830022

ΔΡΥΟΣ, (στην πλατεία) ε-
νοικιάζεται μαγαζί 53 τμ, με 
σκεπαστή βεράντα. 
Τηλ.: 6932115943

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, στην παραλία της 
Παροικίας (πλατεία Βε-
ντουρή) πωλείται. Τηλ.: 
6974960256, 2284024664  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, 
στην Παροικία, πλήρως 
εξοπλισμένο, με ξυλό-
φουρνο. Τηλ.: 2284023652, 
6936849101 

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
στην Παροικία,, πωλείται, 

πλήρως εξοπλισμένο με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή Τηλ.: 
2284021985, 6937275672 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία της Παροικιάς, 
πωλείται πλήρως  εξοπλι-
σμένη.  Τηλ:22840 25104 
(10:00-14:30).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
εν ενεργεία, πωλείται στην 
Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα στη 
στάση του λεωφορείου. Τι-
μή 20.000 € (συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6934506657

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Αλυκή 
πωλείται, σε τιμή κόστους. 
Τηλ.: 6974888794 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ παραδίδονται, για όλα 
τα επίπεδα, από Junior 
μέχρι και Proficiency. 
Υπεύθυνη προετοιμα-
σία για πτυχία Michigan 
και Cambridge.  Τηλ.: 
6974956912 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε όλες τις 
τάξεις του Δημοτικού. Τιμές 
λογικές. Τηλ.: 6973874316 

ΒΟΥΛΓΑΡΑ, 30 ετών, ο-
μιλούσα ελληνικά, ζητά 
εργασία ως οικονόμος ή φύ-
λαξη ηλικιωμένων ατόμων, 
οικιακή βοηθός ή βοηθη-
τικές εργασίες εστιατορίου 
κλπ. Τηλ.: 6996528358  

ΚΥΡΙΑ ομιλούσα ελληνικά 
και αγγλικά, ζητά εργασία 
για φύλαξη παιδιών ή ηλι-
κιωμένων και βοήθεια σε 
οικιακές εργασίες ή άλλες 
δουλειές. Τηλ: 6939253612.

ΡΩΣΙΔΑ, 55 ετών, ψάχνει 
εργασία, ως εσωτερική 
οικιακή βοηθός ή γηροκό-
μος. Τηλ.: 6978868598 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί οποιαδήποτε 
εργασία σχετικά με καθαρι-
σμούς γραφείων ή οικιακές 
εργασίες, καθώς επίσης 
και  βοηθητικές εργασίες 
εστιατορίου (λάντζα, βο-
ηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

ΝΕΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ, ψήστης 
– τυλιχτής, ζητεί εργασία σε 
σουβλατζίδικο ή ταβέρνα. 
Τηλ.:  6934506657

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΡΙΑ, Ελληνίδα, 24 
ετών, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6970831158 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, 35 ετών, ομιλούσα 
Ελληνικά, Αγγλικά και Γερ-
μανικά, ζητεί εργασία στην 
Παροικία, για φύλαξη ηλι-
κιωμένων ή σε εστιατόρια, 
καφετέριες, μπαρ κτλ. Τηλ.: 
6986160827, 2284022200

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πλα-
στικοποιημένη, πωλείται, 
άδεια ερασιτεχνική, με 
μηχανή Λομπαρτίνι, 4,20 
Χ 1,60, ίπποι 8 σε καλή 
κατάσταση, τιμή 800,00 
ευρώ (συζητήσιμη). 
Τηλ.:6972373984 (κ.Νίκος)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατάστα-
ση.  Τηλ.: 6977248885 

ATOS PRIME πωλεί-
ται, έκδοση αδ. κυκλ. 
2001, 131.000 χλμ., χρώ-
μα κίτρινο, πολύ καλή 
κατάσταση, τιμή 1.100,00 €, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6948471564, 2284924956. 

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΖΩΗ πωλούνται. Τηλ.: 
6977786711 

VW GOLF πωλείται, μο-
ντέλο 1999, 1390 κυβικά, 
3πορτο. Τηλ.: 6973875712 

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

OPEL ASTRA πωλεί-
ται, μοντέλο 2000, σε 
άριστη κατάσταση, με ζά-
ντες και αεροτομή, σε 
πάρα πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6936584334 

ΠΟΡΤΑ ΜΑΣΙΦ ΜΠΛΕ 
και 3 ΑΣΠΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
(κουφώματα) πωλούνται, 
σχεδόν καινούρια, σε κα-
λή τιμή, σχεδόν χαρίζονται. 
Τηλ.: 6944266653

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

τηλ: 22840 90401
κιν: 6980 502 084

δ ι α ι τ ο λ ό γ ο ς  -  δ ι α τ ρ ο φ ο λ ό γ ο ς

Ντούσης Στέφανος
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Surrey (Ηνωµ. Βασίλειο)

Μέλος της Ένωσης ∆ιαιτολόγων - ∆ιατροφολόγων Ελλάδος

∆ΩΡΕΑΝ

η πρώτη συνεδρία

(περιλαµβάνει

1 εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο

+  1 λιποµέτρηση)

Προσφορά Οκτωβρίου

Κόστος
συνεδρίας 20€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449
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Για το νέο αερο-
δρόμιο της Πάρου 
γίνονται τα πρώτα 
βήματα. Ο εργοταξι-

άρχης με το επιτελείο 
του έχουν εγκατασταθεί στο χώρο.  Οι Παρια-

νοί εργολάβοι έχουν δώσει τις προσφορές τους και 
αναμένεται η επιλογή του συνεργείου που θα δου-
λέψει σ’ αυτό το μεγάλο έργο. Η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και άλ-
λες υπηρεσίες προγραμματίζουν, σε συνεργασία με 
τους εκπροσώπους της εταιρίας, τις ενέργειές τους. 

Οι ντόπιοι μικρόψυχοι πολιτικοί και όχι μόνο  
ακόμη σκέπτονται και συζητούν μεταξύ τους ότι 
όλα αυτά είναι ψεύτικα… Θαυμάστε τους!!!

Όλοι οι Παριανοί και Αντιπαριώτες πρέπει να 
ξεσηκωθούν και να υποστηρίξουν τις όποιες δυνα-
μικές κινητοποιήσεις θα αποφασιστούν, για να δο-
θεί επιτέλους λύση στα προβλήματα υγείας.  
Φυσικά όλοι καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα της 
απαξίωσης των υπηρεσιών υγείας δεν είναι Παρια-
νό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των 
συγκυβερνήσεων που στοχεύουν στην εξαθλίωση 
του λαού. 

Τα προβλήματα υγείας, τα θέματα παιδείας, τα 
χιλιάδες λουκέτα στην αγορά, οι μισθοί και οι συντά-
ξεις Βουλγαρίας κ.λπ., θα επιδεινωθούν, όσο εμείς 
δεν αφήνουμε τον καναπέ μας και αν δεν αποφασί-
σουμε να αντισταθούμε, έως ότου ν’ ανατρέψουμε 
αυτή την πολιτική της Τροϊκανής Κυβέρνησης. 

Η κ. Μέρκελ όταν συναντήθηκε προχτές με τους 
τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες δεν συ-
ζήτησε πως θ’ αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που συνθλίβουν τον Ελληνικό λαό, αλλά πως θα 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα δικά τους προ-
νόμια και κέρδη. 

Αυτοί καλά πράττουν  για το συμφέρον τους, 
εμείς θα παραμείνουμε απαθείς;

Στην Αντίπαρο τις επόμενες ημέρες αρχίζει 
το σκάψιμο για το έργο της αποχέτευσης. Θα πε-
ράσουν δύσκολο χειμώνα οι Αντιπαριώτες, αλλά 
αξίζει η ταλαιπωρία για ένα τόσο μεγάλο έργο. Οι 
γνωστοί αμφισβητίες σήμερα διαδίδουν ότι όλα όσα 
είπε στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Λεβεντάκης είναι ψέμα-
τα. Αύριο που όλο το χωριό θα είναι εργοτάξιο θα 
διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να κυκλοφορή-
σουν, ότι υπάρχουν ανοιχτά  χαντάκια και ότι όλο το 
χωριό είναι μέσα στη λάσπη. 

Τελικά όσο και αν λασπολογούν αυτοί, το σίγουρο 
είναι ότι το έργο θα γίνει και με υπογραφή Λρεβε-
ντάκη. 

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.

ONGOING ACTIVITIES STARTING 
AGAIN FOR THE WINTER MONTHS  

Montessori preschool classes (English & 
Greek) for children 3-6 years. Mon-Fri 9am-2pm, 
Tue 6-7.30pm + Thu 6.15-7.45pm at Linguakids 
Montessori, Naoussa. Info: Katerina 22840-55117, 
697-282-4325.
 
Edutainment for kids 2-6 years at Myrsini 
Educational Centre, Paroikia. Creative playtime in 
English/Greek, Mon-Sat 8am-4pm. Info: 22840-
22850, www.myrsiniparos.gr

Music, Art & Dance Lessons of the Municipal 
Department for Cultural Development (KDEPAP). 
Info: 22840-22860.  

Hip-hop classes for children & adults, Tue 
5-6pm at Paros Gym, Livadia, Paroikia & Sat 5.30-
6.30pm at Central Ballet School, Naoussa. Info: 
Lisa 694-245-8477.

Karate lessons at the Shorin Ji Ryu school, 
Paroikia. Info: Manolis 22840-24950, 694-508-
4731.
 
Arts & Crafts classes for kids (4-10 years, 
in Greek & English), every Wed 6.30-7.30pm or 
Sat 12.30-1.30pm at Polina's Studio, Marmara. 
Info: Polina 22840-42939, 695-550-9594, 
http://www.facebook.com/pages/Polinas-
Studio/200531416642542?ref=hl
 
Arts & Crafts classes for kids (4-12 years) 
organized by the Scopas Association at the 
Dexameni, Prodromos with Vassiliki Pavlaki.
Info: 697-285-5134, http://oreaparos.blogspot.
gr/2012/09/blog-post_6650.html
 
Music & Movement classes with Anastasia 
Kougia for children 1.5-6 years by the Folkdance 
Group of Naoussa (XON) in Naoussa. Info: 22840-
52971, www.paros-xon.gr, http://www.facebook.
com/groups/28990769712/
 
Storytelling & Theatre Workshop in English 
every Fri 2.30-4.30pm for children aged 4-9 years 
at Linguakids Montessori, Naoussa. Monthly 20€. 
Info: Vicki 694-484-0089.
 
Theatre Workshop in Greek for children 
7-15 years with Aspasia Kovaiou of the Folkdance 
Group of Naoussa (XON) in Naoussa. Info: 22840-
52971, 697-475-7611, www.paros-xon.gr, http://
www.facebook.com/groups/28990769712/
Cinema at Mikro Cine Rex, Paroikia. Info: 

22840-21676, http://www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos
 
Movie night every Monday at 8pm at Pirate 
Jazz & Blues Bar, Paroikia. Info: 697-919-4074, 
http://www.facebook.com/piratebar.paros
 
Movie club every Friday at 8.30pm at Tao's 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-
greece.com

Tae Kwon Do & Kick Boxing at A.S.Aigaias 
Paros, ringroad Paroikia and Marmara. Info: 
Lambros Mougkos 694-342-2133, 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/77362904999/?fref=ts
 
Gymnastics, Yoga & Aerobics class with 
Eleni Sarri organised by the Folkdance Group of 
Naoussa (XON). Info: 22840-52971, 697-475-
7611, www.paros-xon.gr, http://www.facebook.
com/groups/28990769712/

Gymnastics class, organised by the Marpissa 
Women's Association Mon 4.30-6.30pm & Sat 
4-6pm at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info:  
694-518-6978, 693-664-2475.

Volleyball lessons for women & high school 
girls, organized by the Antiparos En Plo Cultural 
& Athletic Society at the Antiparos Primary School 
court. Info: Yiorgos Daniilidis 697-385-3790, 
Vassilis Kaimenopoulos 697-430-9396.
 
Greek dancing lessons by the Scopas 
Association at the Dexameni in Prodromos.  Info: 
Katerina 22840-42778, 697-791-4881.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015
1440058773312&set=o.190655880970397&type=
1&theater
 
Greek dancing lessons by the Marpissa 
Women’s Association with Fotis Velissaropoulos. 
Info: 693-767-2210, 693-664-2475, http://www.
facebook.com/photo.php?fbid=44845228519761
3&set=a.180275285348649.38852.163391883703
656&type=1
 
Greek, Latin & Contemporary dance 
lessons by the Folkdance Group of Naoussa 
(XON). Info: 22840-52971, 697-475-7611, www.
paros-xon.gr, http://www.facebook.com/
groups/28990769712/
 
Greek dancing lessons, choir & theatre group 
of the Music Dance Group of Naoussa at their hall 
in Naoussa. Also in Aspro Chorio and Kostos. Info: 
22840-52284 & 697-777-4321. Facebook: http://
www.facebook.com/pages/Mousikoxoreutiko-
Sugkrotima-Naoussa-Parou/136263236366
 
Greek dancing lessons at the Angeria Cultural 
Centre every Saturday. Info: Evangelia Skiada  
22840-91870, 699-841-3888.
 
Theatre Group of the Women's Association 
of Marpissa and AMES Marpissaikos at the 
Agrotoleschi Hall. Info: Lambrini Yemeliari on 697-
433-2624 or Katerina Kefala on 697-283-5714. 
http://www.facebook.com/pages/Σύλλογος-Γυ-
ναικών-Μάρπησσας-Πάρου/163391883703656

 OCTOBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!
 
October is International Breast Cancer Awareness 
Month. See http://www.nbcam.org

12 Oct, 2.30-4.30pm, Storytelling & Theatre 
Workshop reading and interpreting popular 
children's stories in English for children aged 4-9 
years at Linguakids Montessori, Naoussa.  Info: 
Vicki on 694-484-0089.

13-20 Oct, Yoga workshop with Oona Giesen in 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com

13 Oct, 3pm, XON (Folkdance Group of Naoussa) 
hike from Naoussa to Marathi, Kostos, Lefkes 
starting from the AB Supermarket in Naoussa and 
finishing at the Plateia Iroon in Lefkes. Info: 697-
771-3005. 

13 Oct, 6pm, Presentation and discussion of 
the book by Smaro Yiannakopoulou "Τα κάγκε-
λα δεν τα βάζει η φυλακή" (The bars are not put 
there by prison) on the topic of women prisoners 
in the detox programme at Korydallos Prison. 
With the participation of the author, teacher 
Christos Georgoussis and psychologist Chrysavgi 
Kanellopoulou at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 
http://www.youtube.com/watch?v=c72p6yOw4oc / 
http://www.facebook.com/events/2325849602026
97/?context=create

18 Oct, 9.30pm, Quiz night at Mikro Cafe, 
Market Street, Paroikia. Info: 22840-24674, 
http://www.facebook.com/pages/Mikro-Cafe-
Paros/164355750257457?fref=ts

23-29 Oct, Naoussa Women's Association 7-day 
autumn trip to Corfu, Preveza and Levkada. Info: 
Eleftheria 22840-51402 or Margarita 22840-
52468, 22840-51535. http://www.facebook.com/
sylogosgynaikwnnaousasparou / http://www.
facebook.com/events/445715322137721/

PRESS RELEASE of 5 October 2012 by the Ariis 
Women's Association of Paros
Free of charge or low cost courses & activities 
offered this winter starting Monday 8 October.
- Food distribution to those in need - Monday 6.30-
7.30pm
- Yoga with Irana - Monday & Wednesday 9-10am
- Yoga with Sotiria - Tuesday & Thursday 4-5pm
- Zumba - Sunday 11am-1pm
- Art for kids with Irini Artemenco - Sunday 1.15-
2.15pm
- Greek Dance for children, teenagers & adults - 
Friday 2-6pm
- Latin & European Dance - Monday 4-6pm
- Biriba course - Sunday 6-9pm
- Dressmaking - Saturday 4-6pm
- Serenity group with Maria Alexandrou - Tuesday 
9-11am
- Theatre group - planned - to register call 694-595-
0055.
Information & registration: 694-258-2321, 694-
732-5919 & 693-667-0556.
With special thanks to Yiannis Mourlas for providing 
the space at the Paros Rock Club, Potami, Paroikia 
free of charge.
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µε όλες τις επαγγελµατικές καταχωρήσεις

πιο εύχρηστος

µε αγγλικό τµήµα

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

www.dounai-lavein.gr

Ανανεωµένος ηλεκτρονικός
οδηγός επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22840 53060

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ

• Στρώµατα (µονό 35€ / διπλό 55€)
• Αυτοκίνητα (από 60€)
• Σαλόνια οικιών (από 25€ / κάθισµα)

Για πεντακάθαρους και υγιεινούς χώρους
χωρίς αλλεργίες!

στρώµατα αυτοκίνητα σαλόνια

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου

Νέα διοίκηση,
νέα πορεία

Ο Νίκος Τσιγώνιας εξελέγη Πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πάρου μετά τις εκλογές που έγιναν 
την 1η Οκτωβρίου, ενώ το διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από νέους αν-
θρώπους, αγρότες στην πλειονότητά 
τους. Οι άνθρωποι αυτοί που αποτε-
λούν τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού 
έχουν σχέδια για το μέλλον, στο πλαί-
σιο του εφικτού και θα πάρουν άμε-
σα αποφάσεις για ένα νέο ξεκίνημα. 
Ευχής έργο, να λυθεί  το ζήτημα με 
την τέως ΑΤΕ, να αποδεσμευτεί η πε-
ριουσία του Συνεταιρισμού, ώστε το 
νέο ξεκίνημα να μην έχει προσκόμμα-
τα. Η νέα Διοίκηση το επιδιώκει αυτό, 
ανεξάρτητα όμως θα προχωρήσει για 
να εξυγιάνει τη λειτουργία του Συνε-
ταιρισμού.  

Στη ΦτΠ μίλησε ο κ. Τσιγώνιας για το 
νέο Δ.Σ. και για τη νέα πορεία. 

Κύριε Τσιγώνια, νέο ξεκίνημα νέοι 
αγώνες;

Καταρχάς, θέλω να δηλώσω ότι 
είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την όλη 
διαδικασία των εκλογών που διενερ-
γήθηκαν πρόσφατα, γιατί υπήρξε μα-
ζική συμμετοχή. Ανταποκρίθηκε σχε-
δόν σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος, 
αλλά χαίρομαι ακόμη περισσότερο, 
γιατί υπάρχει ένα συμβούλιο από νέ-
ους ανθρώπους, αγρότες κατά κύριο 
επάγγελμα, οι οποίοι δίνουν μια αισι-
οδοξία στο ζοφερό μέλλον που έχου-
με μπροστά μας, ότι μπορούμε να το 
κάνουμε καλύτερο για τον αγροτικό 
κόσμο του νησιού μας. 

Άρα έχετε βάλει στόχους;
Προτεραιότητα του νέου Δ.Σ., που 

αποδεχτήκαμε όλοι να είμαστε σ’ αυτό 
σε δύσκολους καιρούς και συνθήκες 
και ξέρουμε το βάρος που επωμιζό-
μαστε, είναι να λυθεί επιτέλους αυτή 
η εκκρεμότητα που υπάρχει με την 

τέως Αγροτική Τράπεζα και τη δέ-
σμευση της περιουσία της ένωσης, 
για να μπορέσει να αναδιοργανωθεί  ο 
νέος συνεταιρισμός και να χαράξει τη 
νέα του  πορεία. Υπάρχει κινητικότητα 
στο θέμα αυτό, μας έχουν βοηθήσει 
αρκετά οι πολιτικοί του νομού μας και 
ειδικότερα ο υπουργός Εργασίας Γ. 
Βρούτσης, ο οποίος έχει κατανοήσει 
το πρόβλημα και την αναγκαιότητα να 
λυθεί. Γι’ αυτό προσπάθησε και προ-
σπαθεί και πιστεύω ότι έχει δρομο-
λογηθεί μια διαδικασία αρκετά καλή, 
γιατί μετά τη διάλυση της ΑΤΕ επήλθε 
ένα χάος στο θέμα της συμφωνίας 
που είχαμε κάνει και η οποία δεν δι-
ευθετήθηκε. 

Εάν αυτό δεν λυθεί άμεσα, τι έχετε 
σκεφτεί;

Θα δουλέψουμε όλα τα παιδιά και 
θα δούμε σύντομα, σε μια Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει άμεσα, πως θα 
αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες του 
Συνεταιρισμού και τι θα είναι αυτό 
που θα κυριαρχήσει στο μέλλον ως 
δραστηριότητα, για να ξέρει και ο πα-
ριανός αγρότης για το τι θα γίνει στο 
μέλλον. Αν θα λυθούν όμως και τα 
προβλήματα με την τέως ΑΤΕ, νομίζω 
ότι θα είμαστε σε ένα δρόμο αρκετά 
καλό μέσα στις δύσκολες συνθήκες 
που περνάει η Χώρα. Άσχετα, όμως 
από το αν θα λυθεί ή όχι η ιστορία με 
την Αγροτική,  το Διοικητικό Συμβού-
λιο είναι αποφασισμένο να προχωρή-
σει και να κάνει βιώσιμη τη λειτουργία 
του Συνεταιρισμού. Αυτό είναι σημα-

ντικό και  σ’ αυτό θα υπάρξουν απο-
φάσεις γρήγορα. Δεν θα περιμένουμε 
το θέμα της ΑΤΕ. Θα αναδιατάξουμε 
τις δραστηριότητές μας, θα αναδιατά-
ξουμε το προσωπικό του και θα χα-
ράξουμε μία νέα πορεία, με βάση τα 
σημερινά δεδομένα μας. 

Ο νέος Συνεταιρισμός έχει κάθε 
προϋπόθεση για να εξυγιάνει τη λει-
τουργία του και ν’ αναπτυχθεί, αρ-
κεί το κράτος να μην του βάλει άλλα 
εμπόδια. 

Νέα Διοίκηση
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάν-

δρου                  
Αντιπρόεδρος:
Κορτιάνος Σταύρος του Ιωάννου 
Γραμματέας:
Σαμαλτάνης Κων/νος  του Εμμα-

νουήλ
Ταμίας:
Βιτζηλαίος Οδυσσέας του Νικολάου
Μέλος
Τριβυζάς  Βασίλειος του Γεωργίου                
Για το Εποπτικό Συμβούλιο  εξελέ-

γησαν:
Πρόεδρος
Καπαρός Αντώνιος του Γεωργίου 
Γραμματέας
Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη 
Μέλος
Ραγκούσης Γεώργιος του Ζαχαρία 
Αντιπρόσωπος στην ΠΑΣΕΓΕΣ και 

στην ΚΕΟΣΟ εξελέγη ο Τσιγώνιας Νι-
κόλαος του Αλεξάνδρου.                  

Στις εκλογές από τα 179 μέλη παρα-
βρέθηκαν και ψήφισαν τα 122.  Έγκυ-
ρα ψηφοδέλτια 114, Άκυρα 8, Λευκά 
0. Έλαβαν:

Βιτζηλαίος Οδυσσέας του Νικολάου  
40 ψήφους, Κορτιάνος Σταύρος του 
Ιωάννου 44, Ρούσσος Γεώργιος του 
Βατίστα 29, Σαμαλτάνης Κων/νος του 
Εμμανουήλ 46, Τριβυζάς Βασίλειος 
του Γεωργίου 37, Τριπολιτσιώτης Φα-
νούριος του Ελευθερίου 24, Τσιγώνι-
ας Νικόλαος του Αλεξάνδρου  85.

Στη δικαιοσύνη τα οικονομικά
του Δημοτικού Σχολείου Κώστου - Λευκών

Διαπιστώθηκε
ατασθαλία…

Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται η περίπτωση ατασθαλίας 
που εμφανίζεται στα οικονομικά του Δημοτικού σχολείου 
Λευκών Κώστου. Μετά το κακό προηγούμενο με το 1ο 
Δημοτικό Παροικίας (την υπόθεση είχε βγάλει στο φως 
ο Σύλλογος Γονέων), η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, διερεύνησε συγκεκριμένη καταγγελία, έλεγ-
ξε  εξονυχιστικά  όλα τα οικονομικά, έσοδα – έξοδα κ.λπ.,  
εντόπισε το πρόβλημα και αυτή τη φορά δεν μάσησε τα λό-

για της. Τόσο ο Πρόεδρος Μ. Κωβαίος, ο οποίος  μόλις 
ανέλαβε ως πρόεδρος ασχολήθηκε με τη διαλεύκανση του 
συγκεκριμένου ζητήματος όσο και τα μέλη, Κ. Ροκονίδας, 
Άννα Κάγκανη, Γ. Μπαφίτης, Ν. Τριβυζάς, Ν. Μαρινάκης, 
Φιλία Γρηγοράσκου, Μ. Χασομέρης,  δήλωσαν κατηγορη-
ματικά ότι θα πρέπει η υπόθεση να πάει στη δικαιοσύνη 
και έτσι ομόφωνα  αποφάσισαν να στείλουν όλα τα στοιχεία 
στον Εισαγγελέα. 

Η καταγγελία έγινε από την καθαρίστρια του σχολείου, η 
οποία, ενώ είναι απλήρωτη εδώ και ένα χρόνο, υπάρχουν 
αποδείξεις (δύο) που την εμφανίζουν να έχει πληρωθεί για 
8 μήνες. Η καθαρίστρια καταγγέλλει ότι έχει πλαστογραφη-
θεί η υπογραφή της και πως θα προσφύγει και η ίδια στη 
δικαιοσύνη.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι είναι 
απλήρωτο το ΙΚΑ εργαζομένων, ενώ οι απλήρωτοι λογα-
ριασμοί είναι ένα αρκετά μεγάλο πακέτο. 

Μικρά – μικρά
ΦΟΒΕΡΟ: Απαγόρευσαν τις συναθροίσεις την Τρίτη 

στην Αθήνα!!! Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αττικής «για λογούς δημόσιας ασφάλειας και μη δι-
ατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πρωτεύουσας», 
καθώς  αναμενόταν η άφιξη της γερμανίδας καγκελάριου Αγκε-
λας Μέρκελ. aegeantimes.gr 

Παρά την απαγόρευση οι διαδηλώσεις έγιναν κανονικά, αλλά 
δεν είναι βέβαιο αν είδε κάτι η Μέρκελ. Οι δρόμοι από τους 
οποίους πέρασε ήσαν… πεντακάθαροι. 

Όμως, το μήνυμα ενάντια στο μνημόνιο, στους οικονομικούς 
όρους που θέτει η Γερμανία και τα σκληρά μέτρα που θα ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση, το πήραν άπαντες. 

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν την πλα-
τεία Συντάγματος και τους γύρω δρόμους. Το μήνυμα που 
έστειλε η Αθήνα ήταν ηχηρό και τα συνθήματα ακούστηκαν μέ-
χρι... το Βερολίνο. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι από τα διεθνή 
Μέσα Ενημέρωσης κατέγραφαν λεπτό προς λεπτό τις διαδη-
λώσεις ανάμεσα τους και αρκετοί Γερμανοί φωτορεπόρτερ που 
μετέφεραν το κλίμα που επικρατούσε. Όπως είπε όμως και η 
ίδια η Μέρκελ, υπάλληλος της πρεσβείας της Γερμανίας της με-
ταφράζει καθημερινά δημοσιεύματα που την ενδιαφέρουν από 
τις ελληνικές εφημερίδες. 

Το μήνυμα λοιπόν, το πήρε και η Μέρκελ και οι δικοί μας οι 
ραγιάδες. Τι θα το κάνουν δεν ξέρουμε… Από το ένα αυτί μπήκε 
και από το άλλο βγήκε; Μήπως πρέπει εμείς ο λαός να οργανω-
θούμε και να ξεσηκωθούμε επιτέλους; Να μην τους αφήσουμε 
σε χλωρό κλαρί! 

«Κυβέρνηση της Ελλάδας,είμαστε οι Anonymous.
»Παρακολουθούμε τα γεγονότα στην Ελλάδα και πραγμα-

τικά είμαστε συγκλονισμένοι.  Τέσσερις χιλιάδες αυτοκτονί-
ες, 2.000.000 άνεργοι, 500.000 άστεγοι, νοσοκομεία χωρίς τα 
απαραίτητα υλικά, μισθοί και συντάξεις στα όρια της πείνας και 
πολλά άλλα. Και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να αδιαφορείτε. 
Προκαλείτε τον λαό σας προσκαλώντας την Μέρκελ, τη στιγμή 
που αυτή, σε συνεργασία με σας, έφτασε τους Έλληνες στα όρια 
της εξαθλίωσης. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Απειλείτε τον λαό σας 
με μέτρα ασφαλείας που μόνο σε καθεστώτα κατοχής ταιριά-
ζουν. Οκτώ χιλιάδες (8.000) αστυνομικοί, ατσαλένιοι φράχτες, 
βατραχάνθρωποι στους υπονόμους, όλα τα σώματα ασφαλείας 
σε επιφυλακή, απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους της 
πρωτεύουσας... Που ακριβώς διαφέρετε από την Χούντα;».

Με αφορμή τη θεσμική αναδιαμόρφωση της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ο υπουργός Ερ-
γασίας Γ. Βρούτσης δεσμεύτηκε ότι «…ο κατώτατος μισθός δεν 
πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω». 

Ο κατώτατος μισθός βέβαια, είναι πλέον σε εξευτελιστικά 
όρια, πόσο περαιτέρω να μειωθεί; Εν μπάσει περιπτώσει, στις 
αρχές του επόμενου χρόνου που θα έχει ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία θα μάθουμε αν ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει 
στα ίδια εξευτελιστικά επίπεδα, σύμφωνα με τη δέσμευση του 
υπουργού ή θα πάει ακόμη παρακάτω…

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί έως το τέλος Ιανου-
αρίου 2013 και θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο.

Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης:

Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής της επι-
χορήγησης του 2ου τριμήνου 2012 από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών προς τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση των Σχολικών 
Επιτροπών, ενώ η εκταμίευση της θα έπρεπε να είχε πραγμα-
τοποιηθεί από τον περασμένο Απρίλιο.

Είναι γνωστό ότι η επιχορήγηση του 2012 είναι μειωμένη 
κατά 33% σε σχέση με το 2011. Είναι ακόμη γνωστό ότι οι Σχο-
λικές Επιτροπές έχουν σε εκκρεμότητα μεγάλες οικονομικές 
υποχρεώσεις από την προηγούμενη χρονιά (2011). 

Μετά από όλα αυτά είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν τα 
σχολεία να αντιμετωπίσουν τη δαπάνη θέρμανσης, ενώ είναι 
σίγουρο ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη των 
υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών. Αυτά εν ολίγοις…  


