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Διεκδικούμε το δικαίωμα 
στη ζωή & την περίθαλψη

Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Σύρου ο Γκαμπριέλ Αντρόνε

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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

Το ομόφωνο ψήφι-
σμα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, η συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στις 16 
Φεβρουαρίου του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλ-
λόγου Πάρου – Αντιπά-
ρου, στην οποία δηλώνουν 
καθημερινά συμμετοχή 
φορείς και κάτοικοι του 
νησιού και το ενδιαφέρον 
του Επιστημονικού Διευ-
θυντή του Κέντρου Υγεί-
ας Γκαμπριέλ Αντρόνε, 
ο οποίος γνωρίζει ότι έχει 
στο πλευρό του όλο τον Παριανό λαό, αποδίδουν καρ-
πούς. Η διοικούσα Επιτροπή του Νοσοκομείου Σύρου, 
στη συνεδρίαση της οποίας συμμετείχε και ο κ. Αντρό-
νε πήρε αποφάσεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης 
των αιτημάτων και επίλυσης των προβλημάτων στον 
τομέα Υγείας του νησιού μας. Αποφασίστηκε η προώ-
θηση εφαρμογής του Οργανογράμματος του 2004, η 
πλήρωση των θέσεων του Πολυδύναμου Ιατρείου Νά-
ουσας (στις 14 Φεβρουαρίου, θα βρίσκεται επιτέλους ο 
γιατρός Γενικής Ιατρικής Κων/νος Κογιώνης), με κατε-
πείγουσα διαδικασία, η πλήρωση της θέσης του Γενικού 
Γιατρού στην Μάρπησσα (αναμένεται αρχές Απριλίου), 
υπεγράφη με υπερ-επείγον καθεστώς η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας για τη θέση παιδιάτρου, που αναμένεται 
στα μέσα Μαρτίου και αποφασίστηκε η άμεση επαναλει-

τουργία του μαστογράφου. 
Προωθήθηκε η διαδικασία 
για την τοποθέτηση γιατρού 
γενικής ιατρικής στο Κ.Υγεί-
ας, όπου αναμένονται και 
δύο ακόμη αγροτικοί για-
τροί. 

Σύμφωνα με τον κ. Αν-
δρόνε, συζητήθηκαν επίσης 
θέματα που αφορούν στην 
εξυγίανση και σε διαδικα-
σίες διαφάνειας στο Κέντρο 
Υγείας, που θα θέσουν σε 
νέα βάση την επίλυση δια-
χειριστικών, λειτουργικών 

και λογιστικών θεμάτων των προηγούμενων ετών. Θα 
βοηθήσει στη συνεργασία με το Βελέντζειο ίδρυμα και 
στην εκ βαθέων επανεξέταση της δυνατότητας εφαρμο-
γής του Ν. 3686/2010, για τη δυνατότητα κάλυψης με 
γιατρούς και νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων, καθώς 
και χειριστών μηχανημάτων από το στρατό. 

Ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Νοσοκομείου Σύρου, με κύριο θέμα τα 
προβλήματα του Κέντρου Υγείας της Πάρου, στα οποία 
αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια ο κ. Ανδρόνε, πα-
ραδίδοντας παράλληλα και το ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Εξήγησε ότι δεν εφαρμόζεται ούτε καν το 
Οργανόγραμμα του 1986 που αφορούσε 8,5 κατοίκους. 

συνέχεια σελ.12           

Άμεση παρέμβαση της ΦτΠ

Οι γονείς ρωτούν -
ο Δήμαρχος απαντά

Ερωτήματα και προτάσεις υπέβαλε η Ένωση Γονέων 
και Κηδεμόνων προς το Δήμο Πάρου, τα οποία συζήτη-
σε με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, όμως ζητεί γρα-
πτές απαντήσεις. Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις τους 
έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τα σχολεία, αλλά και για 
την τοπική κοινωνία γενικότερα. Οι λύσεις για τα προ-
βλήματα που επισημαίνονται, άλλες «περνούν» από το 
Δήμο και άλλες από την κεντρική εξουσία. 

Η ΦτΠ απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη 
και ζήτησε απαντήσεις για κάθε ερώτημα και πρόταση. 
«Χειροπιαστεί είναι πλέον η κατασκευή του Πολιτιστι-
κού Κέντρου στην Παροικιά, για το οποίο οι γονείς επι-
σημαίνουν ότι «είναι άμεση και επιτακτική η δημιουργία 
του, προκειμένου να οδηγηθεί η νεολαία στον πολιτισμό 
και ν’ απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά». Και δεν είναι 
τυχαία, η επισήμανση «απομάκρυνση από τα ναρκωτι-
κά» των νέων, γιατί υπάρχουν σχετικές καταγγελίες.

συνέχεια σελ.4

Πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Έπιασε δουλειά η Παροικία

Η ανάπλαση της παλιάς πόλης της Παροικίας και της 
παραλιακής, καθώς και η αντιμετώπιση του κυκλοφο-
ριακού, είναι σε πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής 
Κοινότητας της πόλης, η οποία στοχεύει στην αναβάθ-
μιση της ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η χρηματοδό-
τηση ωστόσο, σαν συνέπεια της ένταξης των έργων σε 
κάποιο πρόγραμμα, είναι ένα πρόβλημα, όμως ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί για να επιτευχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα έργα. Σε πρώτη φάση έγινε καταγραφή 
έργων, ελλείψεων, προβλημάτων, αιτημάτων πολιτών 
κ.λπ. Όλα αυτά συζητήθηκαν κατά την πρώτη  συνεδρί-
αση της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας, την περασμέ-
νη εβδομάδα και ιεραρχήθηκαν με στόχο να ενταχθούν 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.              συνέχεια σελ.5
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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 ∆ωδώνη, 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

Γάμοι
• Ο Ρώτας Αδαμάντιος του Ιωάννη και της 

Μαρίας το γένος Μαρινάτου που γεννήθηκε 
στο Τορόντο του Καναδά και κατοικεί στην 
Παροικία της Πάρου και η Ζιάκα Λήδα του 
Κωνσταντίνου και της Βασιλικής το γένος 
Τσώχου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και 
κατοικεί στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης 
πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο 
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης μέσα στο έτος 
2011. 

• Ο Μιχάλης Γεώργιος του Χαραλάμπους 
και της Παρασκευής το γένος Μέξη κάτοικος 
Πάρου και η Αλμπιόνα Γκίνι του Ζεφ και της 
Μαριέ το γένος Τζόκα κάτοικος Πάρου, θα 
τελέσουν το γάμο τους τον Φεβρουάριο του 
2011. 

μνημοσυνο
Ευχαριστούμε θερμά 

όλους όσοι παρέστησαν 
στην εξόδιο ακολουθία 
της πολυαγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς Μαρουσώς 
Στέλλα, η οποία απεβίω-
σε σε ηλικία 91 ετών στις 
10 Ιανουαρίου 2011 στα 
Μάρμαρα.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνό της θα τε-
λεστεί το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 
στις 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, στα Μάρμαρα. Καλούμε όσους 
θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της να παρευ-
ρεθούν.

Ο σύζυγος τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Πένθοσ 
Στις 29/1/2011 έφυγε από τη ζωή η Πί-

τσα Μπογδάνου ύστερα από πολύμηνη 
αλλά άνιση μάχη με τον 
καρκίνο. Γεννημένη στις 
20/2/1937 στο Δοξάτο 
Δράμας όπου και με-
γάλωσε, δέθηκε πολύ 
με το νησί μας όταν πα-
ντρεύτηκε με τον Σπύ-
ρο Μπόγδανο, γιο της 
Παρασκευής Παντελαί-
ου –Ζαμπελά (αδελφής 
του Μανώλη Παντελαίου 
-Ζαμπελά). Στα 45 χρόνια 
του ευτυχισμένου έγγαμου βίου τους απέ-
κτησαν τρία παιδιά και πέντε εγγόνια. Καλό 
ταξίδι αγαπημένη μας Πίτσα.

έυχάριστηριο
Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου Εθε-

λοντών Αιμοδοτών Πάρου- Αντιπάρου 
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στις 
23/01/11 στο ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ. 

Πολύς κόσμος έδωσε το παρόν αποδει-
κνύοντας για μια ακόμα φορά πως ο σύλλο-
γός μας είναι από τους πιο σημαντικούς συλ-
λόγους του τόπου μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους αιμοδότες 
και φίλους των αιμοδοτών που χάρη στην 
ολόψυχη προσφορά τους έχουν αναδείξει το 
σύλλογό μας από τους πρώτους αιμοδοτι-
κούς συλλόγους της Ελλάδας.

Τους υπέροχους οικοδεσπότες μας, την κ. 
Ευγενία και τον κ. Γρηγόρη Λεοντή, που προ-
σέφεραν αφιλοκερδώς για μια ακόμη χρονιά  
την  αίθουσα για την πραγματοποίηση της  
εκδήλωσης.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ιερείς, 
πολιτικοί και βουλευτές, καθώς επίσης οι 
Δήμαρχοι της Πάρου και της Αντιπάρου και  
μέλη του δημοτικού και περιφερειακού συμ-
βουλίου.

Ευχάριστη έκπληξη και μεγάλη τιμή για 
μας ήταν η παρουσία του προέδρου Πατήρ 
Αντώνιου Βουτσίνου  και μελών του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σύρου.

Τέλος ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο και 
όλους όσους βρίσκονται κοντά στο σύλλογό 
μας είτε με την οικονομική τους ενίσχυση 
είτε με την εθελοντική τους προσφορά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η 
γενική συνέλευση, εγκρίθηκε ο οικονομικός 
απολογισμός  και πραγματοποιήθηκαν οι αρ-
χαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. του συλλόγου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσία της 
φιλαρμονικής, του χορευτικού και του μου-
σικού συγκροτήματος.

Φίλοι αιμοδότες, ας ευχηθούμε:
Το 2011 να είναι ορόσημο που ο σύλλογός 

μας θα ξεπεράσει τις 2011 φιάλες!
Το 2011 ας προσφέρουμε όλοι από την 

καρδιά μας αμέτρητες  σταγόνες αγάπης, ελ-
πίδας και ανθρωπιάς.

2011 ευχές για μια χρονιά ειρηνική, δημι-
ουργική, χαρούμενη γεμάτη υγεία και αγάπη

Η Πρόεδρος, Μ. Ναυπλιώτου 
Ο Γεν. Γραμματέας, Μ. Κωβαίος 

άνάκοινωση 
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου 

σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των σκοπών 
του Γηροκομείου Πάρου διαθέτει  κουπόνια . 
Όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην πώ-
ληση παρακαλούνται ν’ απευθύνονται  στην Γ. 
Γραμματέα  του συλλόγου κ. Ζαμπία Κωβαίου  
στα τηλέφωνα 2284022807  & 2284052424.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Εξέγερση και νόημα ζωής
Πολλά μυστικά νοήματα της ζωής, που αγω-

νιωδώς  ψάχνουμε, ενδημούν στην καθημερινή 
μας εξέγερση εναντίον δεσμευτικών συμβάσεων. 
Η ετοιμοπόλεμη διάθεση λειτουργεί ως αντιοξει-
δωτικό για τις αισθήσεις, ως ασπίδα στις διάφορες 
αρτηριοσκληρώσεις συνηθειών και αλλοτριώσε-
ων. Αγώνας συνεχής για να στέκει όρθια η ψυχή 
μας. Μέγας πάντα ο κίνδυνος αποξένωσης απ’ όσα 
αποτελούν ουσία ζωής και αντικαθίστανται ύπουλα 
από εκείνα που δεν είναι παρά μέσα, μοχλοί κι ερ-
γαλεία. Ουσία ζωής, δηλαδή ελευθερία, δικαιοσύ-
νη, ισότητα, εμπιστοσύνη και αγάπη, από τις καθη-
μερινότητές ως τα ύψιστα όνειρα. Στους τωρινούς 
καιρούς όμως που ξεθώριασαν οι ιδεολογίες, τη 
θέση μικρών και μεγάλων ονείρων κατέλαβαν ατέ-
λειωτα συνδικαλιστικά αιτήματα και συντεχνιακές 
διεκδικήσεις.

Ενώ δεν μας απασχολεί η πολιτική παρά μόνο 
στις εκλογές, φαίνεται τώρα να συνδέουμε τη ζωή 
και την τύχη μας ολοένα περισσότερο με την κατά-
σταση της χώρας. Οι μεγάλοι αγώνες για τη δημο-
κρατία, την ισότητα, την ελευθερία, μετατράπηκαν 
σε εγωιστικές συρράξεις για την περιφρούρηση 
αγίων κεκτημένων. Οι δύσκολες καταστάσεις μας 
παγίδευσαν σε υλικές αξίες, αφαίρεσαν ομορ-
φιά οραμάτων και προσδοκιών και τη θέση τους  
κατέλαβαν θυμός, τάση διαρκούς διαίρεσης και 
εχθροπραξιών. Φταίχτες πάντα οι άλλοι απέναντι. 
Πληρώνουμε το τίμημα αφελούς ευπιστίας σε πα-
ραταξιακές λογικές, και γνωρίζουμε την ήττα της 
αποκαθήλωσης της ψυχής μας από φτερουγίσματα 
στα νέφη σε ιζήματα ποσότητας. Δεν είναι μόνο η 
πενία των οικονομικών, πονά περισσότερο η φτώ-
χεια της ζωής μας.

Η ξύλινη γλώσσα της πολιτικής έδεσε με τη γυά-
λινη της τηλεόρασης για να δώσουν κράμα δηλη-
τηρίου. Οι άνθρωποι ξοδεύονται για τα όσα συμ-
βαίνουν στους χώρους της κεντρικής πολιτικής, 
παραμελώντας τα κοντινά και συγγενικά της ζωής 
τους. Η πολιτική δεν δίδαξε να βρίσκουμε δρόμους 
και διεξόδους με τα δύσκολα του βίου μας, ενώ 
η λογική του σχολείου συχνά καταντά εκγύμναση 
στους ανταγωνισμούς του συστήματος.

Πολιτική, τηλεόραση και σχολείο δεν ασκούν 
στη φιλοσοφική διάσταση της ζωής και μπορεί να 
επικαλούμαστε τη θρησκεία, ξεχνούμε όμως τα βα-
σικά της, τη μέριμνα για τα βαθύτερα της καρδιάς 
μας. Σε βιβλίο του ο ψυχίατρος Βίκτωρ Φρανκλ 
(«Αναζητώντας νόημα ζωής σε στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως») διηγείται πώς έζησε στο Νταχάου και 
βρήκε εκεί στη συντριβή του Μεγάλου Φόβου νό-
ημα στη ζωή του! Σε κάθε δύσκολη περίοδο ο άν-
θρωπος καλείται να εξορύξει δυνάμεις, να ανοίξει 
διέξοδο στο φως, να αναμετρηθεί και να διδαχτεί 
απ’ το κακό, αλλά και να ζήσει. Εξεγείρεται λοιπόν, 
όχι για να ξοδέψει την ικμάδα του στην καθημερι-
νή μιζέρια και στους θρήνους, αλλά για να βρίσκει 
τρόπους να περνά τις συμπληγάδες και να αξιώ-
νεται λάμψη αστραπής. Καθημερινή εξέγερση ναι, 
όχι βέβαια με λάβαρα ιδιοτέλειας. Με πολύχρωμες 
σημαίες για την ζωή, την ομορφιά και το δίκιο. 

Εξουσία και τηλεόραση αγωνίζονται να καταντή-
σουμε την καθημερινότητά μας διαρκές μνημόσυ-
νο για τον παράδεισο που χάσαμε. Μερικοί άφρο-
νες έχουν πάρει όπλα πραγματικά στα χέρια τους 
(!), άλλοι με πράξεις και λόγους διασπείρουν φόβο 
και μίσος, ενώ η ζωή συνεχίζεται. Βρέχει, χιονίζει, 
ο αναποφάσιστος χειμώνας παίζει με το φθινόπω-
ρο και την άνοιξη και τα χρόνια περνούν, τα παιδιά 
μεγαλώνουν και οι φίλοι μας φεύγουν. Θα βρούμε 
άραγε καιρό να ζήσουμε;

Παιδική χορωδία σχολής μουσικής
Δήμου Πάρου

Κίνηση ανθρωπιάς
Την παραμονή των Χριστουγέννων η παιδική χορω-

δία της Σχολής Μουσικής  του Δήμου Πάρου γέμισε με 
μελωδίες τα στενά της Παροικίας τραγουδώντας παρα-
δοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Συγκινητικό και άξιο συγχαρητηρίων είναι το γεγο-
νός ότι τα παιδιά ομόφωνα αποφάσισαν να κατατεθούν 
τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην ενίσχυση της 
λειτουργίας του γηροκομείου Πάρου (Οίκος Ευγηρίας 
– Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή»). 

Ενέργειες σαν και αυτή μας δίνουν δύναμη και όρα-
μα να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια της προ-
σφοράς προς τους συνανθρώπους μας και τα άτομα 
που χρειάζονται την αγάπη και την υποστήριξή μας. 

Παράλληλα έγινε ηχογράφηση CD με Χριστουγεν-
νιάτικα  τραγούδια στο χώρο της Σχολής Μουσικής με 
το προσωπικό σύστημα ηχογράφησης της κ. Μαρουλίας 

Κοντού όπου τα παιδιά όχι μόνο έζησαν μια όμορφη και 
δημιουργική εμπειρία, αλλά  πήραν το CD για να το ανα-
παράγουν και να το χαρίσουν σαν αναμνηστικό δώρο 
τις ημέρες των εορτών στα αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Πέρα από όλα τα παραπάνω που μας γεμίζουν πε-
ρηφάνια και ενθουσιασμό με πρωτοβουλία των μαθη-
τών της Σχολής Μουσικής δημιουργήθηκε το site της 
παιδικής χορωδίας με ηλεκτρονική διεύθυνση www.
paroschoir.webs.com όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να 
γίνει μέλος να παρακολουθεί τα νέα της χορωδίας, τις 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις και το φωτογραφικό 
υλικό. 

Εισπράττοντας με όλα αυτά το πιο ελπιδοφόρο μή-
νυμα στη δύσκολη περίοδο που ζούμε θέλω να εκφρά-
σω τα θερμά μου συγχαρητήρια, σε όλα τα παιδιά και 
την καθηγήτρια τους κ. Μαρουλία Κοντού που απέδει-
ξαν σε όλους εμάς ότι ο χώρος της Σχολής Μουσικής 
του Δήμου μας αποτελεί ταυτόχρονα και χώρο διαπαι-
δαγώγησης, συντροφικότητας και ομαδικότητας. Τους 
εύχομαι ολόψυχα υγεία, ευτυχία, δύναμη και ευόδωση 
των προσδοκιών τους για το 2011.      

 Άννα Κάγκανη Δημοτική Σύμβουλος



• Leasing Οχηµάτων για επιχειρήσεις

• Μακροχρόνιες µισθώσεις για ιδιώτες µε εξαγορά και χωρίς

• Πωλήσεις Επαγγελµατικών & Μηχανηµάτων

• Χρηµατοδοτήσεις Οχηµάτων

• Leasing Ιατρικών Μηχανηµάτων

Παροικία Πάρου
τηλ: 22840 27157 | fax: 22840 27158
e-mail: nikosdouzas@yahoo.gr

» ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ

» ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10-25%

» ΕΩΣ 48 ΜΗΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

» ΧΩΡΙΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

SWISS FINANCE EUROPE (London)

»¶¤Ãª Æ¸ª

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING



4 Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 www.fonitisparou.gr

Άμεση παρέμβαση της ΦτΠ

Οι γονείς ρωτούν - ο Δήμαρχος απαντά
Επί ποδός ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων

«Όχι» στο πολυνομοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας

Επιστολή – καταγγελία στέλνει προς όλους τους αρμόδιους φορείς 
ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων, με αφορμή το πολυνομοσχέδιο για την 
υγεία.

Στην επιστολή τονίζεται:
Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων αποφασίζει ομόφωνα:
1. Να καταδικάσει την αδιαλλαξία του Υπουργού Υγείας σχετικά με 

την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου, που θα οδηγήσει στην βέβαιη 
υποβάθμιση του επιπέδου περίθαλψης των πολιτών και την επαγγελμα-
τική εξαθλίωση των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.

2. Να  καταγγείλει τη συνεχή μείωση των δαπανών για την υγεία στα 
νοσοκομεία (40-60%)   και την στοχευόμενη δια του πολυνομοσχεδίου, 
κατακρήμνιση των δαπανών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, μετακι-
νώντας το κόστος στις πλάτες των ασφαλισμένων που ήδη έχουν γονα-
τίσει από τις συνεχής περικοπές των μισθών και των συντάξεών τους. 

3. Να καταδικάσει επίσης, την από της τηλεοράσεως εντελλόμενη 
δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού του Υπουργείου, ο οποίος 
καλεί τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ να σα-
μποτάρουν την δίκαιη απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων του 
ΙΚΑ.

4. Ο Ιατρικός κόσμος ζητά οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, με ανεπτυγμένες δομές που θα προάγουν την απα-
σχόληση των ιατρών και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται 
σε όλους τους πολίτες, χωρίς να τους αναγκάζει να πληρώνουν εξ ιδίων 
την ώρα της ανάγκης. 

Η επιστολή υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δρ. Ευάγγελο 
Πανοηλία και τον Γραμματέα Αντώνιο Ρούσσο.

"Τι το πιο" 
Τι το χειρότερο από τον πόνο, 
τι το καλύτερο απ’ τη χαρά, 
θέλω στο σπίτι μου αγάπη μόνο 
και πάντα να έχω καλή καρδιά.

Τι το πιο όμορφο να σ’ αγαπούνε, 
να σ’ εκτιμούνε μες τη ζωή, 
να μην αδιαφορούν όταν σε δούνε, 
να είσαι μια νότα ξεχωριστή.

Τι το παράξενο να μη σε θέλει, 
κάποια γυναίκα που συμπαθείς, 
να σου αδιάσουνε και το βαρέλι 
και να μην έχεις κρασί να πιείς. 

Τι το πιο δίκαιο να ‘σαι εντάξει
και αμερόληπτος σαν δικαστής,
το φακελάκι να μην σ’ αλλάξει, 
πάντοτε έντιμος και ειλικρινής. 

Τι πιο πολύτιμο απ’ την υγεία 
και σπουδαιότερο στον κόσμο αυτό, 
η μεγαλύτερη η ευτυχία, 
αρρώστια μη σε βρει ούτε κακό.

Τι το πιο εύκολο να σ’ απολύσουν, 
τι το πιο δύσκολο δουλειά να βρεις, 
να μπουν στο σπίτι σου και να το γδύσουν 
και να μην έχεις που να σταθείς.

Καμιά ασφάλεια, φόβος και τρόμος, 
παντού ο κίνδυνος καραδοκεί, 
παγίδες πονηρές και απών ο Νόμος 
και η αναρχία ευδοκιμεί.

Τι πιο μυστήριο απ’ το μπαούλο, 
να σου ξαφρίσουνε τα λεφτά, 
πάνω στις εκκλησιές, ψηλά στον τρούλο, 
να δεις έναν αετό χωρίς φτερά.

Τι πιο περίεργο, αλλά και αστείο, 
να θες να βήξεις και να μη μπορείς, 
να μπεις να θρονιαστείς μες το κουρείο, 
χωρίς να θέλεις να κουρευτείς. 

Τι το πιο καθαρό απ’ την αλήθεια, 
τι το πιο βρόμικο απ' την ψευτιά, 
να σου γεμίσουνε πληγές τα στήθια
και να ‘χεις μια ζωή κακοκαιριά.

Τι πιο άδικο χωρίς αιτία, 
να σε δικάσουνε δίχως να φταις, 
να σε κηρύξουνε εγκληματία 
και να σε κλείσουνε στις φυλακές.

Απ’ τα απρόοπτα και τα μοιραία 
και αναπάντεχα μες τη ζωή, 
θέλω σαν τραγουδώ με την παρέα,
γλυκιά να πάθω ανακοπή.

Κων/νος Δεληγραμμάτης

Η τΕωΣ ΠΡόΕΔΡόΣ τΗΣ ΚόιΝότΗτΑΣ ΑΝτιΠΑΡόυ με ανακοί-
νωση της, μας κατηγορεί για παραπληροφόρηση, επειδή γράψαμε 
όσα αναφέρθηκαν στο πρώτο δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου, για 
χρέη της Κοινότητας προς το ιΚΑ από το 2002. Δημοσιεύουμε λοι-
πόν το έγγραφο του ιΚΑ, που είναι η καλύτερη απάντηση. όύτε ο 
Δήμαρχος είπε ψέμματα ούτε η Εφημερίδα μας.

συνέχεια από σελ.1
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι δρο-

μολογήθηκε το έργο αφού δημο-
σιεύτηκε και στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, μαζί με το αποχε-
τευτικό των νοτίων παραλίων της 
Πάρου (ΦΕΚ τεύχος 2ο – αριθμός 
φύλλου 31). 

Σε ότι αφορά στο ερώτημα: 
Ποιες είναι οι δυναμικές πλέον 
ενέργειες προκειμένου να λυθεί 
το μεγάλο πρόβλημα από την έλ-
λειψη παιδιάτρων στο Κ.Υ. Πάρου; 
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, 
από τις επαφές που είχε με τον 
υποδιοικητή της 2ης ΔΗΠΑ Κ. 
Ζώτο, έχει γίνει η αξιολόγηση της παιδιάτρου και 
αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα η Διοικούσα 
Επιτροπή του Νοσοκομείου Σύρου, θα έρθει στο 
Κέντρο Υγείας.

Για τη «συμμετοχή εκπροσώπου της ένω-
σης στην Επιτροπή που έχει συσταθεί για τις 
περαιτέρω κινητοποιήσεις του Δήμου σχετικά 
με το Κ.Υ.», ο δήμαρχος ανέφερε ότι από την 
Επιτροπή δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και είναι 
πλέον διαδικαστικό το ζήτημα. Άλλωστε, είπε, στη 
συνάντησης των μελών της Επιτροπής στις 31 Ια-
νουρίου για τη διαμόρφωση του ψηφίσματος των 
προβλημάτων του Κ.Υ., συμμετείχε (ανεπίσημα) 
και εκπρόσωπος της ένωσης Γονέων όπως και 
του Εμπ/κού Συλλόγου. 

Στο ερώτημα, «ποιες οι παρεμβάσεις και 
ποιες οι προτάσεις του Δήμου για τις κακές 
εγκαταστάσεις των νηπιαγωγείων του νησιού 
και ιδιαίτερα της Παροικίας», η λύση, σύμφωνα 
με το Δήμαρχο θα δοθεί με την ολοκλήρωση των 
έργων από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. του 2ου Γυμνασίου 
Παροικίας, οπότε θα απελευθερωθούν χώροι, 
ώστε να καλυφτούν άλλες ανάγκες και της επέ-
κτασης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, 
που προβλέπονται και αίθουσες για νηπιαγωγείο. 
Εν τω μεταξύ, έχει ήδη ενταχθεί η κατασκευή του 
νηπιαγωγείου Μάρπησσας προϋπολογισμού 465 
ευρώ και ολοκληρώνεται σύντομα και η ένταξη 
του νηπιαγωγείου Αγκαιριάς. 

Σχετικά «με το αίτημα του συλλόγου γονέων 
του νηπιαγωγείου Νάουσας που έχει αποσταλεί 
στο Δήμο, πότε θα πραγματοποιηθεί η μεταφο-
ρά του νηπιαγωγείου στο χώρου του πρώην 
δημοτικού, ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε πως πρέ-
πει να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης και γίνο-
νται προσπάθειές για ένταξη του έργου στο πρό-
γραμμα «Ελλάδα». Η μελέτη εκπονείται ήδη από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολο-
γισμός αναμόρφωσης του υπάρχοντος σχολείου 
ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. 

Δεν είναι προς στιγμήν στα σχέδια του Δήμου 
η δημιουργία νέου Παιδικού Σταθμού, γιατί ο Δή-
μος με δικούς του πόρους, δεν έχει αυτή τη δυνα-
τότητα. Θα δούμε όμως τώρα με τον Καλλικράτη 
πως θα διαμορφωθεί η λειτουργία των Παιδικών 
Σταθμών και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να 
το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. 

Για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων και κλειστού γυμναστηρίου στο δημοτικό 
σχολείο Μάρπησσας ο Δήμαρχος έστειλε έγγραφο 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών με το ερώτημα: 
εάν ο Δήμος Πάρου νομιμοποιείται να προχωρή-
σει σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον 
ΟΣΚ για την κατασκευή του έργου και περιμένει 
την απάντηση. Αυτό, γιατί ο ΟΣΚ θα προχωρού-
σε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και είχε 
ζητήσει για το λόγο αυτό από τη Νομαρχία να της 
καταθέσει το φάκελο της μελέτης, ο οποίος δεν 
στάλθηκε ποτέ. 

Στο ερώτημα «πως θ’ αντιμετωπίσει ο δήμος 
την ενδεχόμενη συγχώνευση – συνένωση σχολεί-
ων, ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο 
ενδεχόμενο, γιατί σήμερα στο νησί, δεν υπάρχει 

μονοθέσιο ή διθέσιο σχολείο. 
Για το πως θα διευθετηθεί το ζήτημα της αστυ-

νόμευσης στην Πάρο, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι 
τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση της αστυνομικής 
δύναμης προς το αρμόδιο υπουργείο, αλλά δυ-
στυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση μέχρι στιγμής. 

Για την «απαγόρευση έλευσης οχημάτων 
στην πλατεία Εκατονταπυλιανής», ανέφερε ότι 
θα λυθεί όταν θα συζητηθεί συνολικά το θέμα 
του κυκλοφοριακού. Ήδη όμως θα τοποθετηθεί η 
μπάρα από το πάρκινγκ προς την Εκατονταπυλια-
νή, δίπλα από το Β' Δημοτικό.

Για την «επίστρωση γηπέδου παιδικής χαράς 
πρώτου δημοτικού σχολείου Παροικίας», ο δή-
μαρχος είπε ότι θα γίνει άμεσα, καθώς είναι ήδη 
ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο μαζί 
με τον προϋπολογισμό του Δήμου θα ψηφιστεί 
έως τα τέλη Μαρτίου. Οι γονείς ζητούν επίσης, «τη 
συμβολή του Δήμου προκειμένου να ενεργο-
ποιηθεί το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Δι-
άγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 
της Νάξου και να ιδρυθεί ειδικό σχολείο μέσα 
σε σχολική μονάδα». 

Ο Πρόεδρος της ένωσης Γονέων Δ. Γεωργιά-
δης δηλώνει στη ΦτΠ ότι το συγκεκριμένο θέμα 
αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Αυτό γιατί, όταν για 
ένα παιδί υπάρχει μια υποψία δυσλεξίας, που τη 
διαπιστώνει ο εκπαιδευτικός ή έχει μαθησιακή 
δυσκολία, για να διαγνωστούν θα πρέπει το παιδί 
να πάει στο Κέντρο αυτό που είναι στη Σύρο, γιατί 
της Νάξου δεν λειτουργεί. Το Κέντρο της Σύρου, 
ασφαλώς κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα νησιά. Η κα-
θυστέρηση μπορεί να φτάνει και τα δύο χρόνια και 
το αποτέλεσμα είναι να χάνεται πολύτιμος χρόνος. 
Γιατί αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα το πρόβλημα και 
το παιδί πάει στο Γυμνάσιο, θα υπάρξει μεγάλο 
πρόβλημα. Γι’ αυτό ζητάμε να στελεχωθεί το Κέ-
ντρο της Νάξου, που και αυθημερόν μπορούμε να 
εξυπηρετηθούμε, αλλά και ποιο έγκαιρα θα έχου-
με τις διαγνώσεις. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η 
στελέχωση και για έναν ακόμη λόγο. Η Πολιτεία 
δεν δέχεται διάγνωση από κανέναν άλλο φορέα. 
Είναι λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα το Κέντρο Διαφορο-
διάγνωσης και Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Ανα-
γκών της Νάξου. 

Σε ερώτημα της ΦτΠ γιατί τίθεται ζήτημα συγ-
χώνευσης Σχολείων, ο κ. Γεωργιάδης μας είπε, 
πως στις 31 Ιανουαρίου στάλθηκε έγγραφο από το 
Υπουργείο προς τους Περιφερειακούς Δ/ντές και 
ζητεί εγγράφως τις προτάσεις τους έως τις 14 Φε-
βρουαρίου για «συνενώσεις – ιδρύσεις σχλικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».

Η απάντηση έχει ήδη σταλεί από την ένωση Γο-
νέων στην οποία αναφέρεται: «…δηλώνουμε ότι 
είμαστε ενάντια σε κάθε συνένωση – κατάργηση 
σχολικής μονάδας, γιατί θεωρούμε ότι η υπάρ-
χουσα υποδομή βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία 
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. Σημειώνουμε ότι 
έχουμε ήδη ενοποιημένα σχολεία και ότι είμαστε 
υπέρ στη δημιουργία ειδικού σχολείου μέσα σε 
σχολική μονάδα». 
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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. 22840 22739 & 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 30% ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ( ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ) ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, 
ΠΕΡΓΟΛΑΣ,  ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Κ.Α.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 45% ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΠΕΡΓΟΛΕΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΛΙΑΚΟ 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΝΕΡΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Κ.Α. ΑΠΟ 15.000 ΕΩΣ 400.000€ 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60% ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( DIGI-RETAIL) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛEKTΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BARCODE, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ-ΕSHOP

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕ∆ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 24.000€

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 60% ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ( DIGI-LODGE)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 45% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, ΕΝ.∆ΩΜΑΤΙΩΝ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ , ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ, 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ.

12η Έκδοση

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2011 - 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

Ευρετήριο Κατηγοριών
Χρήσιµες πληροφορίες
Ονοµαστικός Αλφαβητικός κατάλογος
Ευρετήριο Παριανών Αθήνας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

Ανοίξτε την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

Πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 

Έπιασε δουλειά
η Παροικία

συνέχεια από σελ.1
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοι-

νότητας Μηνάς Καλακώνας, μιλά-
ει στη ΦτΠ για τους στόχους και 
για τον αγώνα που ξεκίνησε και 
θα συνεχιστεί με πείσμα, έως ότου 
η Παροικία αποκτήσει την εικόνα 
που της αξίζει. 

Πριν περάσουμε κ. Καλακώνα 
σε όλα τα έργα, πείτε για εκείνα 
τα έργα που θέλατε να προτεί-
νετε να ενταχθούν στο τεχνικό 
Πρόγραμμα της ΔΕυΑΠ και μάλ-
λον δεν προλάβατε γιατί είχε ήδη 
αποφασιστεί;

Κατ’ αρχάς γνωρίζαμε για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΠ, γνωρίζαμε όμως παράλληλα, ότι μπορούμε να 
προτείνουμε τα έργα που θέλουμε και να ενταχθούν συ-
μπληρωματικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα της επιχείρησης 
και αυτό θα γίνει.

Τα έργα που προτείνονται για το Τεχνικό Πρόγραμμα της 
ΔΕΥΑΠ είναι: Αφαλάτωση Παροικίας, επέκταση αγωγού 
αποχέτευσης από το 1ο Δημοτικό Σχολείο έως τα σκαλιά 
της οικίας Μαντώς Μαυρογένους. Αντικατάσταση αγωγού 
παλαιού δικτύου ύδρευσης από ACS ο γεφύρι του Έλητα. 
Επέκταση αγωγού αποχέτευσης πίσω από το φροντιστή-
ριο Δανιηλοπούλου έως ιδιοκτησία Αλιφιέρη. Αντικατά-
σταση δικτύου ύδρευσης στο οδικό δίκτυο από Πυργά-
κι-Επαρχιακό οδικό Δίκτυο. Επέκταση αποχέτευσης στην 
περιοχή Πυργάκι. Τα δύο τελευταία έργα συμπληρώθηκαν 
μετά από πρόταση των μελών της Δ.Κ.. της παράταξης Πά-
ρος ΑΞΙΑ.

Προτείνετε κάποια έργα που είναι αρμοδιότητας του 
Δημοτικού Λιμενικού ταμείου. Ποια είναι αυτά και ποιο 
είναι πρώτης προτεραιότητας;

Η ανάπλαση της Παραλιακής της Παροικίας, σε συν-
δυασμό με την κατασκευή νέων στεγάστρων στο λιμάνι. 
Προτείνουμε επίσης, την ανάπλαση χερσαίου χώρου αλι-

ευτικών καταφυγίων στην Αγία Άννα και στο Βίντζι, καθώς 
και τη συντήρηση μικρών μόλων στην Παροικία. Τα υπό-
λοιπα έργα που προτείνουμε αφορούν τον Δήμο και είναι:

Πλακοστρώσεις
Πλακόστρωση δρόμου από καινούριο πηγάδι έως Αγία 

Βαρβάρα. Από την οικία Θεοχαρίδη έως Σιφναίου Δη-
μήτρη. Αντικατάσταση πλακόστρωτου από 1ο Δημοτικό 
Σχολείο έως οικία Μαντώς Μαυρογένους. Αντικατάσταση 
πλακόστρωτου πίσω από το Ειρηνοδικείο έως Κων/νου 
Χερουβείμ. Αντικατάσταση πλακόστρωτου και τοποθέτη-
ση αγωγού όμβριων στην Φράγκα Σκάλα από Βηθλεέμ 
έως Άγιο Γεώργιο. Επισκευή σκαλοπατιών από wc παρα-
λίας προς Άγιο Κων/νο.  Αντικατάσταση πλακόστρωτου 
πίσω από τη Ζωοδόχου Πηγή. Επιδιόρθωση πλακόστρω-
του πλατείας Αγίου Νικολάου. Πλακόστρωση κοινόχρη-
στου χώρου μπροστά από τα ΕΛ.ΤΑ.

άσφαλτοστρώσεις
Από το Κέντρο Υγείας έως τρίγωνο για γήπεδο. Από 

ACS μέχρι το γεφύρι του Έλητα. Στην περιοχή Κριός, από 
Μαρτσέλο έως Καμίνια. Κεντρικού δρόμου του οικισμού 
Γλυσίδια. Στην περιοχή Κουνάδος, στα Εικαστικά Εργα-
στήρια. Από παιδικό σταθμό στη Βαγιά έως οικία Αριστεί-
δη Βαρριά. Δρόμου Καλάμι – Καμάρες. Στην Αγία Ειρήνη 
από επαρχιακό (ιδιοκτησία Μεσολογγίτη) έως παραλία. 
Από επαρχιακό δρόμο Καμαρών έως Ταξιάρχη Νάουσας. 
Ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων Ρα-
γκούση – Δαφερέρα. 

τσιμεντοστρώσεις 
 Στα Λιβάδια πίσω από την ΕΑΣΠ μέχρι τον Άγιο Γεώρ-

γιο. Από γωνία Ξενοδοχείου «Ελληνικό» έως την παρα-
λία. Στον Κουνάδο μετά τα Εικαστικά Εργαστήρια από τον 
επαρχιακό προς Κων/νου Χερουβείμ. Τμήματα των δρό-
μων στις περιοχές: Κάμπος, Ασπριές στις Καμάρες μετά 
τη στάση Ποπολάνου, στα ανηφορικά τμήματα του δρόμου 
στην περιοχή των Θαψανών, στο Μαράθι και στην περιο-
χή Δενδρολίβανου. Να σημειωθεί ότι οι τσιμεντοστρώσεις 
που προτείνονται είναι από αιτήματα πολιτών. 

Προτείνονται και διάφορα άλλα έργα μεταξύ των οποί-
ων, η αξιοποίηση της περιοχής του Κάστρου (φωτισμός 
και ανάπλαση), αποκατάσταση του σημείου που έγινε 
η καθίζηση, ανάπλαση της πλατείας Εκατονταπυλιανής, 
προστασία του παραλιακού δρόμου από κατακρημνίσεις 
και αποκατάσταση των κατακρημνίσεων στα Γερμανικά, 
αξιοποίηση του Φάρου στον Άγιο Φωκά (πρόταση από 
τους εκπροσώπους της Πάρος ΑΞΙΑ). 

Με τις πολλές βροχές σας είδαμε σε διάφορα σημεία, 

προφανώς για ν’ αντιμετωπίσετε προβλήματα;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήμουν έξω με την 

ιδιότητα του μέλους της Ομάδας Διάσωσης, αλλά ως πρό-
εδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας. Εθελοντικά 
βρέθηκα σε διάφορα σημεία με πολλά νερά για τον απε-
γκλωβισμό των αυτοκινήτων, όπως στο ποτάμι κοντά στη 
«Χαρίκλεια». Με την ευκαιρία θέλω να πω, πως όταν βρέ-
χει ας φροντίζουν οι οδηγοί να μην παρκάρουν μέσα σε 
ποτάμια. 

Ευτυχώς, δεν είχαμε άλλου είδους ζημιές και πλημ-
μύρες και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στον καθαρισμό 
όλων των ρεμάτων και των φρεατίων. Πρέπει όμως να 
γίνουν και άλλα έργα, όπως η αποχέτευση των όμβριων 
στα Λιβάδια που ήδη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμ-
μα. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία να λυθεί άμεσα, 
ώστε να μην έχουμε προβλήματα τη νέα σαιζόν, είναι το 
Κυκλοφοριακό. Στο λιμάνι που μπλοκάρουν τα’ αυτοκίνη-
τα και στη διασταύρωση του Γκίκα, να γίνουν βελτιώσεις 
στα πάρκινγκ με διαγραμμίσεις και να υπάρχουν ποδήλα-
τα για τους οδηγούς και τέλος, να γίνει πραγματικότητα η 
αξιοποίηση του άλσους της Εκατονταπυλιανής με βάση το 
σχέδιο του 2003, που προβλέπει, παιδική χαρά, θεατράκι, 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, παγκάκια κ.λπ. 

Κατηγορηθήκατε ότι ήσασταν απροετοίμαστοι στην 
πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας, τι απα-
ντάτε; 

 Τι θα πει απροετοίμαστοι. Τόσα έργα προτείνουμε, πολ-
λά εκ των οποίων είναι αιτήματα πολιτών. Αυτό που έχω 
να πω, είναι ότι στην κριτική είμαστε πρώτοι, όμως με τη 
βροχή άλλοι έτρεχαν. Παλεύουμε για τον τόπο μας. Όποιος 
ενδιαφέρεται ας έρθει να βοηθήσει, όχι εκ του ασφαλούς 
ν’ ασκεί κριτική.
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Το νέο Δ.Σ. του «Ατλαντίς»
Με την σημαντική συμμετοχή 111 μελών 

πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 30 
Ιανουαρίου 2011 οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑ-
ΝΤΙΣ». 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. μετά από την συ-
γκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής: 

Πρόεδρος:  Τριαντάφυλλος Νικόλαος του 
Κων/νου, Α’ Αντιπρόεδρος:  Ρούσσου Άννα του 
Εμμανουήλ, Β’ Αντιπρόεδρος: Τριανταφύλλου 
Φλώρα του Κων/νου, Γραμματέας: Στόκας Νικό-
λαος του Κων/νου, Αναπλ.  Γραμματέας : 
Τριαντάφυλλος Βασίλειος του Ιωάννη, Ταμίας:  
Βιτζηλαίου Ελευθερία του Γεωργίου, Αναπλ. 
ταμίας : Βιτζηλαίου Μαργαρίτα του Γεωργίου, 
Αναπλ. μέλη: Βιτζηλαίου Πηγή του Γεωργίου, 
Βιτζηλαίου Νικολέτα του Μάρκου, Χριστόφορος 
Αθανάσιος του Παναγιώτη και Σαρρής Νικόλαος 
του Αγαπητού.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Γε-
μελιάρης Ηρακλής του Ιωάννη, Κρητικού Ευτυχία 
του Σταύρου, και Βιτζηλαίου Άννα του Νικολάου 
με αναπληρωματικό μέλος την Ρούσσου Αντωνία 
του Εμμανουήλ.

Σκηνές απείρου κάλλους και μη εκτυ-
λίσσονται στις αίθουσες αναμονής, όχι 
τόσο των ιδιωτικών ιατρείων, όσο στην 
ουρά στα ΙΚΑ ή σε Κέντρα Υγείας, που ο 
κόσμος είναι αρκετός, οι ελλείψεις για-
τρών αρκετές επίσης και η αναμονή προ-
καλεί συζητήσεις, ενίοτε εντάσεις, ακόμη 
και διαπληκτισμούς. 

Σκηνές και διάλογοι, με την πρέπου-
σα υπερβολή για τις ανάγκες του έρ-
γου, άνετα μπορούν να διαμορφώσουν 
ένα σενάριο για κωμωδία – σάτιρα των 
κακώς ή των καλώς γενόμενων σε μια 
αίθουσα αναμονής, με σοβαρό ή όχι πε-
ριστατικό, όπου τα συναισθήματα των 
ανθρώπων εναλλάσσονται, ανάλογα με 
τι  αντιμετωπίζουν περιμένοντας…

Οι μαθητές της Δευτέρας τάξης του 
Γυμνασίου Παροικίας, που εκτός από τα 
μαθήματά τους, νοιώθουν την ανάγκη ν’ 
ασχοληθούν και με άλλα ενδιαφέροντα 
πράγματα, ανάγκη που διαπίστωσε η εκ-
παιδευτικός Μαρία Αρκουλή, κλήθηκαν 
από την ίδια ν’ αυτοσχεδιάσουν, να γρά-
ψουν μόνοι τους δηλαδή το σενάριο, για 
μια θεατρική παράσταση, έχοντας και την 
έγκριση του Δ/ντή του σχολείου κ. Αν-
δρέα Καρποδίνη. 

Ενθουσιασμός, χαρά και με τα μού-
τρα στη δουλειά. Βοηθούμενοι ως προς 
τον εμπλουτισμό των ιδεών τους και από 
την κ. Αρκουλή, αποφάσισαν να δώσουν 
«σάρκα και οστά», στην ιδέα του συμμα-
θητή τους Αναστάση Λιβανίδη και να δια-
μορφώσουν  το σενάριο για τη θεατρική 
παράσταση: «Περιμένοντας το γιατρό». 
Ο κάθε μαθητής, ανάλογα με τις εικόνες 
που βίωσε ή του περιέγραψαν γνωστοί 
του ή συγγενείς σε μια αίθουσα αναμο-
νής, αποφάσισε για το ρόλο του. Ένας 
γιατρός συντηρητικός, ένας γιατρός μο-
ντέρνος και λίγο ωχ αδερφέ. Ένας νευρι-
κός κύριος, μία «κυρά Κατίνα», μία συνε-
σταλμένη ασθενής, που ντρέπεται νε πει 
το πρόβλημα της και εκνευρίζει τη θεού-
σα που είναι δίπλα της, γιατί όταν με τα 
πολλά αποφάσισε να το αποκαλύψει, της 
είπε πως έχει έναν καλόγερο στον ποπό 
της και η θεούσα το θεώρησε βλασφημία 
και σταυροκοπιότανε. Ένα υπερκινητικό 
παιδάκι που ενοχλεί τους γύρω και μια 
μαμά στον… κόσμο της, ένας «τρελός» 
με την κούκλα του, μια πιεσμένη μαθή-
τρια που της φταίνε οι καθηγητές της, 
μία «ψωνάρα» δημοσιογράφος, ένας τσι-
γκούνης.  Δεν 
λείπει βέβαια 
και ο φανατικός 
φίλαθλος του 
Παναθηναϊκού, 
μια αναιδής μα-
θήτρια, μαθη-
τές που πήγαν 
για εξέταση και 
τα έκαναν άνω 
κάτω, μια συ-
ντηρητική νοσο-
κόμα που κάνει 
παρατηρήσεις 

στους ασθενείς, 
ένας αντιδραστι-
κός, ένας διανο-
ούμενος που τα 
‘χει με το σύστη-
μα και γενικώς 
όλα τα’ ανθρώπι-
να «κουσούρια», 
έγιναν ρόλοι, 
δέθηκαν μεταξύ 
τους και τα απο-
τέλεσμα αναμέ-
νεται εκπληκτι-
κό και ιδιαίτερα 
διασκεδαστικό 

για όσους βρεθούν στην τελετή λήξης 
των μαθημάτων, οπότε και θα προβλη-
θεί. Δεν αποκλείεται όμως, να προβληθεί 
και σε κάποια από τις αίθουσες (Νηρέα 
ή Αρχιλόχου), αλλά αυτό δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί.

Προς το παρόν οι πρωταγωνιστές 
μαθητές, προβάρουν τους ρόλους τους, 
τους εμπλουτίζουν με νέες ατάκες και τα 
καταφέρνουν μια χαρά. Δύο σκηνές που 
παίχτηκαν κατά τη συνάντησή μας, μου 
προκάλεσαν πολύ γέλιο, με τον τρόπο 
που οι μαθητές …παίζουν και χειρίζονται 
τους διαλόγους που οι ίδιοι έγραψαν.

Όπως είπαν, η εμπειρία αυτή τους 
βοηθάει ν’ αντιμετωπίζουν διαφορετικά 
(πιο εύπεπτα) καταστάσεις δύσκολες, 
στενάχωρες, ευχάριστες, αλλά κυρίως 
νοιώθουν πιο απελευθερωμένοι, πιο 
κοινωνικοί. Δέχονται πιο εύκολα να αντι-
μετωπίσουν το… κοινό, όπως για παρά-
δειγμα να πουν την προσευχή ενώπιον 
όλων των συμμαθητών τους, ν’ απαγγεί-
λουν, να διαβάσουν κάποιο απόσπασμα… 
Επιπλέον, τους βοηθά να εργάζονται για 
οτιδήποτε συλλογικά, να έρθουν πιο κο-
ντά με τους συμμαθητές τους, πέρα από 
τη σχολική αίθουσα,  να γνωριστούν κα-
λύτερα και να έχουν αλληλεγγύη ο ένας 
για τον άλλον. 

Στο έργο, μου λέει η κ. Αρκουλή, 
πρωταγωνιστούν όλοι οι μαθητές που 
δήλωσαν συμμετοχή. Δεν εξαιρέθηκε 
κανείς. 

 Οι σεναριογράφοι – ηθοποιοί είναι: 
Αναστάσης Λιβανίδης, Ηλιάνα Καπού-
τσου, Αρίων Δούζας, Μιχάλης Χερου-
βείμ, Κατερίνα Βλαστερού, Μιχαλία 
Σαρρή, Θέμης Γιώργαρος, Βαγγέλης Κα-
τσαρός, Μάριος Μπαρμπαρής, Νικολίνα 
Καλακώνα, Ιωάννης Ζουμής, Μερώπη 
Τσαντάνη, Χρυσοβαλάντη Ζουμή, Νίκος 
Ραγκούσης, Κωνσταντίνα Βραχνά, Θε-
οδωρής Τσουκάρης, Κων/νος Μπιζάς, 
Αντωνία Σκιαδά, Αντώνης Καπούτσος, 
Δήμητρα Κεχαγιά και  Αικατερίνη Νίκα. 
Βοηθοί της κ. Αρκουλή (σκηνοθέτες) εί-
ναι οι μαθήτριες: Χαρούλα Σαλμαντάνη 
και Παρασκευή Ρούσσου.

«Περιμένοντας το γιατρό»λοιπόν. Μια 
αισιόδοξη, κατά τους μαθητές κωμωδία- 
σάτιρα. Προκαλεί γέλιο, εκπέμπει μηνύ-
ματα προς πάσα κατεύθυνση και πάνω 
απ’ όλα, είναι επίκαιρη…

Θεατρική παράσταση στα «σκαριά» από τους μαθητές της 2ης τάξης
του Γυμνασίου Παροικίας

«Περιμένοντας το γιατρό»

Θεατρική παράσταση στην Πάρο

«Το όνομά μου είναι Rachel Corrie»
Μετά την επιτυχημένη της πορεία η παράσταση «Το όνομά μου είναι Rachel 

Corrie», που σκηνοθετεί η Μάνια Παπαδημητρίου, έρχεται και στην Πάρο. 
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00 μμ η παράσταση θα 

δοθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού  Συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» στο Άσπρο Χωριό.
Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου το έργο θα παιχτεί στην αίθουσα του Πολιτι-

στικού Συλλόγου  «ΝΗΡΕΑΣ» στην  Νάουσα.    Στις 7:00 μ.μ Μαθητική παράσταση και 
στις 9:00 μ.μ. για το υπόλοιπο κοινό. 

Πρόκειται για μία αληθινή ιστορία. Μία παράσταση που απαγορεύτηκε στη Νέα 
Υόρκη. Ένα θέατρο ντοκουμέντο που «μιλάει» την αλήθεια. Η 23χρονη αμερικανοε-
βραία Rachel Corrie βρήκε το θάρρος να περάσει στην απέναντι όχθη και να δει την 
αλήθεια της άλλης πλευράς με τα δικά της μάτια… Την αλήθεια του παλαιστινιακού 
λαού που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται σε απόγνωση… Και συνάντησε το θάνατο… 
Ήταν ηρωίδα; Ήταν τρελή; Συντελεστές: Μετάφραση Νάνσυ Τρικκαλίτη, Σκηνοθεσία 
Μάνια Παπαδημητρίου, Βοηθός Σκηνοθέτη Μάρω Αγρίτη, Φωτισμοί Αλέκος Αναστα-
σίου, Σκηνικά Άρτεμις Θεοδωρίδη, Videο Αγγέλα Δεσποτίδου, Επιμέλεια Κίνησης  
Πάρης Μαντόπουλος, Φωτογραφίες Θάνος Χόνδρος. 

Παίζουν: Δήμητρα Σύρου, Μάρω Αγρίτη. Η διάρκεια του έργου είναι 70 λεπτά.

Στον Νηρέα ο Ορφέας Περίδης
Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 21:00 στη 

Νάουσα, στην αίθουσα «ΝΗΡΕΑΣ», πραγματοποιείται  η πιο 
«προκλητική» μουσική συνάντηση του χειμώνα. 

Ο Ορφέας Περίδης, ένας από τους πιο αγαπημένους σύγ-
χρονους τραγουδοποιούς της χώρας συναντάται με τους  
Σταύρο Λάντσια, Γιώτη Κιουρτσόγλου και Danid Lynch, 
κορυφαίες μουσικές προσωπικότητες της χώρας μας και 
ιδρυτές του θρυλικού συγκροτήματος Human Touch.  

Γνωστές επιτυχίες του  Ορφέα Περίδη και νέο υλικό συ-
ναντά μελωδικές μουσικές και funky ρυθμούς των Human 
Touch.

Τιμή εισιτήριου: 20,00 €. Προπώληση εισιτηρίων – πλη-
ροφορίες: Παροικία – Βιβλιοπωλείο «Πολύχρωμο» τηλ. 
22840 22906, Νάουσα – Αργύρης Ταντάνης τηλ. 22840 51261, 6973375186.

Πρόσκληση ΜΟΠ
Ο Μοτοσυ-

κ λ ε τ ι σ τ ι κ ό ς 
όμιλος Πάρου 
(ΜΟΠ), προσκα-
λεί όλα τα μέλη 
και τους φίλους 
της μοτοσικλέτας στην κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, το 
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 8 
το βράδυ στο Kafe bar “KIALOA”. 

Αποκριάτικοι 
χοροί
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγκαιριάς σας προσκαλεί τo 
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου στο 
εστιατόριο «Αλυκή». 

Ζωντανή μουσική , παράσταση 
με παραδοσιακούς χορούς, εκ-
πλήξεις , κλήρωση λαχειοφόρου 
αγοράς με πολλά και πλούσια 
δώρα, βράβευση της καλύτε-
ρης φορεσιάς για μικρούς και 
μεγάλους θα είναι μερικά από 
όσα ετοιμάσαμε για εσάς και 
τα παιδιά σας! Μια ευκαιρία να 
βρεθούμε όλοι μαζί και να γιορ-
τάσουμε  τις Απόκριες. Τιμή ει-
σόδου: 20 ευρώ (συμπεριλαμ-
βάνεται  φαγητό).

Σας περιμένουμε όλους.

• Ο Σύλλογος Αγκαιριανών 
Πάρου θα πραγματοποιήσει τον 
καθιερωμένο ετήσιο χορό στο 
κέντρο «Φάρος» (Δεκελείας 
201), στις 18 Φεβρουαρίου. Η 
τιμή πρόσκλησης είναι 30 ευρώ 
με όλα πληρωμένα και τα ποτά.

Το πρόγραμμα είναι πλούσιο 
με τη Λέττα Κορρέ, Πολυχρόνη 
Κορρέ και το Μανώλη Μπαρ-
μπεράκη.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός σας προσκαλεί την 

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στη 1.00 μετά το με-
σημέρι στην ταβέρνα ΤΑ 5Φ σ’ ένα αποκριάτικο 
ξεφάντωμα… με ζωντανή μουσική, λαχειοφόρα 
αγορά, κέφι και πολλά απρόοπτα! Τιμή εισόδου 10 
ευρώ.

Από την κοπή της πίτας
στην Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Πάρου



τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

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
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Επιστολή Αντιπαριωτών στο Δημοτικό Συμβούλιο

Προσοχή: κλείνουν τα μονοπάτια 
προς τις παραλίες!

Επιστολή προς  το Δημοτικό Συμβού-
λιο  Αντιπάρου έστειλαν στις 6 Φεβρου-
αρίου κάτοικοι του νησιού, με την οποία 
εκφράζουν την ανησυχία τους, γιατί δια-
πιστώνουν ότι σιγά – σιγά από ιδιοκτήτες 
κατοικιών κλείνονται οι διαβάσεις προς 
τις παραλίες. Οι κάτοικοι, εφιστούν την 
προσοχή στο Δήμο και ζητούν να συζη-
τηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην επιστολή των κατοίκων αναφέ-
ρεται:  

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότι-
μοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, με την 
παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας 
εκφράσουμε τις ανησυχίες μας  για τα 
κάτωθι  θέματα: Όλοι γνωρίζουμε ότι η 
περιοχή πάνω από την  δεύτερη  ψαρα-
λυκή μέχρι την περιοχή που έχει κατα-
σκευαστεί το ελικοδρόμιο (ΓΑΛΑΝΤΑ-
ΡΙΕΣ) ανήκει στον Δήμο  Αντιπάρου. 
Τα  τελευταία  χρόνια υπάρχει στην ευ-
ρύτερη περιοχή μέχρι την παραλία της 
Παναγιάς οικοδομική  δραστηριότητα,  η  
οποία  αρχίζει και  αλλάζει  επικίνδυνα  τη 
γύρω περιοχή. Έτσι,  δειλά-δειλά οι ιδιο-
κτήτες των νέων κατοικιών τοποθετούν 
πόρτες και μάντρες εκεί που λίγα χρόνια 
πριν ήταν ελεύθερη η διάβαση προς τις 
παραλίες. Οι ίδιοι βέβαια ισχυρίζονται ότι 
αυτές οι περιφράξεις είναι νομότυπες. 
Τους δε τελευταίους μήνες είχαν τοπο-
θετηθεί σημάδια με κορδέλες πολύ κο-
ντά στον αιγιαλό, μάλλον για οριοθέτηση 

νέων οικοδομών. Έπειτα από παράπονα 
και διαμαρτυρίες κατοίκων τα όρια με-
ταφέρθηκαν λίγα μέτρα παραπάνω. Σε 
αυτό το σημείο λοιπόν υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος  αποκλεισμού του  μονοπατιού 
που ενώνει τις παραλίες Ψαραλυκή- Πα-
ναγιά. Μήπως θα πρέπει ο Δήμος να κα-
θαρίσει το μονοπάτι και να τοποθετηθούν  
καλαίσθητες  ενδεικτικές  σημάνσεις; 

Πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να 
είναι πολύ προσεκτικός σε τέτοια ζητή-
ματα που αφορούν τους δρόμους που 
οδηγούν στις παραλίες του νησιού μας. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο παρελθόν 
έχουν γίνει παρόμοιες ενέργειες με απο-
τέλεσμα  να μην υπάρχει πρόσβαση σε 
διάφορες αξιόλογες παραλίες του νη-
σιού. Στη συγκεκριμένη περιοχή  είναι 
αναγκαία η καταμέτρηση και οριοθέτη-
ση της Δημοτικής έκτασης, έτσι ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος  καταπάτησής της. 
Ίσως επίσης θα μπορούσε ν’ αξιοποιηθεί  
κατάλληλα η περιοχή προς όφελος του 
Δήμου μας ή διαφόρων τοπικών συλλό-
γων όπως ο Ναυτικός  Όμιλος  Αντιπά-
ρου για αθλητικές και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις.

»Η  παρούσα  επιστολή επιθυμούμε 
να τεθεί θέμα στο επόμενο σας Δημοτικό  
συμβούλιο και να  δοθεί  λύση πριν να 
είναι πολύ αργά.  Θα  ήταν και μια καλή 
αρχή  για να βρεθεί  λύση  και  σε άλλες 
αποκλεισμένες παραλίες».

«Πολίτες Κόντρα στον καιρό»

Γιατί δεν εφαρμόζεται
το μεταφορικό ισοδύναμο;

Την αντίδρασή της στην αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εκφράζει με ανα-
κοίνωσή της η παράταξη «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» και θέτει το ρώτημα: Γιατί 
δεν εφαρμόζεται «το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο, που χρησιμοποιήθηκε κατά 
κόρον ως αντιπολιτευτικό ατού» από τους Κυβερνώντες.

Στην ανακοίνωση τονίζεται: «Με την επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου Attica 
(Superfast Ferries και Blue Star) για αύξηση των εισιτηρίων στις ακτοπλοϊκές γραμ-
μές Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης  από 1/4/2011 κατά 8%, που για τα Δωδε-
κάνησα φαίνεται ότι θα φθάσει έως και 26%, ο χορός των ανατιμήσεων εκτοξεύεται 
στα ύψη, την ώρα που το εισόδημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, 
συμπιέζεται ασφυκτικά από την αναλγησία της πολιτικής του μνημονίου και των κα-
θημερινά αναγγελλόμενων κυβερνητικών μέτρων».

Και επειδή εκτιμάται ότι δεν πρόκειται ν’ αντισταθεί η Κυβέρνηση στα συμφέροντα 
των ισχυρών, η παράταξη επισημαίνει ότι «η μόνη δύναμη που μπορεί να τους στα-
ματήσει είναι η συλλογική και οργανωμένη αντίδραση. Συλλογική και οργανωμένη 
δράση τόσο απέναντι στα  συμφέροντα των εφοπλιστών, όσο και απέναντι στην ανυ-
παρξία σχετικής πολιτικής από την Κυβέρνηση». 

«Απαιτούμε», τονίζεται,   «εδώ και τώρα να εφαρμοστεί η δωρεάν μετακίνηση των 
κατοίκων των μικρών νησιών, να τιθασευτεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών και 
του ΦΠΑ, που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η μη εξίσωσή του με την ηπειρωτική 
Ελλάδα, να μπει φρένο στην επιδιωκόμενη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων 
και τις οποιαδήποτε μορφής απολύσεις». 

Προχωράει η διασύνδεση των Κυκλάδων
με το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Κοινή υπουργική απόφαση
Μπιρμπίλη - Ρήγα

Δημοπρατείται το έργο της Διασύνδεσης των νησιών των 
Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υφυπουργού Ανά-
πτυξης Π. Ρήγα. 

Συγκεκριμένα, εντός του Μαρτίου, η ΔΕΗ προχωρεί 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο της 
Διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με το Εθνικό Δια-
συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
μέσω Λαυρίου και με την Ν. Εύβοια.

Το έργο είναι απολύτως ώριμο. Έχει υπογραφεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης, από την Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,  Τίνα Μπιρμπίλη  και τον Υφυπουργό Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Ρήγα. Παράλληλα, έχει 
προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχετικά με την 
κάλυψη της συνολικής αδειοδότησης του έργου και η ΔΕΗ έχει ήδη ολοκληρώσει τα 
τεύχη Δημοπράτησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 363 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 127 αποτελούν δημόσια δαπάνη, που θα καλυφθεί από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το έργο είναι μείζονος αναπτυξιακής σημασίας. Διασφαλίζει την απρόσκοπτη μελ-
λοντική τροφοδότηση των Κυκλάδων με ηλεκτρική ενέργεια και εξαλείφει την ανά-
γκη επέκτασης των τοπικών ΑΣΠΕ στα νησιά που διασυνδέονται.

Επίσης, εξυπηρετεί το στόχο της ανάπτυξης των ΑΠΕ (Ανανέωση Πηγών Ενέργει-
ας) στα νησιά των Κυκλάδων και ενισχύει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος 
της χώρας.

Πρόσκληση
Ενοριακός Ιερός Ναός Υπαπαντής του Κυρίου «Πεντάνουσα» Δ.Δ. Νάουσας – Πά-
ρου 
Έργο: «Προσθήκη αίθουσας συγκεντρώσεων & κατηχήσεων»
άρ. οικοδομικής άδειας: 226/2010
μελετητές: Π. Μεταξάς, αρχιτέκτων – μηχανικός, Ι. Σουλαντίκας αρχιτέκτων – 
μηχανικός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εργολάβου κατα-
σκευής έργου
Ο Ενοριακός Ναός Υπαπαντής του Κυρίου «Πεντάνουσα», προσκαλεί εργολάβους 
(μπετατζήδες) για την κατασκευή οικοδομικού σκελετού από οπλισμένο σκυρό-
δεμα. Το έργο περιλαμβάνει: α) εκσκαφές – επιχώσεις ευρώ (2.000,00), β) χοντρό 
χαλίκι λατομείου ευρώ (2.400.00), γ) Μπετό καθαρισμού ευρώ (2.200,00), δ) οπλι-
σμένο σκυρόδεμα (178 κυβ.) ευρώ (38.270,000), ε) ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
(37 κυβ.), ευρώ (5.180,00).
Σύνολο προϋπολογισμού: ευρώ (50.050,00). Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 16% 
και ΙΚΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός 15 ημερών να δώσουν τις προσφορές τους 
στον Αρχιτέκτονα – Μηχανικό Ιωάννη Α. Σουλαντίκα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22840 53084 (κιν. 6936779803).
Τα στατικά σχέδια της οικοδομής θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το 
τεχνικό Γραφείο Ιωάννη Α. Σουλαντίκα (Εμπορικό Κέντρο Νάουσας). 

ό πρωτ. Δημήτριος Κυδωνιεύς

Ανακοίνωση
Από το Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου ( ΕΠΑ.Λ. ) ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ., 
καθώς και οι απόφοιτοι Β  ́Κύκλου Τ.Ε.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις 2011 για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να προ-
σέλθουν στο σχολείο τους για να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση από την Πέμπτη 10 Φεβρου-
αρίου ως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία 
είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία Αίτηση – Δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στο 22840-24124.

Εμπ/κός Σύλλογος
Πάρου-Αντιπάρου 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου, θα πραγματο-
ποιηθεί οριστικά την Κυριακή  
13 Φεβρουαρίου 2011 και 
ώρα 11.00π.μ στο γραφείο 
του Επιμελητηρίου Κυκλά-
δων στη θέση Μπουνταράκι-
Παροικίας με τα παρακάτω 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
• Διοικητικός Απολογισμός
• Οικονομικός Απολογισμός. 

Παράλληλα θα γίνει η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου και θα 
παραδοθούν οι  βεβαιώσεις 
κατάρτισης σε όσους παρα-
κολούθησαν τα σεμινάρια επι-
μόρφωσης κατά το έτος 2010.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 200.000 θέσεις εργασίας

Υποβάλλονται αιτήσεις
Ξεκίνησε από την Τρίτη, 8-2-2011 

η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 
συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού το-
μέα στο τροποποιημένο πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση (για διάστη-
μα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης, με επιδότηση των εργο-
δοτικών εισφορών και παράλληλα τη 
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων 
εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μη-
νών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα 
από την κάλυψη των θέσεων. 

Οι αλλαγές που επήλθαν στο πρό-
γραμμα αφορούν τα εξής σημεία:

1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
άνω των 50 ατόμων μπορούν να επιχο-
ρηγούνται στο εξής για 30 εργαζόμενους 
κατ΄ ανώτατο όριο, αντί των 80 εργα-
ζομένων που ίσχυε με το προηγούμενο 
πρόγραμμα. 

2. Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να 
ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απα-
σχολούν έναν εργαζόμενο με πλήρη 
απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή η επι-
δότηση αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαί-
ων εργοδοτικών εισφορών.

3. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθε-
σία η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχεί-
ρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη 
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχεί-
ρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περί-
οδο τριών οικονομικών ετών. Ειδικά για 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των οδικών μεταφορών το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οι-
κονομικών ετών. 

Κατά τα λοιπά ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος φθάνει τα 992.000.000 
ευρώ. Ο εργοδότης υποχρεούται να δι-
ατηρήσει πέραν των επιδοτούμενων και 
αντίστοιχο αριθμό προσωπικού με μη 
επιδοτούμενους εργαζόμενους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγ-
ματοποίηση απολύσεων προσωπικού 
τρεις μήνες πριν από την υποβολή αίτη-
σης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’ 
όλη τη διάρκειά του.  

Σε περίπτωση απολύσεων προσω-
πικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το 
μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδι-
κές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα 
με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 
50 ετών και άνω. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το 
ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ερ-
γοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για 
όλους τους κλάδους κύριας και της επι-
κουρικής ασφάλισης.

Το ποσό  επιχορήγησης φθάνει το 
100% των εισφορών για επιχειρήσεις 
με δύο εργαζόμενους και άνω και το 
75% για τις επιχειρήσεις με ένα άτο-
μο πλήρους απασχόλησης. Οι εισφορές 
υπολογίζονται  με βάση τις πραγματικές 
μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των 
εργαζομένων - επιχορηγουμένων που 
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των: 2.000 
ευρώ για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 
ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών 
και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς 
εργαζόμενους. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχο-
νται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύ-
θυνση www.oaed.gr.
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Μικροί… καλλιτέχνες
Με πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων και κηδε-

μόνων του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικίας Πάρου 
ξεκίνησε το θεατρικό εργαστήρι από την ηθοποιό Κατε-
ρίνα Παναγάκη. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι 
η γνωριμία των παιδιών με τον εσωτερικό τους κόσμο 
μέσα από ένα θεατρικό τρόπο έκφρασης και η δημιουρ-
γική απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Ο Σύλλογος δηλώνει ευτυχής που γονείς και παιδιά 
αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία. 

Ευχαριστήριο
Στις 20-12-10 πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτι-

κη γιορτή του 2ου Δημοτικού σχολείου Παροικίας. Δά-
σκαλοι και μαθητές, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες 
του μικρού χώρου, κατάφεραν να παρουσιάσουν για 
άλλη μία χρονιά εξαιρετικά χριστουγεννιάτικα δρώμενα.

Το Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ευχα-
ριστεί θερμά όλους τους εμπόρους της Πάρου και το 
ιερό προσκύνημα της Εκατονταπυλιανής,  που προσέ-
φεραν  δώρα για την πραγματοποίηση της λαχειοφόρου 
αγοράς του σχολείου. Επίσης, ευχαριστεί θερμά την 
ΕΞΠΑ για την χορηγία των 200 ΕΥΡΩ που προσέφερε 
στο σχολείο μας προς κάλυψη διαφόρων αναγκών.

Ευχόμαστε σε όλους όσους στέκονται δίπλα μας, 
αλλά και σε όλη την παριανή κοινωνία το 2011 να είναι 
γεμάτο από υγεία, ευτυχία και αγάπη.

Σε δράση
η ομάδα εθελοντών
Αγκαιριάς - Αλυκής

Η δράση της ομάδας τον Φεβρουάριο, ήταν το θέμα 
που απασχόλησε την πρώτη συνάντηση των μελών της 
Ομάδας Εθελοντών Αγκαιριάς – Αλυκής που έγινε στο 
Πολιτιστικό κέντρο Αγκαιριάς την Κυριακή το πρωί 6 
Φεβρουαρίου. 

Στη συνάντηση, στην οποία μετείχαν περίπου 30 
άτομα, μεταξύ των οποίων, ο πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Ανδρέας  Κουταλίδης,  η πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς  και Δημοτική Σύμβου-
λος Μαρία Χανιώτη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 
και κηδεμόνων Αλέξανδρος  Σκιαδάς,  η πρόεδρος του 
Συλλόγου Ενοικιαζομένων  Δωματίων  Σταυρούλα Τρί-
χα  και ο πρόεδρος της Τ.Ο. οργάνωσης της Ν. Δημο-
κρατίας Κ.  Ροδίτης, αποφασίστηκε :

- Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 10.00 πμ  καθα-
ρισμός  του Δασυλλίου ( πάνω από το νεκροταφείο  
Αγκαιριάς). 

- Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στις 11 πεζοπορία 
και μάζεμα σκουπιδιών  κατά μήκος  του επαρχιακού 
δρόμου Αγκαιριάς- Καμαρίου.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την πρώτη Κυριακή 
του Μαρτίου.

Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε το 
ιερό του Δηλίου Απόλλωνα και της Αρτέμι-
δος στην Πάρο, μετά από απόφαση του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). 
Το μνημείο βρίσκεται βόρεια της Παροικιάς, 
απέναντι από το ιερό νησί της Δήλου, στη 
θέση «Κάστρο-Βίγλα».

Σύμφωνα με την εισήγηση της διεύ-
θυνσης προϊστορικών και κλασικών αρ-
χαιοτήτων, στην περιοχή του ιερού έχουν 
βρεθεί, εκτός από τα κατάλοιπα του ναού 
της Αρτέμιδας Δηλίας και κάποια επιφανει-
ακά ευρήματα που δηλώνουν την ύπαρξη 
του ναού του Απόλλωνα Δηλίου, ένα τέμε-
νος παλαιότερων χρόνων και ένα εστιατόριο ναού, που 
χρονολογείται τον 5ο αι. π.Χ. 

Επίσης, έχουν εντοπιστεί πολύ σημαντικά ειδώλια 
και γλυπτά, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέ-
χει το μαρμάρινο κολοσσικό άγαλμα της Αρτέμιδος, που 
εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου. Πρό-
κειται για το λατρευτικό άγαλμα του ιερού, στον τύπο 
της αρχαϊκής κόρης με χιτώνα (480-490 π.Χ.), που μαζί 
με την πλίνθο φτάνει τα 2.74 μ.

Οι ανασκαφές στο Δήλιο πραγματοποιήθηκαν τέλη 

του 19ου αιώνα από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ότο Ρού-
μπενζον, ο οποίος εργαζόταν για το Γερμανικό Αρχαιο-
λογικό Ινστιτούτο από το 1897 έως το 1899. Εκτός από 
το Δήλιο, ο Ρούμπενζον ανέσκαψε και το Ασκληπιείο 
της Πάρου.

Τα μέλη του ΚΑΣ ενέκριναν ομόφωνα την κήρυξη 
του αρχαιολογικού χώρου για λόγους προστασίας του 
ιερού, οι ανασκαφές του οποίου έχουν φέρει στην επι-
φάνεια κινητά ευρήματα και κατάλοιπα αρχαίων ναών 
μεγάλης αρχαιολογικής αξίας.

Μείωση θανάτων
από καρκίνο
αναμένεται το 2011

Διεθνής ερευνητική ομάδα προβλέπει μείωση του 
συνολικού ποσοστού θανάτων από καρκίνο στην Ευ-
ρώπη, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες 
το 2011. Μελετώντας στοιχεία από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπουν πτώση των θανάτων 
κατά 7% στους άνδρες και 6% στις γυναίκες, συγκριτικά 
το 2007. 

Συνολικά, σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άτομα θα χάσουν 
τη ζωή τους εξαιτίας του καρκίνου το 2011, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των ειδικών. 

Οι πρόσφατες μειώσεις στους καρκίνους του στομά-
χου, του παχέος εντέρου, του μαστού, της μήτρας, του 
προστάτη και του πνεύμονα θα εξακολουθήσουν. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονι-
κού εντύπου Annals of Oncology, ο καρκίνος του πνεύ-
μονα στις γυναίκες θα συνεχίσει να έχει αυξητική τάση 
σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πλην της Μ. Βρετανίας. Η τελευταία είχε τα υψηλότερα 
ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα στις γυναίκες για μια 

δεκαετία, και ενώ δεν μειώνεται το ποσοστό, παρατη-
ρείται μια εξισορρόπηση της κατάστασης. 

Ο Δρ Κάρλο Λα Βέτσια από το Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνο στην Ιταλία και ο καθηγητής Φάμπιο Λέβι από 
το Πανεπιστήμιο της Λοζάννης στην Ελβετία, κατέληξαν 
στις παραπάνω εκτιμήσεις μελετώντας τα συνολικά πο-
σοστά των καταγραφόμενων καρκίνων στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, καθώς και τα ξεχωριστά ποσοστά καρκίνου 
σε έξι μεγάλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Μ. Βρετανία. 

Σύμφωνα με τις τάσεις του καρκίνου την χρονική 
περίοδο 1970-2007, προβλέπουν ότι θα σημειωθούν 
1,281,436 θάνατοι εξαιτίας του καρκίνου το 2011 στην 
Ε.Ε. (721,252 άνδρες και 560,184 γυναίκες), συγκριτικά 
με 1,256,001 (703,872 άνδρες και 552,129 γυναίκες) το 
2007. 

Όταν τα στοιχεία αυτά μεταφραστούν σε παγκόσμια 
κλίμακα (ανά 100.000 άτομα), αναμένεται να σημειωθεί 
πτώση από 153,8 ανά 100.000 άτομα σε 142,8 θανάτους 
ανά 100.000 άνδρες και από 90,7 σε 85,3 θανάτους στις 
γυναίκες, δηλαδή μείωση 7% στους άνδρες και 6% στις 
γυναίκες. 

Η συνολική πτωτική τάση στα ποσοστά των θανάτων 
από καρκίνο έχει τη βάση της στην μείωση της θνησι-
μότητας του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες, και 
τους πνεύμονα και του ορθοκολικού καρκίνου στους 
άνδρες. 

Αρχαιολογικός χώρος
το ιερό του Δηλίου Απόλλωνα

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

Αξιοποιήστε τις ειδικές προσφορές μας

για την προβολή σας από τη     

τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.

Φωνή της Πάρου

Τηλ .: 22840 53555

Κόντρα στην κρίση!
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩ   

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  - ΚΕΝΤΡΟ, μονοκα-
τοικία 110τμ σε 2 επίπεδα 3υ/δ, 
2 μπάνια σαλόνι με τζάκι   γκαράζ 
αποθήκη κήπος σε διαμπερές οι-
κόπεδο 800τμ ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ μεζονέτα   95τμ 
2υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλο σαλόνι τε-
ράστια βεράντα   με θέα θάλασσα   
και όμορφος   κήπος   με πισίνα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ   κατάστημα μεγάλης 
προβολής 400τμ. (200τμ. ισόγειο 
ενιαίο και 200τμ. ημιυπόγειο). ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070, 
210   6229589, 6972700100 www.
aiare.gr

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.

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, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. 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                  

ΚΑΛΑΜΙ αμφιθεατρικό οικόπεδο 
5.000τμ χωρισμένο σε 2 οικόπε-
δα     εντός οικισμού (χτίζουν από 
400τμ το καθένα) με θέα το Λιμάνι 
της Παροικίας. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ     
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100   www.aiare.gr

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ   αμφιθεατρικό 
οικόπεδο 36.000τμ επίσης   άλλο   
οικόπεδο  11.000τμ με θέα θάλασ-
σα και τη Νάξο. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 22070 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία 
του Αγ. Γεωργίου, πωλείται οικόπε-
δο 2 στρεμμάτων εντός οικισμού. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

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                

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οικία με 4 
υπνοδωμάτια, κουζίνα – σαλόνι, 
παρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6944109768.

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ενοικιάζεται 
παραδοσιακή πέτρινη κατοικία με 
θέα το λιμάνι, την Αντίπαρο και το 
ηλιοβασίλεμα, με 3 υπνοδωμάτια 
& πατάρι ξενώνα, 2 λουτρά, κή-
πος 1000τ.μ. πέτρινοι νεροχύτες, 
bbq ξυλόφουρνος, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, air-condition, 118τ.μ. 
μεγάλες βεράντες. Τιμή : 500€ 
μηνιαία σε ετήσια βάση. Τηλ.: 
6945157128.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία (3άρι) 95τ.μ. Τηλ.: 22840 
91126 ή μέχρι τις 13:00 στο τηλ.:  
6978223643.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙ, ενοι-
κιάζεται μεζονέτα 130m2 με 
2 υπνοδωμάτια, εντοιχισμένη 

κουζίνα και θέα σε οικόπεδο 
1,5 στρέμματα. Τιμή: 450€. Τηλ.: 
6974341367.

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 – 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.

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργα-
σία στην περιοχή της Παροικίας. 
Τηλ.: 6975573905. 

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.

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                    

ΠΩΛΗΤΡΙΑ,  ζητείται στο «Αν-
δρεάδης Homestores»  για 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
κατάστημα. Τηλ.: 22840 52342, 
6985558617 κος Σωτήρης.

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

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΥΖΕΡΙ – ΨΑ-
ΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΠΟΡΦΥΡΑ», στην 
παραλία της Παροικίας, πωλείται. 
Τηλ.: 6977515386.

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, μονή 
φριτέζα, τοστιέρα διπλή, τρίφτης 
τυριών και ψυγείο βιτρίνα τοστ, 
πωλούνται όλα μαζί ή και μεμονω-
μένα. Τηλ.: 6986827860. 

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 
αύξησης τιμών εισιτηρίων, εκτυ-
πώνει καινούργια εισιτήρια και 
προσφέρει την πίσω όψη αυτών 
στη διάθεση εταιρειών – επι-
χειρήσεων για την διαφημιστική 
τους προβολή. Οι παραπάνω εν-
διαφερόμενοι θα καταβάλουν το 
κόστος εκτύπωση 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 ενδι-
αφερόμενο. 

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.

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.

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

300
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www.technofit.gr

Do it easy. Live better.

Νάουσα, Πάρος
τηλ./fax: 22840 53314
e-mail: info@technofit.gr

Γυµνασ
τείτε

12 µήνε
ς

µε 280
€

Η γιορτή του Ολυμπιακού
H Π.Ε.Φ.Ο Πάρου - Αντιπά-

ρου σας προσκαλεί στην εκδή-
λωση κοπής της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της που θα γίνει στο 
View Cafe (Nikolas) το Σάββατο 
12 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00.

Με πλούσιο μπουφέ, ποτό, 
λαχειοφόρο αγορά και γλέντι 
ως το πρωί.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν 
με την παρουσία τους αθλη-
τές – θρύλοι του Ολυμπιακού, 
ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
της ομάδας και  Πρόεδρος του 
Π.Σ.Α.Π Στέλιος Γιαννακό-
πουλος, η (Αργυρή - Χάλκινη) 
Ολυμπιονίκης αθλήτρια του 
Ολυμπιακού Πηγή Δεβετζή, ο 
τερματοφύλακας της ομάδας 
πόλο του Ολυμπιακού Δελη-
γιάννης Νίκος, ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής της ομάδας 
Γιώργος Βαίτσης, ο γνωστός 
«Χάρος» της Θύρας 7 Ανδρό-
νικος Ιωάννης, και ο γνωστός 
ρεπόρτερ του «Πρωταθλητή» 
Κώστας Σαμοθράκης.

Tιμή εισόδου: 12 Ευρώ - και... 
οι κόκκινες εκπλήξεις συνεχίζο-
νται!

Γιορτή του Παναθηναϊκού
Αναβλήθηκε για τις 19 Φεβρου-

αρίου λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών, η χοροεσπερίδα του Συν-
δέσμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού 
Πάρου – Αντιπάρου. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στο club 
«Mamucca» στο Ποτάμι της Παροικι-
άς, όπου ο Σύνδεσμος θα κόψει και 
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι παλαιές δόξες 
της ομάδας Κριστόφ Βαζέχα, Γιόζεφ Βάντσικ και Φά-
νης Χριστοδούλου.

Η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ με ποτό, ενώ θα γίνει 
και λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα.

Συγχρόνως θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊ-
όντων (φούτερ, μπουφάν, ημερολόγια κ.λπ.) από ειδικό 
stand.

Η πίτα του ΑΟΠ
Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 

κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ο 
ΑΟΠ στην ταβέρνα «Μαράθι» στις 
13.30. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική 
από το συγκρότημα του Κυριάκου 
Μοστράτου, καλό φαγητό, άφθονο 
κρασί και λαχειοφόρος αγορά με 
πλούσια δώρα.

Πληροφορίες τηλ.: 6977283424 Κ. Πατέλης και 
6944447260 Κ. Παρούσης

«Καλπάζουν»
προς τον τίτλο οι έφηβοι

Δυο μεγάλες νίκες 
μέσα στο ¨σπίτι¨ των 
αντιπάλων έκαναν οι 
έφηβοι του Μαρπησ-
σαικού, κερδίζοντας 
με άνεση τον Πανιώνιο 
Σαντορίνης το Σάββα-
το 5 Φεβρουαρίου με 
55-65 και την Κυριακή 6 του μήνα με 60-40.

Στον πρώτο αγώνα με μπροστάρη τον Χερουβείμ και 
συμπαραστάτες τους Σκιαδά, Κορτιάνο και Σελιμάι, αν 
και στο πρώτο ημίχρονο η Σαντορίνη το πάλεψε, οι παί-
κτες του Καζακίδη πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Μαρπησσαικός :(Καζακίδης) Αλιφιέρης 3(1),Κορ-
τιάνος 9,Χερουβείμ 26(1),Σελιμάι 9,Σκιαδάς 18(4),Καρα-
γκούνης,Ταβανίδης,Κώττης,Ραγκούσης,Ρουσσάν,Πιττα-
ράς. Δεκάλεπτα: 13-21/16-11/13-15/13-18.

Στο δεύτερο παιχνίδι μπαίνοντας δυνατά οι Παριανοί 
δεν άφησαν περιθώριο για ανατροπές από τους Σαντο-
ρινιούς και γρήγορα έδειξαν ποιος είναι  το ¨αφεντικο¨ 
στο γήπεδο.Με έναν συγκλονιστικό Σελιμάι (αν και έπαι-
ξε με διάστρεμμα από τον πρώτο αγώνα) και αρκετά κα-
λούς τους Αλιφιέρη,Κορτιάνο και Χερουβείμ το ταμπλό 
έδειξε 60-40.

Μαρπησσαικός:(Καζακίδης) Αλιφιέρης 8(1),Κορτιά-
νος 11,Χερουβείμ 6,Σελιμάι 24(1),Σκιαδάς 6(1),Καρα-
γκούνης 2,Ταβανίδης,Κώττης,Ραγκούσης,Ρουσσάν,Πιτ-
ταράς 2. Δεκάλεπτα: 24-15/17-06/09-04/10-15.

Ψυχική υγεία
και προκατάληψη

Η προκατάληψη γεννιέται από το φόβο και τρέφεται 
με την άγνοια. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια 
στην αναζήτηση βοήθειας από ειδικό και την αντιμετώ-
πιση των ψυχικών διαταραχών. Επιπλέον, δυσχεραίνει 
την προσπάθεια αποκατάστασης και κοινωνικής επα-
νένταξης των ατόμων που βίωσαν σε κάποια στιγμή 
της ζωής τους μια ψυχική διαταραχή. Σε μια εποχή που 
τα προβλήματα ψυχικής υγείας απασχολούν μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού, είναι αναγκαίο να ενημερω-
νόμαστε, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και να 
αναζητούμε βοήθεια όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Ο φόβος για την ψυχική ασθένεια παγώνει τη σκέψη, 
ακινητοποιεί και μερικές φορές τρομοκρατεί, ιδιαίτερα 
όταν αγγίζει εμάς τους ίδιους ή κάποια συγγενικά και 
φιλικά μας πρόσωπα. Αυτό έχει συχνά σαν αποτέλεσμα 
ένα άτομο που πάσχει από μια ψυχική διαταραχή να ζη-
τάει βοήθεια αρκετά μετά την εμφάνιση της νόσου, με 
αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένεια του.

Οι πιο διαδεδομένες προκαταλήψεις για τις ψυχικές 
διαταραχές, που συχνά επιβαρύνονται από σιωπή και 
ντροπή, σχετίζονται με αντιλήψεις που συνδέουν την 
ψυχική ασθένεια με την επιθετικότητα, τη βία και τη δυ-
σκολία ίασης. Ωστόσο, η πραγματικότητα διαψεύδει τις 
αντιλήψεις αυτές. Τα στατιστικά στοιχεία από έρευνες 
δε δείχνουν συσχέτιση της ψυχικής ασθένεια με τη βία. 
Επιπλέον καμιά επιστημονική θέση δε δικαιολογεί την 
άποψη ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι μη αναστρέψι-
μες και δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με την έγκαιρη 
και κατάλληλη θεραπεία, που μπορεί να περιλαμβάνει 
συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, 
νοσηλεία σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων πα-
ρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες που 
αναζητούν υποστήριξη για ψυχολογικά ή κοινωνικά 
θέματα  και αναπτύσσοντας δράσεις ενάντια στο στίγμα 
για την ψυχική ασθένεια προσπαθεί να συνδράμει στην 
καταπολέμηση της προκατάληψης ενθαρρύνοντας την 
έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας και υποστήριξης από τους 
ειδικούς. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
σταθερή συνεργασία ψυχολόγου της Κινητής Μονάδας 
με το Εθελοντικό Κέντρο ΑΜΕΑΙ στη Νάουσα, μια πρό-
τυπη υπηρεσία που με τη βοήθεια εθελοντών συμβάλει 
σημαντικά στην κοινωνική στήριξη ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και στην ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίη-
σης της κοινότητας σε ζητήματα ψυχικής υγείας και δι-
αφορετικότητας.

Στέλλα Παντελίδου
Επιστημονική υπεύθυνη Κινητής Μονάδας

Ψυχικής υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨυ
Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ενημερώ-
νει τα μέλη της για τα 2 επιδοτούμενα προγράμματα που αφορούν το 
κλάδο.  Πρόκειται για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚτιΚόΣ τόυΡιΣΜόΣ που 
εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού 
μέσω ΕΣΠΑ.

Η Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σχεδιάστηκε  από την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων 
(ΕΥΣΔΕΔ) του Τομέα Τουρισμού, του  Υπουργείου Πολιτισμού και Του-
ρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό € 20.000.000 και χρηματοδοτεί-
ται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II).

Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την 01.01.2010, σε όλη 
τη Χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτεί-
νουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού 
Τουρισμού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: Αθλητικός τουρισμός 
αναψυχής, Πολιτιστικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός 
Υπαίθρου, Γαστρονομικός Τουρισμός, Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από 
τον Οδηγό Εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές μεταφορές, β) 
καταλύματα, γ) υπηρεσίες εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης και 
εκμίσθωσης, ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφεί-
ων, οργανωμένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλι-
σμού θαλασσίων σπορ κ.λπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται 
σε €15.000 – €400.000, ενώ  η Δημόσια Χρηματοδότηση θα αποτε-
λεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% 
στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 
κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να 
τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών που αναπτύσσουν 
εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποι-
οτικό επίπεδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η επί-
σημη Προκήρυξη της Πράξης 
αναμένεται εντός του Φεβρουα-
ρίου, μετά την ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευ-
σης και την οριστικοποίηση των 
τελικών κειμένων του Οδηγού, 
ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2011 
προγραμματίζεται και η Προκήρυ-
ξη της συμπληρωματικής Πράξης 
«Εναλλακτικός Τουρισμός για νέες 
επιχειρήσεις», με εθνική εμβέ-
λεια, προϋπολογισμού επιπλέον € 
8.000.000.

«Πράσινος τουρισμός»
Επίσης, ένα νέο Πρόγραμμα 

με τίτλο «Πράσινος Τουρισμός», 
ύψους Δημόσιας Δαπάνης 30 εκατ. 
ευρώ, προδημοσιεύτηκε πρόσφα-
τα από το Υπουργείο Πολιτισμού & 
Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχει-
ρηματικότητα, για την υλοποίηση 

επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα. 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» αποσκοπεί:
• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκό-

μενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. • Στην αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών 
τους επιδόσεων. Στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων 
που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξι-
μων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη 
διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων καθώς και η υλοποίηση 
διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα 
προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλο-
ντικά θέματα.

έπιλέξιμες έπιχειρήσεις
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: Ξενοδοχεία κλα-

σικού τύπου. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. Ξε-
νοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμε-
ρισμάτων). Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες 
που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. Επιχειρήσεις 
ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικια-
ζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων. Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις. Οργανωμένες τουριστικές κατασκη-
νώσεις (κάμπινγκ).

Οι προτάσεις το Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά από 1/7/2010 και μέχρι τις 10/9/2010 μέσω του διαδι-
κτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων

Επιδοτούμενα προγράμματα



12 Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 www.fonitisparou.gr

συνέχεια από σελ.1
Αναφέρθηκε και στο Οργανόγραμμα του 2004, του 

οποίου θα προωθηθεί η εφαρμογή, που αφορά 25.000 
και όχι 35.000 που είναι σήμερα και προβλέπει: 27 για-
τρούς και 63 άτομα προσωπικό για το Κέντρο Υγείας 
Πάρου και  4 γιατρούς και 5 άτομα προσωπικό για το 
Πολυδύναμο ιατρείο της Αντιπάρου, το οποίο θα διαθέ-
τει σύνοτμα και δικό του ασθενοφόρο. 

Ο κ. Ανδρόνε κατέθεσε πρόταση για χρηματοδότηση 
των Ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας, ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες επισκευές ( η τεχνική έκθεση γίνεται 
από τεχσνικούς του Δήμου), παρέδωσε λίστα που αφο-
ρά στον εξοπλισμό τους (μηχανήματα και ιατρικά εργα-
λεία), καθώς και πρόταση για την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών στο Κ.Υ.  

Επίσης, βρίσκεται σε προδιαδιακασία έγκρισης η με-
τάθεση οδηγού από την Περιφέρεια στο Κέντρο Υγείας 
και η απόσπαση οδηγού από το Νοσοκομείο της Σύρου 
στο Κ.Υ. 

Εν τω μεταξύ, με ένα σύστημα on line που θα εφαρ-
μοστεί άμεσα, οι κάτοικοι των χωριών που θα κάνουν 
εξετάσεις αίματος δεν θα είναι υποχρεωμένοι να ξανα-
κατεβαίνουν στην Παροικιά για τ’ αποτελέσματα, αλλά 
θα τους δίνονται στο αγροτικό ιατρείο από τους εκεί 
γιατρούς.

Εν τω μεταξύ, σύμφω-
να με τις πληροφορίες της 
ΦτΠ, το Υγειονομικό αερο-
σκάφος βρίσκεται στο τελι-
κό στάδιο των διαδικασιών 
επιθεώρησης και από τις 15 
Φεβρουαρίου θα μπορεί να 
ξεκινήσει και πάλι τις πτή-
σεις του. 

Όλοι στην παράσταση 
διαμαρτυρίας

Καθημερινά δηλώνουν 
συμμετοχή Σύλλογοι και 
φορείς του νησιού μας, 
στην παράσταση διαμαρ-
τυρίας που διοργανώνει ο Εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου στις 16 Φεβρουαρίου. 
Συμβολικά την ίδια ημέρα και για 2 ώρες (από τις 12 το 
μεσημέρι έως τις 2 μετά το μεσημέρι) θα κλείσουν όλα 
τα καταστήματα. 

Έως την ώρα που έκλεισε η εφημερίδα, είχαν δηλώ-
σει συμμετοχή: Ο Δήμος Αντιπάρου, ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Νάουσας Πάρου ο οποίος  προσκαλεί τα μέλη 
και τους φίλους του την Τετάρτη 16/2/11, να συγκε-

ντρωθούν στην Αφετηρία 
του ΚΤΕΛ στη Νάουσα στις 
12:15 μ.μ. για να μεταφερ-
θούν στο Κ.Υ. είτε με το λε-
ωφορείο είτε με δικά τους 
μέσα. 

Επίσης, η  προσωρινή Δι-
οικούσα επιτροπή του υπό 
σύσταση Συλλόγου Γυναι-
κών Πάρου «Αρηίς » μετά 
από την συνάντηση που 
πρόσφατα είχε με τα μέλη 
της, αποφάσισε να συμμε-
τάσχει στη  διαμαρτυρία. 

Η Ένωση Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεμόνων Πά-
ρου καλεί τα μέλη της να 
δώσουν δυναμικά το  πα-
ρόν στη συγκέντρωση με 
το μήνυμα: «Όλοι έχουμε 
δικαίωμα στην υγεία». 

Ο Κυκλαδικός Σύλλογος 
εργαζομένων ΟΤΑ στους 
παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς ενώνει 
τη φωνή του με τον Εμπ/κό 

Σύλλογο, καθώς όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, «θε-
ωρεί την υγεία ως το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο» 
και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν. 

Τα μέλη τους για συμμετοχή στην παράσταση δια-
μαρτυρίας, καλούν επίσης: Ο Ναυτικός Όμιλος Πά-
ρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, ο Σύνδε-
σμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου - Αντιπάρου και 
ο ΑΟΠ.

mexican
food pizza SCOPA

για MENU;
Μόνο στο...

22840 53555

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

τιµοκατάλογοι
σουβέρ
σουπλά
θήκες µαχαιριών

Διεκδικούμε το δικαίωμα
στη ζωή και την περίθαλψη

Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Σύρου
ο Γκαμπριέλ Αντρόνε

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ/ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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• Η 
υγεία των 
π α ι δ ι ώ ν 
μας και η 
δική μας 

δεν δια-
πραγματεύεται. Αυτό αποδεικνύει 

η μεγάλη συμμετοχή στο κάλεσμα του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου για τη 
συγκέντρωση στις 16 του μήνα μπροστά 
από το Κέντρο Υγείας. Κάθε ημέρα και 
νέοι σύλλογοι δηλώνουν συμμετοχή στην 
κινητοποίηση. Μέσα στις πραγματικά δύ-
σκολες συνθήκες, όταν όλα απαξιώνονται, 
οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες με την κι-
νητοποίησή τους θα επιβάλλουν τη θέλη-
σή τους. «Θέλουμε δωρεάν και σωστές 
υπηρεσίες υγείας γι’ όλους».

 
• Το κοινό και ομόφωνο ψήφισμα, οι 

προσπάθειες των ανθρώπων του Κέντρου 

Υγείας και η μεγάλη συμμετοχή στο κάλε-
σμα του Εμπ/κού Συλλόγου, έφεραν και τα 
πρώτα δείγματα αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων του Κέντρου Υγείας. Άρα είναι 
επιβεβλημένο στις 16 του μήνα να βρεθού-
με όλοι μπροστά στο Κέντρο Υγείας για να 
στείλουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατό μή-
νυμα στους αρμόδιους και να δείξουμε, ότι 
συμπαρατασσόμαστε όλοι με τον Δήμαρχο 
και την ομόφωνη θέληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Γιατί τα ζητήματα υγείας δεν 
έχουν χρώμα, δεν έχουν παρατάξεις, 
δεν έχουν διαχωριστικές γραμμές. 

• Αλήθεια, στις 16 του μήνα θα είναι 
ετοιμοπόλεμο το Υγειονομικό αεροσκά-
φος; (Αχρείαστο να είναι). Οι πληροφορίες 
λένε ότι θα είναι εδώ στις 15 του μήνα. Πε-
ριμένουμε. 

• Εμπάθεια: η έντονη αντιπάθεια που 

εμποδίζει την αντικειμενική κριτική, η έκ-
φραση έντονου αρνητικού συναισθήματος. 
Δείχνει άνθρωπο μικρόψυχο και μοχθηρό, 
μισαλλόδοξο, φανατικό, κακιασμένο, φθο-
νερό. (Γ. Μπαμπινιώτης Λεξικό Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας).

• Μετά τη χτεσινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αισθάνομαι την 
ανάγκη να ζητήσω από τους αναγνώστες 
συγνώμη, γιατί δεν έχουμε κάνει έως σή-
μερα, πρώτο θέμα ένα μείζον πρόβλημα 
που απασχολεί ολόκληρη την Παριανή κοι-
νωνία. Φυσικά δεν είναι ούτε τα προβλή-
ματα στο Κέντρο Υγείας, ούτε τα τεράστια 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε όλοι μας, ούτε, ούτε, ούτε… 

Το πρόβλημα είναι, που θα κάθεται η 
αντιπολίτευση, έτσι ώστε να φαίνεται στην 
τηλεοπτική κάμερα.

Εδώ ο κόσμος χάνεται…

•  Κουίζ: Ποιο είναι το κοινό σημείο 
μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
και της Αντιπεριφέρειας Βορειοανατολικής 
Αττικής;

• Ο Δήμαρχος Αντιπάρου στην πρώτη 
συνεδρίαση παρουσίασε την κατάσταση 
που παρέλαβε από την πρώην Κοινότητα  και 
μεταξύ των άλλων στις οικονομικές εκκρεμ-
μότητες της Κοινότητας προς το ΙΚΑ. Η ΦτΠ 
απλά δημοσίευσε ό,τι ακούστηκε και παρου-
σιάστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η προσπάθεια της "βραβευ-
μένης" να μας βγάλει ψεύτες και η αναμε-
τάδοση από τους... εργολάβους της, μάλλον 
δείχνει ότι τη χρησιμοποιούν οι συμβουλά-
τορές της για την εκτόνωση των δικών τους 
αποθημένων. Τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι 
ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η ΦτΠ λένε ψέμματα.

"Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για 
σκοινί".


