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Ο δρόμος του αγώνα
είναι πλέον μονόδρομος

Με το Ψήφισμα του Δ.Σ. διεκδικούμε δωρεάν και Ενιαίο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΜΠ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι εκπρόσωποι της "ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε." Δ.Πέγιος και Ν.Αστροκώστας 
με τον Δήμαρχο Χρ.Βλαχογιάννη

Διαμορφώθηκε το 
ψήφισμα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που 
θα σταλεί στο υπουρ-
γείο Υγείας και σε 
όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, για τα 
προβλήματα που υπάρ-
χουν στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου. Το ψήφισμα δεν 
έχει λάβει ακόμη την 
οριστική έγκριση, κα-
θώς μελετάται από όλα 
τα μέλη της Επιτροπής, ώστε να λάβει την τελική του 
μορφή και να σταλεί στους αρμόδιους με τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα και απαίτηση την εξεύρεση λύσης. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο ψήφισμα γίνεται 
αναφορά της κατάστασης που επικρατεί στις υπηρεσί-
ες υγείας στην Πάρο και στην Αντίπαρο και τονίζεται ότι 
παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις για την υγεία των κατοί-
κων των νησιών μας.

Η κατάσταση στο Κέντρο υγείας χαρακτηρίζεται ως 
τραγική, λόγω της έλλειψης γιατρών γενικής ιατρικής, 
που έχει ως αποτέλεσμα την μετ’ εμποδίων λειτουργία 
των πρωινών ιατρείων, ενώ  δεν βγαίνει το πρόγραμμα 
εφημεριών.

Τονίζεται η έλλειψη παιδιάτρων, όταν από 20ετίας το 
Κ.Υ. Πάρου διέθετε δυο, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν 
και σήμερα με υπερδιπλάσιο πληθυσμό το νησί δεν έχει 
κανέναν. 

Τονίζεται ότι σύντομα δεν θα υπάρχει ούτε γυναικο-
λόγος, επίσης λόγω συνταξιοδότησης, ενώ δεν υπάρχει 
ορθοπεδικός μετά την αποχώρηση του ιατρού το 2003.

Για το παράρτημα 
ΕΚΑΒ Πάρου, τονίζεται 
ότι αδυνατεί να εξυπη-
ρετήσει λόγω έλλειψης 
προσωπικού όλες τις 
βάρδιες του Κ.Υ., με 
αποτέλεσμα να ζητείται 
από τους ασθενείς να 
μεταφέρονται με δικό 
τους μέσο στο Κ.Υ. ή 
να ζητούν τη συνδρο-
μή της Αστυνομίας,  της 
Πυροσβεστικής, όταν 

δεν υπάρχει κάλυψη της βάρδιας από ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ. 

Τονίζεται ακόμη, ότι οι πολίτες της Πάρου και της 
Αντιπάρου νοιώθουν ανασφαλείς και ταυτόχρονα αγα-
νακτούν όταν διαπιστώνουν, ότι οι παροχές υγείας που 
προσφέρονταν στο Κέντρο Υγείας σήμερα, αντί να ανα-
βαθμίζονται, υποβαθμίζονται σε επικίνδυνο βαθμό. Γι’ 
αυτό ζητείται από τα αρμόδια υπουργεία και φορέις: 

1.  Η πλήρης κάλυψη των θέσεων του Κέντρου Υγείας 
όπως προβλέπονται από το σχέδιο του οργανισμού που 
έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια από το ΠΕΣΥ με προσλή-
ψεις σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, με σχέση 
εργασίας μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες.  

2. Η  πλήρης κάλυψη των θέσεων στα Πολυδύναμα 
και Αγροτικά Ιατρεία όπως προβλέπεται από τους οργα-
νισμούς τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν 
κενά στους αγροτικούς ιατρούς, από τη στιγμή που 
φεύγουν έως ότου έλθουν οι επόμενοι. 

συνέχεια σελ.5                                                                          

Β. Κορκίδης: Καταγγέλω την αυθαιρεσία Μπάιλα 

Αποφάσεις καθ’ υπόδειξη 
των Εμπ/κων Συλλόγων

Αυθαίρετη χαρακτηρίζει την απόφαση του τέως Νο-
μάρχη Δ. Μπάιλα για το ωράριο των καταστημάτων, ο 
Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ) Β. Κορκίδης και επισημαίνει ότι η Ένωση λαμ-
βάνει τα μέτρα για να μην βρεθεί και πάλι μπροστά σε 
ανάλογα φαινόμενα. Με παρεμβάσεις προς το αρμόδιο 
υπουργείο ζητείται, η όποια απόφαση από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία της αγοράς, να λαμβά-
νεται κατόπιν αιτήματος των Εμπορικών Συλλόγων. 

Για το θέμα της κίνησης Μπάιλα σχετικά με το ωρά-
ριο, ο κ. Κορκίδης δήλωσε στη ΦτΠ: «Η απόφαση αυτή 
είναι αυθαίρετη και εμείς θέλουμε να την αποτρέψουμε. 
Βλέπουμε, ότι το τελευταίο διάστημα η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση παρεμβαίνει σε θέματα λειτουργίας της αγοράς.

       συνέχεια σελ.8

Γιάννης Λεβεντάκης:

Είμαστε σε καλό δρόμο…
Την προσαρμογή στα νέα δεδομένα του «Καλλικρά-

τη», αλλά και την αντιμετώπιση των λαθών και των 
παραλήψεων παρελθόντων ετών, επιχειρεί ο νέος Δή-
μαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης. Με τους συνεργά-
τες του ξημεροβραδιάζεται στο Δήμο και όπως δηλώνει 
στη συνέντευξή του, είναι σε καλό δρόμο. 

Έχετε μπει στην ευθεία και προχωράτε κ. Λεβεντά-
κη. Είστε ευχαριστημένος από τα έως τώρα δεδομένα;

Ναι, είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που προ-
χωράμε. Ότι απαιτείται από τον Καλλικράτη το έχουμε 
πράξει σ’ ένα βαθμό, ενώ ήδη έχουμε καταθέσει στην 
Περιφέρεια προς έγκριση Τεχνικό Πρόγραμμα και προ-
ϋπολογισμό. Πιστεύω πως με την ίδια επιτυχία θα προ-
χωρήσουμε στη δημιουργία ΔΕΥΑΑ και Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου και θα διεκδικήσουμε περίπου το 10% 
από Δ.Λ.Τ. Πάρου – Αντιπάρου που μας ανήκει δικαιω-
ματικά.        συνέχεια σελ.4
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
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Εκτύπωση: 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: 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: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο Πατσαρός Κων/νος του Γεωργίου και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Άνδρο 

και κατοικεί στην Πάρο και η Παντελαίου Μαρία του Εμμανουήλ και της Κυριακής 
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν το Φεβρουάριο 
του 2011 στο Δημαρχείο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, έστειλε ο  Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Στην επιστολή 
τονίζεται:

«Με την ευκαιρία της επανεκλογής σας, ο Σύλλογός μας επιθυμεί να σας εκφράσει 
τα θερμά συγχαρητήρια του προέδρου και των μελών του και να σας ευχηθεί ολό-
ψυχα την ευόδωση των προσπαθειών σας για την ήπια ανάπτυξη του νησιού μας στο 
πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος».

Αγαπημένο μου ημερολόγιο 
«Θέλω να έρθεις να τη δεις», μου είπε ο καλός συνάδελφος Παναγιώτης Σπύρου 

και αναφερόταν στην παράσταση «Αγαπημένο μου ημερολόγιο»,  που σκηνοθετούσε 
σε κείμενα δικά του με τη Θεατρική Παιδική Συντροφιά Νάουσας του Χ.Ο.Ν.. Γνωρίζο-
ντας τον Παναγιώτη και το έργο του ανέμενα να ιδώ κάτι ενδιαφέρον.  Η παράσταση 
ξεπέρασε τις προσδοκίες μου.

Σκηνοθετικά σφιχτή και δεμένη, άψογη  παιδαγωγικά και μουσικοκινητικά, πα-
ρουσίαζε στα παιδιά (και στους μεγάλους) το πρόβλημα της παιδικής λαθρομετανά-
στευσης, αναφέροντας τα ζητήματα εκείνα που καταδεικνύουν το θέμα και προβλη-
ματίζουν, αλλά δεν πληγώνουν τις παιδικές ψυχές.

 Τα σκηνικά και τα κουστούμια που συνέβαλαν ιδιαίτερα στη δημιουργία μιας θε-
ατρικής ατμόσφαιρας ήταν λιτά, ιδιαίτερα έξυπνα και 
μαζί με τον φωτισμό βοήθησαν πολύ να αναδειχθούν τα 
δρώμενα επί σκηνής.  

 Το ίδιο καλή ήταν και επιλογή της μουσικής. Πόσο 
ωραία ταίριαξε το υπαρξιακό τραγούδι του Μελένιου 
από τη διαχρονική Τενεκεδούπολη στο στόμα της μι-
κρής Μάτας! 

Και η μικρή ηθοποιός που έπαιζε τη Μάτα, αφοπλι-
στικά άμεση και αθώα, με την πολύ καλή της ερμηνεία 
που υποστηρίχτηκε από τις εξίσου πολύ καλές ερμηνεί-
ες μιας μεγάλης ομάδας μικρών και ενήλικων ηθοποι-
ών, άγγιξε τις καρδιές μας. 

Το ίδιο το θέμα του έργου, σε μια δύσκολη εποχή, 
αποτελεί τόλμη και μια φωνή λογικής, για να μη χάσου-
με το μέτρο της ανθρωπιάς μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, 
εύγε σε σένα και στους  υπόλοιπους συντελεστές της 
παράστασης, αλλά και στους γονείς που κατευθύνουν 
τα παιδιά τους σε τέτοιες δραστηριότητες. 

Παλασία Γεωργιάδου

Η Γιορτή του Τσίπουρου 
στην Αντίπαρο

Συνεχίστηκε για έκτη συνεχή χρονιά η Γιορτή του Τσίπουρου στην Αντίπαρο και ο 
σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου Τσίπουρου παραγωγής 2010.

Η φετινή Γιορτή ήταν η πολυπληθέστερη όλων, αφού το γεγονός αγκαλιάζεται όλο 
και περισσότερο από τον κόσμο της Αντιπάρου, αλλά και από φίλους που έρχονται 
στο νησί για το σκοπό αυτό.

Άρχισε το 2005 από έμπνευση και μεράκι του κ. Νίκου Μαριάνου και φαίνεται ότι 
έχει πλέον καθιερωθεί ως Πολιτιστικός θεσμός του νησιού.

Το γεγονός πλαισιώθηκε από νησιώτικη ορχήστρα και όλοι οι παρευρισκόμενοι 
γλέντησαν με την ψυχή τους μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στον διαγωνισμό βραβεύτηκε το Τσίπουρο του κ. Γεράσιμου Βιάζη, ο οποίος δια-
θέτει και παραδοσιακό καζάνι παραγωγής. Άντε και του Χρόνου!!

Ένας δικός μας άνθρωπος 
στο Λιμενικό Σώμα

Ένας δικός μας άνθρωπος, ο αντιναύαρχος Θεόδω-
ρος Φουστάνος,  πήρε πρόσφατα τη θέση του Α’ υπαρ-
χηγού του Λιμενικού Σώματος, με αρχηγό τον κ. Κων/νο 
Σούλη και β’ υπαρχηγό τον κ. Γ. Βαλεργάκη. 

Ο κ. Φουστάνος έρχεται από παιδί στην Πάρο (1963), 
κυρίως τα καλοκαίρια και έχει ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις 
με τους ψαράδες της Νάουσας, αλλά και με άλλους Πα-
ριανούς. Όσοι συμπολίτες μας τον γνωρίζουν, τον χαρα-
κτηρίζουν ως ηθικό άνθρωπο και έντιμο αξιωματικό.

Ευχόμαστε στον Θεόδωρο Φουστάνο, σύντομα και 
Αρχηγός…

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων

Μεγάλη έλλειψη υπαλλήλων 
Την έλλειψη υπαλλήλων στην ΠΥΤ Κυκλάδων και τα προβλήματα που συνεπάγε-

ται, επισημαίνει με επιστολή της προς το υπουργείο Πολιτισμού  & Τουρισμού, στον 
Πρόεδρο του ΕΟΤ και στους βουλευτές Κυκλάδων η Κυκλαδική Ομοσπονδία Του-
ριστικών Καταλυμάτων.

Στην επιστολή τονίζεται:
«Στην ΠΥΤ Κυκλάδων υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων. Αντί για 23 υπαλλήλους, έχει 

μόνο 5. Οι υπάλληλοι με STAGE έφυγαν πλέον και η υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει σωστά, όταν έχει τέτοιο φόρτο εργασίας. Μόνο τα τουριστικά καταλύματα του 
κλάδου μας είναι πάνω από 3.500, συν τα ξενοδοχεία, συν τα τουριστικά γραφεία, 
συν τα ενοικ. αυτοκίνητα κλπ. Έχει μείνει μόνο μια μηχανικός και για να ελεγχθεί ένας 
φάκελος μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. 

Οι υπάλληλοι είναι ευσυνείδητοι και ιδιαίτερα εξυπηρετικοί, αλλά δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε πενταπλάσια! καθήκοντα.

Παρακαλούμε φροντίστε για τη στελέχωση της υπηρεσίας.
Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Καρατάσος.

Αστυνομικοί του Αστυ-
νομικού Τμήματος Πάρου, 
συνέλαβαν βραδινές ώρες 
του Σαββάτου  29/01/στην 
Νάουσα μια  ημεδαπή μαθή-
τρια, ηλικίας 17,5 ετών,  για 
κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαί-
σιο καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών και 
μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθη-
κε  νομότυπη έρευνα στην οικία της, κατά τη διάρκεια 
της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα (10) δεν-
δρύλλια  ινδικής κάνναβης, μήκους από  δυο έως έξι 
εκατοστά. 

Η δράστης με την σε βάρος της σχηματισθείσα δικο-
γραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία.

Σύλληψη ανήλικης
στην Πάρο για παράβαση  
Νόμου Περί Ναρκωτικών

Συλλόγος Γονέων 
2ου Δημοτικού
Παροικίας

Πρόεδρος: Δημήτρης Γεωρ-
γιάδης, Αντιπρόεδρος: Θοδωρής 
Ντόμπρης, Γεν. Γραμματέας: Φιλία 
Γρηγοράσκου, Ταμίας: Λαμπρινή 
Βαλαβάνη, Μέλος Α’: Κατερίνα 
Παναγάκη,Μέλος Β’: Αναστασία 
Μεσσολογγίτη, Μέλος Γ’: Στέλιος 
Μπιζάς, Αναπληρωματικά μέλη: 
Γιάννης Κουρμούκης και Μανώλης 
Κοντόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Ο.Π με την 454/16-01-2011 από-
φαση του, συγκαλεί Γενική Συνέ-
λευση  των μελών του, που θα γίνει 
την  Κυριακή 13/02/11 ώρα 11:00 
στις εγκαταστάσεις του ομίλου πε-
ριοχή Λιβάδια. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 20/02/11 ώρα 
11:00 στον ίδιο χώρο.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης είναι τα ακόλουθα:

1) Οικονομικός Απολογισμός
2) Διαγραφή μέλους.

Πεζοπορία
Το Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ ενημερώνει ότι το 

Σάββατο 5/2 θα πραγματοποιήσει πεζοπορία στη δι-
αδρομή Αγιος Αντώνιος - Φάρος (στοv Καλόγερο). Τα 
μέλη θα συναντηθούν στις 15.30 στο μύλο, στην  Μάρ-
πησσα. Διάρκεια διαδρομής: 2 ώρες.

Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 
ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους 
νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή μπανάνα σε 
σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά 
παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να έχουν κατανα-
λώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν. Σε περίπτω-
ση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 
6981055687.

Το Τριώδιο φέτος
ανοίγει στην Νάουσα… 

Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα της Νά-
ουσας ανιχνεύει τις διαθέσεις όλων για πρω-
τότυπα πράγματα που διανθίζουν τις  τοπικές 
παραδόσεις. 

Νέοι και μεγαλύτεροι από όλη την Πάρο, 
ετοιμάζουν πράγματα: Ετοιμάζουν σατιρικά τη-
λεοπτικά… και μη, δρώμενα, στιγμιότυπα από 
τον κόσμο του παραμυθιού, χορούς της Απο-
κριάς, αλλά και χορωδιακό τραγούδι.

Κι όλα αυτά με ζωντανή μουσική και τρα-
γούδια για να γλεντήσουν όλοι. Την Κυριακή 
13 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι στο κέντρο 
«Μινώα», στην Νάουσα. Όλη η Πάρος θα είναι 
εκεί για να δει ένα μεγάλο πρόγραμμα με 20 
θέματα αλλά και να διασκεδάσει.

Μερικά από τα θέματα:
-Αφιέρωμα στο «Πατρινό Καρναβάλι», «Οι 

κανταδόροι του Ιονίου», «Ο Μπιγκ Μπράδερ…
συναντά την Πάττυ στην… Πάρο», Οι παριανοί 
παρουσιάζουν «Πόλκα» και «Μαζούρκα».

Νέο Δ.Σ.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προδρομι-
τών Πάρου. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βούλα Παυλάκη, Αντιπρόε-
δρος: Θοδωρής Αγγούρης, Γραμματέας: Νί-
κος Τριβιζάς, Ταμίας: Μαρία Παυλάκη, Έφο-
ρος: Κατερίνα Δέρβη, Μέλη: Καβάλη Ματίνα 
και Ελευθερία Κεσανοπούλου.

Έκτακτη
Γενική συνέλευση
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Θα τα βρείτε όλα στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Στους δύσκολους καιρούς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς.

Κερδίστε χρήµατα & χρόνο
έχοντας την καλύτερη ποιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ηµερολόγια | Μπλοκ | Τιµολόγια | 500 Κάρτες από 35€ | Flyer |  Έντυπα
1.000 σουπλά από 120€ | Προσκλητήρια γάµου & βάπτισης | Μενού & Τιµοκατάλογοι

∆ιαφηµιστικά  & επαγγελµατικά δώρα | 100 αφίσες Α3 από 100€
Επιστολόχαρτα | Σουβέρ | Folder | Φάκελοι

Ακριβαίνουν τα εισιτήρια
των πλοίων -
Πλήγμα στον τουρισμό

Ποιος φταίει;
Αρκετά πλοία θα πηγαινοέρχονται τη 

νέα σαιζόν στην Πάρο και από τον Πει-
ραιά και από τη Ραφήνα, ενώ από τα 
μέσα Ιουνίου μπαίνει στη γραμμή και το 
νεότευκτο πλοίο της Blue Star, με διπλά-
σια χωρητικότητα από τα Paros - Naxos, 
Ithaki τόσο σε αριθμό επιβατών όσο και 
σε χωριτηκότητα οχημάτων. Η αύξηση 
όμως 8% στα εισιτήρια της Blue Star πι-
θανόν ν’ αποτρέψει πολλούς επισκέπτες 
και τουρίστες να έρθουν, όχι μόνο στην 
Πάρο, αλλά γενικότερα στα νησιά. 

Τα ακριβά καύσιμα και οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων, που ούτε μειώνονται ή 
καταργούνται, οδηγούν αναπόφευκτα 
στην αύξηση των ναύλων, υποστηρίζει 
ο εκπρόσωπος της Blue Star Μ. Σα-
κέλης, γιατί όπως λέει, διαφορετικά δεν 
μπορούν να διατηρηθούν τα δρομολόγια. 
Και ναι μεν αυξάνονται τα ναύλα, δεν γί-
νονται όμως, σύμφωνα με τον κ. Σακέλη, 
εκπτώσεις στις υπηρεσίες που προσφέ-
ρονται στο επιβατικό κοινό. Η εταιρία 
ωστόσο, δηλώνει στην ανακοίνωσή της, 
ότι θα προχωρήσει στη μείωση του κό-
στους των ναύλων όταν και η Κυβέρνη-
ση μειώσει τον ΦΠΑ στα εισιτήρια, όπως 
ήδη έχει κάνει με τις υπόλοιπες υπηρεσί-
ες τουρισμού.

Αύξηση 8% στα εισιτήρια των πλοί-
ων κ. Σακέλη;

Ναι από την 1η Απριλίου.
Επειδή ήδη είναι ακριβά τα εισιτήρια 

και για το λόγο αυτό οι επισκέπτες απο-
φεύγουν τα νησιά, δεν θα είναι περαιτέ-
ρω αποτρεπτική η αύξηση των ναύλων 
για τους τουρίστες;

Γιατί απευθύνεστε σε μένα, στην εται-
ρία και δεν απευθύνεστε σε εκείνους 
που αύξησαν το ΦΠΑ τρεις φορές μέσα 

σε ένα χρόνο. Σ’ εκείνους, οι οποίοι βά-
ζουν χαράτσι πάνω στα εισιτήρια. Πλη-
ρώνει ο επιβάτης πράγματα που είναι μη 
ανταποδοτικά.  Πρέπει κάποια στιγμή να 
καταλάβουμε ότι το εισιτήριο δεν το δι-
αμορφώνει η εταιρία, αλλά οι κρατήσεις 
που επιβάλλονται από το κράτος και είναι 
μη ανταποδοτικές και απαράδεκτες. Όλα 
είναι πανάκριβα. Πως θα μπορέσουμε να 
διατηρήσουμε τα δρομολόγια ή να κατα-
σκευάσουμε καινούρια καράβια; 

Όπως πιέζουμε εμείς προς την κα-
τεύθυνση να μειωθούν οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων, το ίδιο πρέπει να κάνετε και 
εσείς. Αυτή τη στιγμή τα εισιτήρια για τα 
Ι.Χ. που είναι ήδη ακριβά, επιβαρύνονται 
41% και οι επιβάτες 31%. Αυτοί οι φόροι 
δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα να πάμε 
προς την κατεύθυνση για μείωση των 
φόρων και των κρατήσεων υπέρ των 
τρίτων. Εδώ ακόμη παίρνουν αχθοφορι-
κά. Υπάρχουν αχθοφόροι; 

Νομίζω ότι στην Πάρο δεν υπάρ-
χουν αχθοφορικά; 

Στην Πάρο δεν ισχύει, αλλά ισχύει στα 
άλλα νησιά. Στην Πάρο καταργήθηκαν, 
γιατί εμείς και τα πρακτορεία κάναμε 
παρέμβαση. Όμως, με τους φόρους και 
τις κρατήσεις ληστεύουν τους επιβά-
τες. Ο επιβάτης πληρώνει ακόμη και την 
ανεργία των ναυτικών. Επίσης, είμαστε 
απροστάτευτοι στα μονοπώλια των πε-
τρελαίων που μας χαρατσώνουν. Εμείς 
πάντως οφείλουμε να διατηρήσουμε τις 
υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο αποφασίσαμε την αύξηση, γιατί 
δεν έχουμε άλλη λύση. 

Αλλαγή πλεύσης 
Για την αύξηση των εισιτηρίων η ΦτΠ 

απευθύνθηκε και στον ταξιδιωτικό πρά-
κτορα Δ. Πετρόπουλο, ο οποίος κάνει 
λόγο για αλλαγή πλεύσης στην πολιτική 
που ίσχυε και για τις γραμμές όπου το 
εισιτήριο ήταν φθηνότερο, παρά το γε-
γονός ότι τα νησιά αυτά, ήσαν πολύ πιο 
μακριά από τον Πειραιά, απ’ ότι η Πάρος.

Πως γίνεται κ. Πετρόπουλε στην 
Κρήτη να είναι φθηνότερο το εισιτήριο; 

Δεν είναι πια. Σταμάτησαν και οι προ-
σφορές που γινόταν.  Ίσχυσαν έως τις 
γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά στο 
πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εμπορικής 
πολιτικής οι εμπορικές εκπτώσεις που 
υπήρχαν και στην Κρήτη, εισιτήρια με 19 
ευρώ, καταργήθηκαν. Το εισιτήριο στην 
Πάρο, η οικονομική θέση θα στοιχίζει 
από την 1η Απριλίου 32,5 ευρώ για την 
Κρήτη  από τον Πειραιά οικονομική θέση 
στοιχίζει 37,5. Παραμένει ωστόσο η ίδια 
τιμή για το Ι.Χ. στα 64 ευρώ, ενώ για την 
Πάρο είναι 81,5, γιατί είναι μεγαλύτερες 
οι χωρητικότητες των πλοίων για Κρήτη. 

Σε ότι αφορά στην τιμή των εισιτηρί-
ων, στο ναύλο που πληρώνει ο επιβάτης, 
περίπου το 35 – 40% είναι φόροι που ει-
σπράττονται υπέρ τρίτων από το Δημό-
σιο. Αφορούν τον ΦΠΑ, το ΝΑΤ, τα κατά 
τόπους Λιμενικά Ταμεία, τον ΟΛΠ, φόρος 
για τις άγονες γραμμές, αχθοφορικά …

Πόσοι από αυτούς τους φόρους θα 
μπορούσαν να καταργηθούν;

Όλοι δεν μπορούν να καταργηθούν, 
όμως το θέμα ασφάλισης μέσω του ΝΑΤ 
(5%), θα μπορούσε, γιατί  δεν έχει και 
ανταποδοτική αξία. Αυτό είχε γίνει μετά 
το ναυάγιο στο Ηράκλειο με τη λογική 
να καλύπτονται οι επιβάτες από το ΝΑΤ 
σε περίπτωση ατυχήματος. Αλλά τώρα 
τα πλοία έχουν ασφαλιστικές καλύψεις 
που υπερκαλύπτουν όλα αυτά. Επίσης, 
είναι πολύ ακριβά τα τέλη υπέρ ων Ορ-
γανισμών Λιμένος. Τα Λιμενικά Ταμεία θα 
μπορούσαν να είχαν συνολική επιβάρυν-
ση και όχι διπλή επιβάρυνση, δηλαδή και 
το λιμενικό τέλος του κάθε λιμανιού και 
του ΟΛΠ. Ο ΦΠΑ στα οχήματα πάει πλέον 
στο 24%, όπως και σε όλη την Ελλάδα. 
Αυτό είναι εις βάρος της νησιωτικότητας, 
αλλά και του Εμπορίου, γιατί αυξάνει τον 
ΦΠΑ σε όλα τα οχήματα που περνούν 
σαν εμπορεύματα. 

Τα πλοία της γραμμής…
Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο η 

Blue Star έχει κάνει αναδιάταξη δρομο-
λογίων για το 2011. Τη χειμερινή σαιζόν, 
έως πριν από το Πάσχα έχουμε καθημε-
ρινές αφήξεις και αναχωρήσεις από τον 
Πειραιά. Επιπλέον, το Blue Star Naxos 
που εκτελεί δρομολόγιο Τρίτη – Πέμπτη 
– Κυριακή στις 4 το απόγευμα προς Δω-
δεκάνησα θα έρχεται κατευθείαν στην 
Πάρο στις 8.15 μ.μ. 

Αλλαγές θα γίνουν την καλοκαιρινή 
περίοδο, που θα δρομολογηθεί και το 
νέο πλοίο της Blue Star (στα μέσα Ιου-
νίου), το Delos. Το πλοίο αυτό θα εκτε-
λεί πρωινό δρομολόγιο σε αντικατά-
σταση του Paros, για Πάρο – Νάξο – Ιο 
– Σαντορίνη. Το πλοίο Blue Star Paros θ’ 
αντικαταστήσει το Blue Star  Naxos στο 
βραδινό του δρομολόγιο και το Naxos θα 
μπει στη γραμμή Σύρου – Τήνου – Μυ-
κόνου και θα έρχεται στην Πάρο τρεις 
φορές την εβδομάδα, με αναχώρηση  9 
το βράδυ από τον Πειραιά. Επιπλέον για 
την υψηλή περίοδο θα δρομολογηθεί 
και το Blue Star Ithaki καθημερινά στις 
18.45 στη γραμμή από Ραφήνα για Σύρο 
– Πάρο – Νάξο, με επιστροφή στη μία τη 
νύχτα, από Πάρο για Ραφήνα. Ουσιαστικά 
λοιπόν, αυξάνεται η χωρητικότητα μαζί 
με το νέο πλοίο Blue Star  Delos, πάνω 
από 40% σε σχέση με την προηγούμενη 
σαιζόν. Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς, 
όπως λέει ο κ. Πετρόπουλος, θα βρί-
σκουν θέσεις και οι ταξιδιώτες που απο-

φασίζουν να ταξιδέψουν την τελευταία 
στιγμή. 

Τα άλλα πλοία
Η γραμμή ενισχύεται από τα πλοία 

και των άλλων εταιρών. Όπως λέει ο κ. 
Πετρόπουλος, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, η Aegean Speed Lines θα κά-
νει τα ίδια δρομολόγια που έκανε και την 
περσινή σαιζόν από Πειραιά για Πάρο – 
Νάξο σε απογευματινό δρομολόγιο με 
ταχύπλοο πλοίο. Η Hellenic Seaways 
με τα ταχύπλοα θα πραγματοποιεί κυκλι-
κό δρομολόγιο από Πειραιά και Ραφήνα  
προς Πάρο – Νάξο και Τήνο – Μύκονο.
Τα ταχύπλοα Sea Jet  και Super Ferry 
θα δραστηριοποιηθούν στις γραμμές από 
Ραφήνα για Μύκονο – Τήνο – Πάρο και 
το Flying Cat 4 από το Ηράκλειο για τη 
Σαντορίνη – Πάρο και Μύκονο. Αυτός, 
σημειώνει, είναι ο σχεδιασμός που έχου-
με από τις εταιρίες, δεν έχει όμως ακόμη 
ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Σημαντική η κίνηση Μπιζά
Ο κ. Πετρόπουλος έκρινε ιδιαίτερα 

σημαντική την κίνηση του Περιφερειακού 
Συμβούλου Κώστα Μπιζά που έθεσε 
θέμα για την ακτοπλοΐα στην Περιφέρεια. 
Όπως είπε, ο κ. Μπιζάς   επικαιροποίησε 
τις θέσεις στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο. Θέσεις που ο κ. Πετρόπουλος είχε 
εγγράφως καταθέσει στο παρελθόν στα 
Συμβούλια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Κατά τον κ. Πετρόπουλο, εκείνο που 
είναι σημαντικό, είναι η σύνδεση Θεσ/
νίκη- Κυκλάδες – Ηράκλειο, όπως και η 
επικουρική δρομολόγηση πλοίων προς 
τα νησιά μας την υψηλή περίοδο. Θεωρεί 
επίσης, κομβικό σημείο, την εναρμόνιση 
της Ελληνικής νομοθεσίας με την Κοι-
νοτική Οδηγία 3577 που αφορά στη δε-
κάμηνη απασχόληση των πληρωμάτων. 
Δηλαδή, εξηγεί ο κ. Πετρόπουλος, όταν 
ένας πλοιοκτήτης βάλει σε κάποια γραμ-
μή ένα πλοίο πρέπει να το διατηρήσει για 
10 μήνες. Όταν όμως το δρομολόγιο του 
αποδίδει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες 
δεν τον συμφέρει. Η Κοινοτική Οδηγία 
δεν έχει τον περιορισμό της δεκάμηνης 
απασχόλησης. Έχει τεθεί πολλές φορές 
αυτό το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο 
από τις πλειοκτητικές ενώσεις, υπάρ-
χει αντίδραση από την πλευρά της ΠΝΟ, 
αλλά νομίζω ότι στο πλαίσιο των απελευ-
θερώσεων επαγγελμάτων και δραστηρι-
οτήτων, μπαίνει μια βάση να προχωρήσει 
και αυτή η διαδικασία.
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65  ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα 

με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Για τις θέσεις με κωδικό: 101&102: 
1)  Προηγούνται οι δημότες του Δήμου  της νήσου Πάρου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα (Α’ βαθμός εντοπιότητας). 

(2) Έπονται οι δημότες των άλλων Δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β’ βαθμός εντοπιότητας). Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι 
όλων των Νομών της χώρας  (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Κωδικός Θέσης ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 & 102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και 

της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός 
από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-

χεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες του νομού Κυκλάδων, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια 
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος του δήμου Πάρου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο 
e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβά-

λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρε-
σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Πάρου Παροικία Τ.Κ. 84 400, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) υπόψιν κ. Νεκταρίας Βιώνη  (τηλ. επικοινωνί-
ας:2284360126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο της ενότητας «Ζ. ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (του ανωτέρω εντύπου ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.1) δεν συμπληρώνεται από τον υποψήφιο, καθόσον για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεν υφίσταται το κώλυμα της υπέρ-
βασης της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ.1 του 
Ν.3812/2009, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ της ανακοίνωσης). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ 
ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστη-
μα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· 
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρο-
μή: Έντυπα αιτήσεων • Διαγωνισμών Φορέων • Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι • 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές • ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από 
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων • Διαγωνισμών Φορέων • Εποχικού 
(ΣΟΧ). 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα 
των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από 
δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@
asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, 
Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) 
που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το 
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και 
των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13-1-2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συ-
μπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις 
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επι-
λογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της 
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα • Έντυπα αιτήσεων • Διαγωνισμών φορέων • Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΗΣ (13-01-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος  22/12/2010 - Αριθμ. Πρωτ.: 1195
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  01 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
4. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
6. Τις υπ’ αριθμ. 40/20-8-2010 & 41/20-8-2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτι-

κής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου.
7. Τις υπ’ αριθμ.22449/7909/28-9-2010 & 23521/8293/28-9-2010 αποφάσεις έγκρισης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ τ.Β΄1899/17-9-2008 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ.Β΄2069/7-

10-2008).
9. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ : 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ.Β΄/29-4-2010) σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα 

επιλέξιμων δομών ανά νομό για το δήμο Πάρου περιόδου 2010 – 2011 κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 329/17-5-2010 πρό-
σκλησης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

10. Τη σύμβαση από 29/11/2010 μεταξύ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου 
και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. για το σχολικό έτος 2010-11, στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

11. Την Εγκύκλιο 51 με αρ.πρωτ.: οικ.74513/28-12-2010 με θέμα: «Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων, νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών» με την οποία παρατείνεται αυτοδικαίως η θη-
τεία του διοικητικού συμβουλίου των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της συγχώνευσης σε μια κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.3852/2010. 

Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Κοινωφε-
λούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου, που εδρεύει στην Παροικία Πάρου  και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 
ατόμων

101 ΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ
(Για τον Παιδικό Σταθμό 

Αρχιλόχου
«Τα Δελφινάκια») 

&
(Για τον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Παροικίας
 «Τα Μελισσάκια»)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΟΣ

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

Από υπογραφή
της σύμβασης 

έως  31-8-2011
 με δυνατότητα 

παράτασης σε περί-
πτωση συνέχισής του 

προγράμματος

2

102 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-

ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ
(Για τον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Παροικίας
 «Τα Μελισσάκια»)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΟΣ

ΔΕ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Από υπογραφή
της σύμβασης 

έως  31-8-2011
 με δυνατότητα 

παράτασης σε περί-
πτωση συνέχισής του 

προγράμματος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνι-
κός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου 
σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Σύλλογος και Τοπικό Διαμέρισμα Αγκαιριάς

Τίμησαν τον Μανώλη Ραγκούση
Την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα τους 
έκοψαν την Κυρια-
κή 30 Ιανουαρίου, το 
Τοπικό Διαμέρισμα 
Αγκαιριάς και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος 
του χωριού, ο οποίος 
πραγματοποίησε και 
τον απολογισμό του 
2010.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
βραβεύτηκε ο κ. Μανώλης Ραγκού-
σης, για την προσφορά στην πολιτι-
στική ανάπτυξη της Πάρου, για την  
προσφορά του στο Σύλλογο Αγκαιριάς, 
αλλά και για την προσφορά του στα κοι-
νά ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Ομιλία στην
Εκατονταπυλιανή

Η Διοικούσα Επιτροπή  
του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, σας προσκαλεί 
στην ομιλία Σχολής Γονέ-
ων την Κυριακή 6 Φε-
βρουαρίου 2011 και ώρα 
5:30μμ, στο Ιερό Προσκύ-
νημα Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής. 

Ομιλήτρια θα είναι η 
κυρία Καλλιόπη Κόλλια, 
παιδοψυχολόγος, η οποία 
θα μιλήσει με θέμα: "ΓΙΑ-
ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ". Η παρουσία 
σας θα μας τιμήσει και θα 
μας γεμίσει χαρά. 

Διοικούσα Επιτροπή

Ερώτηση για την υποχρηματοδότηση
σχολικών επιτροπών
Δεν καλύπτονται οι ανάγκες

Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Παιδείας, 
Εσωτερικών και Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Μ. Κριτσωτάκης με θέμα: «Σοβαρά προβλήματα 
στη λειτουργία των σχολείων από τη συνεχιζόμενη υπο-
χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών».

Στην ερώτηση τονίζεται ότι οι περικοπές στις επιχορη-
γήσεις των σχολικών επιτροπών, έχουν ως αποτέλεσμα 
τα δημόσια σχολεία να μην μπορούν να ανταποκριθούν 
ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Γι’ αυτό ο βουλευ-
τής ρωτά τους υπουργούς:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αποδοθεί 
άμεσα στις σχολικές επιτροπές το ποσό της χρηματοδό-
τησης που απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν τα ήδη 
συσσωρευμένα χρέη, αλλά και να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις αξιοπρεπούς και εύρυθμης λει-
τουργίας των σχολείων; 

2. Θα αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα για εφαρμογή 
μιας διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής από τις Δημό-
σιες και Δημοτικές επιχειρήσεις - οργανισμούς στα σχο-
λεία;
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Γιάννης Λεβεντάκης:

Είμαστε σε καλό δρόμο…
συνέχεια από σελ.1
Στόχος είναι επίσης, να κρατήσουμε όσες περισσότε-

ρες υπηρεσίες μπορούμε. Προς το παρόν πάντως δεν 
έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλα σιγά – σιγά τακτοποι-
ούνται. Με τη δημιουργία της ΔΕΥΑΑ θα μπει και μια 
τάξη σε ότι αφορά στην κατανάλωση νερού. Λίγοι είναι 
εκείνοι που πληρώνουν. Μάλιστα, μετά από έρευνα δι-
απιστώθηκε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες καταναλώ-
νονται 25.000 κυβικά νερού ημερησίως. Καταλαβαίνετε 
τι έσοδο είναι αυτό για το Δήμο. Με έναν πρόχειρο υπο-
λογισμό, μόνο για τις 90 ημέρες το καλοκαίρι ο Δήμος 
θα εισπράττει 140.000 ευρώ το χρόνο. Τι εισέπραττε η 
Κοινότητα; Για όλο το χρόνο 17.000 ευρώ. Εμείς τώρα 
θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση όλων των ρο-
λογιών, θα τοποθετηθούν εκεί που δεν υπάρχουν και 
θα πληρώνουν όλοι. Επίσης θα έχουμε πόρους και από 
τη δημιουργία του Δ.Λ.Τ. 

Τι παραλάβατε από την τέως Κοινότητα;
Εκείνο που με στενοχωρεί ιδιαίτερα, είναι ότι δεν βρή-

καμε ώριμες μελέτες, ώστε να τις εντάξουμε στο ΕΣΠΑ 
και να προχωρήσουμε τα έργα. Ευτυχώς, που το έργο 
του βιολογικού καθαρισμού, την αποχέτευση, το έργο 
της αφαλάτωσης ανέλαβε να τα προχωρήσει η ΕΓΝΑΤΙΑ 
Α.Ε.  Όμως, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μελέτη για 
το δίκτυο ύδρευσης (περίπου 7 μήνες). Ένα έργο για το 
οποίο από το 2008 έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Αι-
γαίου 250.000 ευρώ, δεν έχουν απορροφηθεί και τρέ-
χουμε και δεν φτάνουμε…

Θα σας πω πάντως, ότι καμία από τις μελέτες που 
έχουμε βρει δεν θα την υποτιμήσουμε. Θα τις αξιοποι-
ήσουμε όλες. Για παράδειγμα τη μελέτη για την Ψαρα-
λυκή, που είχε σταματήσει λόγω διαφωνίας της Κοινό-
τητας με τον μελετητή, θα την προχωρήσουμε. Έχουμε 
κάνει ήδη την επαφή για την ολοκλήρωση και ένταξή 
της σε πρόγραμμα. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει πε-
ρίπου ένα χρόνο ακόμη. Δυστυχώς, όπως είπα, δεν 
υπάρχει καμία ώριμη μελέτη και στενοχωριέμαι γιατί 
στο υπουργείο Ανάπτυξης που πήγα μου ζήτησαν ολο-

κληρωμένες μελέτες για να χρη-
ματοδοτηθούν. 

Στο πρώτο Δημοτικό Συμβού-
λιο, ακούστηκε ότι δεν πληρω-
νόταν το ΙΚΑ, δεν κατατίθεντο 
φορολογικές δηλώσεις και ότι η 
περιουσία της Κοινότητας ήταν 
σκόρπια;

Προσπαθούμε όλα να τ’ αντι-
μετωπίσουμε. Σε ότι όμως αφο-
ρά στην περιουσία, έχουμε ήδη 
συμμαζέψει τις αποθήκες. Όλα τα 
αναλώσιμα υλικά (σωληνώσεις, 
βάνες κ.λπ), τακτοποιήθηκαν σε 
ράφια μέσα στις αποθήκες, τις οποίες σοβαντίσαμε, 
μπήκαν πόρτες, καθαρίστηκαν… Τώρα περνάμε στην 
καταγραφή και θα υπάρξει υπάλληλος που θα χρεωθεί 
τη φύλαξή τους (αποθηκάριος). 

Επίσης, θα εκμεταλλευτούμε κάποια τσιμεντένια υλι-
κά που είναι πεταμένα πλέον και έχουν διαβρωθεί και 
άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό 
που αγοράστηκαν, για την αποχέτευση δηλαδή. Με αυ-
τές τις μεγάλες τσιμεντένιες κολώνες σκοπεύουμε να 
κατασκευάσουμε ένα μικρό μόλο στον Άγιο Γεώργιο. 

Έχετε κάποιο σχέδιο για το Δεσποτικό;
Βεβαίως. Έχω κάνει μια πρώτη επαφή με τον αρ-

χαιολόγο Γιάννο Κουράγιο για την αξιοποίηση και την 
προβολή του. Υπάρχει, όπως μου είπε μια μελέτη, η 
οποία είναι ολοκληρωμένη και μπορεί να ενταχθεί. Θα 
την προχωρήσουμε ως Δήμος και θα επιδιώξουμε επί-
σης, σε συνεργασία με τον κ. Κουράγιο, να συνεχιστούν 
και οι ανασκαφές. Ανάλογη προβολή θα γίνει και για 
το σπήλαιο και για τη διευκόλυνση των τουριστών, θα 
μπουν πιο συχνά δρομολόγια λεωφορείων τους καλο-
καιρινούς μήνες, έως και τη μία τη νύχτα. Θα τοποθετη-
θούν σε όλες τις παραλίες και στο λιμάνι, τουαλέτες και 
ντουζιέρες με κερματοδέκτες. Οι άνθρωποι της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανά-
πτυξης ψάχνουν να βρουν τρόπους για την προσέλκυση 
επισκεπτών στο νησί. Ήδη δρομολογήθηκαν μικρά πα-
κέτα με τη μορφή κουπονιού και εκτιμούμε ότι θα έχου-
με κόσμο στο νησί ακόμη και τους μήνες εκτός σαιζόν.  

Δύο τελευταίες ερωτήσεις κ. 
Λεβεντάκη, που προέκυψαν από 
το τελευταίο Δημοτικό Συμβού-
λιο. Ανατέθηκε η προμήθεια καυ-
σίμων στο ένα από τα δύο βενζι-
νάδικα;

Δεν ανατέθηκε τίποτα. Απλά για 
τις πρώτες ανάγκες πήραμε καύ-
σιμα από το ένα βενζινάδικο και 
μάλιστα με συμφωνία, γιατί δεν 
μπορούμε να πληρώσουμε αν δεν 
εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Έως 
τότε όμως πρέπει να κινούνται τα 
οχήματα για την αποκομιδή των 

σκουπιδιών και το λεωφορείο του Δήμου. 
Μετά την έγκριση προϋπολογισμού θα γίνει συμφω-

νία με τους ιδιοκτήτες και των δύο πρατηρίων υγρών 
καυσίμων. 

Τι θα κάνετε με τους υπαλλήλους στην καθαριότητα, 
των οποίων έχουν λήξει οι συμβάσεις;

Οι δύο υπάλληλοι που έχουμε εργάζονται τώρα σαν 
εθελοντές. Θα επαναπροσληφθούν όταν θα προκηρυ-
χθούν οι θέσεις. Όλα όμως εξαρτώνται από τον προ-
ϋπολογισμό και πότε αυτός θα εγκριθεί από την Περι-
φέρεια. Έχω κάνει κάποια επαφή, ρώτησα αν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, να το διορθώσουμε, μου είπαν πως 
δεν υπάρχει και περιμένουμε. Έως τότε, δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε ν’ αγοράσουμε ούτε 
ένα πινέλο…

Εκπρόσωποι Αντιπάρου στο Δ.Λ.Τ. 

Τους εκπροσώπους του στο Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο Πάρου – Αντιπάρου, όρισε το περασμένο Σάβ-
βατο ο Δήμος Αντιπάρου.

Με βάση την απόφαση είναι: ο Δήμαρχος Γιάννης 
Λεβεντάκης και ο Β. Χανιώτης, σύμβουλος του Δη-
μάρχου με αναπληρωτές τους: Γ. Μαριάνο και Π. 
Κουβαρά. Από τη μειοψηφία είναι ο επικεφαλής του 
«Μένουμε Αντίπαρο» Π. Σφαλαγκάκος με αναπλη-
ρωτή τον επικεφαλής της «Ενωτικής Κίνησης Προ-
όδου» Ν. Μαριάνο. 

Χ. Κόκκινος: Η υγεία σε έκτακτη ανάγκη
«O τομέας της Υγείας βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη!”,  τονίζει σε ανακοίνωσή του ο 

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαί-
ου και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Χ. Κόκκινος, ο οποίος περιόδευσε στις 
22 και 23 Ιανουαρίου στην Νάξο και την Πάρο.

Όπως αναφέρει, στις δομές Υγείας της Νάξου και της Πάρου παρατηρούνται με-
γάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και καθημερινά διακυβεύεται 
η υγεία των πολιτών. 

Ο κ. Κόκκινος καλεί τους κυβερνώντες να δείξουν υπευθυνότητα και να επιλη-
φθούν των προβλημάτων που καθημερινά διογκώνονται. 

συνέχεια από σελ.1
3. Η κάλυψη των κενών του Ε.ΚΑ.Β. σε προσωπικό, ώστε να καλύπτονται όλες οι 

βάρδιες χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων και η αντιμετώπιση άλλων 
ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του (κτιριακό, οχήματα). 

4. Στελέχωση και υποδομές του Κέντρου Υγείας με κριτήρια πληθυσμιακά, επιδημιο-
λογικά, γεωγραφικά, με κατεύθυνση τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, την πρόληψη, 
τη σύνδεσή του με την οικογένεια, τους τόπους δουλειάς, εκπαίδευσης και άθλησης, 
τη μητέρα, το παιδί. Ταυτόχρονα, να προχωρά στην πράξη και χωρίς πισωγυρίσματα η 
ειλημμένη απόφαση για το Νοσοκομείο.

5. Κάλυψη του Κ.Υ. και των Ιατρείων (Πολυδύναμα, αγροτικά) με επάρκεια υλικών και 
σύγχρονου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

6. Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές 
εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες. Κάλυψη όλου του πληθυσμού χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις. Άμεση  κατάργηση του εισιτηρίου των 5€.

7. Δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου, κρατικού φορέα διακομιδών επειγό-
ντων περιστατικών από αέρα και θάλασσα για τη μεταφορά τους στο περιφερειακό ή τα 
κεντρικά νοσοκομεία.

Με το ψήφισμα, ζητείται από την επιτροπή που το διαμόρφωσε, συνάντηση άμεσα με 
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την υπογράμμιση 
ότι δεν έχουν θέση σήμερα, η αδιαφορία, η αδράνεια και η απραξία και προειδοποιούν, 
πως εάν και τώρα δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα ξεκινήσουν δυναμικές κινητοποιήσεις 
στα νησιά μας. Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον ο μόνος δρόμος για να διεκδικήσουμε 
αυτά που μας ανήκουν. 

Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην περίθαλψη, τη ζωή, την πρόληψη και την πρόνοια. 
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας σε ένα  δημόσιο, δωρεάν και ενιαίο σύστημα Υγείας και 
Πρόνοιας .

Ο δρόμος του αγώνα
είναι πλέον μονόδρομος

Με το Ψήφισμα του Δ.Σ. διεκδικούμε δωρεάν
και Ενιαίο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαμαρτυρία - Πρόσκληση του Εμπ/κου Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Πάνω απ’ όλα η Υγεία
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιήσει παράσταση 
διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, εκφράζοντας 
έτσι την αντίδρασή του στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της υγείας στο νησί 
μας.

Συμβολικά την ίδια ημέρα και για 2 ώρες (από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 μετά το 
μεσημέρι) θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας.

Και εσύ φίλε επαγγελματία... Τι σκέφτεσαι;  Εάν κλείσει το κατάστημα του ο συνάδελ-
φος σου ή εάν συμμετέχει ο συνάδελφος σου;

Εσύ πρέπει να σκεφτείς ότι η υγεία μας και η υγεία των παιδιών μας είναι πάνω 
από όλα. Το δίωρο κλείσιμο των καταστημάτων δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά επιβάλ-
λεται και δεν εξαιρείται καμία επιχείρηση, για να μπορούμε να κοιτάζουμε τα παιδιά 
μας στα μάτια. Η παρουσία σου είναι απαραίτητη στο Κέντρο Υγείας που θα δοθεί το ψή-
φισμα την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30 μμ.

Υ.Γ: Παρακαλούνται οι φορείς που θα συμμετέχουν, οι εκπρόσωποί τους να φέρουν τη 
σφραγίδα για να υπογράψουν το ψήφισμα.

Συμμετοχές
Τη συμμετοχή τους στη διαμαρτυρία του Εμπ/κού Συλλόγου έχουν δηλώσει πολλοί 

φορείς και σωματεία. Επίσης, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου (ΝΟΠ) με ανακοίνωσή του 
καλεί όλα τα μέλη του να πάρουν μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας, με σκοπό την 
επίλυση των προβλημάτων στον τομέα της υγείας. Να είστε όλοι εκεί, τονίζει τονίζεται 
στην ανακοίνωση του ΝΟΠ.

Κλειστό το Λύκειο από τη Δευτέρα έως και σήμερα
Επανεξετάστηκαν τα αιτήματα των μαθητών

Την Παρασκευή (σήμερα) ξαναμπαίνουν στις αίθουσες οι μαθητές του Λυκείου, οι 
οποίοι προέβησαν εκ νέου από την περασμένη Δευτέρα σε κατάληψη, γιατί δεν ικα-
νοποιήθηκαν από τους αρμόδιους τα αιτήματά τους. 

Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των καθηγητών στην οποία συμμετείχε και ο Προ-
ϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ. Βαρριάς, τους διαβεβαίωσε ότι η 
εκπαιδευτικός της οποίας την απομάκρυνση ζητούν οι μαθητές δεν θα διδάξει. Για το 
λόγο αυτό έγινε αναμόρφωση του σχολικού προγράμματος και οι ώρες του συγκε-
κριμένου μαθήματος θα διδαχτούν από εκπαιδευτικό – κοινωνιολόγο. Τα υπόλοιπα 
αιτήματα των μαθητών, επίσης δρομολογούνται. 

Οι καθηγητές, σε συνάντηση που είχαν την Τετάρτη το πρωί με αντιπροσωπεία των 
μαθητών τους ενημέρωσαν σχετικά και έτσι, τα παιδιά από σήμερα ξαναμπαίνουν στις 
τάξεις. Η κατάληψη συνεχίστηκε την Πέμπτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας των μαθητών, 
καθώς δεν υπήρξε καμία απάντηση για το τι θα γίνει με την ενισχυτική διδασκαλία, 
ενώ δεν έχει έρθει ακόμη ο αναπληρωτής καθηγητής οικονομολόγος. 

Το αίτημα των παιδιών, που αφορά στη φύλαξη του σχολείου, όταν αυτό είναι κλει-
στό, μεταφέρθηκε στον αντιδήμαρχο Π. Κουτσουράκη, ο οποίος ήταν και στη συνά-
ντηση καθηγητών – μαθητών, είδε τις ζημιές που έγιναν από εξωσχολικούς και δε-
σμεύτηκε ότι θα το εξετάσει. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩ   

ΑΛΥΚΗ, μονοκατοικία αυτόνομη 
70τ.μ. με 2 υ/δ, μπάνιο, κήπος σε 
οικόπεδο 3.000τ.μ. θέα θάλασσα, 
επίσης άλλη μονοκατοικία 60τ.μ. 
(χτίζει άλλα 100τ.μ.)κήπος και θέ-
α. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 
22070, 210 6229589, 6972700100. 
www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, μονοκατοικία 110τ.μ. 
σε 2 επίπεδα με 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
καλοριφέρ και τζάκι, αποθήκη 
γκαράζ σε οικόπεδο 800τ.μ. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατάστημα μεγά-
λης προβολής 112τ.μ. (90τ.μ. 
ισόγειο & 22τ.μ. όροφος) σε οι-
κόπεδο 220τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.: 22840 22070, 210 6229589, 
6972700100. www.aiare.gr 

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 50τ.μ. Τηλ.: 
6976699954.

ΑΘΗΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, 
πωλείται διαμέρισμα 68τ.μ. ημιυ-
πόγειο, γωνιακό, 50μ. από πλατεία, 
5 λεπτά από τον ηλεκτρικό. Τιμή: 
30.000€. Τηλ.: 6946645640. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 
σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. Τηλ.: 6936980095

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, πωλούνται 
2 διαμερίσματα ισόγειο 45τ.μ. 
και 1ου ορόφου 48τ.μ. Τηλ.: 
6946378440, 210 8950247.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγά-
λες κρεατοκάμαρες, και έναν 
ξενώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σα-
λόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεό-
κτιστες γκαρσονιέρες, 1ος 
όροφος 50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. 
με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, 
κεντρική θέρμανση μόλις 100 μέ-
τρα από την κεντρική παραλία. 
Τηλ.: 6932901931.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 

απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πω-
λείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγειο. 
Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
καινούργια πετρόχτιστη οικί-
α 89τμ2, καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ,  
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώ-
νες και αποθήκη, βεράντες γύρο 
γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα 
Παρασπόρο. Τιμή: 225.000€ Ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
693228576

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 158.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Α-
ΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και απο-
θήκη). Τηλ.: 6973879393, 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-

σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436
3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΝΑΟΥΣΑ, καταπληκτικό οικόπεδο 
1.120τ.μ. εντός οικισμού με θέα 
θάλασσα, επίσης άλλο οικόπεδο 
750τ.μ. εντός οικισμού με θέα. Α-
ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΛΕΥΚΕΣ, καταπληκτικά γωνιακό 
οικόπεδο 920τ.μ. εντός οικισμού 
με φανταστική θέα θάλασσα, ε-
πίσης άλλο οικόπεδο τρίφαστο 
580τ.μ. εντός οικισμού με θέα. Α-
ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.: 22840 22070, 
210 6229589, 6972700100. www.
aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 535τ.μ. 
με παλιά οικία 35τ.μ. γωνιακό στο 
κεντρικό δρόμο Αλυκής, άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Τηλ.: 6947188703, 
22840 22944. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, πω-
λείται οικόπεδο 4.800τ.μ. Κτίζει. 
Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 
7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι-
ο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ από 
τη θάλασσα. Τηλ.: 6976139673, 
210 5445097 ή Κος Μαύρης, 
6977423575. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά ο-
πωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτη-
μα 8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγά-
δι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 
23793, 22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιά-
ζεται οικία 120τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση και air-condition. Τηλ.: 
6944577121.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικιάζε-
ται γραφείο σε όροφο 2 δωματίων. 
Τηλ.: 6944577121. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη, 30τ.μ. για όλο 
το χρόνο κοντά στο ΙΚΑ Πάρου. 
Τηλ.: 22840 21524, 22840 21461, 
6977690252.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικι-
άζεται 4άρι με κουζίνα, τζάκι και 
αποθήκη. Τηλ.: 6975065776.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 40τ.μ. πλή-
ρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο 
με τζάκι και air-condition. Τηλ.: 
6955698665.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντι-
στήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 
41333, 6977900901.

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία 60τ.μ. με κήπο και καλοριφέρ. 
Τηλ.: 6975026287, 6981471990.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό δια-
μπερές διαμέρισμα επιπλωμένο, 
με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο 
ρούχων, κλιματισμό. Τιμή: 180€ το 
μήνα. Τηλ.: 6973232888.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γωνιακό 
μεγάλο κατάστημα, 30 μέτρα από 
την θάλασσα, έναντι στάση ΚΤΕΛ. 
2 είσοδοι, δυνατότητα 2 καταστη-
μάτων. Τηλ.: 22840 91407.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ, ενοικιάζονται 
κατάστημα 50τ.μ. και αποθήκη 
70τ.μ. 1,5χλμ από το λιμάνι. Τηλ.: 
6973796144.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα ψηλά με θέα το λιμάνι. 
Νεόκτιστη με αυτόνομη θέρμανση 
και μεγάλη βεράντα. Είναι 1,5χλ. 
Πάνω στο δρόμο Παροικίας – Α-
λυκής. Τηλ.: 6947188703, 22840 
22944. 

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), δίπλα 
στο εστιατόριο «Μινώα», ενοικι-
άζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και 
τα δύο. Τηλ.: 6947637853.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 22840 25292.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 
50τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 22840 52425. (Μόνο πρωινές 
ώρες).

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 
50τ.μ. και στο ισόγειο, 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι και κε-
ντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
- ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, Plasma t.v. 
19 ιντσών, πλυντήριο, air condition, 
Θέρμανση, μπάνιο, internet, 
μπαλκόνι για όλο το χρόνο ή μέ-
χρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 6934145297, 
6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. τηλ. 6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στη διασταύ-
ρωση Γκίκα, ενοικιάζεται σπίτι με 
2 κρεβατοκάμαρες. Τηλ.: 22840 

23606.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6936529225.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΣΕΦ, 47 χρόνων, 
ζητά να αναλάβει κουζίνα ξενο-
δοχείου με μενού και αλα καρτ για 
σεζόν 2011. Τηλ.: 6984375286.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ, με άριστη 
γνώση Αγγλικών (PROFICIENCY) 
και άριστη γνώση ηλεκτρικών υ-
πολογιστών (Software-Hardware), 
ζητά εργασία. Τηλ.: 6932312118. 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, α-
πόφοιτος τμήματος Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. 
Τηλ.: 6977445803, 22840 41040.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-
λυκείου. Τηλ.: 6982287020

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-
ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητά 
εργασία. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασία CELI 1 - 5, 
Diploma, Κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974365805.

ΑΓΓΛΙΚΑ, διδάσκουν έμπειροι 
“native speaker” καθηγητές για 
όλα τα επίπεδα και για όλες τις η-
λικίες. Τηλ.: 6978694823. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλι-
κών παραδίδονται για όλα τα 
επίπεδα σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6948448274.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ζη-
τείται για απασχόληση σε κέντρο 
ξένων γλωσσών. Τηλ.: 22840 
21778. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε κατάστη-
μα ψιλικών. Τηλ.: 22840 23721. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ-
ΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – 
ΨΗΣΤΑΡΙΑ, πωλείται στην πα-
ραλία της Παροικίας. Τηλ.: 22840 
24666.

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ στις 12 / 01 
στις Λεύκες το όνομα του είναι 
IZZY , είναι 5 χρονών ασπρόμαυ-
ρος, αρσενικός , 8 – 9 κιλά, μοιάζει 
με ράτσα αλλά δεν είναι. Έχει μι-
κροτσίπ. Είναι αγαπησιάρης αλλά 
και πολύ ανασφαλής. Βοηθήστε 
να βρεθεί. Δίνετε αμοιβή 300€ συν 
ότι άλλα έξοδα έχουν γίνει. Τηλ.: 
6983062401, 22840 43161 Κος Λε-
οντής.

Η ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. ενόψει αύ-
ξησης τιμών εισιτηρίων, εκτυπώνει 
καινούργια εισιτήρια και προ-
σφέρει την πίσω όψη αυτών στη 
διάθεση εταιρειών – επιχειρήσεων 
για την διαφημιστική τους προβο-
λή. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι 
θα καταβάλουν το κόστος εκτύπω-
ση των εισιτηρίων – 9,50€ κάθε 
χίλια εισιτήρια – καθώς επίσης θα 
είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το 

εισιτήριο, και την ποσότητα αυτού 
που επιθυμούν να διαφημιστούν. 
Τα τηλέφωνα της ΚΤΕΛ Πάρου 
Α.Ε. : 22840 21133, 22840 21395, 
6979725675 είναι διαθέσιμα προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΟ FROST καινούριο 
με φίλτρο νερού και τηλεόραση 
PHILLIPS, πωλούνται. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6985727695.

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μο-
ντέλο 1990’, 5θυρο, μαύρο χρώμα, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή: 900€. 
Τηλ.: 6938622061.

TOYOTA RAV4, μοντέλο 2001’, 
2000 κυβικά, 150 ίπποι, 3πορτο, 
χρώμα χρυσαφί πωλείται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή : 8.000€. 
Τηλ.: 6974012006.

5 ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ράτσας Γκριφόν, 
χαρίζονται. Τηλ.: 22840 51040, 
22840 51866.

ΚΑΡΤΕΣ Yu-gi-oh, πολλά κομμά-
τια, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6980161840, 6975026287.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, πωλείται. Τηλ.: 
6946286995.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 
μπροστά στην παραλία, πουλάει 
το 50%, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6974888794.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩ-
ΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 8.000€. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

AIR-CONDITION FUJITSU R-
410A 36000 BTU (κασέτα οροφής) 
πωλείται, σχεδόν αμεταχείριστο. 
Τιμή: 1.850€ Τηλ.: 6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για 
τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, 
(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6936783760. 

AIR - CONDITION 1800 BTU, πω-
λείται σχεδόν αμεταχείριστο, λόγω 
αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 400€. 
Επίσης  παραδοσιακό σκαλιστό 
έπιπλο – μπουφές. Τιμή: 400€.  
Τηλ.: 6980497292.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5Χ5Χ2,20 
και 1 σουβλιέρα γκαζιού, πωλού-
νται. Τηλ.:  22840 52095, 22840 
51485, 6973863046.

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, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

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

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
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Μεγάλος κερδισμένος
ο ΑΟΠ 

Ο μεγάλος κερδισμένος αναμφίβολα αυτή 
την εβδομάδα δεν είναι άλλος από τον ΑΟΠ, που  
νίκησε με 3-0 μέσα στα Μάρμαρα τον Μαρπησ-
σαϊκό, σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά φέτος 
στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στο 
άλλο παιχνίδι ο Νηρέας δεν τα κατάφερε και ητ-
τήθηκε από τον Ανδριακό με 1-0, με γκολ στις 
καθυστερήσεις του αγώνα.

Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 
Το παιχνίδι ξεκίνησε εντυπωσιακά για την 

ομάδα του ΑΟΠ, που με το καλημέρα στο πρώτο 
10λεπτο του αγώνα οι επιθετικοί του βρέθηκαν 
3 φορές τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του 
Μαρπησσαϊκού (Τριαντάφυλλο), που κατάφερε 
να αποκρούσει στα 2 πρώτα σουτ, αλλά όχι στο 
τρίτο. Όλα ξεκίνησαν από ένα κλέψιμο στο χώρο 
του κέντρου του Αρκουλή και σε μια υποδειγμα-
τική αντεπίθεση από τους παίχτες του ΑΟΠ που 
βγήκαν άλλοι τρεις μαζί με τον Αρκουλη, με τον 
τελευταίο να δίνει έτοιμο γκολ στο Κορτιάνο και 
από κοντά με ωραίο πλασέ μόλις στο 9΄ να κά-
νει το 0-1 για την ομάδα του ΑΟΠ, προκαλώντας 
ξέφρενα πανηγύρια στις εξέδρες (εντυπωσιακή 
κερκίδα από περίπου 400 Παριανούς εκ των 
οποίων οι 250 Παροικιώτες). 

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στον αγω-
νιστικό χώρο για την ομάδα του κ. Φραντζή. Οι 
παίχτες του ΑΟΠ με κάθετες μπροστινές μπαλιές, 
κυρίως από τα δεξιά, δημιουργούσαν συνεχώς 
ρήγματα και αναγκάστηκε να βγάλει εσπευσμέ-
να των Πόνε μόλις στο 15' περνώντας στη θέση 
του τον Γεμελιάρη. Επιτυχημένη αλλαγή από ότι 
φάνηκε στη συνέχεια, γιατί ο Μαρπησσαϊκός 
ισορρόπησε το ματς και άρχισε σιγά- σιγά να απειλεί την 
εστία του Χαριστου. Ετσι, έγιναν αναγκάστηκες αλλαγές  
για τον κ. Κοπανιδη στο 33ο και 40ο λεπτό, αντικαθι-
στώντας τους Αλιπράντη και Λάππη με τους Τσαντουλή 

και Γιουρτζίδη. 
Ο Μαρπησ-

σαϊκός άρχισε 
να παίρνει την 
πρωτοβουλ ία 
των κινήσεων 
και να προειδο-
ποιεί τον ΑΟΠ, 
στην αρχή με 
τον Μοστρατο 
και ύστερα με 
τον Παντελαιο 
(δοκάρι στο 
43΄), αλλά η κί-
νηση του κ. Κο-
πανιδη να περά-
σει σε μαν του 
μαν Σαμπαν και 
Μπαλκα σε Πα-
ντελαιο Ν. και 
Μοστρατο ήταν 
καταλυτική, με 
τους δυο πιτσι-
ρικάδες να είναι 
μακράν οι δυο 
καλύτεροι παί-
χτες του αγώ-
να. Έκλεισαν 
κάθε χώρο και 
απειλή προς την 
εστία του Χαρι-
στου και περι-
όρισαν τα επι-
θετικά ατού του 
Μαρπησσαϊκού 
σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. 

Στο δεύτερο 
ημίχρονο ο ΑΟΠ ξεκίνησε και πάλι δυναμικά με σκο-
πό να κλειδώσει το ματς και εκμεταλλευόμενος λάθος 
διώξιμο του τερματοφύλακα, ο Αρκουλης διπλασίασε 
τα τέρματα της ομάδας του κάνοντας το 0-2 (επικίνδυνο 

γύρισμα από τον αμυντικό του Μαρπησσαϊκού, που είχε 
αρκετά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα). 
Με 2 γκολ μπροστά η ομάδα του ΑΟΠ είχε κόσμο-ψυ-
χολογία στα ύψη και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με την 
ομάδα του Μαρπησσαϊκού φανερά επηρεασμένη από 
την εξέλιξη του ματς.  Ο  ΑΟΠ έχασε αρκετές ευκαιρίες 
για να διευρύνει το σκορ της συνάντησης μέχρι να φτά-
σει το 79΄ με τον τερματοφύλακα του Μαρπησσαϊκού 
να ξανακάνει λάθος διώξιμο (αναμφίβολα ο μοιραίος 
του αγώνα), ο Κορτιανος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 
0-3 για την ομάδα του ΑΟΠ. 

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της συνάντη-
σης.  Ήταν μια μεγάλη νίκη για την ομάδα του ΑΟΠ, άλλα 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη θαυμάσια πορεία του 
Μαρπησσαϊκού. Φέτος ο κ.  Φραντζής είμαι σίγουρος 
πως θα αφυπνίσει τους παίκτες του γρήγορα, γιατί έρ-
χεται το μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο τον Πανθηραϊκό .

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: (ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΕΜ) Τριαντάφυλλος 
Κ., Ρούσσος Μ., Ρούσσος Εμ., Ρούπας Δ., Pone D. (14’ 
Γεμελιάρης Γ.), Τριβυζάς Η. (55’ Πραμάτιας Δ.), Κρητικός 
Σ., Παντελαίος Αλ., Μοστράτος Γ., Γκεμπόρις Ε., Παντε-
λαίος Ν (70’ Τριβυζάς Ν.)

ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝ.) Χαριστός, Κρητικός, 
Λάππη (40’ Τσαντουλής), Αρκουλής, Κορτιάνος, Δαφε-
ρέρας, Βαρθακούρης, Πετρόπουλος (56’ Μπάλκας Π.), 
Μουσάϊ, Μπάλκας, Αλιπράντης Ν. (33’Γιουρτζίδης)

ΝΗΡΕΑΣ 
Σε έναν αγώνα ανιαρό, χωρίς φάσεις, η ομάδα του 

Νηρέα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στο 4ο λεπτό των 
καθυστερήσεων από τον Ανδριακο. 

Όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα μοιραζόντου-
σαν τον βαθμό τις ισοπαλίας, αλλά μια στιγμή αδράνειας 
ήταν αρκετή για την ομάδα της Άνδρου να πάρει το 3πο-
ντο της νίκης. Για τον Νηρέα, τα προβλήματα για άλλη 
μια φορά παραμένουν πολλά και δυστυχώς δεν βλέπω 
να λύνονται γρήγορα (μόλις 8 θεατές. Είναι δυνατόν;) . 

ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ: (Ν. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ) ΠΑΠΑΔΑΚΑ-
ΗΣ Μ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ 
Π.,ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ Π., ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ Μ. (ΒΑΡΣΑΜΟΣ 
Π.), ΤΟΔΡΗΣ Ν., ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Π., ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Κ., ΑΡ-
ΚΟΥΛΗΣ Ι., ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤ.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΜΕΣ Νηρέας Ανδριακός 0-1
Α.Σ.Ιου Πανναξιακός 0-4
Πανθηραϊκός Παμμηλιακός 5-0
Μαρπησσαϊκός Α.Ο.Πάρου 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 10 26 29-5
Πανθηραϊκός 10 26 29-9
Ανδριακός 10 18 15-9
Α.Ο.Πάρου 10 15 17-10
Μαρπησσαϊκός 10 14 15-19
ΑΜΕΣ Νηρέας 10 13 10-12
Παμμηλιακός 9 4 9-18
Α.Σ.Ιου 10 4 13-28
Αστέρας Κορθίου 9 0 0-27

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ο.Πάρου ΑΜΕΣ Νηρέας
Ανδριακός Πανναξιακός
Παμμηλιακός Αστέρας Κορθίου
Μαρπησσαϊκός Πανθηραϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛ. ΓΚΟΛ

Α.Σ.Θύελλα Καμαρίου 9 21 26-6
Φιλώτι Νάξου 10 18 25-15
Αστέρας Μαρμάρων 10 15 24-18
Αναγέννηση Νάξου 10 12 16-18
Α.Ο.Πύργου 9 10 17-19
Α.Ο.Λάβα 9 5 13-21
Καρτεράδος 9 4 12-36

Ο χορός της Α.Λ.Α.Π. και αγώνες ταχύτητας
και δεξιοτεχνίας 

Εκπλήξεις και έπαθλα
Τον ετήσιο χορό του πραγματοποιεί την Παρασκευή 4 Φεβρουα-

ρίου στις 9 το βράδυ, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Πάρου 
και προσκαλεί όλους τους Παριανούς στην ταβέρνα «Το Μαράθι». 

Η Λέσχη, ενημερώνει επίσης τα μέλη της, αλλά και όσους επιθυ-
μούν να ενταχθούν σ’ αυτής, να λάβουν μέρος στο αγωνιστικό πρό-
γραμμα Κυκλάδων για το έτος 2011, που περιλαμβάνει 5 αγώνες. 

Οι 3 αγώνες είναι διπλοί (ολοκλήρωση της διαδρομής στον κα-
λύτερο χρόνο) και ολοκλήρωση της διαδρομής με πλαγιολίσθηση) 
και οι δύο αγώνες είναι δεξιοτεχνίας. Θα γίνουν στον Περιφερειακό 
δρόμο Νάουσας  και στο δημοτικό πάρκινγκ απέναντι από το ΚΤΕΛ. 

Στους αγώνες μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα αυτοκίνητα, αρ-
κεί όλοι οι συμμετέχοντες οδηγοί να έχουν αγωνιστική άδεια. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και το Σάββατο το 
μεσημέρι πριν από κάθε αγώνα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα: • Κυριακή 20 Φεβρουαρίου ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΚ ταχύτητα – drift • Κυριακή 3 Μαρτίου ΑΤΛΑΝΤΙΚ ταχύτητα 
– drift • Κυριακή 10 Απριλίου ΠΑΡΚΙΝΓΚ δεξιοτεχνία • Κυριακή 2 
Οκτωβρίου  ΠΑΡΚΙΝΓΚ δεξιοτεχνία • Κυριακή 20 Νοεμβρίου ΑΤ-
ΛΑΝΤΙΚ ταχύτητα – drift • Περισσότερες πληροφορίες: 6957407555 
– 22840 28880Μιχάλης Παναγιωτόπουλος, 22840 51908 Αντώνης 
Τσουνάκης.

Θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις και έπαθλα για όσους ακολουθή-
σουν όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Αποκριάτικος χορός
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προ-

δρόμου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» προ-
σκαλεί το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 
στο «PAROS LIVE» στον Αποκριάτι-
κο χορό του με Νίκο Οικονομίδη, 
Κυριακή Σπανού, «Περάσματα στο 
Αιγαίο».

Ο εξαίρετος δεξιοτέχνης του βιο-
λιού Νίκος Οικονομίδης προέρχεται 
από την καρδιά του Αιγαίου, τη Σχοι-
νούσα των Μικρών Κυκλάδων.

Η εξαίρετη τραγουδίστρια Κυριακή 
Σπανού από την πανέμορφη Πάρο. 
Μαζί τους, στο σαντούρι Παναγιώ-
της Βέργος και στο λαούτο ο Αρ-
γύρης Ψαθάς. 

Φυματίωση: Ένας εχθρός από το παρελθόν
Οι ασθένειες του παρελθόντος δυστυχώς ξαναχτυπούν. Η φυματίωση υπάρχει στον πλανήτη μας εδώ 

και 4000 χρόνια – υπάρχουν ενδείξεις της ασθένειας στις αιγυπτιακές μούμιες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας υπολογίζει ότι σε ολόκληρο τον κόσμο σχεδόν 9 εκατομμύρια άτομα αναπτύσσουν την νόσο και 
σχεδόν 2 εκατομμύρια το χρόνο πεθαίνουν. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μαζί με την ελονοσία και το HIV 
είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος από λοιμώδη νοσήματα.

Σε χώρες όπως η Αγγλία εδώ και δυο χρόνια τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 30%. 
Στα πιο συχνά συμπτώματα της φυματίωσης περιλαμβάνονται:
-Επίμονος βήχας που συνεχώς χειροτερεύει και διαρκεί πολλές εβδομάδες. Απώλεια βάρους. Πυρε-

τός και έντονη εφίδρωση την νύχτα. Γενική και ασυνήθιστη αίσθηση κούρασης και αδιαθεσίας. Αιμόπτυση.
Οι ομάδες πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι:
-Έχουν ζήσει μέσα στο ίδιο σπίτι με κάποιον που υπέφερε από την ενεργό μορφή ( μεταδοτική μορφή) 

της νόσου.
-Ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες ή σε συνθήκες συνωστισμού συμπεριλαμβανόμενων και όσων κοι-

μούνται στο δρόμο.
- Έχουν ζήσει, δουλέψει ή μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποια χώρα με υψηλό ποσοστό 

φυματίωσης όπως η νοτιοανατολική Ασία, το τμήμα της Αφρικής κάτω από την Σαχάρα και μερικές χώρες 
τις Ανατολικής Ευρώπης. 

-Έχουν εκτεθεί στην φυματίωση όταν ήταν νέοι όταν η νόσος ήταν συχνότερη στην χώρα τους.
-Είναι παιδιά γονέων των οποίων η χώρα καταγωγής έχει υψηλό ποσοστό φυματίωσης.         -Έχουν 

πάει φυλακή. 
-Είναι ανίκανοι να αντισταθούν στις μολύνσεις (ανοσο-καταστολή) λόγω ασθενείας (π.χ. HIV) ή λόγω 

θεραπείας.
-Είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά ή κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. 
-Δεν τρώνε αρκετά ώστε να παραμείνουν υγιείς.
Ο εμβολιασμός των παιδιών με το εμβόλιο BCG συντελεί καλύτερα στην πρόληψη των πιο σοβαρών 

μορφών της φυματίωσης στα παιδιά. 
Η θεραπεία είναι πλήρης με τη σωστή χορήγηση ειδικών αντιβιοτικών και φαρμάκων. Το σημαντι-

κότερο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι η διαβεβαίωση της έγκαιρης διάγνωσης και 
πλήρους θεραπείας όλων των περιστατικών της φυματίωσης.

Εν όψη της καινούριας τουριστικής περιόδου, αναμένεται ο δήμος της  Πάρου και οι τοπικοί φορείς να 
αρχίζουν άμεσα και να συνεχίζουν κατά όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, να ενημερώσουν τόσο τους 
κατοίκους του νησιού όσο και τους επισκέπτες – αλλοδαποί και έλληνες – σχετικά με όλα τα μέτρα πρό-
ληψης και αντιμετώπισης της νόσου.

Μαρία Μπατσούρη - Ανδρόνε                                                                                     
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό σας, την οι-

κογένειά σας και τους φίλους σας από τη φυματίωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με TB Alert:  είναι 
μια φιλανθρωπική οργάνωση αφοσιωμένη στην βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη φυματίωση και στον 
αγώνα κατά της φυματίωσης παγκοσμίως. Ενημερωτικό φυλλάδιο διατίθεται στα Ελληνικά στις παρακάτω 
διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (Greek). www.immunisation.nhs.uk  - www.dh.gov.uk - www.tbalert.org - 
www.hpa.org.uk 

Υπάρχει 
κάποιος 
ειδικός να 
μας πει αν 
αυτό λέγεται 
κλάδεμα;
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Ανοίξτε την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

Θεατρική παράσταση στην Αθήνα με την Παριανή ηθοποιό
Ελένη Σταυράκη – Κοντόσταυλου σε πρωταγωνιστικό ρόλο 

Tennesse Williams: CREVE COEUR
Τα έργα του Τέννεση Ουίλλιαμς όπως και του ‘Ο’Νηλ, του Άρθουρ Μίλλερ και 

πολλών άλλων σημαντικών θεατρικών συγγραφέων, μοιάζουν να ‘ναι δεμένα σφι-
χτά με τον καιρό που γράφτηκαν. Αυτή η σχεδόν αποκλειστικά στενή σχέση τόπου – 
χρόνου και έργου, διακρίνεται ιδιαίτερα στη δραματολογία του Ουίλλιαμς μια και γι’ 
αυτόν πρόκειται. Στο γυάλινο κόσμο του, στο «΄Λεωφορείο ο πόθος», στο «Καμίνο 
Ρεάλ», στη «Λυσσασμένη γάτα», στη «Νύχτα της Ιγκουάνα», στο «Ξαφνικά πέρσυ 

το καλοκαίρι», στο «Γλυκό πουλί της 
νιότης», γραμμένα και ανεβασμένα 
τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Αλλά 
και σε πολλά ακόμη, σχεδόν σε όλα τα 
έργα του, «αποκαλύπτεται ένας κό-
σμος φθοράς, διάψευσης της ελπίδας 
και ανθρώπινης ήττας, όπου κάτω 
από μια ρομαντική ατμόσφαιρα ξεπε-
σμένης ή ψεύτικής αρχοντιάς, κρύβε-
ται το σεξ και η βία», όπως γράφει ο 
Αλλαρνταϋς Νικόλ στην παγκόσμια 
ιστορία του θεάτρου.

Όμως στα 1979, τέσσερα χρόνια 
πριν από το θάνατό του, εποχή όπου 
ο συγγραφέας πέφτει θύμα επιθέσε-
ων βίας και εχθρότητας από αντιο-
μοφυλοφιλικούς φανατικούς γράφει 
το διαμάντι του, όπως το αποκάλεσε 
ο ίδιος. Το «A  LOVELY Sunday on 
CREVE COEUR. Έργο, όχι το αγαπη-
μένο των κριτικών και ελάχιστα γνω-
στό στην Ελλάδα, το μόνο του ίσως 
που χαρακτηρίζεται από τρυφερότη-
τα και ανθρωπιά, συγκίνηση και γλυ-

κύτητα, ανάγκη για ζωή, επιβίωση και ελπίδα και το σπουδαιότερο, έργο που κάνει 
το επίκαιρο να βρίσκει θέση στο επερχόμενο.

Έτσι, βάζει μια από τις τέσσερις ηρωίδες του την Δωροθέα, που αγωνίζεται, 
όπως και οι υπόλοιπες, για την ανεξαρτησία και την ταυτότητά της, να λέει: «Τώρα 
πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί και να επιβιώσουμε. Γιατί περί αυτού πρόκειται Σοφί 
μου. Περί αυτού πρόκειται! Η επιβίωση είναι το μόνο αγαθό που η ζωή μας προ-
σφέρει και που μας ζητάει».  Και μιαν άλλη, τη Δίδα Γλουκ να θρηνεί. «Είμαι μόνη, 
μόνη στον κόσμο, φίλοι».

Οι τέσσερις γυναικείοι ρόλοι ενσαρκώνονται από τέσσερις υπέροχες ηθοποιούς, 
τις κυρίες: Μαρία Σκούπα, Πηνελόπη Σταυροπούλου, Ντομένικα Ρέγκου, έμπειρες 
ταλαντούχες, με γνώση τεχνική και ευαισθησία και Ελένη Σταυράκη – Κοντόσταυ-
λου, νέα με μεγάλες εκφραστικές, σωματικές, φωνητικές δραματικές ικανότητες, σ’ 
ένα ρόλο δύσκολο και καταλυτικό για την υπόθεση του έργου, που τον ερμηνεύει 
τουλάχιστον σπαραχτικά.

Τη μετάφραση και σκηνοθεσία έκανε ένας από τους πιο μορφωμένους έλληνες 
σκηνοθέτες. Ο κ. Γιώργος Βούρος. Απόφοιτος του King’s College με σπουδές στο 
Cambridgeκαι στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στην υποκριτική, τη σκηνοθεσία και 
τη θεολογία, υποψήφιος διδάκτωρ, συνεργάτης των Μινωτή, Σολομού, Βολονάκη, 
Ροντήρη, Ευαγγελάτου, Κακογιάννη κ.α.

Στην παράσταση, αυτοί οι πέντε άνθρωποι και όσοι δούλεψαν μαζί τους, κάνουν 
κατανοητό, επιτέλους, τον μοναχικό, δραπέτη, ευαίσθητο, παθιασμένο, διχασμένο, 
ενοχικό, διάτρητο κόσμο του Τέννεση Ουίλλιαμς. Αυτόν και μόνον αυτόν υπηρέτη-
σαν, προς τιμήν τους. Ευχή θα ήταν, ανάμεσα σε έργα που φέρνουμε στην Πάρο, να 
ήταν και αυτό με το οποίο μας συνδέει ένας δικός μας άνθρωπος.

Παίζεται στο Θέατρο «Βαφείον» Κωνσταντινουπόλεως 115 και Αγίου όρους 16 
στον Βοτανικό.

συνέχεια από σελ.1
Το να ληφθεί μια απόφαση 30 Δεκεμ-

βρίου από έναν τοπικό άρχοντα, ο οποίος 
μετρούσε ώρες σε μια υπηρεσία που 
καταργείτο, είναι πρόκληση. Από και πέρα, 
επειδή είχαμε και την περίπτωση Σγουρού 
στην Αθήνα, επειδή στο μέλλον μπορεί 
να έχουμε και άλλες αυτού του είδους 
περιπτώσεις, αυτό που ζητάμε, είναι ότι θα 
πρέπει να υπάρχει μια διασφάλιση και ένας 
περιορισμός στη δυνατότητα παρέμβασης 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη λειτουργία 
της αγοράς. Ο νόμος βέβαια, δίνει αυτό 
το δικαίωμα, αλλά να εφαρμόζεται μόνο 
κατόπιν αιτήματος του τοπικού ή των τοπι-
κών Εμπορικών Συλλόγων.

Όταν λέτε διασφάλιση τι εννοείτε;
Να υπάρξει μια κεντρική νομοθετική 

ρύθμιση και να παρεμβαίνουν οι της Τ.Α., 
όταν τους ζητηθεί. Νομίζω, ότι αυτό το δι-
άστημα των 6 μηνών που μεσολαβούν έως 
τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από τις 
τέως Νομαρχίες στους Δήμους και τις Πε-
ριφέρεις, θα υπάρξει ο κίνδυνος αυθαιρε-
σίας. Εμείς έχουμε ζητήσει από το αρμόδιο 
υπουργείο και επίσημα να μην το επιτρέ-
ψει. Υπάρχουν κάποια κενά στο νόμο, που 
μέχρι να διευκρινιστούν να μη γίνονται τέ-
τοιες παρεμβάσεις.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση Μπάι-
λα, θα κάνετε κάτι για ν’ ανατραπεί;

Ήδη έχουμε κάνει. Έχουμε αντιδράσει, 
έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των Εμπο-
ρικών Συλλόγων και στείλαμε επιστολές 
στα Υπουργεία, Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Εσωτερικών. Εκτιμώ, ότι σίγουρα θα 
έχουμε απάντηση. Δεν θέλουμε να λύ-
σουμε τα ζητήματά μας με προσφυγές στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Προτιμούμε να 
συμφωνήσουμε με τους αρμόδιους και να 
υπάρξει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, 
χωρίς επικαλύψεις και παρεμβάσεις, για 
να μην δημιουργούνται και τέτοιου είδους 
προβλήματα. Από κει και πέρα είναι στη 
δικαιοδοσία των Εμπορικών Συλλόγων, 
να τηρήσουν ή να μην τηρήσουν μια τέτοια 
απόφαση. Θα πρέπει και αυτοί να δείξουν 
χαρακτήρα….Το έχουν κάνει άλλωστε.

Αντιδράσεις από τους ιδιωτικούς 
υπαλλήλους 

Στην απόφαση του τέως Νομάρχη, αντι-
δρούν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το Σωμα-

τείο τους (Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
Πάρου – Αντιπάρου), εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία εκφράζει την έκπληξή του, επι-
κρίνει  τον κ. Μπάϊλα  και καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους ν’ αντιδράσουν.

Η ανακοίνωση του Σωματείου έχει ως 
εξής: «Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων, πλη-
ροφορηθήκαμε με έκπληξη ότι η τέως Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση μια μέρα πριν τη 
λήξη της θητείας της – 20-12-2010 – και 
ισχυριζόμενη ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη 
εμπορικών συλλόγων και σωματείων ερ-
γαζομένων, άλλαξε το προτεινόμενο από 
τους Εμπορικούς συλλόγους χειμερινό 
ωράριο των καταστημάτων. « Ελεύθερο 
ωράριο από 1/1». 

»Προφανώς, με το να είναι ανοιχτά όλες 
τις ημέρες τις εβδομάδας τα καταστήματα 
χειμωνιάτικα, το μόνο που είναι σίγουρο, 
είναι ότι τα καταστήματα θα κυνηγάνε μύ-
γες και οι εργαζόμενοι θα πέφτουν κάτω 
σαν μύγες.

 »Ο κ. Μπάιλας προφανώς χρησιμοποιή-
θηκε σαν «κερκόπορτα» για να περάσει ένα 
αντίστοιχο μέτρο – εν καιρώ – στην Αθήνα. 

»Μας αφήνει αδιάφορους αν αυτό έπρε-
πε να γίνει, για να επενδύσει στο πολιτικό 
του μέλλον (διαβάσαμε χθες στον τύπο 
της Σύρου ετοιμάζεται για βουλευτής), μας 
εξοργίζει όμως ότι χρησιμοποιήθηκαν σαν 
αιτιολογία – ψευδώς – και οι εργαζόμενοι. 
Το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων και όλα τα 
σωματεία εργαζομένων δεν είχαν ενημε-
ρωθεί από κανέναν για αυτή την ενέργεια. 
Αντιθέτως θα προχωρήσουν από κοινού σε 
ενέργειες για την κατάργηση της σχετικής 
διάταξης. 

»Στόχος αυτών των μέτρων είναι η εξό-
ντωση των μικρών επιχειρηματιών και η 
γιγάντωση των πολυκαταστημάτων.

 »Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα εί-
ναι η αύξηση της ανεργίας και – όπως δεί-
χνει η εμπειρία – η περαιτέρω αύξηση των 
τιμών, μόλις η αγορά περάσει στα χέρια 
των ολιγοπωλίων. 

»Είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι των Κυ-
κλάδων, οι εμπορικοί σύλλογοι το εργατικό 
κέντρο και τα σωματεία να αντιδράσουν σε 
αυτή την παρανομία».

Β. Κορκίδης: Καταγγέλω την αυθαιρεσία Μπάιλα 
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