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Τα προβλήματα 
στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου, όσο και αν 
επισημαίνονται από τους 
εργαζόμενους πάσης 
φύσης, εξακολουθούν να 
ταλαιπωρούν γιατρούς 
και προσωπικό, εφόσον 
δεν επιλαμβάνονται 
οι αρμόδιοι φορείς να 
δώσουν λύσεις στο 
βαθμό που αυτές είναι 
εφικτές. 
Οι εκπρόσωποι του 
Σωματείου Εργαζομένων 
Τομέα Υγείας Ν. Κυκλάδων, που εκπροσωπεί όλες τις 
Κυκλάδες πλην του Νοσοκομείου Σύρου, μιλούν στη 
ΦτΠ για τα προβλήματα και μέσα από την εμπειρία 
τόσων χρόνων, ως εργαζόμενοι στο Κ.Υ. τολμούν να 
προτείνουν λύσεις, ελπίζοντας ότι απευθύνονται σε 
ευήκοα ώτα. 
Εκτιμούν ότι άμεσα θα πρέπει να καλυφθούν τα 
κενά που προβλέπει ο υπάρχον Οργανισμός και με 
επικουρικό προσωπικό να ενισχυθεί το Κ.Υ. τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Για να γίνει όμως το επόμενο 
βήμα, θα πρέπει ν’ αλλάξει ο Οργανισμός, ώστε 

ν’ ανταποκρίνεται στις 
σημερινές ανάγκες. 
Στη ΦτΠ μίλησαν για 
τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν γιατροί 
και προσωπικό, ο 
Αντιπρόεδρος του 
Σωματείου Ιωάννης 
Καββαδάτος, ο Ταμίας 
Βασίλης Γαβαλάς, ο 
Ειδικός Γραμματέας 
Γιώργος Καρπάθιος 
και το μέλος Ξενοφών 
Φλόκος. Ενήμερη ήταν η 

πρόεδρος του Σωματείου Παρασκευή Βιτζιλαίου, η 
οποία όμως βρισκόταν στη Νάξο.
Όπως είπαν, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας είναι ο Οργανισμός 
λειτουργίας του, ο οποίος στην ουσία και το σύνολο 
των ατόμων που περιλαμβάνει, αλλά και στις 
ειδικότητες, έχει συσταθεί το 1986 για να καλύψει τις 
τότε ανάγκες. Από 'κει και πέρα, έχουν γίνει κάποιες 
εσωτερικές τροποποιήσεις, αλλά ο αριθμός των 
ατόμων σε όλο το προσωπικό δεν έχει αυξηθεί.

συνέχεια στη σελ.7

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/03

στο πλαίσιο του θεσμού "Μαζί με τους γονείς" 
για τη στοματική υγεία στην παιδική ηλικία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ το Θαλάσσιο Τουρισμό

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
για αποτροπή των εντάσεων

Κάλεσε εκπροσώπους από το 15μελές 
του ΕΠΑΛ και συζήτησε μαζί τους για το 
θέμα που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα 
με «παρενοχλήσεις που δέχονται μαθητές 
και μαθήτριες από αλλοδαπούς αραβικής 
καταγωγής».
Οι μαθητές επανέλαβαν στο Δήμαρχο, ότι 
στόχος τους δεν είναι να δημιουργηθούν 
προβλήματα, αλλά να προστατευθούν.
Ο δήμαρχος αναμένεται να συναντηθεί 
για το θέμα αυτό, με το Διοικητή του Α.Τ. 
Παροικιάς Μ. Μποζίκη, στην προσπάθειά 
του, ν’ αποτραπούν εντάσεις.

ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ "ΤΥΦΛΩΝ" ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

σύμφωνα με ανακοίνωση του Π. Ρήγα

Λειτουργούμε σε 
συνθήκες του 1986

Εκπρόσωποι εργαζομένων Κέντρου Υγείας:

ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

«Άνοιξη βιδωτό φιλί»
Σαλπίζει με σειρήνες η αναδυόμενη Άνοιξη και 

θαλάσσιοι αίολοι φύσηξαν μακριά τη σκόνη ερή-
μου που έφερε ο σορόκος. Σίκινος, Σέριφος και 
Νάξος άραξαν δίπλα μας. Ανθισμένες αμυγδα-
λιές, άφθονοι φέτος κατακίτρινοι κουφάρδηκες 
σπαρμένοι παντού, πηγές με νερό ζωντανό από 
σπηλιές αθέατες, πολύχρωμα αγριομπίζελα που 
πήραν φόρα και πιτσιλούν με κόκκινο το πράσι-
νο των χωραφιών. Οσμές απ’ τα ζουμπούλια, της 
άσπρης ίριδας που ξεγελάστηκε και της μυροσκέ-
λας που αρωμάτισε όλο το βοριά στο μοναστήρι 
του Αϊ Γιάννη του Θαλασσίτη. 

Μπορεί να είναι η μουσική από τις τέσσερις επο-
χές του Βιβάλντι, «το τραγούδι που άστραφτε από 
τις χρυσόμυγες», τα ωσαννά της προσδοκίας με 
σημαίες και βάγια και λάβαρα, η γωνία του άξονα 
της γης που δίνει δύναμη στο χαμόγελο του ανί-
κητου ήλιου. Ίσως ο κότσυφας που εγκαταστάθη-
κε στους ευκάλυπτους χαζεύοντας τα μούσμου-
λα που κιτρίνισαν πρόωρα και απορεί και εξίστα-
ται κραυγάζοντας κελαηδισμούς ακατάληπτους ή 
άλλα φλύαρα αποδημητικά. Αφήσαμε απάτητες 
ακτές και όχθες πολλών ανθρώπων από φόβο ή 
ακαταδεξιά, μας προσπέρασαν τα όσα ήταν να γί-
νουν θεοδρόμοι αστέρες και ψάχνουμε τρόπους 
ν’ ανθίσουμε ανοίγοντας με την Άνοιξη φτερά, πέ-
ταλα, πανιά, θύρες μυστικές και δρόμους.  

Μπορεί να είναι το ουράνιο τόξο που έλαμψε 
ξαφνικά στις 25 Φεβρουαρίου, εντελώς απροσδό-
κητα, χωρίς προηγούμενη βροχή, χωρίς προσκό-
πους σημάτων κι απλώθηκε απ’ το λόφο των αγί-
ων Αναργύρων ως πέρα στη θάλασσα του κόλπου. 
Για να κατακυρωθεί μια ακόμα φορά το νόημα του 
ανέλπιστου, κατά τον ποιητή.

Μυρίζουν αυγές που δεν έλαμψαν ακόμα, φρέ-
ζες στις γλάστρες φλισκούνι στους υγρότοπους, 
άσπρες ίριδες που τόλμησαν νωρίς και η άλλη 
Άνοιξη μέσα σου που ζητά δικαίωση. Ο ήλιος δύ-
οντας έφτασε στο όριο του νότου, στα νερά της Σι-
κίνου, πορεύεται τώρα βορειότερα, πίσω απ’ τους 
λόφους της Αντιπάρου. Αλλάζει κάθε μέρα κατεύ-
θυνση το άρμα της Ηώς και με άλογα του Ήλιου 
ορμά καταπάνω στο άρμα του Φόβου και του Δεί-
μου, γιων του Άρη. Θόρυβοι τροχών με τα ρο κα-
ταρράχτη νερών. Έαρ, έρως, ίρις. Χαρά και αρά 
και έρις που μάχονται, Ναριμάν και Αχουραμάσ-
δα. Θρηνούμε τις απώλειες της μάχης, η μοίρα 
διαλέγει κορυφαίες στιγμές να πληγώσει, αντι-
στεκόμαστε στο φόβο, η αρά γίνεται χαρά αναστά-
σιμη, το έαρ γλυκίζει.

Ανοίξεις αθέριστες, δρεπάνια σε χέρια ποιη-
τών ανοίγουν διέξοδο για θερινά αλώνια, πατη-
τήρια και πιθάρια, όπου λιχνίζεται σπόρος ακρι-
βός νοημάτων μιας ζωής Σφίγγας, που ζητά απα-
ντήσεις σε αινίγματα πάντα. Σηκώνουν άγκυρες 
τα αναχωρούντα και τα αναθρώσκοντα καταφθά-
νουν. Από τις κίτρινες ανάσες των πικραλίδων, απ΄ 
τα μπλε του λούπινου, τα ρόδινα των σιληνών ή 
απ’ τα κατακόκκινα λωτών ταπεινών. Κυοφορεί 
μέσα μας Άνοιξη γυρεύοντας επίμονα ενθάρρυν-
ση. «Άνοιξη βιδωτό φιλί, Άνοιξη βούισμα στους 
κροτάφους, Άνοιξη αρτεσιανόν ηφαίστειο». Γυ-
ρεύοντας την καρδιά του άλλου ανθρώπου, χαμό-
γελα της αφιλοκέρδειας, όσα της αγάπης προσ-
δοκούμε, τα αξετύλιχτα όλα της ζωής μας. Ταξι-
διώτες στο άρμα με τα άλογα, στο πλοίο, στο αό-
ρατο τραίνο, στο σύννεφο, περνούμε την ανηφό-
ρα της εαρινής ισημερίας, ατενίζοντας μακρινούς 
ορίζοντες άφθαρτου καλοκαιριού, προσευχόμενοι 
για λιγότερο φόβο, περισσότερη ομορφιά και δι-
αρκέστερο φως.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), 
Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρ-
τοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, 
Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος 
Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Πε-
ρίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, 
Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο Μαργαρίτη, 
Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπου-
λος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, Πα-
ραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Οδοντιατρική ημερίδα με θέμα: «Η πρόληψη της 
στοματικής υγείας στην παιδική ηλικία, εφαλτήριο για 
ένα όμορφο χαμόγελο αύριο», πραγματοποιείται την 
Κυριακή 21 Μαρτίου, στις 6.00 μ.μ., στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Δήμου Πάρου, «Μαζί με τους γο-
νείς».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
18.00-18.10: Χαιρετισμός  Προέδρου Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Κυκλάδων κ. Τόμελιτς  Ιωάννη,  Χειρουρ-
γός Οδοντίατρος

18.10-18.15:«Ο ρόλος των ειδικοτήτων στη σύγχρο-
νη Οδοντιατρική φροντίδα» - Εισηγητής: κ. Λιανό-
πουλος Νικόλαος, Ειδικός Ορθοδοντικός

18.15-18.30:«Μύθοι και Αλήθειες γύρω από τα δό-
ντια των παιδιών» - Εισηγητής: κ.Χριστόπουλος Γε-
ώργιος, Παιδοδοντίατρος              

18.30-18.45: «Ουλίτιδα-Περιοδοντίτιδα. Ένας κρυ-
φός κίνδυνος» - Εισηγητής: κ. Πούλιος  Ανάργυρος,  
Περιοδοντολόγος                                       

18.45-19.00:«Η συμβολή της Ενδοδοντίας στη δια-
τήρηση των δοντιών» - Εισηγητής: κ.Χανιώτης  Αντώ-
νιος,  Ενδοδοντολόγος 

19.00-19.15: Διάλειμμα
19.15-19.30:«Η αρω-

γή της Γναθοχειρουργι-
κής στην στοματική υγεία 
των παιδιών» - Εισηγητής: 
κ. Κολόμβος  Νικόλαος,  
Στοματικός  και Γναθο-
προσωπικός Χειρουργός       

19.30-19.45:«Γνωριμία 
με την Ορθοδοντική. Θε-
ραπεύουμε πρόσωπα, όχι 

μόνο δόντια» - Ειση-
γητής: κ. Λιανόπου-
λος  Νικόλαος,  Ειδι-
κός Ορθοδοντικός                           

19.45-21.00: Ερωτή-
σεις – Συζήτηση  

 
Για την ημερίδα ο 

Ειδικός Ορθοδοντι-
κός Ν. Λιανόπουλος 
τονίζει: 

«Επειδή αποτε-
λεί κοινή πεποίθη-
ση όλων μας ότι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
η πρόληψη σε θέματα υγείας πρέπει να αποτελεί τη 
βασική φροντίδα και μέριμνα του πληθυσμού σε μια 
σύγχρονη κοινωνία, ο Δήμος Πάρου στο πρόγραμμα 
μαζί με τους γονείς διοργανώνει αυτή την Οδοντια-
τρική ημερίδα με θέμα « Η πρόληψη της στοματικής 
υγείας στην παιδική ηλικία, εφαλτήριο για ένα όμορ-
φο χαμόγελο αύριο», η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του Αρχιλόχου. 

»Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματο-
ποιηθούν ομιλίες πέντε Οδοντιάτρων, διαφορετικών 
ειδικοτήτων με σκοπό την ενημέρωση και την πρόλη-
ψη των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας σε 
παιδιά και εφήβους.

Αξίζει να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που δι-
οργανώνεται παρόμοια ημερίδα στις Κυκλάδες και η 
συμμετοχή του κόσμου ιδιαιτέρως των νέων γονιών 
είναι απαραίτητη. Κατά διάρκεια της εκδήλωσης θα 
διανεμηθούν οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες από 
την Οδοντιατρική Ομοσπονδία».

«Μαζί με τους γονείς» 2η  Ημερίδα Κυριακή 21 Μαρτίου 

Στοματική υγεία

Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πάρου

Η κίνηση 
του χειμώνα

Για την κίνηση στη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Πάρου ενημερώνουν με δελ-
τίο Τύπου οι υπεύθυνοι και συγκε-
κριμένα για τους μήνες Δεκέμβριο, 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:
• Αύξηση παρουσίασαν τα στατιστι-

κά κίνησης της βιβλιοθήκης τη χρονιά 
που πέρασε. Συγκεκριμένα, οι χρή-
στες της αυξήθηκαν κατά 38%, ενώ οι 
δανεισμοί υλικού κατά 16%, γεγονός 
που ενισχύει τη θέση της στην τοπι-
κή κοινωνία καθιστώντας την απα-
ραίτητο συστατικό του παγκόσμιου 
πλέγματος πληροφοριών και εργα-
λείο ζωής

• Οι συνεργασίες της βιβλιοθή-
κης εντάσσονται στην προσπάθεια να 
εξασφαλιστεί η ακεραιότητα ολόκλη-
ρου του πληροφοριακού συστήματος 
και όχι απλά της ιδρυματικής συλλο-
γής. Έτσι, τους μήνες που πέρασαν 
εξυπηρετήθηκαν με διαδανεισμούς 
από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και 
από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής

• Οι συνδρομές των περιοδικών για 
το έτος 2010 αφορούν σε παλιούς, 
αλλά και νέους τίτλους:

- Ram Kid – ποικίλα θέματα καθώς 
και εκμάθηση υπολογιστών μέσα από 
παιχνίδια για τους μικρούς μας φί-
λους

- Vita – υγεία, ψυχολογία, διατρο-
φή, ομορφιά, καλύτερη ζωή και όχι 
μόνο

- Science Illustrated (νέα) – επι-
στημονικά και άλλα θέματα, σύγχρο-
νοι προβληματισμοί και ανακαλύ-
ψεις, με εξαιρετική εικονογράφηση

- Νέα Εστία (νέα) – με κύρος και 
σοβαρότητα για τη λογοτεχνία

- Διαβάζω (νέα) – μηνιαία επιθε-
ώρηση βιβλίου με συνεντεύξεις, πα-
ρουσιάσεις 

- Παριανά -  ιστορία, αρχαιολογία, 
λαογραφία, γράμματα, τέχνη Πάρου - 
Αντιπάρου και φυσικά όλες οι τοπι-
κές εφημερίδες.

Τους μήνες που πέρασαν επισκέ-
φθηκαν τη Βιβλιοθήκη:

- Τα τμήματα Α1, A3, B2 του Γυμνα-
σίου Παροικίας με την κ. Ελένη Αρ-
κουλή

- Το Τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής 
Γλώσσας του Κέντρου Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης «ΔΙΟΝ» 

Για ξεναγήσεις στο χώρο και στη 
χρήση της βιβλιοθήκης όσοι το επι-
θυμούν μπορούν να επικοινωνούν με 
το 22840-28233 και να προγραμματί-
σουν την επίσκεψή τους.

Η βιβλιοθήκη σε αριθμούς:
• 628 δανεισμοί υλικού
• 256 ερωτήσεις που απαντήθηκαν
• 1931 χρήστες



7.800 επισκέψεις από 31 χώρες

16.220 αναγνώσεις τευχών

2.520 νέοι αναγνώστες

www.fonitisparou.gr

Πηγή: Google Analytics, Σεπτέµβριος ‘09 -  Φεβρουάριος ’10

ΚΑΘΕ Β∆ΟΜΑ∆Α, Η “ΦΩΝΗ” ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ
...σε ολόκληρο τον κόσμο!
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Ενημέρωση επιχειρηματιών
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» ενημερώνει του επιχειρη-

ματίες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων Κυκλάδων, ότι η διαδικασία Δήλωσης Τι-
μών έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου. Όλοι οι επιχειρηματίες οφείλουν 
να υποβάλλουν Δήλωση Τιμών στον τοπικό Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού τους, 
πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταλύματός τους. Επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν 
εγκαίρως τις τιμές τους, τιμωρούνται με πρόστιμο από τον Ε.Ο.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.fade.gr της Κυκλαδικής Ομο-
σπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων.

 «Ο Φιλόξενος Δίας» 

Ενημέρωση μέλων  

Με επιστολή του ο Σύλλογος Ενοικ/νων Δωματίων και 
Διαμ/των Νάουσας Πάρου «ο Φιλόξενος Δίας», ενημερώνει 
τα μέλη του για τις δράσεις του από το 2006 έως και το 2009. 

Παράλληλα, ο Σύλλογος επισημαίνει στα μέλη του πως αν 
δεν υπάρξει άλλη δικαστική δυσλειτουργία για την εκδίκα-
ση της υπόθεσής του, μέσα στο Μάρτιο θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι διαδικασίες για το νέο καταστατικό του Συλλόγου, έτσι 
ώστε να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές.

Γι’ αυτό ζητά από τα μέλη του να δηλώσουν την πρόθεσή 
τους και να συμμετάσχουν στις προσεχείς εκλογές για την 
ανάδειξη ενός νέου δυναμικού ΔΣ. Επιπλέον ζητεί από τα 
μέλη του να ενημερώσουν για τα θέματα που τους απασχο-
λούν.

Απάντηση Καρατζά      

Σε απάντηση σχόλιου στη στήλη της εφημερίδας σας «δια…φωνίες» έχω να αναφέρω τα εξής:
Καμία επιμονή δεν έχω να επιλέγω εργολάβους, που μάλιστα δεν έχουν και τα τυπικά προσό-

ντα. Η επιμονή μου είναι να σώσω το διαγωνισμό και να διασφαλίσω την ομαλή συνέχεια της λει-
τουργίας του έργου ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου. Γι’ αυτό το λόγο και μόνο υποστήριξα τη γνωμοδό-
τηση εξειδικευμένου νομικού συμβούλου που πρότεινε να συνεχίσουμε το διαγωνισμό. Τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ. υποστήριξαν την πρόταση του κ. Γαβαλά, ο οποίος αναίρεσε την εισήγηση 
που είχε κάνει ως πρόεδρος της «Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού» και πρότεινε τελικά 
την ακύρωση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη της διαδικασίας θα δείξει αν η απόφαση θα είναι προς 
όφελος του ΧΥΤΑ ή όχι.

Όσο για την απορία σας για ανακοίνωση απόφασής μου έχω να πω: «Κάθε πράγμα στο και-
ρό του…»

Με εκτίμηση, Γ. Καρατζάς  

Πρόταση στο Οικονομικών
για τις μικρές επιχειρήσεις

«Θα κλείσουν…»
Πρόταση ως προς την φορολογία των μικρών επιχειρή-

σεων, ενοικιαζομένων δωματίων έως επτά (7) τον αριθ-
μό, υπέβαλε με επιστολή του προς το υπουργείο Οικο-
νομικών, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου 
– Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους». Στην επιστολή το-
νίζεται:

«Οι μικρές επιχειρήσεις  ενοικιαζομένων δωματίων 
έως επτά (7) τον αριθμό, είναι στην πλειοψηφία τους οικο-
γενειακές. Προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδά τους για 
να επιβιώσουν και να κρατηθούν με χίλιες δυσκολίες. Δεν 
χρησιμοποιούν λογιστή όλο το χρόνο, δεν χρησιμοποιούν 
προσωπικό για τις διάφορες εργασίες, αφού δουλεύουν 
όλα τα άτομα της οικογένειας όλο το χρόνο, για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες των 40-50 ημερών, που είναι η τουρι-
στική περίοδος. Οι εργασίες, όπως συντήρηση κουφωμά-
των, βαψίματα, καλλιέργεια κήπου, καθαριότητα και τό-
σες άλλες, γίνονται κυρίως από τους ιδιοκτήτες, χωρίς να 
παρουσιάζονται πουθενά αποδείξεις αυτών των εξόδων.

»Προτείνουμε να αυξηθεί το ποσό του τεκμαρτού και 
όχι να χρησιμοποιούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις βι-
βλίο εσόδων – εξόδων και ταμειακές μηχανές, ώστε να 
επιβαρύνονται περισσότερο. Άλλωστε πιστεύουμε, ότι το 
Κράτος θα παύσει να έχει ένα σίγουρο έσοδο, αυτό του 
τεκμαρτού, αφού τα έσοδα των επιχειρήσεων θα αποδει-
χτούν πολύ μικρότερα από αυτά που υπολογίζονται και 
το μόνο σίγουρο είναι ότι πολλές από αυτές τις μικρές 
επιχειρήσεις θα πάψουν να είναι βιώσιμες και θα ανα-
γκαστούν να κλείσουν...  Ελπίζουμε στην κατανόησή σας, 
όπως στην αναθεώρηση πραγμάτων και λήψη σωστών 
αποφάσεων".

Θεώρηση τιμών 2010   
Με άλλη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ενημερώνει τα 

μέλη του για τη θεώρηση των τιμών του τρέχοντος έτους. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Αγαπητοί 
συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε  ότι ξεκίνησε η διαδικα-
σία για τη θεώρηση τιμών και χορήγηση τιμοκαταλόγων. 
Θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην κατάθεση  των 
δικαιολογητικών που χρειάζονται. Επίσης σας γνωρίζου-
με, ότι είναι υποχρεωτική από το νόμο η υποβολή της ετή-
σιας δήλωσης τιμών και υποχρεωτική η ανάρτηση τιμο-
καταλόγων 2010 σε όλα τα δωμάτιά σας. Την περσινή πε-
ρίοδο έγιναν έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε όσους 
δεν είχαν παραλάβει από το Σύλλογο καρτέλες. 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 31 
Μαΐου με το νόμο». 

Συν-κυκλαδική Πρωτοβουλία
Όχι στα άδικα, 
αντικοινωνικά & 
αντιαναπτυξιακά 
μέτρα!

Άδικα χαρακτηρίζει τα μέτρα της Κυβέρνη-
σης η Συν-κυκλαδική Πρωτοβουλία και καλεί 
τους πολίτες ν’ αντιδράσουν δυναμικά. Στην 
ανακοίνωσή της αναφέρεται:

«Η διατήρηση της έκπτωσης στους συντελε-
στές του ΦΠΑ στο νησιωτικό χώρο, αποτελεί 
μια περίτεχνη απάτη. Η κυβέρνηση του κ. Πα-
πανδρέου στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της 
χώρας, ανακοίνωσε δέσμη μέτρων, με μόνο 
στόχο τον κατευνασμό των κερδοσκόπων, για 
να εξασφαλιστούν φθηνότερα δάνεια.

»Τα μέτρα αυτά που πλήττουν κυρίως μικρά 
και μικρομεσαία εισοδήματα (ένας μισθωτός 
του δημοσίου με μηνιαίο μισθό 1000 € μόνο 
από τις περικοπές του 30% των δώρων Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και άδειας χάνει 600 €, 
ενώ  όποιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 100.000 
€ θα πληρώσει εφάπαξ εισφορά 1000 €), προ-
φανώς θα διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότη-
τες, αφού και οι οι συμβάσεις στον ιδιωτικό το-
μέα είναι περίπου παρακολουθηματικές και με 
δεδομένη την αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μο-
νάδες (από 19 σε 21%), καθώς και όλων των 
βασικών έμμεσων φόρων (καύσιμα, ποτά, τσι-
γάρα κλπ.), θα δημιουργήσουν τεράστια καθί-
ζηση στην αγορά, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τη μεγάλη μάζα των μικρομάγαζων. Επιπλέ-
ον, και εδώ παίχτηκε μια περίτεχνη απάτη, η 
έκπτωση στους συντελεστές του ΦΠΑ στο νη-
σιωτικό χώρο ποσοστιαία μεν διατηρείται, ου-
δόλως όμως διασφαλίζεται ότι παραμένουν οι 
μέχρι τώρα ισχύοντες συντελεστές, δηλαδή 13 
και 6% και διαμορφώνονται πλέον κοντά στο 15 
και στο 8% αντίστοιχα.

»Η αύξηση αυτή θα σημάνει μεγάλη αύξη-
ση στις τιμές κατανάλωσης, στο κόστος ζωής, 
με δραματικές συνέπειες στον τουρισμό, στην 
απασχόληση και γενικά στην οικονομία των 
νησιών μας.

»Η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία καταγγέλ-
λει αυτή την πολιτική και καλεί τους εργαζόμε-
νους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους 
νέους, όλο το λαό των Κυκλάδων να αντιδρά-
σουν μαχητικά στα  κυβερνητικά μέτρα.

Επιστολή Τζανίδη προς το Διοικητή του 
Νοσοκομείου Σύρου 

Να αποδοθούν 
ευθύνες για τη μη 
διακομιδή ασθενούς

Επιστολή προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου απέ-
στειλε ο Διευθυντής Γενικής Ιατρικής του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου Γ. Τζανίδης, στην οποία κάνει αναφορά στα ακριβή γεγο-
νότα της μη διακομιδής ασθενούς με το πλοίο «Αίολος Κεντέ-
ρης» στις 26/1/2010.

Ο κ. Τζανίδης κάνει λόγο για παραπληροφόρηση και σημει-
ώνει ότι:

Το ΚΥ Πάρου (υγειονομική μονάδα της περιοχής ευθύνης 
σας) κατηγορήθηκε άδικα, υπέστη ζημία και διασύρθηκε Πα-
νελληνίως χωρίς να φέρει καμία ευθύνη

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ. δεν το υπερασπίστηκε ως 
όφειλε, ενώ μπορούσε εύκολα να το πράξει.

Η Δ.Ε. του Κ.Υ. αμέλησε να οργανώσει τη διαδικασία διακομι-
δής, να την κοινοποιήσει επίσημα σε όλο το προσωπικό και να 
την ενισχύσει διοικητικά ως όφειλε.

Τοπική εφημερίδα δημοσίευσε κείμενα πλήρως ανακριβή 
παραβιάζοντας τον κώδικα επαγγελματικής ευθύνης των δη-
μοσιογράφων από τα οποία το Κ.Υ., αλλά και οι εργαζόμενοι σε 
αυτό, υπέστησαν κατ΄ ελάχιστον σοβαρή ηθική βλάβη.  

Κατόπιν όλων αυτών, ο κ. Τζανίδης ζητεί από τη διοίληση του 
νοσοκομείου Σύρου, να ελέγξει τα αναγραφόμενα και εφόσον 
κρίνει ότι δεν είναι αληθή και προκύψουν έστω και αποχρώ-
σες ενδείξεις ευθύνης των εργαζομένων στο ΚΥ ή και σε εκεί-
νον προσωπικώς, να κοινοποιήσετε το πόρισμά της στο Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για περαιτέρω 
έρευνα και τυχόν κυρώσεις στους υπευθύνους.

Εφόσον όμως, τονίζει, τα αναγραφόμενα στο έγγραφό μου 
ανταποκρίνονται στην αλήθεια:

Να κοινοποιήσετε άμεσα σε όλα τα ΜΜΕ των Κυκλάδων, 
αλλά και της Πάρου, το απαλλακτικό για το ΚΥ πόρισμα της 
προκαταρκτικής εξέτασης αποκαθιστώντας εν μέρει τη ζημία 
την οποία υπέστη από τα δημοσιεύματα. 

Να ζητήσετε γραπτές εξηγήσεις από τον Πρόεδρο του Κ.Υ. 
για το λόγο που εκτέλεσε πλημμελώς τα καθήκοντά του ως δη-
μόσιος λειτουργός και δεν υπερασπίστηκε τον οργανισμό στον 
οποίο υπηρετεί. 

Να ζητήσετε γραπτές εξηγήσεις από όλα τα μέλη της Δ.Ε., 
αλλά και από τους ΕΔ του ΚΥ Πάρου που ανέλαβαν μετά την 
παραίτησή μου, γιατί δεν προχώρησαν στην οριστική οργάνωση 
της διαδικασίας διακομιδής ασθενών στο ΚΥ Πάρου, ενώ μάλι-
στα συνεχώς παρουσιάζονταν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις.
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Προτάσεις ΗΑΤΤΑ στην επιτροπή για το Θαλάσσιο Τουρισμό 

Άρση του καμποτάζ  γιατί«μπλοκάρεται» η κρουαζιέρα
Επιτροπή με αντικείμενο το Θα-

λάσσιο Τουρισμό, συστάθηκε στις 
αρχές Φεβρουαρίου από το υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας στην οποία μετέ-
χουν φορείς που ασχολούνται με το 
θαλάσσιο Τουρισμό.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τον Του-
ριστικό πράκτορα Δ. Πετρόπουλο 
έχει συνεδριάσει ήδη δύο φορές και 
σ’ αυτήν έχουν κατατεθεί προτάσεις 
από τον ΗΑΤΤΑ (μετέχει στην Επιτρο-
πή), που αναδεικνύουν πολλούς το-
μείς του θαλάσσιου τουρισμού και 
θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμε-
νο έρευνας.

Πρώτη και βασική πρόταση εί-
ναι η άρση του καμποτάζ, που δη-
μιουργεί πολλά προβλήματα στη 
χώρα μας, στον τομέα της κρουα-
ζιέρας. 

Τις προτάσεις αυτές θα τις επεξερ-
γαστεί η Επιτροπή και θα προχωρή-
σει σε αποφάσεις, που θα αφορούν 
στο σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολι-
τικής και του τουρισμού του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, για τα επόμενα 
χρόνια. 

Όπως λέει ο κ. Πετρόπουλος, ανα-
φορά γίνεται στο κομμάτι της κρου-
αζιέρας σε σύγκριση με άλλες χώ-

ρες για το προστατευτισμό που υπάρ-
χει στην Ελλάδα και τη μη απελευ-
θέρωση των πλοίων που είναι κοινο-
τικής ή διεθνούς σημαίας. Να προ-
σεγγίζουν δηλαδή τα ελληνικά λιμά-
νια και να παραλαμβάνουν κόσμο, το 
λεγόμενο καμποτάζ. Αυτό σημειώνει 
ο κ. Πετρόπουλος, δημιουργεί μεγά-
λα προβλήματα στην κρουαζιέρα, κα-
θώς το 80% των πλοίων δεν έχουν 
ευρωπαϊκή σημαία, οπότε η Ελλά-
δα αποκλείεται συνειδητά από το 
μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας 
της κρουαζιέρας.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, χω-
ρίς αυτά τα εμπόδια, θα μπορούσαν 
να προστεθούν πολλά στον τομέα της 
κρουαζιέρας για τη χώρα και κυρίως 
αύξηση των προσεγγίσεων, αύξηση 
των εσόδων από τα διεθνή αεροδρό-
μια και από τις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία στα Home Ports (λιμάνια 
αναχώρησης) των κρουαζιερόπλοι-
ων, που θα μπορούσαν να ήταν το λι-
μάνι του Πειραιά ή κάποια άλλα λι-
μάνια της χώρας μας, θα υπήρχε αύ-
ξηση εσόδων σε τοπικές εμπορικές 
επιχειρήσεις (καταστήματα εστία-
σης, καφετέριες κ.λπ.), αύξηση εσό-
δων σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικότερα και παράλλη-

λα, σημαντική προβολή της Ελλάδας 
με τα έξοδα των εταιριών που θα τη 
χρησιμοποιούσαν, τα λιμάνια δηλαδή 
ως Home Port, θα μπορούσε να αυ-
ξηθεί η τουριστική περίοδος και να 
δημιουργηθούν νέοι ελληνικοί προ-
ορισμοί για την κρουαζιέρα και κα-
τανομή κατ’ επέκταση των εσόδων 
και στην περιφέρεια. Και φυσικά θα 
μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις και 
έργα υποδομής στα κατά τόπους λι-
μάνια και ασφαλώς νέες θέσεις ερ-
γασίας στους κλάδους υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης. 

Σε ότι αφορά στην Πάρο και σε κά-
ποιες ενέργειες που έγιναν για την 
προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στο 
νησί μας, ο κ. Πετρόπουλος τονίζει 
ότι δεν υπήρξε συνέχιση της προ-
σπάθειας, αλλά δεν βοηθάει και η 
υποδομή των λιμανιών μας. 

Οι προτάσεις εκτός από την κρου-
αζιέρα, αφορούν και στο yachting, 
που θα μπορούσε να αναπτυχθεί και 
στην Πάρο αν υπήρχαν οι κατάλληλες 
υποδομές. 

Οι προτάσεις αυτές, σε συνδυα-
σμό και με τις προτάσεις των άλλων 
φορέων που μετέχουν στην Επιτρο-
πή θα τεθούν στην επόμενη συνεδρί-
αση (ίσως την ερχόμενη εβδομάδα) 

και θα προχωρήσουμε σε αποφά-
σεις, επισημαίνει ο κ. Πετρόπουλος 
και προσθέτει: 

"Στην επιτροπή μετέχουν εκτός από 
εκπροσώπους φορέων του τουρι-
σμού, εκπρόσωποι των υπουργείων 
Ναυτιλίας και Πολιτισμού. Ο ρόλος 
της κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και 
ουσιαστικός, γιατί οι αποφάσεις θα 
φτάνουν στα χέρια των υπουργών και 
θα γίνονται εργαλείο για άμεση υλο-
ποίηση". 
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Κόντρα Μπρακουμάτσου - Κόκκινου για 

τους Κοινοτικούς πόρους 

Βγήκαν τα 
«μαχαίρια» 

«Το πάρτυ τελείωσε. Τώρα σχεδιάζουμε, προτεί-
νουμε, αποφασίζουμε όλοι μαζί για όλους», ανα-
φέρει σε δελτίο Τύπου, ο Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Β. Μρακουμάτσος 
και κατηγορεί τον προκάτοχό του, για «προσφο-
ρά σε «ημέτερους» δημόσιους και κοινοτικούς πό-
ρους». 

Ο κ. Μπρακουμάτσος κατηγορεί επίσης τον κ. 
Κόκκινο και την προηγούμενη Κυβέρνηση, της 
οποίας ήταν εκπρόσωπος, ότι παρά τα 5 συνεχή 
χρόνια «δεν μπορεί να καυχάται ότι δημιούργη-
σε καμία υποδομή για το σχεδιασμό, προγραμμα-

τισμό και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της 
τουριστικής προβολής, με γνώμονα τη δημιουργία 
ενός brand name στο εξωτερικό, έστω και σε λά-
θος κατεύθυνση. Δεν σχεδιάστηκε ποτέ η προβολή 
σε αναπτυξιακή βάση, ούτε υπήρξε στρατηγική για 
το τι θα προλάβουμε, με ποια εργαλεία και με ποιο 
τρόπο». Κατηγορεί μάλιστα τον προκάτοχό του ότι 
«αρκέστηκε στην ευκαιριακή προβολή, κατασπα-
ταλώντας πολύτιμους πόρους, με αδιαφανείς δια-
δικασίες, συνεχείς κατατμήσεις με απευθείας ανα-
θέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς «των τριών 
προσφορών», προσφέροντας απλόχερα σε «ημέ-
τερους», δημόσιους και κοινοτικούς πόρους». 

Με λίγα λόγια, ο κ. Μπρακουμάτσος κατηγορεί 
τον προκάτοχό του για δράσεις και ενέργειες σχε-
τικά με τον τουρισμό, «καινοτόμες δράσεις» όπως 
τις χαρακτηρίζει ειρωνικά, με στόχο να ωφελη-
θούν «ημέτεροι». 

Σε ότι αφορά στη δική θητεία, ο κ. Μπρακουμά-
τσος δεσμεύεται για αποτελεσματική προβολή της 

Περιφέρειας και για διαφανείς διαδικασίες.
Το δελτίο Τύπου του κ. Μπρακουμάτσου, προκά-

λεσε την οργή του τέως Περιφερειάρχη Χ. Κόκκι-
νου, ο οποίος με δική του ανακοίνωση – απάντη-
ση το χαρακτηρίζει ως «κατάπτυστη και ανερμάτι-
στη ανακοίνωση». Ο κ. Κόκκινος καλεί το διάδοχό 
του σε άμεσο και δημόσιο διάλογο για τα αναπτυ-
ξιακά θέματα της Περιφέρειας και του επισημαίνει 
ότι «την ανικανότητα, την απραξία, τη μισαλλοδο-
ξία και την έλλειψη σχεδιασμού, δεν την καλύπτει 
η λασπολογία και το ψέμα».

Ο κ. Κόκκινος κάνει λόγο για «γκάφες και ανα-
κρίβειες» του κ. Μπρακουμάτσου και μεταφέρει 
τις ευθύνες για λάθη και παραλήψεις στη δική του 
προκάτοχο του ΠΑΣΟΚ, την κ. Σημαντώνη…

Και οι δύο πλευρές αναφέρονται αναλυτικά σε 
τι έγινε και τι δεν έγινε και ποιος φέρει την ευθύ-
νη και ποιος όχι και όλα δείχνουν ότι η κόντρα θα 
έχει συνέχεια …

Αναπροσαρμογή ΦΠΑ εδώ και τώρα

Αναστάτωση 
σε τεχνικούς & 
επιχειρηματίες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους επιχειρηματί-
ες η αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από 13% σε 15% που θα 
ισχύσει από τις 15 Μαρτίου και σύμφωνα με τους Εφο-
ριακούς θα εφαρμοστεί άμεσα. Πράγμα που σημαίνει 
ότι όλοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει ν’ αναβαθμίσουν 
τα προγράμματα των ταμειακών τους μηχανών και να  
αναπροσαρμόσουν τις τιμές των προϊόντων.

Σύμφωνα επίσης με τους εφοριακούς, δεν θα υπάρ-
ξει πρόβλημα, γιατί εκτιμούν ότι εύκολα μπορεί να γί-
νει η αναπροσαρμογή. Το μόνο ίσως πρόβλημα, όπως 
μας είπαν, θα είναι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, 
όπου θα πρέπει ένα άτομο, ν’ ασχοληθεί αποκλειστι-
κά με την αλλαγή τιμών, γιατί διαφορετικά άλλες τιμές 
θα χτυπούν στις ταμειακές μηχανές και άλλες θα είναι 
στα προϊόντα.  

Αντίθετη άποψη έχουν οι τεχνικοί, οι οποίοι τρέχουν 
και δεν φτάνουν. Όπως αναφέρουν στη ΦτΠ, θέλουν 
δε θέλουν πρέπει να προλάβουν ώστε στις 15 του μήνα 
να έχουν αναβαθμίσει τα λογισμικά ταμειακά προγράμ-
ματά τους.

Το πρόβλημα θα φανεί στις τιμές των προϊόντων, οι 
οποίες θα αυξηθούν αναγκαστικά λόγω ΦΠΑ.

Τι ισχύει
Σύμφωνα με το νέο νόμο, ο συντελεστής του φόρου 

προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 21% στη φορολογητέα 
αξία. Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες  που προβλέπο-
νταν 9% και 4,5% συντελεστής Φ.Π.Α., ο συντελεστής του 
φόρου ορίζεται σε 10% και 5% αντίστοιχα.

Διατηρείται  σε ισχύ η μείωση κατά 30% στα νησιά του 
Αιγαίου, όπου οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 15%,  
7% και 4%.

Για τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα η ισχύς 
αρχίζει από 4/3/2010.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης 
ισχύει επίσης από  4/3/10.

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αι-
θυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 1884€, ανά εκατό-
λιτρο αιθυλικής αλκοόλης ή 942€ όταν προορίζεται για 
παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και 
την τσικουδιά. 

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων 
(εξαιρείται η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας) (ισχύει  από  4/3/10)

Ισχύουν νέα ποσά φόρου ανά 1000 λίτρα σε Βενζίνες, 
Πετρέλαια και Βιοντήζελ. Επιβάλλεται  ειδικός φόρος 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιβαρύνει 
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από 2/5/10.

Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας (ισχύει  από  
4/3/10).

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – 
Αντιπάρου μετά από έγγραφο της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου καλεί όλους τους 
επιχειρηματίες να συγκρατήσουν τις τιμές λιανικού 
εμπορίου απορροφώντας την αύξηση του Φ.Π.Α.

Στο έγγραφο αναφέρεται:
Το Ελληνικό Εμπόριο σε κάθε γωνιά της χώρας 

ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΕΣΕΕ να επιδεί-
ξει οικονομικό και κοινωνικό πατριωτισμό, απορ-
ροφώντας την αύξηση του Φ.Π.Α.

Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης ήταν το 
αντικείμενο του έκτακτου συμβουλίου μεταξύ του 
Προεδρείου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλη-
νικού Εμπορίου και των Ομοσπονδιών μελών της.  
Στη συνάντηση εκφράστηκε η έντονη ανησυχία απ’ 
όλους τους παριστάμενους φορείς, που εκπροσω-
πούν το εμπόριο στις περιφέρειες της χώρας, για 
κλείσιμο όλο και περισσοτέρων επιχειρήσεων με 
μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας εκτιμά ότι η συρ-
ρίκνωση του εισοδήματος της μικρομεσαίας τάξης 
θα οδηγήσει σε μείωση της εσωτερικής κατανάλω-
σης και της παραγωγικότητας κατά 5%, που σημαί-
νει ότι θα λείψουν από την αγορά το 2010 περίπου 
8,3 δις ευρώ. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω 
της συμπίεσης των δαπανών και των εισοδημάτων, 
αλλά και της επιβολής επιπλέον φόρων κατά 4,8 
δις ευρώ, να αυξηθεί περαιτέρω η φοροδιαφυγή 
(12,5 δις) και η εισφοροδιαφυγή (8,5 δις). 

Στο έκτακτο συμβούλιο, αποφασίστηκε, το Ελλη-
νικό Εμπόριο να καλέσει όλους τους μικρούς και 
μεγάλους εμπόρους σε κάθε γωνιά της χώρας να 
επιδείξουν οικονομικό και κοινωνικό πατριωτισμό, 
απορροφώντας την αύξηση του Φ.Π.Α., όπου και 
όσο είναι δυνατόν, απαλλάσσοντας έτσι τους κα-
ταναλωτές από  μια επιβάρυνση, η οποία, σύμφω-
να με το ύψος της ετήσιας ιδιωτικής κατανάλωσης,  
ξεπερνά τα 1,3 δις ευρώ. Σημειωτέον ότι η ανταπό-
κριση των Ομοσπονδιών και των τοπικών Εμπορι-
κών Συλλόγων στην έκκληση για καμία ανατίμηση 
σε κανένα βασικό αγαθό, ήταν συγκινητική.

 Παράλληλα, με αφορμή το σχέδιο της Κομισιόν 
και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Όλι Ρεν για 
μειώσεις  αμοιβών και εργασιακές ανατροπές στον 

ιδιωτικό τομέα, έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει καμία 
σκέψη για παρέμβαση σε δώρα και επιδόματα των 
εργαζομένων μας, αλλά και για οποιαδήποτε μεί-
ωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό το-
μέα.  Επίσης αποφασίστηκε η ΕΣΕΕ σε καμία πε-
ρίπτωση  να μην δεχθεί την παραμικρή αλλαγή του 
νομοθετικού πλαισίου των συλλογικών συμβάσε-
ων αφού η ΕΓΣΣΕ είναι η κορυφαία συνδικαλιστι-
κή  αυτονομία   των  Κοινωνικών  Εταίρων και αυτή 
που καθορίζει  αμοιβές αλλά και  αυξήσεις.

Τα σκληρά μέτρα λιτότητας μπορεί να είναι απα-
ραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
δανεισμού της χώρας από τις αγορές του εξωτε-
ρικού, σε καμία περίπτωση  από μόνα τους όμως 
δεν θα είναι αποτελεσματικά αν άμεσα η κυβέρ-
νηση δεν ενεργοποιήσει όλους τους διαθέσιμους 
αναπτυξιακούς μηχανισμούς. Η ρύθμιση που ανα-
κοινώσε το ΥΠΟΙΑΝ για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, με εγγυημένα δάνεια ύψους 
2 δις ευρώ, για την κάλυψη ασφαλιστικών και φο-
ρολογικών  υποχρεώσεων, αλλά και για την κάλυ-
ψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων 
και υπηρεσιών είναι σημαντική και θα δώσει ανά-
σα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα ασφαλιστικά 
και δημόσια ταμεία.   

Στο έκτακτο συμβούλιο κυρίαρχο αναδείχθηκε 
το αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας προς 
την Κυβέρνηση με το οποίο την καλεί να δώσει με-
γαλύτερη έμφαση στην περιστολή δημοσίων δα-
πανών – όχι μέσω της περιστολής των αμοιβών 
των μισθωτών και των συνταξιούχων – αλλά μέσω 
του ελέγχου της σπατάλης που γίνεται σε άσκοπες 
προμήθειες και σε φορείς που δεν προσφέρουν τί-
ποτα παρά διογκώνουν τη γραφειοκρατία και τη δι-
αφθορά. Ο εμπορικός κόσμος απαιτεί  άμεσες πα-
ρεμβάσεις που πραγματικά θα εκσυγχρονίσουν το 
κράτος, θα δημιουργήσουν συνθήκες διαφάνειας, 
υγιούς ανταγωνισμού και επανόδου στην ανάπτυ-
ξη. 

 Ο εμπορικός κόσμος της χώρας πιστεύει ότι με 
κλασσικές συνταγές δεν θα  χτυπήσουμε την ύφε-
ση παρά μόνο με τολμηρές τομές και αναπτυξια-
κές ενέργειες.

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Να απορροφηθεί
η αύξηση του ΦΠΑ
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ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΜΕ ΤΟ                      
           

στο 22840 53555 για να δώσω τα νέα στοιχεία

της επιχείρησής µου!

Η νέα έκδοση 2011-2012

ετοιµάζεται!

Λειτουργούμε σε 
συνθήκες του 1986

Εκπρόσωποι εργαζομένων Κέντρου Υγείας:

ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

συνέχεια από σελ.1
Ο Οργανισμός είχε συσταθεί με την 
εξής λογική: Εξυπηρέτηση περίπου 
8.000 κατοίκων που είχε τότε η 
Πάρος, και σε 12ωρη λειτουργία 
του Κ.Υ. Λειτουργούσε έως τις 11 το 
βράδυ, με έναν γιατρό σε επιφυλακή 
για τη συνέχεια. Σήμερα όμως, ο 
Οργανισμός αυτός είναι παρωχημένος. 
Για να καλυφθούν τα τμήματα 24ώρου 
βάρδιας, απαιτούνται στο κάθε τμήμα 
8 άτομα. Ένα δηλαδή άτομο από 
κάθε τομέα στη βάρδια, νοσηλεύτρια, 
θυρωρείο, ακτινολογικό κ.λπ. 
Όπως τονίζουν, αυτή τη στιγμή ο 
Οργανισμός προβλέπει 5 νοσηλεύτριες. 
Όμως σε κάθε βάρδια μία νοσηλεύτρια 
δεν επαρκεί. Πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τρεις σε κάθε βάρδια.  Μία 
στους θαλάμους, μία στα επείγοντα και 
μία στους γιατρούς. Στο θυρωρείο για 
όλες τις βάρδιες απαιτούνται 8 άτομα, ο 
Οργανισμός προβλέπει 2. Εμείς αυτή τη 
στιγμή έχουμε 4 εκ των οποίων οι δύο 
έχουν προσωποπαγή θέση. Δηλαδή, 
μόλις συνταξιοδοτηθούν κλείνει η 
θέση, δεν επαναπροκηρύσσεται. Στο 
Ακτινολογικό είναι τρεις χειριστές, 
2 που προβλέπει ο Οργανισμός και 
μία που προσελήφθη με το νόμο 
Παυλόπουλου, αλλά δεν επαρκούν, 
γιατί λόγω ακτινοβολίας, η άδειά τους 
είναι 2 μήνες και η βάρδια είναι 6,5 
ώρες. 
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους, 
το αυτονόητο. «Εφόσον δεν αλλάζει 
ο Οργανισμός λειτουργίας του Κ.Υ., 
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε 
στελέχωση» και σημειώνουν:
«Εμείς αυτό που θέλουμε να 
τονίσουμε, είναι ότι αν δεν υπάρχει 
ο Οργανισμός να μπορούμε να 
πατήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε 
το επόμενο βήμα. Ένας οργανισμός 
που ν’ ανταποκρίνεται στις σημερινές 
ανάγκες. Σήμερα οι κάτοικοι στο νησί, 
είναι 24.000 με 25.000 σε ετήσια βάση. 
Οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι 
μετά την ταλαιπωρία που υφίστανται, 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας, 

με αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε 
ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν 
επίσης, πάρα πολλοί αλλοδαποί, που 
έχουν αγοράσει σπίτια στην Πάρο και 
αυτοί κατά κανόνα είναι άνθρωποι 
τρίτης ηλικίας. Άρα και αυτοί έχουν 
ανάγκη φροντίδας. Δεν μιλάμε για το 
Καλοκαίρι που πάμε σε 100 -150.000 
ανθρώπους». 
Γι’ αυτό εκτιμούν, ότι οι ειδικότητες είναι 
σημαντικό πράγμα, διότι όπως λένε, 
«είμαστε σ’ ένα νησί κλεισμένοι γύρω 
– γύρω από θάλασσα, δεν έχουμε το 
πλεονέκτημα να μεταφέρουμε εύκολα 
ασθενή και δεύτερον πρέπει ότι γίνει 
να σταθεροποιηθεί στο έδαφος για να 
μεταφερθεί. Υπάρχει ένας καρδιολόγος, 
ο οποίος και άδεια θα πάρει και 
σεμινάρια θα παρακολουθήσει… άρα 
δεν επαρκεί…». 

Προβληματική η λειτουργία
Δεύτερο κομμάτι σοβαρό, είναι ο τρόπος 
λειτουργίας του Κ.Υ. Παράδειγμα: Το Κ.Υ 
είναι υποχρεωμένο να κρατήσει από 
24 έως 48 ώρες έναν ασθενή και μετά 
να διακομιστεί. Πολλές φορές όμως, 
ασθενείς παραμένουν στο Κ.Υ. από 10 
μέρες έως ένα μήνα. Αυτό είναι μια 
τεράστια επιβάρυνση του προσωπικού, 
κυρίως του νοσηλευτικού, που πρέπει 
να εξυπηρετεί, γιατρούς, ασθενή, 
επείγοντα κλπ. 
Γι’ αυτό, επισημαίνουν, «πρέπει να 
μιλάμε για ένα άλλο Οργανισμό και 
για δευτεροβάθμια περίθαλψη πλέον. 
Η Πρωτοβάθμια νομίζουμε ότι έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο της. Θα 
παραμείνει ασφαλώς σε βαθμό, αλλά 
η Δευτεροβάθμια είναι βασική για 
το νησί, άλλωστε κατ’ ανάγκη, αυτήν 
παρέχουμε». 

Στο φιλότιμο εργαζομένων 
και γιατρών
Στο φιλότιμο εργαζομένων και 
γιατρών στηρίζεται η λειτουργία του 
Κ.Υ. όπως είναι οι συνθήκες σήμερα. 
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
δηλώνουν: «Αν κρατιέται το Κέντρο 
Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, οφείλεται 

στο προσωπικό του (σε όλο το φάσμα) 
και στην προσπάθειά του, χωρίς 
επιπλέον απολαβές. Και οι γιατροί 
και οι νοσηλευτές κάνουν φοβερές 
προσπάθειες. Όλοι έχουμε κάνει τα 
πάντα για να βοηθήσουμε. Χρειάζεται 
προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες, 
ανανέωση δηλαδή, γιατί οι υπάρχοντες 
μεγαλώνουν και δεν μπορούν ν’ 
ανταποκριθούν στις ανάγκες. Άδειες 
παίρνουμε μετ’ εμποδίων λόγω 
έλλειψης προσωπικού». 

Στα συρτάρια…
Γεγονός είναι, ότι το 2003 είχε προταθεί 
ένας Οργανισμός, που σ’ ένα βαθμό 
κάλυπτε τις ανάγκες, αλλά έμεινε 
στα συρτάρια. Πέρα όμως από όλα 
αυτά, υπάρχει και το κτιριακό, που οι 
εργαζόμενοι εκτιμούν, ότι έχει πλέον 
ολοκληρώσει το σκοπό του. «Σήμερα 
οι χώροι δεν επαρκούν. Έχουν γίνει 
τροποποιήσεις, αλλά δεν παίρνει 
άλλη αλλαγή. Επίσης, τα Κ.Υ. πρέπει 
να βρίσκονται τουλάχιστον 2 χιλ. από 
το αστικό κέντρο και το δικό μας είναι 
μέσα στο λιμάνι. Έρχεται το πλοίο, 
κατεβαίνουν φορτηγά, αυτοκίνητα, 
ο γιατρός βάζει τα ακουστικά του να 
εξετάσει ασθενή και ακούει το βόμβο 
από πλοία και οχήματα.
»όταν έρχονται πλοία, πρόβλημα είναι 
και το μποτιλιάρισμα. Περιστατικό σε 

τράπεζα που είναι δυο βήματα, κάναμε 
ένα τέταρτο να φτάσουμε, γιατί είχαμε 
μποτιλιαριστεί στο λιμάνι». 

Προβληματικός ο τρόπος 
διοίκησης
Το τρίτο σημαντικό θέμα του Κ.Υ. για τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, είναι 
ο τρόπος που διοικείται. Όπως λένε. 
«από την εμπειρία μας έχει ξεπεραστεί 
ο τρόπος αυτός, που επί της ουσίας 
εισηγείται απλώς τα προβλήματα. Το να 
διορίζεται κάποιο πρόσωπο, που δεν 
γνωρίζει τα προβλήματα, χωρίς να έχει 
μια συνέχεια και χωρίς να έχει σχέση 
με το αντικείμενο, δεν μπορεί και να το 
θέλει, να προσφέρει. Αυτός ο τρόπος 
διοίκησης πρέπει ν’ αλλάξει. Ίσως 
θα πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες 
στον επιστημονικό διευθυντή ή 
να δημιουργηθεί επιτροπή από 
ανθρώπους του Κ.Υ. με συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες. Είναι γεγονός ότι όσοι 
πέρασαν από τη διοίκηση προσέφεραν. 
Όμως η προσφορά ήταν στο πλαίσιο 
της δικής τους οπτικής γωνίας, γι’ 
αυτό και πολλές φορές, ήταν σε λάθος 
βάση». 
Ευτυχώς δεν υπάρχουν ελλείψεις σε 
φάρμακα γάζες κ.λπ. Υπάρχουν όμως 
ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ, που έχει 
πλέον εγκατασταθεί στην Πάρο και 
διαθέτει 10 ανθρώπους. Όμως με βάση 
τον κανονισμό, το ασθενοφόρο πρέπει 
να κινείται με 2 άτομα, έναν οδηγό και 
έναν διασώστη. Άρα απαιτούνται 16  
άτομα προσωπικό. 
Η εικόνα όπως την περιγράφουν 
οι εργαζόμενοι, είναι ξεκάθαρη. 
Όλα λειτουργούν μετ’ εμποδίων και 
σε πείσμα γιατρών, νοσηλευτών, 
διοικητικού προσωπικού… Γι’ αυτό οι 
εργαζόμενοι επιμένουν:
Αλλαγή Οργανισμού, Δευτεροβάθμια 
περίθαλψη και νοσοκομείο στο νησί, 
όχι νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας.

Αν κρατιέται το Κέντρο Υγείας 
όλα αυτά τα χρόνια, οφείλεται 
στο προσωπικό του (σε όλο το 
φάσμα) και στην προσπάθειά 
του, χωρίς επιπλέον απολαβές. 
Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές 
κάνουν φοβερές προσπάθειες.



8 Αγγελίες www.fonitisparou.gr

 ΔΙΑΦΟΡΑ   

FIAT DOBLO, 7 θέσιο 1600 κυβ., βενζίνη, μοντέλο 2004’ 
πωλείται. Τηλ.: 6937240257.

FIAT - IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ, 20 θέσιο, πετρέλαιο. Πω-
λείται. Τηλ.: 6937240257.

ΜΠΟΥΦΕΣ, πωλείται με τον κα-
θρέπτη του, μήκος 2,20 πλά-
τος 0,50. Σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ.: 6938999313, 6972372514.

J C B 4 X 2, μοντέλο 82’ δουλεύει σε καλή κατάσταση, 
με εγκατάσταση σφυρί, πωλείται. Τηλ.: 6936142283. 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000km, με σύστημα PG-
M-Fi, +ABS, πωλείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 6974059820.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλείται. Τηλ.: 
6974059820.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. 
κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλο-
γούσες σε αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσο-
στό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται και με ακίνητο. Τηλ.: 
6972697183. 

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα 
οροφής), πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. 
Τηλ.: 6938748863

∆ΥΟ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία 
καπιτονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλλη-
λοι για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για 
τους δύο και 250€ για τον ένα. Τηλ.: 6938748863 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                             

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλε-
κτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033τμ εντός σχεδί-
ου, τιμή 300.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-41
∆ΡΥΟΣ, μοναδικό αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων με άδεια 
οικοδομής 200τμ & υπέροχη θέα, 400μ από το κέντρο 
του οικισμού ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-176

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, αμφιθεατρικό οικόπεδο 8 στρεμμάτων, 
πολύ καλή & ανεμπόδιστη θέα ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ02-43 

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο σε τιμή ευκαι-
ρίας. Καλή τοποθεσία. Τηλ.: 22840 21569, 6977367790.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλείται κτήμα 4 στρεμμάτων άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, σε ύψωμα με θέα όλη την ανα-
τολική ακτή. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 700τ.μ. εντός σχεδίου άρ-
τιο και οικοδομήσιμο.  . Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Κα-
ραχάλιος Σταύρος. Τηλ.: 6937033316 

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8082 στρεμμάτων άρ-
τιο και οικοδομήσιμο με θέα Νάξο. Τηλ.: 22840 51077, 
6973079626.

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα εντός ορίων οικισμού, 
με θέα και σε καλή τιμή. Tηλ.: 6932350992. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται 10 στρέμματα με θέα προς τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ∆ΡΟΜΟ), πωλείται οικόπε-
δο εντός σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, 
πολλά φρουτόδεντρα και παλιά κατοικία 35m2. Tηλ.: 
6932319774. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                                                                                                 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                            

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνο-
δωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο 
ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκα-
ράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και 
έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, 
πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ , ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ καινούργια πετρόχτιστη οι-
κία 89τ.μ., καλοριφέρ, παρκινγκ, κήπος, πέργο-
λες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα 
θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, 
κήπος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768
ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, 

καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα 
την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται κατοικία 145τ.μ. λίγα μέτρα από τη 
θάλασσα. Μεσιτικό Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος Σταύ-
ρος. Τηλ.: 6937033316. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑ-
ΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός 
οικισμού σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και 
όχι ηχορύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, 
τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. 
Τηλ.: 6936351159.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ                                            

ΣΠΙΤΙ, ζητείται, για χρόνο, με 2 υπνοδωμάτια, θέρ-
μανση, επιπλωμένο ή μη, ανεξάρτητα περιοχής. Τηλ.: 
22840 91458, 6972001327.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                 
 
ΚΑΤΩ ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται εξοχική κατοικία με 3 
υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία με τζάκι, κουζίνα και 
2 λουτρά. Τηλ.: 6944895780. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΑ∆ΟΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται δυάρια 
35τ.μ. και 45τ.μ. Τηλ.: 6972077052.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ,  ενοικιάζεται δυάρι 35τ.μ. Τηλ.: 
6972077052.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 επιπλωμένα διαμερίσματα, 
για καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 6977356609. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεται μεζονέτα 110m2. 
Τηλ.: 6932319774.

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιω-
τικό παρκινγκ. Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, αναλαμβάνει εσωτερική φύλα-
ξη ηλικιωμένων. Τηλ.: 6950151836.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, αναλαμβάνει καθαρισμούς σπι-
τιών, καταστημάτων και ξενοδοχείων στις περιοχές  
Παροικία, Νάουσα, Καλάμι, Πούντα και Κώστος. Τηλ.: 
6944517614.

ΕΛΛΗΝΙ∆Α, καθαρίστρια 47 ετών με πείρα ζητεί ερ-
γασία σε ξενοδοχείο για τους θερινούς μήνες. Τηλ.: 
6944426441.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητά εργασία ως οικιακή βοη-
θός ή αποκλειστική νοσοκόμα ή καμαριέρα σε ξενο-
δοχείο. Τηλ.: 6978162127. 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΤΟΠΙΟΣ, αναλαμβάνει σκαψίματα, κλαδέ-
ματα και γενικά περιποίηση κήπων. Τηλ.: 6932110791. 

ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος στην οικοδομή αναλαμβάνει οι-
κοδομικές εργασίες με καλό συνεργείο, κτίσιμο πέ-
τρας, σοβατίσματα με πρέσα, μερεμέτια, πλακοστρώ-
σεις, μάντρες. Τηλ.: 6972273316. 

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕ ∆’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 6945120247.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για καθαρισμούς σπιτιών στις 
περιοχές από τον Πρόδρομο έως το Άσπρο Χωριό. Τηλ.: 
6933414995. 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλι-
κες και παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατι-
κό πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ, ζητεί το ξενοδοχείο 
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» στην Παροικία για την τουριστική περί-
οδο 2010, με προϋπηρεσία. απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Τηλ.: 6944625219, 22840 21440. 

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φύλαξη ηλικιωμένης στην περιοχή 
«S.M. Dia» Νάουσας. Τηλ.: 6936206526, 22840 52568.

Η ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ανδρεάδης homestores» 
ζητά : Υπεύθυνο - Συνυπεύθυνο και Πωλητή/τρια για το 
κατάστημα στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα : Προϋπη-
ρεσία στο χώρο  2 έτη τουλάχιστον, Γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, Γνώση Αγγλικών, Ως 40 ετών (αφορά τον υπεύθυνο 
καταστήματος.) Η εταιρία προσφέρει : Άριστο περιβάλ-
λον και συνθήκες εργασίας, Ελκυστικό πακέτο αποδο-
χών, Δυνατότητες εξέλιξης. Στείλτε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο E-mail : training@andreadis.com ή με 
fax στο : 210 4836236.

 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ                                            

Ο Γιώργος Σκιαδάς του Νικολάου, ο οποίος κατάγε-
ται από την Αλυκή, έλαβε το βαθμό του Υποναυάρχου 
του Πολεμικού Ναυτικού (Διοικητής στη σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων). Με τη φροντίδα και την αφοσίωση στην 
υπηρεσία του και τις ικανότητές του διακρίθηκε. Με 
την προαγωγή του επιβραβεύετε ο ίδιος, αλλά χαρο-
ποιεί και τιμά τους δικούς του ανθρώπους, όπως και 
το νησί μας. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε κι άλ-
λες τέτοιες χαρές. 
Οι γονείς : Νικόλαος και Ασπασία
Τα αδέλφια του : Αλέξανδρος και Μαρουσώ
Φώτης και Γαρυφαλλιά
Αντώνης και Μαίρη.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡIO                                                      

Θεωρούμε υποχρέωσή μας, να ευχαριστήσουμε δημό-
σια το προσωπικό του κέντρου υγείας Πάρου και ιδι-
αίτερα τον ιατρό κ. Τζανίδη, το προσωπικό του ΕΚΑΒ 
Πάρου, το Δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη, την Αντιδήμαρχο 
κ. Φραγκούλη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Φραγκού-
λη καθώς και τον κυβερνήτη του υγειονομικού αερο-
σκάφους κ. Ακάλεστο, για τη συμπαράσταση, το ενδι-
αφέρον και την αμέριστη βοήθεια που επέδειξαν κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας και αεροδιακομιδής στην  
Αθήνα του πατέρα μας Μαύρη Ιωάννη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΥΡΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

» Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
» Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
» Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
» Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
» Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις
∆ΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

Κατοικία 80τμ2 με 2 υ/δ,
ενδοδαπέδια θέρμανση,
όλες τις ηλεκτρ.συσκευές
1 στρέμμα δικιά του γη,
50μ. από την παραλία
του δελφινιού στην Παροικία.
Ιδανική για μόνιμη κατοικία.

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu
τηλ 6942.985.111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

∆ιαχείριση συναισθηµάτων
& κρίσεων

Ειδίκευση στην πρόληψη & αντιµετώπιση
του παιδικού τραύµατος

ΠΑΡΟΣ •  ΑΘΗΝΑ / τηλ.: 6936.765088
www.maria-alexandrou.gr

Μέλος Γερµανικού Συλλόγου Ψυχ/των
IFB Ελβετία / NGH ΗΠΑ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Πτυχιούχος ΕΚΒ Ζυρίχης / Κολωνίας
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Μπαμπάδες
με ρούμι

Η Θεατρική Άνοιξη 2010 στην Νάουσα έρχεται με την 
σπαρταριστή κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι».

Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας έχει ετοιμάσει φέτος μια 
κωμωδία…σαν αντίδοτο στις δύσκολες εποχές που περ-
νάμε. Είναι η γνωστή επιτυχία των Μιχάλη Ρέππα και  
Θανάση Παπαθανασίου, «Μπαμπάδες με …ρούμι», σε 
σκηνοθεσία Υπαπαντής Ρούσσου, μουσική του Παναγιώ-
τη Μαθιέλλη και  σκηνικά της Αγκάτας Χουεντόφσκα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν:
Σάββατο 20, Κυριακή 21, Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 

Μαρτίου 2010 στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα της Θεατρικής 
Ομάδας, στον περιφερειακό Νάουσας.

Το έργο δένει με την εποχή μας και μ’ όλα τα παρα-
τράγουδά της, επισημαίνεται όμως από τους υπεύθυ-
νους της θεατρικής ομάδας, ότι είναι απαραίτητη η γο-
νική συναίνεση εφόσον θα θελήσουν να το παρακολου-
θήσουν και παιδιά. 

801.11.22.100

Πρόσκληση σε 
Λαμπαδηφορία

Ο Δήμος Πάρου η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη-
ση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) και 
ο Εμποροεπαγγελματικός  Σύλλογος Πάρου - Αντιπά-
ρου σας προσκαλούν το απόγευμα της 25ης  Μαρτί-
ου στη λαμπαδηφορία στη μνήμη της Μαντώς Μαυ-
ρογένους.

Μαθητές και ενήλικες θα κρατούν αναμμένα φανα-
ράκια με αφετηρία το 1ο Δημοτικό Σχολείο – λιμάνι – 
παραλιακός δρόμος – Α΄ Κ.Α.Π.Η. – πλατεία Ζωοδό-
χου Πηγής – παραδοσιακός οικισμός και τελικό προ-
ορισμό την αίθουσα του Π.Σ.  «Αρχίλοχος», όπου θα 
προσφερθούν σούμα και παραδοσιακά κεράσματα. Θα 
ακολουθήσει βράβευση μαθητών που βοήθησαν στην 
αποστολή φαρμάκων στην Αϊτή & θα ολοκληρωθεί με 
λαχειοφόρο αγορά από τον Ε/Σ Πάρου-Αντιπάρου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλού-
νται να συγκεντρωθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  Πα-
ροικίας στις 19:30.

«Λίγα»
Λίγα είναι τα όμορφα – τα άσχημα μιλιούνι,
λίγα τα γιδοπρόβατα – που έχουνε κουδούνι.
Λίγα παραδοσιακά – μπόλικα τα μοντέρνα, 
στις Λεύκες κάποτε τακτικά – έπαιζε κι’ η λατέρνα.
Λίγα στις αποθήκες μας – τώρα πια τα κουρούπια,
λίγοι και οι σπουργίτες μας – πάρα πολλά κουνούπια.
Λίγα γαϊδουρομούλαρα – ελάχιστες φοράδες,
πολλές στους δρόμους σήμερα – γατοσκυλοκουράδες.
Λίγα λουλούδια έχουμε – επάνω στα μπαλκόνια, 
την άνοιξη δεν έρχονται – πολλά πια χελιδόνια.
Λίγα τα προτερήματα – και αρκετά κουσούρια, 
πολλά και στα τετράδια – των μαθητών κουλούρια.
Λίγα τα σταροκρίθαρα – αλλά και τα μποστάνια,
λίγα πρωτοπαλίκαρα – πολλά όμως αλάνια.
Λίγα κάποτε τα φαγιά – τρώγαμε και μπομπότες,
τώρα υπάρχουν πλούσια – ρίχνουμε και στις κότες.
Λίγα τα λόγια τα σωστά – πολλές οι φλυαρίες,
πολλά και τα προκλητικά – μπροστά στις τζαμαρίες.
Λίγα καλά κι’ ωφέλιμα – τα βλαβερά κοπάδι,
λίγα τα ψάρια τώρα πια – πάνω στο παραγάδι.
Λίγα κορίτσια σοβαρά – πολλές τρελοκαμπέρες,
Που στα συλλαλητήρια – σηκώνουν και παντιέρες.
Λίγα είναι τα καθαρά – πολλά τα λερωμένα,
κι’ απ’ τα ταμεία τα λεφτά – τα έχουν ξαφρισμένα.
Αυτοί οι δήθεν έντιμοι – κι’ οι κοσμοξακουσμένοι, 
που τη φωλιά οι ποιο πολλοί – την έχουν λερωμένη.
Λίγο το χρήμα σήμερα – μεγάλες οι σπατάλες,
μικρά τα εισοδήματα – μεγάλες οι κουτάλες. 
Λίγα είναι τα στόματα – που όμορφα μιλούνε,
αλλά όσα και ν’ ακούσουμε – λίγα μας ωφελούνε.
  Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης

Συνάντηση στο 
Νηρέα με τη 
συγγραφέα Ρέα 
Γαλανάκη

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου Φωτιές του 
Ιούδα – Στάχτες του Οιδίποδα, ο Δήμος Πάρου και το 
περιοδικό «Διαβάζω» σας προσκαλούν σε μια συνά-
ντηση με την διακεκριμένη συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Μαρτίου στις 
19.00 στην αίθουσα: «Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας» στη Νάουσα

Συμμετέχουν: Δημήτρης Ποσάντζης: Υπεύθυνος ελ-
ληνικής λογοτεχνίας στις εκδόσεις Καστανιώτη, Γιάν-
νης Μπασκόζος: Διευθυντής του περιοδικού «Διαβά-
ζω», αρχισυντάκτης του ενθέτου Βήμα Ιδεών.

Χρήστος Αστερίου: Συγγραφέας, φιλόλογος.

Πρόσκληση για πολιτισμό & 
περιβάλλον 

Κοινή δράση
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» καλεί τα δι-

οικητικά Συμβούλια όλων των Συλλόγων του νησιού 
την Κυριακή 14 Μαρτίου και ώρα 7 το απόγευμα στην 
αίθουσά του για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
πάνω στα εξής θέματα:

1. Συνεργασία και συντονισμός των Συλλόγων για 
πιο πλούσια και γονιμότερη δράση. 

2. Κατάσταση του περιβάλλοντος της Πάρου, σχεδι-
ασμός μιας δυναμικότερης και αποδοτικότερης πολι-
τικής προστασίας.

Μετά την πλούσια δραστηριότητα όλων των φορέων 
στα θέματα του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, γίνε-
ται αναγκαία η εξέταση της παρούσας κατάστασης, η 
επαφή μεταξύ όλων που ασχολούνται με τα τρέχοντα 
της πολιτιστικής ζωής, η γνωριμία με το έργο του κάθε 
φορέα, αλλά και με τις δυσκολίες και τους προβλημα-
τισμούς πάνω στην πολιτιστική λογική και πρακτική.

Επίσης, είναι ανάγκη να συζητήσουμε και να συνα-
ποφασίσουμε κοινές δράσεις πάνω σε θέματα περι-
βάλλοντος. 

Στη συνάντηση θα εξεταστεί και η δυνατότητα επα-
ναλειτουργίας του «Ελεύθερου Βήματος», που μπορεί 
να λειτουργεί περιοδικά στην Παροικιά, στη Νάουσα, 
στη Μάρπησσα, στις Λεύκες και όπου αλλού. Θα  πα-
ρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση των υποδομών για 
το γενικότερο πολιτιστικό έργο και η επείγουσα ανά-
γκη Πολιτιστικού Κέντρου στην Παροικιά για το οποίο 
χρήματα υπάρχουν, αλλά όχι και ισχυρή βούληση.

Παζάρι στο λιμάνι 
της Νάουσας

Παζάρι παλαιών αντικειμένων θα γίνει στο λιμάνι 
της Νάουσας την Κυριακή 21 Μαρτίου από τις 10 το 
πρωί. Το παζάρι διοργανώνουν, το Δημοτικό διαμέρι-
σμα και φορείς της Νάουσας με το σύνθημα: "Ελάτε 
να δώσουμε απάντηση στην οικονομική κρίση, ανακυ-
κλώνοντας αγαπημένα αντικείμενα, βοηθώντας τους 
συμπολίτες μας". Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν 
αντικείμενα μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
22840 51220 & 52926, καθώς και στο 6946.464022 & 
6944.207522.

Απογευματινή ομιλία
"Ο γάμος ως σχέση" είναι το θέμα στο οποίο θα ανα-

φερθεί η συγγραφέας Ζωή Καναβά την Κυριακή 14 
Μαρτίου στις 17:30 στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής.  
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Με ΑΟΠ - ΝΗΡΕΑ
η 1η αγωνιστική
Με το καλημέρα, ντέρμπι ανέδειξε η κληρωτίδα 
το Σάββατο 15΄΄30 στο δημοτικό στάδιο Παροικίας 
ανάμεσα στον ΑΟ Πάρου και τον Νηρέα.
Ξεκαθάρισαν τα πάντα και στον 3ο όμιλο μετά τους 
αγώνες της Κυριακής, μπορεί οι αγώνες να μην 
έχουν τελειώσει, αλλά τα πάντα έχουν κριθεί. Ο 
Νηρέας κέρδισε για ακόμα μια φορά το φιλώτη με 
3-1, αντίθετα ο Αστέρας Μαρμάρων δεν τα κατάφερε 
και γνώρισε βαριά ήττα στην Ίο από την τοπική ομάδα 
με σκορ 4-0 . 

Αναλυτικά 3ος Όμιλος 
Ακόμα ένα εύκολο απόγευμα για την ομάδα του 
Νηρέα, που χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες 
επικράτησε με σκορ 3-1 το φιλώτη που μάλλον είχε 
περισσότερο το μυαλό του στην κλήρωση που έγινε 
τη Δευτέρα παρά στον αγώνα που εδώ και καιρό 
έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Τα τέρματα 
της ομάδας μας πέτυχαν στο 36΄ ο Μοστράτος στο 
82΄αυτογκολ και στο 85΄ο συνήθης ύποπτος Νικόλοφ 
για την ομάδα της Νάξου είχε ισοφαρίσει προσωρινά 
στο 78΄με τον Μουστάκη, αλλά ο ίδιος παίχτης με 
κεφαλιά, ήταν αυτός που ξαναέδωσε στην ομάδα μας 
το προβάδισμα στο σκορ με αυτογκόλ.                                  
Η σύνθεση του Νηρέα: Παπαγιάννης, Σταθερός(73’ 
Καρποδίνης), Ραγκούσης, Τριπολιτσιώτης, 
Μπαρμπαρήγος, Βάρσαμος, Μοστράτος, Κρίστο, 
Παπαδόπουλος, Μπιρμπίλης, Νικόλοφ (85’ 
Παπαδάκης).
 Αντίθετα η άλλη ομάδα μας ο Aστέρας Μαρμάρων 
δεν τα κατάφερε στην Ίο και ηττήθηκε με 4-0 και 
όλα δείχνουν ότι η μετά Κένερ εποχή θα είναι πολύ 
δύσκολη.

Πως έχουν τα πράγματα στον 3ο όμιλο
Ο Νηρέας, χωρίς πολλά λόγια, έπαιζε μόνος του και 

πολύ άνετα πάει με αυτό το +2 στον όμιλο των ΄΄6΄΄. 
Ότι και να πούμε για την ομάδα της Ίου λίγο θα είναι. 
Πρόκειται για άθλο που πήρε το εισιτήριο για τους 
΄΄6΄΄ και παρέμεινε ταυτόχρονα στην κατηγορία. Ένα 
μεγάλο μπράβο στην  ομάδα της Ίου που ξεπέρασε τις 
προσδοκίες και ταυτόχρονα χτυπάμε το καμπανάκι 
στις ομάδες μας, να μην την υποτιμήσουν, γιατί θα 
βρεθούν προ εκπλήξεως. 
Η Αναγέννηση Νάξου, πήγε να κάνει το μπαμ και να 
περάσει στους ΄΄6΄΄,  αλλά ξεφούσκωσε στο τέλος. 
Τώρα έρχεται αντιμέτωπη με τον Αστέρα Μαρμάρων 
και έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το παιχνίδι 
που πήραν στα χαρτιά θα γίνει μεγάλη μάχη. 
Ευχόμαστε η ομάδα μας να βγει νικήτρια.
Το Φιλώτη έτρεχε με 1000 στο 2ο γύρο, αλλά δεν 
κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους ΄΄6΄΄. 
Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Μήλο για τη σωτηρία του 
σε ένα ζευγάρι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. 
Η Μήλος, ξεκίνησε με -4. Ήταν η μοναδική ομάδα 
που έκοψε βαθμούς από το Νηρέα και έδειξε μια 
σκληροτράχηλη ομάδα που είναι ικανή για όλα, αν 
και με μειονέκτημα έδρας πιστεύουμε ότι θα γίνουν 
σκληρές μάχες. 
Ο Αστέρας Μαρμάρων μετά την απομάκρυνση του 
Κένερ δεν δείχνει την ομάδα του πρώτου γύρου. 
Πιστεύουμε όμως στην ομάδα μας και είμαστε 
σίγουροι ότι τα παιδιά θα κάνουν τα πάντα για να 
παραμείνουν στην κατηγορία. Είναι δύσκολο, αλλά 
όχι ακατόρθωτο.
Η ομάδα από τη Νάξο, η Κορωνίδα, δεν έδειξε τίποτα 
το σημαντικό.

Η κλήρωση
Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στη Σύρο η κλήρωση 
των ΄΄6΄΄ για την άνοδο στην Δ΄ εθνική κατηγορία. 
Ποδαρικό σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα θα κάνουν οι 
δυο ομάδες μας στις 15΄΄30 το Σάββατο με τυπικά 
γηπεδούχο τον ΑΟ Πάρου και φιλοξενούμενο τον 
ΝΗΡΕΑ. Ελπίζουμε να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο 
και στο τέλος να κερδίσει ο καλύτερος. 
Να τονίσουμε ότι την Τετάρτη 10/3 έπαιξαν Πάγος-
Άνω Σύρος αγώνα μπαράζ... με τη νικήτρια ομάδα να 

παίρνει το εισιτήριο για τους ΄΄6΄'.

1η αγωνιστική
ΑΟ Πάρου - Νηρέας
Πανναξιακός - Άνω Σύρος ή Πάγος
ΑΣ Ίου - Αστέρας Κορθίου
2η αγωνιστική
Νηρέας - Πανναξιακός
Αστέρας Κορθίου - ΑΟ Πάρου
Άνω Σύρος ή Πάγος – ΑΣ Ίου
3η αγωνιστική 
Πανναξιακός – ΑΣ Ίου
Νηρέας - Αστέρας Κορθίου
Άνω Σύρος ή Πάγος - ΑΟ Πάρου
4η αγωνιστική
Αστέρας Κορθίου - Άνω Σύρος ή Πάγος
ΑΟ Πάρου - Πανναξιακός
ΑΣ Ίου - Νηρέας
5η αγωνιστική
Άνω Σύρος ή Πάγος - Νηρέας
Πανναξιακός - Αστέρας Κορθίου
ΑΣ Ίου – ΑΟ Πάρου

3oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Νηρέας 32 12 36-06

Α.Σ.Ιου 20 11 22-17

Αναγέννηση Νάξου 18 12 14-25

Φιλώτι 17 12 29-21

Παμμηλιακός 11 10 23-33

Αστέρας Μαρμάρων 9 12 14-26

Κορωνίδα 1 11 08-31

13η Αγωνιστική

Κορωνίδα Παμμηλιακός ΑΝΑΒΛ.

Νηρέας Φιλώτι 3-1

Α.Σ.Ιου Αστέρας Μαρμάρων 4-0

Μονομαχία με Enduro
Την Κυριακή  21 Μαρτίου στις 11.00 το πρωί, ο ΜΟΠ 
διοργανώνει ένα ξεχωριστό event. Αναβάτες από το 
χώρο του MX,  Enduro  θα μονομαχήσουν στην ιδιαίτερα 
τεχνική και θεαματική πίστα του στον Βουτάκο. Το κάθε 
σκέλος θα είναι τύπου supercross.
Αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός συναγωνισμός, καθώς 
ένας και μόνο ένας θα είναι ο νικητής! 
Όλοι οι αναβάτες θα οδηγήσουν θεαματικά και μάλιστα 
χωρίς άγχος, καθώς δεν πρόκειται για έναν επίσημο 
αγώνα, αλλά για ένα super race party! 
Έπαθλα θα δοθούν σε όλους τους αναβάτες, υπό 
δυνατή μουσική υπόκρουση. Στόχος του ΜΟΠ είναι να 
περάσουν όλοι καλά!

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός μπάσκετ 

Πρωτάθλημα Ανδρών 
Το περασμένο Σάββατο το ανδρικό τμήμα του Μαρπησσαικού ηττήθηκε από τον Α.Ο. 
Πανναξιακό στο κλειστό γυμναστήριο της Νάξου με σκορ 76-36.
Αγωνίστηκαν : Χερουβείμ Π. 2, Κορτιάνος Ορ. , Τριτσιμπίδας Σ. , Μαύρης Β. , 
Καζακίδης  Θ. 15, Λανδρίτσης Μ. , Γ ιαννούλης  Γ., Γκράντ Α. , Δαβερώνας Γ. 8, 
Πολυχρονάκης Ν. 6, Πετρόπουλος Π. , Καπάρος Δ. 5.
Την Κυριακή η ομάδα της Πάρου αντιμετώπισε τα Φανάρια της Νάξου και έχασε με 
σκορ 74-45.
Αγωνίστηκαν:   Χερουβείμ Π. , Κορτιάνος Ορ. , Τριτσιμπίδας Σ. , Μαύρης Β. , 
Καζακίδης  Θ. 14, Λανδρίτσης Μ. 2 , Γ ιαννούλης  Γ. 3, Γκράντ Α. 5 , Δαβερώνας Γ. 8, 
Πολυχρονάκης Ν. 6, Πετρόπουλος Π. , Καπάρος Δ. 7.
Πρωτάθλημα Κορασίδων Κυριακή 7/3
Ηττήθηκε στον τελευταίο αγώνα η ομάδα των κορασίδων του Μαρπησσαϊκού από την 
πρωτοπόρο και με διαφορά καλύτερη ομάδα του ομίλου Α.Ο. Ερμούπολης με σκορ 
91-50.
Αγωνίστηκαν: Σκανδάλη, Μετζιδάκη, Θεοδωράκη 28, Γκράντ 4, Λούκη 4, Καπούτσου, 
Κεφάλα 7, Καπαρού 7, Καλακώνα, Λέκκα.
Η τελική βαθμολογία του ομίλου είναι: Α.Ο.ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 12, ΑΜΕΣ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ 10, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ ΤΗΝΟΥ 8, Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 4.
Η ομάδα της Πάρου πέρασε στο final 4, που θα γίνει στη Σαντορίνη 20-21/3 και θα 
αντιμετωπίσει στον πρώτο αγώνα τον Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.

Στην 1η θέση στο Περιφερειακό ο Θ. Τσουκάρης

Νέος χρόνος με νίκες 
Την (1η) πρώτη θέση στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, 
που ήταν το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών 
της κατηγορίας Optimist με διοργανωτή τον Ναυτικό 
Όμιλο Βούλας στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, κατέκτησε 
ο αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πάρου Θοδωρής 
Τσουκάρης.
Στους αγώνες που έγιναν στη θαλάσσια περιοχή της 
Βούλας και συμμετείχε η αφρόκρεμα της κατηγορίας, 
πήραν συνολικά μέρος 143 αγόρια και 77 κορίτσια. 
Παρά τον έντονο συναγωνισμό και τον κακό καιρό κατά 
την πρώτη μέρα, που δεν επέτρεψε να γίνει η τρίτη 
κούρσα, όλοι οι αθλητές μας κατέκτησαν πολύ καλές 
θέσεις στη γενική κατάταξη.
Την 9η θέση κατέλαβε η Βενετία Θεοχαρίδη, την 10η ο 
Φίλιππος Μαθιέλλης, την 11η ο Νικόλαος Πατέλης, την 20η η Κατερίνα Γκόκα, 
την 21η η Φιλίππα Γκόκα, την 23η ο Νικόλαος Σκιαδάς, την 28η ο Παναγιώτης 
Βρότσος την 63η ο Νικόλαος Πιερτζοβάνης και την 69η ο Γεώργιος Δαφερέρας.
Ο προπονητής του Ν.Ο.Π. κ. Βασίλης Σωτηρίου εμφανώς ικανοποιημένος 
δήλωσε: «Είμαι αισιόδοξος για τη νέα χρονιά. Οι αθλητές  μας έχουν πάρα πολύ 
καλή αγωνιστική κατάσταση».

Επιτυχία σε Ολυμπιακή 
κατηγορία 

Με αθλητές παγκοσμίου επιπέδου 
αναμετρήθηκε η πρωταθλήτρια μας 
στα  Laser rdl, Σταυρούλα Θεοχάρη 
στους αγώνες του Κυπέλλου «Μέγας 
Αλέξανδρος», που διοργάνωσε από 
3 έως 7 Μαρτίου ο Ναυτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης στο Θερμαϊκό. Η 
Σταυρούλα κατέκτησε τη 2η θέση 
στην κατηγορία της και την 3η  στη γενική κατάταξη. Οι καιρικές συνθήκες ήταν 
ιδιαίτερες με ομίχλη ή δυνατούς ανέμους, αλλά παρ’ όλα αυτά συμπληρώθηκε 
ο απαιτούμενος αριθμός ιστιοδρομιών, ώστε να μετρήσει ο αγώνας για την 
κατάταξη αθλητών στην Εθνική ομάδα.  
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Παναγιώτης Ρήγας:

Λύνεται το πρόβλημα 
των «τυφλών» 
οικοπέδων
Λύνεται το πρόβλημα των 
«τυφλών» οικοπέδων 
στους οικισμούς κάτω 
των  2.000 κατοίκων, 
επισημαίνεται σε 
ανακοίνωση του 
βουλευτή Κυκλάδων του 
ΠΑΣΟΚ Π. Ρήγα. 
Όπως αναφερόταν σε 
δημοσίευμα της ΦτΠ, 
η αναδρομική ισχύς 
του Π.Δ. 1828/2008, 
δημιουργούσε τεράστια 
προβλήματα σε οικοπεδούχους οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων που είχαν 
προβεί σε κατατμήσεις ή σε οικοδόμηση των οικοπέδων, αφού πλέον θα 
εμφανίζονταν ως μη οικοδομήσιμα, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Σύμφωνα με όμως με ανακοίνωση του κ. Ρήγα, «το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, με νέα του εγκύκλιο, θα αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα που δημιούργησε η προηγούμενη εγκύκλιος του ιδίου Υπουργείου και 
ήλθε σε συνέχεια της 1828/2008 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Ο βουλευτής τονίζει, ότι «ο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους οικισμούς κάτω 
των 2.000 κατοίκων, ήταν πράγματι εκρηκτικό, με δυσμενέστατες επιπτώσεις 
στις ιδιωτικές περιουσίες, στις συναλλαγές, στην οικοδομή και γενικά στην 
τοπική οικονομία» και σημειώνει, πως η νέα εγκύκλιος θα εξαφανίζει την 
αναδρομικότητα στην ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ, η οποία θα 
ισχύει για το μέλλον».
Σημειώνει επίσης, ότι «το Υπουργείο οφείλει να προβλέψει διαδικασίες 
όσο το δυνατόν λιγότερο χρονοβόρες και γραφειοκρατικές, προκειμένου 
να οικοδομούνται τα άρτια οικόπεδα που θα προκύπτουν από κατατμήσεις 
μεγαλύτερων οικοπέδων σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων».

Οικολογικός περίπατος στον Αϊ Γιάννη Δέτη

Πεζοπορία και 
καθαριότητα…
Αρκετά ικανοποιητική ήταν η ανταπόκριση στην πρόσκληση, την Κυριακή 7 
Μαρτίου, του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου,  Αϊ Γιάννης 
Δέτης, για να καθαρίστεί ο όμορφος αυτός χώρος από τα σκουπίδια.
Περίπου 80 άτομα συγκεντρώθηκαν στο αναψυκτήριο, χωρίστηκαν σε ομάδες και 
ακολουθώντας τα μονοπάτια, που έχουν ήδη διαμορφωθεί, δεν άφησαν κανένα 
σκουπίδι να καταστρέφει το τοπίο. Σακούλες με πλαστικά, γυαλιά και χαρτιά, 
συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης. Τα ξύλα κάηκαν 
σε μια μεγάλη φωτιά στην παραλία του Τούρκου. 
Το εγχείρημα, το οποίο ήταν επιτυχημένο, θα επαναληφθεί και όσοι αγαπούν τον 
περίπατο και την καθαρή φύση, ας κοπιάσουν στην επόμενη πρόσκληση.

Σκίτσο μαθήτριας από την 
Αντίπαρο για τα κομμένα δέντρα 
στην παραλία του μικρού νησιού.
Τα δέντρα κόπηκαν αυθαίρετα 
και κατόπιν εορτής θα ληφθεί 
απόφαση από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο για το αν θα πρέπει 
να κοπούν ή όχι. Πρωτότυπο!...

Από το antiparios blog

Τ.Ε ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου

Αιδώς… «αχρείοι»
Οι δυνάμεις των ΜΑΤ του 
«προστάτη του πολίτη» 
Χρυσοχοΐδη, χτύπησαν 
τον Μανώλη Γλέζο. Το 
γεγονός δεν ήταν τυχαίο. 
Αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της φιλοσοφίας 
της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου και του 
τρόπου λειτουργίας 
των κατασταλτικών 
μηχανισμών.
Χτυπήθηκε ο Μανώλης 
Γλέζος, ο «πρώτος 
παρτιζάνος» του 
αγώνα ενάντια στους 
Ναζιφασίστες κατακτητές, τη στιγμή που ο Παπανδρέου και η κυβέρνησή του 
ξεπουλάει ό,τι έχει απομείνει από την Ελλάδα στους «νέους κατακτητές», την 
οικονομικο- πολιτική ελίτ Γερμανίας, Γαλλίας και Αμερικής και τις ανέλεγκτες 
«ελεύθερες αγορές». Για τον λόγο αυτό, το χτύπημα στον Μανώλη Γλέζο παίρνει 
συμβολική σημασία, γιατί στο πρόσωπό του χτυπήθηκε ο δημοκρατικός πολίτης, 
η ίδια η Δημοκρατία. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν γνώριζαν ή όχι ποιος 
είναι ο Μανώλης Γλέζος και η Ιστορία του, γιατί δεν είναι σίγουρο πιο από τα δύο 
είναι πιο σοβαρό. 
Χτυπήθηκε αυτός που κατέβασε την Ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη.
Χτυπήθηκε αυτός που συνεχίζει να πρωτοστατεί στο κίνημα για την επιστροφή των 
κλεμμένων από τους Γερμανούς στην Κατοχή και για τις Γερμανικές πολεμικές 
αποζημιώσεις.
Χτυπήθηκε αυτός που 70 χρόνια μετά, συνεχίζει να αγωνίζεται για τα ανεκπλήρωτα 
ιδανικά της Δημοκρατίας και της Αριστεράς.
Τα «παλληκάρια» του Χρυσοχοΐδη, δεν σεβάστηκαν ούτε την ιστορία του, ούτε την 
ηλικία του, προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις εντολές της «σοσιαλιστικής», 
κατά τα άλλα, πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου «Προστασίας του Πολίτη» (οι 
βαρύγδουπες ονομασίες μας μάραναν). 
Συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στον συμπατριώτη και Σύντροφό μας Μανώλη 
Γλέζο και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί του, για 
την ανασυγκρότηση της Αριστεράς και των δυνάμεων της εργασίας, για να 
ξημερώσουν στον τόπο μας καλύτερες μέρες.  
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 Γιατί 
δεν πα-
ραδειγ-
ματίζο-
νται όλοι 
οι υπο-
ψ ή φ ι -

οι του νησιού μας από την κυρία υπο-
ψήφια, που ακόμη δεν είναι υποψήφια, 
ότι μπορούν να λύσουν όλα τα προβλή-
ματα του νησιού, να «πείσουν» γι’ αυτό 
τους ψηφοφόρους και να κερδίσουν τις 
εκλογές;
Τα πράγμα είναι απλά. Κάνουμε μία συ-
νεδρίαση για το όποιο ζήτημα, βγάζου-
με τρεις – τέσσερις πύρινους λόγους 
του δεκάρικου, στέλνουμε μια επιστο-
λή προς τους αρμόδιους φορείς με αί-
τημα την επίλυση του θέματος και αυτό 
είναι όλο. 
Όπως για παράδειγμα το νοσοκομείο. 
Το πρόβλημα θεωρείται λυμένο. Δοξά-
στε με!

 Φυσικά όλα αυτά, δεν έχουν καμία 
σχέση με την ανακοίνωση του χρονο-
διαγράμματος υλοποίησης του νέου αε-
ροδρομίου από τον κ. Βλαχογιάννη. Ούτε 
που το σκέφτηκε να κάνει relance στην 
«απραξία» του αντιπάλου. Απλές συ-
μπτώσεις!

 Κόπηκαν πέντε δέντρα, γιατί; Ξέρω 
'γω γιατί. Τα πέντε όμως με απόφαση 
των Κοινοτικών Συμβούλων, έγιναν τρία, 
ενώ είχαν πει ότι θα έκοβαν ένα. Φυσι-
κά, σύμφωνα με την απόφαση, δεν τα 
έκοψε κανένας. Αν καταλάβει κάποιος τι 
γίνεται εκεί στο ανεξάρτητο βασίλειο της 
Αντιπάρου, θα κερδίσει ένα πολυήμερο 
ταξίδι στο Δεσποτικό.
 

 Που πας ρε Καραγιαννιώτηηηηη…;

  Έγγραφο από την κοινότητα Αντιπά-
ρου προς τον Ε/Σ Πάρου - Αντιπάρου: 
"Σας διαβιβάζουμε την απόφαση Κοι-

νοτικού Συμβουλίου με αρ. 117/04-03-
2010 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την 
εκ περιτροπής βάρδια κάθε Κυριακής να 
είναι ανοιχτό ένα Σούπερ Μάρκετ προς 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νη-
σιού" και παρακαλούμε όπως μεριμνή-
σετε για το θέμα των Κυριακών ώστε 
να υπάρχει εκ περιφοράς ένα Σούπερ 
Μάρκετ ανοικτό.
Τελικά στην Αντίπαρο λόγω Πάσχα εκτός 
από τον Επιτάφιο θα περιφέρουν και τα 
Σούπερ Μάρκετ;

 Ενόψει δημοτικών εκλογών, η υπο-
ψήφια (λιμενολόγος) δήμαρχος, που 
δεν είναι υποψήφια, έδωσε αμέσως 
λύση και στο μεγάλο πρόβλημα του 
Εμπορικού λιμανιού σε συζήτηση που 
είχε με τους φορτηγατζήδες: Να μετα-
φερθεί στα αβαθή Πούντας - Αντιπά-
ρου, όπου θα τοποθετηθούν ράγες στο 
βυθό της θάλασσας για να μπορούν να 
…τροχιοδρομούν τα φορτωμένα εμπορι-

κά πλοία! Ευφυές το σχέδιο. Δοξάστε με!
 Θα το ξαναπούμε: Τα παιδιά του 

ΕΠΑΛ έθεσαν ένα πρόβλημα σωστά 
και υπεύθυνα στις αρμόδιες αρχές και 
στα τοπικά ΜΜΕ. Ορισμένοι το εκμε-
ταλλεύτηκαν, εκδηλώνοντας τα ρατσιστι-
κο - φασιστικά τους αισθήματα, αλλά τέ-
λος σ΄αυτό βάζει με παρέμβασή του ο 
Δήμαρχος μαζί με τους μαθητές, με εκ-
προσώπους των οποίων συναντήθηκε 
πρόσφατα. 
Η υπευθυνότητα των παιδιών και των 
αρχών σταματούν τη «μαύρη» ανευθυ-
νότητα.  

 Πάλι με μπέρδεψε ο Καρατζάς. 
«Κάθε πράγμα στον καιρό του» μας λέει 
στην απάντηση που μας έστειλε. Τη φρά-
ση αυτή χρησιμοποιούσε ο Βλαχογιάν-
νης πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά 
του.  Λέτε να μας εκπλήξει και ο Καρα-
τζάς, δηλώνοντας όταν έρθει η ώρα, ότι 
θα είναι υποψήφιος δήμαρχος;

με το φακό
 της 

Κυνηγοί με οικολογική συνείδηση

Απελευθέρωσαν πέρδικες σε Πάρο και Αντίπαρο

Περίπου 300 πέρδικες α
πελευθέρωσαν Τρίτη και Τετάρτη, τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλό-

γου Πάρου – Αντιπάρου, σε συνεργασία με το θηροφύλακα, σε διάφορα σημεία του νησιού μας 

και στην Αντίπαρο. 

Οι πέρδικες μεγάλωσαν σε ένα περιορισμένο με σύρμα χώρο ψηλά στο άσπρο 
Χωριό και τώρα 

που είναι η εποχή για την αναπαραγωγή τους, αφέθησαν ελεύθερες. 

Η απελευθέρωση της περασμένης Τρίτης και Τετάρτης ήταν η δεύτερη και αναμένεται να γίνουν 

και άλλες, αφού κλουβιά με πέρδικες, εκ
τός από το Άσπρο Χωριό, υπάρχουν στις Λεύκες, στο Κα-

μάρι και στον Άγιο Γεώργιο. Συνολικά, θα απελευθερωθούν χίλιες πέρδι
κες.

Όταν ρωτήθηκαν οι κυνηγοί, αν τις ελευθερώνουν τώρα για να τις σκοτώσουν αργότερα, ενοχλήθη-

καν. Τις πέρδικες, μας είπαν, τις εκτρέφουμε όλο το χρόν
ο, τις απελευθερώνουμε για ν’ αναπαραχθούν 

και σκοτώνουμε το περίσσευμα και βέβαια όχι πάνω από τέσσερα πουλιά, όσο δηλαδή επιτρέπει ο ν
ό-

μος. Οι λαθροθήρες είναι αυτοί που κάνουν τη ζημιά και σκοτώνουν ανεξέλεγκτα. 

Την απελευθέρωση δέχτηκαν με χαρά τα καμαρωτά πουλιά, που έφευγαν από 

τα χέρια των ελευθερωτών τους με δύναμη για να ζήσουν 

πια στο φυσικό τους περιβάλλον.


