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ΕκδηλώσΕισ για τον αγιο κώνσταντινο

Στα προβλήματα που αφορούν την 
Πάρο και τους Παριανούς αναφέρεται 
στη συνέντευξή του, ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Π. Ρήγας, ο οποίος παράλ-
ληλα κάνει λόγο για «βαριά ασθενούσα 
ελληνική οικονομία», που οδηγεί σε 
«έκτακτα και επώδυνα μέτρα». Τάσσε-
ται βέβαια, υπέρ της επίλυσης, σε στενό 
όμως πλαίσιο, που δεν αφήνει και πολ-
λά περιθώρια.

Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο 
νησί με το Κέντρο Υγείας και τις 
ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό 
προσωπικό και σε προσωπικό στο 
ΕΚΑΒ. Προγραμματίζονται νέες κι-
νητοποιήσεις, γιατί οι υποσχέσεις 
που δόθηκαν από τους αρμόδιους 
δεν υλοποιήθηκαν τελικά. Τα μηνύ-
ματα δεν είναι θετικά, αν κρίνουμε 
από τις περικοπές στην υγεία, τις 
συγχωνεύσεις νοσοκομείων κ.λπ. 
Πώς θ’ αντιμετωπιστούν οι ελλεί-
ψεις, τελικά, ενόψει και του καλο-
καιριού, που υπερδιπλασιάζεται ο 
κόσμος στην Πάρο;

Τα προβλήματα λειτουργίας στο Κ.Υ. 
Πάρου δεν οφείλονται στην έλλειψη 
πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Κυ-
βέρνησης να δώσει λύσεις, ούτε, πολύ 
περισσότερο, σε αδιαφορία ή μερολη-
ψία εκ μέρους των αρμοδίων κρατικών 
υπηρεσιών σε βάρος του νησιού.

Η ταυτόχρονη συνταξιοδότηση 
έμπειρων στελεχών της ιατρικής υπη-
ρεσίας του Κ.Υ. δημιούργησε ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό. Αυτό, σε συνδυασμό 
με το ατελέσφορο των διαδοχικών προ-
κηρύξεων για την κάλυψη των κενών 

θέσεων, διαιωνίζει μέχρι 
σήμερα το πρόβλημα.

Την κατάσταση επι-
δεινώνει η έλλειψη 
συνεργασίας που πα-
ρατηρείται μεταξύ των 
εργαζομένων στη μο-
νάδα υγείας και κυρίως 
η έλλειψη ελέγχου, που 
αγγίζει ουσιαστικά τα 
όρια του αδιοίκητου του 
Κ.Υ.

Η χρόνια «κακοδαιμο-
νία» του Κ.Υ. της Πάρου, 
προφανώς, δε θεραπεύεται 
με εξορκισμό. Απαιτούνται  
λύσεις σε δύο επίπε-
δα. Αφ’ ενός, πρέπει 
να ενεργοποιηθεί 
τάχιστα ο θεσμός 
των επικουρικών 
γιατρών, για τις 
θέσεις που δεν κα-
λύπτονται -παρά τις 
διαδοχικές προκηρύξεις- και να προω-
θηθεί η σύναψη συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου για το λοιπό προσωπικό. (Η πιο 
πάνω διαδικασία –πληροφορούμαι ότι- 
έχει ενεργοποιηθεί από την αρμόδια 
ΔΥΠΕ και ευελπιστώ ότι σύντομα θα 
υπάρξει αποτέλεσμα).

Σε δεύτερο επίπεδο, χρειάζεται η 
αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουρ-
γίας του Κ.Υ. και η άσκηση του επιβαλ-
λόμενου ελέγχου.  Η ύπαρξη κενών 
θέσεων προσωπικού δεν απαλλάσσει 
κανέναν από τους υπηρετούντες σή-
μερα στο Κ.Υ. να ασκούν με επιμέλεια 

τα καθήκοντά τους. 
Παράλληλα, ορισμέ-
νες σημαντικές θε-
σμικές αλλαγές που 
προωθεί το Υπουρ-
γείο Υγείας, ειδικά 
για το νησιωτικό 
χώρο, αναμένεται να 
βελτιώσουν την κα-
τάσταση στον τομέα 
της στελέχωσης των 
μονάδων υγείας. 

Ο ισχυρισμός ότι 
το πρόβλημα του 
Κ.Υ. Πάρου οφείλε-
ται στην περικοπή 
των δαπανών για την 
υγεία και στις δήθεν 
συγχωνεύσεις των 
νοσοκομείων δεν 
έχει καμία σχέση με 
την πραγματικότητα. 
Καταρχάς, συγχω-

νεύσεις νοσοκομείων δεν υπάρχουν, 
στο νησιωτικό δε χώρο, οι μονάδες 
υγείας διατηρούν τη διοικητική τους 
αυτοτέλεια.

Επίσης, ο χώρος της υγείας έχει 
εξαιρεθεί από τον περιορισμό των προ-
σλήψεων και οι προκηρύξεις για ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι 
περισσότερες από ποτέ.

Τέλος, η περιστολή της σπατάλης και 
της ρεμούλας, της αδιαφάνειας και της 
κακοδιαχείρισης στο χώρο της Υγείας 
δεν μπορούν να χαρακτηριστούν περι-
κοπές.                                      συνέχεια σελ.5
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Δεν κινδυνεύουν ΦΠΑ
και νησιωτικότητα

ο Υφυπουργός ανάπτυξης Παναγιώτης Ρήγας στη «ΦτΠ»

"η κριση απαιτει επωδυνα μετρα"

1,5 χλµ. Παροικιάς - Ναούσης, Παροικιά
Τηλ: 22840 21419  www.parousiasi.gr

32.000 προϊόντα επώνυµων οίκων, στη διάθεσή σας
για να εξοπλίσετε το σπίτι των ονείρων σας!...

Εκδηλώσεις για τη διάσωση του Ιερού Ναού Αγί-
ου Κων/νου στο Κάστρο της Παροικιάς, με πρωτο-
βουλία της Ερανικής Επιτροπής. 

Παρασκευή 20 Μαΐου, 7.30μμ: Μέγας Αρχιερα-
τικός Εσπερινός στον εξωτερικό νάρθηκα του ναού. 
Μετά τον εσπερινό: παραδοσιακοί χοροί από το 
χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Πάρου στον πα-
ραλιακό χώρο κάτω από το λόφο του Αγίου Κων/
νου με ζωντανή μουσική. Προσφορά εδεσμάτων, 
γλυκισμάτων και παριανών κρασιών στους παρευ-
ρισκόμενους.

 Σάββατο 21 Μαΐου: 7.30μμ: Όρθρος, 9.30 πμ: 
πανηγυρική Θεία λειτουργία. 

στασιΜη η κατασταση στο κΕντΡο ΥγΕιασ
νέος κύκλος αγώνα

γαληνοσ λαοΥταΡησ
συνέντευξη με τον επιχειρηματία για τη δραστηριότητα 
και την κοινωνική του προσφορά

Με απόφαση της Επιτροπής αγώνα καλούνται εκ-
πρόσωποι Παριανών συλλόγων, φορέων και πολί-
τες, καθώς και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπη-
ρεσιών και του Υπουργείου Υγείας για ενημέρωση 
σε σχέση με τα προβλήματα. Εάν δεν υπάρξει αντα-
πόκριση από τους κυβερνητικούς, οι κινητοποιήσεις 
θα είναι συνεχείς και δυναμικές. σελ.3

σελ.7
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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, 
νικολέτα Χανιώτη, τσαντουλή μ., 
παραδοσιακός Φούρνος της αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: κλεφτογιάννη μαρία
(σ/μ κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: καφενεία α.μπάλιου, τ.ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: πλατεία ηρώων, 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

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
του Χρίστου Γεωργούση

Μνημόσυνο
Στις 13 Απριλίου 2011, έφυγε από κοντά 

μας ο Παναγιώτης Νικολάου Δελέντας. Η 
σύζυγος του Ειρήνη, τα παιδιά του, τα εγ-
γόνια του, καθώς και τα αδέλφια του ευχα-
ριστούν θερμά όλους τους συγγενείς, τους 
φίλους, τους γνωστούς και τους αγνώστους 
που συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος 
τους ιδιαίτερα όσους ταξίδεψαν από μακριά 
για αυτό. Η οικογένεια  ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους προσέφεραν χρήματα (συνο-
λικό ποσό 1.320,00 ευρώ) στην μνήμη του 
εκλιπόντος για την επισκευή της καμπάνας 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρ-
μάρων. Το σαρανταήμερο μνημόσυνο του 
θα τελεστεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 στις 
9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου, στα Μάρμαρα. Καλούμε όσους θέλουν 
να τιμήσουν τη μνήμη του να παρευρεθούν.

Η σύζυγος, τα παιδιά
και τα εγγόνια του

Ευχαριστήρια
Ευχαριστούμε όλο 

τον κόσμο που συμπα-
ραστάθηκε στο πένθος 
μας από το ξαφνικό 
χαμό του συζύγου, 
πατέρα και παππού 
Γεωργίου Ανουσάκη 
ετών 74 στις 17 Απρι-
λίου 2011 στη Μάρ-
πησσα της Πάρου. Στη 
μνήμη του η οικογένεια 
του προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ στο 

Γηροκομείο της Πάρου. Επίσης συγγενείς και 
φίλοι αντί στεφάνου προσέφεραν στο Γηρο-
κομείο 590 ευρώ. Το σαρανταήμερο μνημό-
συνο θα τελεστεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 
στη (μεγάλη) εκκλησία Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος στη Μάρπησσα.

Η οικογένεια

Στις 29 Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε ο κύ-
κλος σεμιναρίων που διοργάνωσε το κέντρο 
πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σε συνερ-
γασία με τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας 
και είχε διάρκεια 3 χρόνια. Στόχος των σεμι-
ναρίων ήταν η εκπαίδευση των γονέων σε 
δεξιότητες μεγαλώματος των παιδιών στο 
σήμερα και η βελτίωση της επικοινωνίας 
μέσα στην οικογένεια. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του 2ου Δημοτικού ευχαριστεί θερμά 
την ψυχολόγο – επιστημονικό στέλεχος του 
Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», 
Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, για το εξαιρετι-
κό της έργο. 

Τα εργαλεία που απέκτησαν οι γονείς μέσα 
από τα σεμινάρια τους δίνουν την δυνατότητα 
να αντιμετωπίσουν με σύνεση και ηρεμία τις 
δυσκολίες μεγαλώματος των παιδιών τους 
και να προλάβουν έγκαιρα πιθανές δυσάρε-
στες καταστάσεις. 

Με το νέο σχολικό έτος θα διοργανωθεί 
νέος κύκλος σεμιναρίων.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Ποιος κυβερνά;
Δεκάδες άδειες γεωτρήσεων εκδίδονται από την Περι-

φέρεια πριν η αρμοδιότητα περάσει στους Δήμους. Ποιος 
κυβερνά; Είχαμε τονίσει ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση 
που κατά κάποιο τρόπο εκλέγεται. Υπάρχει πίσω και δίπλα 
της μια άλλη ελέω συστήματος εξουσία χωρίς εκλογές, 
που μένει εκεί σταθερά και μόνιμα στη θέση της. Πρό-
κειται για την υπαλληλοκρατία και τους μηχανισμούς της. 
Αν γίνει προσεχτική μελέτη, θα διαπιστωθεί ότι η ορατή 
κυβέρνηση μικρή μόνο δύναμη έχει. Μεγάλο μέρος της 
εξουσίας είναι αλλού, σε μικρές ολιγαρχίες αόρατων 
ανθρώπων, που κινούν γρανάζια και μηχανισμούς, φα-
νερούς και κρυφούς.  Ολιγαρχίες που συχνά συνιστούν 
τυραννίες, μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια κάθαρσης και 
δικαίου κι επιβάλουν τους κανόνες τους και μέσα σ’ αυτό 
το χορό πανταχού παρούσα η διεφθαρμένη τηλεόραση 
και οι νονοί της. 

Μια αλλαγή στην κυβέρνηση δεν φέρνει τα πάνω κάτω, 
αλλάζει ο Μανωλιός απλά και αυτό είναι κάτι που έπρε-
πε προ πολλού να το είχαμε αντιληφθεί και να είχαμε 
βρει νέες δυνατότητες άμυνας και δράσεων. Αλλαγή στα 
πρόσωπα δεν παράγει ούτε άλλη τηλεόραση, ούτε νέους 
υπεύθυνους πολίτες, ούτε καινούρια νοοτροπία των συν-
δικαλιστών της ιδιοτέλειας. Δεν σταματά το φακελάκι, το 
χάος της γραφειοκρατίας, η παραλυσία της δικαιοσύνης, η 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πίσω από τους 
φανερούς κυβερνήτες κινούν τα νήματα οι ίδιοι αόρατοι 
μηχανισμοί της υπαλληλικής, οικονομικής και γυάλινης 
ολιγαρχίας. Και συχνά βουλευτές και υπουργοί γίνονται 
παίγνιά τους και ας νομίζουν ότι κυβερνούν και ας τσα-
κώνονται στη Βουλή ή  στα παράθυρα της τηλεόρασης. 
Το πολιτικό σύστημα απέτυχε στο σύνολό του και δεν 
πείθουν οι κοκορομαχίες του τύπου «φύγετε εσείς να έρ-
θουμε εμείς», απλώς επιβεβαιώνουν την σήψη του.

Για να έρθουμε πάλι στις γεωτρήσεις, βλέπουμε ότι μή-
νες μετά τις δημοτικές εκλογές και, παρά την απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, άλλοι πίσω κρυφά λαμβά-
νουν αποφάσεις για την Πάρο και το μέλλον της και όχι το 
δημοτικό συμβούλιο. Το νερό αποτελεί πρώτο και βασικό 
πρόβλημα για το νησί, επιβάλλονται άμεσα μέτρα και τα 
τετελεσμένα γεγονότα από τις αόρατες εξουσίες κατα-
στρέφουν το νησί και αχρηστεύουν την αυτοδιοίκηση. 
Μέσα στις καταστροφές είναι και η εκτός σχεδίου δόμηση 
με όλα τα φαινόμενα που την ακολουθούν. Κι αφού κατα-
πιαστήκαμε με το περιβάλλον, ας τονίσουμε και πάλι ότι 
το Δημοτικό Συμβούλιο για τις περιοχές που έχει χαραχτεί 
ο γιαλός και η παραλία πρέπει να είναι αυστηρό με τους 
ιδιώτες, γιατί τα στραβά μάτια αποτελούν παράβαση κα-
θήκοντος. Για άλλες ευαίσθητες περιοχές η χάραξη του 
αιγιαλού αποτελεί προτεραιότητα. 

Είχαμε ζητήσει να σχεδιαστεί χάρτης του νησιού που να 
περιλαμβάνει τους χειμάρρους με τα ονόματά τους, τις 
πηγές, τα μικρά πευκοδάση, τα κεδροδάση, τους υγρό-
τοπους, τους θαμνότοπους και όλους τις θέσεις ομορφιάς 
με τα φυσικά εκείνα στοιχεία που αποτελούν μοναδικούς 
περιβαλλοντικούς θησαυρούς. 

Ας περισώσουμε αυτά που μπορούμε.

PAWS

Εκλογές για νέο
Διοικητικό Συμβούλιο

Στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου 
Προστασίας Ζώων Πάρου, 
στα τέλη Μαΐου, θα διε-
ξαχθούν εκλογές εφόσον 
κατατεθούν τουλάχιστον 8 
υποψηφιότητες. 

Σε ανακοίνωση του 
συλλόγου επισημαίνεται: 
«Χρειάζονται μέλη ικανά στην εξεύρεση πόρων, στην οργά-
νωση εκδηλώσεων, στη συγγραφή /ή μετάφραση κειμένων 
στα ελληνικά και στη διαχείριση των κουμπαράδων». 

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να στείλουν την υποψη-
φιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση lorniecaplan@
hotmail.com το αργότερο ως τις 25 Μαΐου, με μια μικρή πε-
ριγραφή του τρόπου που πιστεύουν ότι μπορούν να συνει-
σφέρουν.

PAWS: Board elections 
We will hold elections at our next General Assembly end 

May 2011 if at least 8 candidates come forward. Skills needed 
in fundraising, organizing events, articles in Greek and/or 
collection boxes. Send your candidature to lorniecaplan@
hotmail.com by latest 25 May 2011, with a brief description 
of how you will contribute.

διευκρινίσεις από το λιμεναρχείο
για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ζητεί συνεργασία
και συμμόρφωση 

Τη συνεργασία των πολιτών προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νάουσα και Παροικιά, ζητεί το 
Λιμεναρχείο του νησιού. Η ανακοίνωση με την οποία δίνονται 
ορισμένες διευκρινήσεις έγινε με αφορμή παράπονα και δια-
μαρτυρίες πολιτών. Έτσι το Λιμεναρχείο διευκρινίζει: 

(α) Η στάθμευση στη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάουσας απα-
γορεύεται 15 ημέρες πριν το Πάσχα μέχρι την 30/09 (εξαιρου-
μένων των οχημάτων που έχουν λάβει άδεια από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου ή το Δήμο Πάρου).

(β) Το Λιμεναρχείο Πάρου δεν είναι υπεύθυνο για τη λειτουρ-
γία (άνοιγμα – κλείσιμο) της μπάρας του λιμανιού της Νάουσας. 

(γ) Στο τμήμα της παραλιακής λεωφόρου Παροικίας από το 
λιμάνι (αφετηρία ΚΤΕΛ) έως το Μπουνταράκι, η στάθμευση επι-
τρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν ειδικώς – προς τούτο 
– διαμορφωθεί από το Δήμο Πάρου. Σε κάθε περίπτωση, απα-
γορεύεται η στάθμευση επί του οδοστρώματος. Η στάθμευση 
θα απαγορεύεται ακόμη και στους ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, τις ώρες    19:00 – 07:00, κατά τους μήνες που το συγκε-
κριμένο τμήμα της παραλιακής θα πεζοδρομείται.

(δ) Στο τμήμα της παραλιακής από το λιμάνι προς τα Λιβάδια, 
η στάθμευση απαγορεύεται και στις δύο πλευρές του δρόμου 
κατά το διάστημα 01/06 – 30/09, ενώ τους υπόλοιπους οκτώ 
μήνες (01/10 – 31/05) επιτρέπεται στην πλευρά του δρόμου 
προς τα καταστήματα και το εσωτερικό της πόλης (όχι στην 
πλευρά που βρίσκεται προς τη θάλασσα).

(ε) Απαγορεύεται η στάθμευση επί της κοινόχρηστης παραλίας 
(αμμουδιάς) στο Μπουνταράκι.

(στ) Το Λιμεναρχείο Πάρου 
δεν τοποθετεί τροχονομικές 
πινακίδες και δεν λαμβάνει 
αποφάσεις για συναφείς ρυθ-
μίσεις. Εκ του νόμου οφείλει 
να διενεργεί συστηματικούς 
ελέγχους, προκειμένου να 
διαπιστώνεται η τήρηση των 
κείμενων διατάξεων.

(ζ) Οι διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμα) που επιβάλλονται 
στις περιπτώσεις παράνομης 
στάσης και στάθμευσης, απο-
τελούν εξ ολοκλήρου έσοδο 
του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Πάρου – Αντιπάρου (και 
όχι του Λιμεναρχείου Πάρου).

2. Κατόπιν αυτών, παρακα-
λούμε για τη συνεργασία και 
συμμόρφωση των υπόχρε-
ων οδηγών, προσβλέποντας 
στην κατανόηση και πολύτιμη 
συμβολή τους, ενώ για οποια-
δήποτε τυχόν περαιτέρω πλη-
ροφορία, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται 
στην Υπηρεσία μας, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου (τη-
λέφωνο 22840-21240).  

Μαθητές του λυκείου νάουσας
ζωγράφισαν για τα αΜΕαι

Χειρονομία αγάπης
Σε μια κίνηση ζεστα-

σιά και αγάπης προέβη-
σαν μαθητές του Λυκείου 
Νάουσας, οι οποίοι, με τη 
βοήθεια της καθηγήτριάς 
τους Αμαλίας Φερεντίνου, 
ζωγράφισαν μια μεγάλη 
τοιχογραφία στον εσωτε-
ρικό κεντρικό χώρο του 
Κέντρου των ΑΜΕΑΙ στην 
Νάουσα. Στόχος 
τους, να ομορφύ-
νει περισσότερο 
αυτός ο χώρος 
προσφοράς και 
αγάπης. 

Η ικανοποίη-
ση των μαθητών 
ήταν μεγάλη και 
για τη δημιουργία 
της τοιχογραφίας και για την επαφή τους με τα παιδιά του Κέ-
ντρου. Πιστεύουν ότι τέτοιου είδους εμπειρίες είναι μοναδι-
κές και πολύτιμες και δηλώνουν ότι θα προτρέψουν και τους 
γύρω τους να προσφέρουν ζεστασιά και αγάπη με οποιοδή-
ποτε τρόπο, σε όσους την έχουν ανάγκη. 

Οι μαθητές που ζωγράφισαν την τοιχογραφία είναι: Αγγε-
λική Ζουμή, Εμμανουάλλα Ανουσάκη, Αντωνία Δευτερίγου, 
Κλεοπάτρα Δευτερίγου, Μαρινέλα Τόσκα, Ελισάβετ Χριστο-
φόρου.                                                                                      Α.Φ.

Πεζοπορία Μαΐου
Την τελευταία του πεζοπορία για την περίοδο 2010 - 2011 

θα πραγματοποιήσει το τμήμα πεζοπορίας του Χορευτικού 
Ομίλου Νάουσας (ΧΟΝ), το Σάββατο 14/5 στη διαδρομή 
Ανερατζά - Άγ.πάντες - Ανερατζά. Η συνάντηση θα γίνει στις 
16.00 στο Καμάρι (στη διασταύρωση για Αγ. Θεοδώρους) και 
η πεζοπορία θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες. Αρχηγός θα 
είναι η κ. Μαρία Παντελαίου.

Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους νερό (μπου-

κάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, 
να φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και 
αντηλιακό, και να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα 
τρεις ώρες πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλ-
λεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6938 799341.

ημέρα μνήμης
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Σκόπας ο Πάριος" διοργανώνει εκδή-

λωση για την Κυριακή 15/05 στις 8μμ στην πλατεία Προδρόμου, 
αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων (19/05/1919). θα μιλήσει 
για τον Πόντο και τη γενοκτονία ο κ. Γ. Εφραιμίδης, θα προβληθεί 
βίντεο και θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί Ποντιακοί χοροί.
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Wireless Call System

ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροικία Πάρου  • τηλ: 22840 24340 • fax: 24705 / gtelecom@otenet.gr

ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 news letter 
 

Νο 17 - ΜΑΙΟΣ  2011 – ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ SYSCALL & SMADIO 
 

πως προτιμάτε τους σερβιτόρους της εταιρίας σας ? 
            …έτσι ?            … ή …               …έτσι ? 
 
 
 
 
 
Μείωση Κόστους Προσωπικού – Άψογη Εξυπηρέτηση 

Το απόλυτο σύστημα ειδοποίησης σερβιτόρων για 
Ξενοδοχεία, Beach Bar, εστιατόρια & Cafe 

Το σύστημα SysCall είναι ένα ασύρματο σύστημα που επιτρέπει στους πελάτες με το πάτημα ενός 
πλήκτρου να καλούν τους σερβιτόρους. 
 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας SysCall είναι ιδανικό για: 
 Beach Bar, Εστιατόρια: Κλήση σερβιτόρων από πελάτες και κουζίνα. 
 Ξενοδοχεία : Πλήκτρο κλήσης ανάγκης από δωμάτια και μπάνια δωματίων, κλήση 

σερβιτόρων από πελάτες και κουζίνα, κλήση για εξυπηρέτηση από συμμετέχοντες σε 
συνέδρια, πλήκτρο κλήσης καμαριέρας από ρεσεψιόν. 

 Καφέ, μπαρ : Πλήκτρο κλήσης σερβιτόρου από πελάτες και κουζίνα. 
 

Το SysCall αποτελείται από πλήκτρα τοποθετημένα ένα σε κάθε τραπέζι, μία κεντρική μονάδα με 
οθόνη και κατ’ επιλογή από ρολόγια ή από PDA παραγγελιοληψίας για τους σερβιτόρους. Κάθε 
πλήκτρο αντιστοιχεί στον αριθμό του τραπεζιού του.  
Κάθε φορά που ο πελάτης χρειάζεται τον σερβιτόρο, πατά το πλήκτρο που βρίσκεται στο τραπέζι 
του και στην οθόνη της κεντρικής μονάδας εμφανίζεται ο αριθμός του τραπεζιού του, ενώ 
παράλληλα ο αριθμός τραπεζιού εμφανίζεται και στο ρολόι  ή στο PDA του σερβιτόρου. 
Το SysCall μειώνει τα έξοδα προσωπικού σας διότι ο πελάτης βρίσκει τον σερβιτόρο όπου κι αν 
βρίσκεται, οπότε δεν χρειάζονται άτομα να επιτηρούν τον χώρο, έτσι ένας σερβιτόρος εξυπηρετεί 
πολλαπλούς χώρους. Το Syscall παράλληλα αναδεικνύει το επίπεδο εξυπηρέτησης διότι ο 
πελάτης όποτε χρειαστεί εξυπηρέτηση θα την έχει άμεσα και διακριτικά, χωρίς τις γνωστές  
χειρονομίες αναζήτησης σερβιτόρου. 
Μπορείτε επίσης να αντλήσετε χρήματα από σπόνσορες, διαφημίζοντας προϊόντα τους πάνω 
στις βάσεις που είναι τοποθετημένα τα πλήκτρα.  
Σήμερα που οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτητικοί, εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα, με το 
σύστημα SysCall είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσετε  πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας.  
Τα πλήκτρα της SysCall είναι τα μοναδικά πλήρως αδιάβροχα άρα και ιδανικά για χρήση χωρίς 
προβλήματα και στους εξωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια ή πισίνες.     
 

Tα μόνα πλήκτρα που συνδέονται με Η/Υ & συστήματα παραγγελιοληψίας για πλήρη έλεγχο. 
 

Το Grand Resort Lagonissi, η Euromedica, To Casino της Ρόδου, το 
beach bar Cocus και πολλοί άλλοι μας εμπιστεύθηκαν,    Εσείς ?  
 

Αύξηση πωλήσεων - Μείωση κόστους - Άψογη Εξυπηρέτηση 

 
 

 

ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ Η ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

 

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 59-61 
18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ.   210-4222778 
Φαξ.  210-4222779 

email:    info@copycom.gr 
www.syscall.gr 

   

τυχαίο ? 

δεν νομίζω… 

το 2010 
οι πελάτες μας αύξησαν 
τον τζίρο τους κατά 20% 

 

  

απελπιστικά στάσιμη η κατάσταση
στο κέντρο Υγείας

Νέος κύκλος αγώνα
Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας παραμένει απελπιστικά στά-

σιμη. Δεν καλύφθηκαν τα κενά ούτε σε ιατρικό προσωπικό, ούτε 
σε νοσηλευτικό, ούτε στο ΕΚΑΒ και το μόνο που συνεχίζεται είναι 
οι υποσχέσεις και τα θα… 

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
Επιτροπής Αγώνα για την υγεία και εφόσον, όπως είπαν, έχουν 
το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισαν, 
συγκεράζοντας όλες τις απόψεις, να προχωρήσουν σε νέες κι-
νητοποιήσεις. 

Σε πρώτη φάση, αποφασίστηκε να κληθούν όλοι οι εκπρόσω-
ποι όλων των φορέων και των Συλλόγων του νησιού, οι Πρόε-
δροι και τα μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, πολίτες, αλλά κυρίως 
οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορών και του Υπουργείου Υγεί-
ας, σε συνάντηση που θα γίνει στην αίθουσα του Αρχιλόχου 
στις 25 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Εκεί, θα γίνει πλήρης 
ενημέρωση και θ’ απαιτηθούν λύσεις. Στην περίπτωση που αγνο-
ήσουν την πρόσκληση οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, οι κινη-
τοποιήσεις θα είναι συνεχείς και δυναμικές…

Στην οικτρή κατάσταση αναφέρθηκε και ο Επιστημονικός Δι-
ευθυντής του Κέντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε, ο οποίος 
όπως είπε, έχουν σταλεί μόνο χαρτικά και απορρυπαντικά και 
σημείωσε ότι θα συμπορευτεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Αγώνα. 

Κατά τη συζήτηση ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και πρό-
εδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι στις 17 Μαΐου λήγει η προθε-
σμία της προκήρυξης για τους επικουρικούς γιατρούς, ενώ για 
νοσηλεύτριες προσανατολίζεται στην υπογραφή προγραμμα-
τικής σύμβασης το Βελέντειο ίδρυμα, το οποίο θα συνεδριάσει 
την Πέμπτη (χτες). Είπε επίσης, ότι από τον Μάιο θα αρχίσει και η 
ομαλή ροή των ιατρικών υλικών. 

Στη γενικότερη πολιτική που ακολουθείται από την Κυβέρνη-
ση στον τομέα της υγείας, απέδωσε τα προβλήματα ο επικεφα-
λής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου Μανώλης Γλέζος 
και παράλληλα καυτηρίασε το ζήτημα της υπερπληθώρας των 
συμβούλων που έχουν ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και υφυ-
πουργοί, όπως και των υπεράριθμων υπαλλήλων σε ορισμένες 
υπηρεσίες, ενώ γίνονται περικοπές προσωπικού σε υπηρεσίες 
με υπαλλήλους που δεν επαρκούν, όπως είναι και ο τομέας της 
υγείας. 

Ο κ. Γλέζος πρότεινε συνεχή προσπάθεια και αγώνα και με-
ταξύ των άλλων πρότεινε ενημέρωση όλων των φορέων του 

νησιού και δέσμευσή τους ότι θα πλαισιώσουν την Επιτροπή 
αγώνα, καθώς και συνεννόηση με τις αρχές και τους φορείς των 
άλλων Κυκλαδίτικών νησιών για κοινή πορεία.

Φτάσαμε στο σημείο, που δεν αρκεί πια να συζητάμε για την 
ακινησία των πραγμάτων, αλλά ν’ ασχοληθούμε με το τι είναι 
εκείνο που προκαλεί αυτή την κατάσταση, ανάφερε ο επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστας Ροκονίδας. Τόνισε επίσης, 
ότι με γνώμονα την ευθύνη απέναντι στους πολίτες, να δούμε τι 
έχουμε πίσω μας και τι μας περιμένει στο εξής και ν’ αντιπαρατε-
θούμε απέναντι σ’ αυτή την πολιτική, ενεργοποιώντας τον κόσμο, 
ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι κινδυνεύει. 

Οι κινητοποιήσεις να είναι συνεχείς, πρότεινε εκ μέρους της 
Πάρος ΑΞΙΑ ο κ. Γιώργος Καρατζάς, ενώ κραυγή αγωνίας, 
ακούστηκε από τον ΕΚΑΒίτη και μέλος της ίδιας παράταξης, Πα-
ναγιώτη Μιχαλάτο, ο οποίος πρότεινε το ζήτημα της υγείας, 
εφόσον κωφεύουν οι υπεύθυνοι, να λυθεί εκ των ενόντων με 
φορέα που θα συστήσει ο Δήμος. 

Με αφορμή όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
για τη γενικότερη Κυβερνητική πολιτική στην υγεία, ο κ. Αντώ-
νης Αρκάς τόνισε ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να μπει στο παι-
χνίδι του για όλα φταίει η Τρόϊκα. Δίνονται είπε χρήματα, αλλά τα 
περισσότερα στα αστικά κέντρα και λιγότερα στην Επαρχία. Γι’ 
αυτό, τόνισε, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη νησιωτικότητά μας 
και στην υγεία. 

Ο κ. Αρκάς έκανε επίσης μια σημαντική αναφορά. Ζήτησε από 
τον κ. Ανδρόνε να μην συναινέσει στην αίτηση μετάθεσης που 
έχει ζητήσει ο μικροβιολόγος, σημειώνοντας ότι δεν έχει να κάνει 
με το πρόσωπο, αλλά με την ειδικότητα που είναι πολύ σημαντι-
κή. Αν δεν υπάρχει είπε μικροβιολόγος, δεν μπορούν να λειτουρ-
γήσουν οι κλινικοί γιατροί, οι οποίοι δεν θα έρχονται στην Πάρο, 
αν δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Η απάντηση του κ. Ανδρόνε, 
ήταν ότι δεν έχει κάνει καμία εισήγηση, αναφέροντας παράλληλα, 
ότι δεν ανανεώθηκε από τη ΔΥΠΕ η σύμβαση του αγροτικού για-
τρού Γ. Μπάιλα, ο οποίος αν παραμείνει στην Πάρο, θα μπορούσε 
να έρθει και η σύζυγός του, η οποία είναι νοσηλεύτρια. Και όπως 
ειπώθηκε, για να γίνει αυτό, είναι στην ευχέρεια της ΔΥΠΕ. 

Συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού και δυναμικότερες, αλλά 
και άμεσες κινητοποιήσεις πρότεινε ο Πρόεδρος του Εμπ/κου 
Συλλόγου Απόστολος Αλιπράντης, γιατί όπως είπε, δεν έχουμε 
χρόνο.  

Επιστολή – διαμαρτυρία προς Λοβέρδο
Το θέμα της υγείας συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση 

του Εμπ/κου Συλλόγου και αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής 
προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, ο ποία κοινοποιήθη-
κε: Στον Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Δημήτρη Τσιγρή, 
στον Δήμαρχο Πάρου Χρήστο Βλαχογιάννη, στον Δήμαρχο Αντι-
πάρου Ιωάννη Λεβεντάκη, στους Βουλευτές των Κυκλάδων και 

στον Υποδιοικητή 2ης Υ.Π.Ε Πειραιώς & Αιγαίου Σωτήρη Ζώτο. 
Σ’ αυτήν μεταξύ άλλων αναφέρεται: Με μεγάλη λύπη διαπι-

στώσαμε ότι για ακόμα μια φορά ΦΩΣ στο ΤΟΥΝΕΛ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ.
Πριν από το Πάσχα οι δεσμεύσεις που είχαμε δεν υλοποιήθη-

καν, γι’ αυτό και ανησυχούμε . Πρέπει να καταλάβουν οι υπεύ-
θυνοι ότι με την Υγεία μας και την Υγεία των παιδιών μας δεν 
παίζουμε. Είμαστε σε επαγρύπνηση και απαιτούμε απαντήσεις 
και λύσεις τώρα! 

Οι προσπάθειες συνεχίζονται
Οι προσπάθειες είναι συνεχείς από τη Διοίκηση του Νοσοκο-

μείου Σύρου για να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα του Κ.Υ. 
Ο Διοικητής Δ. Τσιγρής ανέφερε στη ΦτΠ ότι προχωρά γρή-

γορα η προκήρυξη για παιδίατρο και βιοπαθολόγο, ενώ παράλ-
ληλα έχουν γίνει προτάσεις για επικουρικούς γιατρούς, για μια 
νοσηλεύτρια και μία θέση Διοικητικού υπαλλήλου. Υπάρχει συ-
νεχής επικοινωνία με τα Κεντρικά του ΕΚΑΒ, για τις ελλείψεις στο 
παράρτημα της Πάρου, έως ότου όμως λυθεί το θέμα αυτό, έγινε 
πρόταση να λειτουργούν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ ανά ένας για 
να καλύπτονται όλες οι βάρδιες, σε περιπτώσεις ασφαλώς που 
μπορεί να γίνει. 

Ο κ. Τσιγρής έχει ζητήσει επίσης, την τροποποίηση του νόμου 
σε σχέση με τους διορισμούς, ώστε όταν κηρύσσεται άγονος 
κάποιος διαγωνισμός, να γίνεται άμεσα η επόμενη προκήρυξη, 
αλλά να δοθούν και κάποια έξτρα κίνητρα, όπως μικρότερο χρό-
νο παραμονής των γιατρών σε ένα νησί. 

Σε ότι αφορά στις προμήθειες του Κ.Υ. έχουν περάσει κάποιες 
δαπάνες πρόσφατα και καλύφθηκε το ακτινολογικό τμήμα, το 
οποίο λειτουργεί κανονικά εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, 
ενώ καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες στο μικροβιολογικό εργαστή-
ριο, φιαλίδια κ.λπ., οι ανάγκες σε φαρμακευτικό και υγειονομικό 
υλικό και επίκειται διαγωνισμός για επιδεσμικό υλικό ενόψει κα-
λοκαιριού. Επίσης, πέρασαν κατ’ εξαίρεση κάποιες δαπάνες για 
την προμήθεια φορείου πολυτραυματία, ένα στεγνωτήριο, ένα 
πλυντήριο, ένα καρδιογράφο με μόνιτορ, τρία PC και ένα κρεβάτι, 
συνολικής αξίας 32.000 ευρώ. 

Τέλος, στο πλαίσιο της διαφάνειας αναμένεται σύντομα να πε-
ράσουν οι τμηματικοί προϋπολογισμοί στα Κέντρα Υγείας, ώστε 
και ν’ αποκεντρωθεί το σύστημα, αλλά και τα ίδια να έχουν απευ-
θείας πρόσβαση στον προϋπολογισμό τους, που θα είναι ξεχω-
ριστός. Έτσι, τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας, θα παρακολουθούν 
τις δαπάνες και τις προμήθειές τους. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. 
Τσιγρής, θα υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή ότι εισπράττουν  
τα Κ.Υ. από τα 5ευρω θα μπαίνει στον κωδικό τους. Βέβαια, 
έσπευσε να δηλώσει ο Διοικητής, ότι το Κ.Υ της Πάρου δεν έχει 
εισπράξεις και εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη διαφωνία του με 
τη μη καταβολή των 5 ευρώ. 
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
13-20 MAY 2011
6-19 May, Book Exhibition organised by the 
Naoussa Dimotiko Parents Association at 
Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Open 9.30am-
1pm & 5-9pm. 

7-15 May, Paros Open Cup 2011 tennis 
tournament at Paros Tennis Club, Aghia Eirini. 
Info: 22840-24280.

13 May, 6pm, Author Leda Varvarousi will 
attend the Book Exhibition at Ag.Athanasios 
Hall, Naoussa.

13 May, 8.30pm, Friday Movie Club: 'The 
King's Speech' at Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840-28882.

13-15 May, 9pm, Archilochos Theatre 
Group performance:  ‘A Devil Inside’ at the 
Archilochos Hall, Paroikia.  Info: Nektaria 
697-299-0673. 

14 May, 4pm, XON hiking group's walk 
(approx. 3hrs) from Aneratza-Ag.Pantes-
Aneratza, starting at Kamari (crossroads of 
Ag.Theodoros). Info: 693-879-9341. 

18 May, 12 noon,  IWOP lunch at Hotel 
Livadia, Paroikia. Info: Lornie 697-362-0525.

18 May, 7.30 pm, IPAC Art Appreciation talk 
‘In the Name of Aphrodite’ with archaeologist 
Stella Lubsen at Apothiki Art Center, Paroikia. 
Info: 22840-23368. .

20 May, eve, Feast of Aghios Constantinos.

20-30 May, Annual exhibition of the Centre 
for People with Special Needs & Abilities 
(AMEAI) at Ag.Athanasios, Naoussa. Info: 
22840 -51633.

IT'S ALL GREEK TO ME 
(Local News)
by Massaliotis

Book on Parian Mushrooms
“Endemic mushrooms of Paros”, a book on 
the varieties of Parian mushrooms written 
by 20 school children and four teachers was 
released at the end of March. The children and 
teachers from the Naoussa High School had 
been working on the project for nearly three 
years. Naoussa’s high school headmaster 
Iraklis Hatzopoulos says: “Through our 
involvement with this project we were given 
the chance to get closer to nature, to study our 
environment, to put it under the microscope, 
to gaze at it with wonder, to respect it. We 
experienced what is self-evident, getting to 
know our world better. The microcosm of the 
mushrooms has inspired a sense of wonder 
and admiration among teachers and students 
alike. The way mushrooms grow, their short 
life spans and their demise makes anyone 
studying them exclaim: 'You have truly made 
everything in wisdom, Lord!'". Hatzopoulos 
thanked Naoussa teachers Leonardo Kottis, 
Sophia Aggelopoulou and Eleftheria Iosifidou 
for their hard work. The book is for sale at 
the Naoussa Gymnasio and in bookshops for 
8 euros.  
(Foni tis Parou 155/1 April)

Ferry Prices Unreasonably High
The Trade & Business Association of Paros & 
Antiparos has spoken up against the recent 
hikes in ferry ticket prices. In an open letter 
addressed to the Ministry of Transport and 
other local authorities it complains about the 

mandatory taxes and surcharges that make 
up, according to its own estimates, 60% of 
the ticket price, and asks why VAT on car 
ferry tickets is 23%, when VAT on hotels has 
been reduced to 6%. Meanwhile islanders 
obliged to travel by sea are penalised 
by prices which are notably higher than 
those incurred by passengers traveling on 
land. Moreover, the Association notes that 
whereas the state subsidises train travel 
to the tune of 1.5 billion euros each year, 
ferries not only are not subsidised, but also 
incur taxes and surcharges. Speaking to Foni 
tis Parou, Managing Director of Blue Star 
Ferries, Mr Sakellis, said that if surcharges or 
taxes are reduced Blue Star will lower ticket 
prices (halving VAT would lead to a 3.6 euro 
reduction on a return ticket of 100 euros) “In 
our view these surcharges constitute a kind of 
tax on ferry companies amounting to 40% for 
vehicles - an unreasonably high cost which in 
the end is passed on to the passengers.”
(Foni tis Parou 156/8 April)

Increase in Visitors over Easter
Many visitors arrived on Paros this Easter, 
providing a much needed cash injection to 
hotels and local businesses and raising the 
hopes of tourism professionals ahead of 
this year’s summer season. According to 
the island’s port authority, 16,194 visitors 
and 2,397 private vehicles arrived on Paros 
between 15-26 April this year, as compared to 
13,110 passengers and 1,981 vehicles in the 
same period last year. Trucks and motorcycles 
numbered 143 and 390 respectively (against 
122 trucks and 309 motorcycles last year). 
Nevertheless, the secretary of the island’s 
Association of Cafe, Bar and Restaurant 
Owners, Menios Apostolidis, did not consider 
that this rise constitutes sufficient evidence of 
a recovery in the tourism industry. According 
to his own estimates the revenue earned by 
coffee shops and restaurants over Easter 
was comparable to that of last year’s low 
income. Despite the rise in the number of 
visitors, per capita spending levels were low, 
and supermarkets and food stores gained 
most from the increase in arrivals. Low 
spending levels combined with increased 
charges faced by businesses (electricity, 
taxes, municipal charges, etc.) means that 
the overall picture for the tourism industry is 
far from clear and we can only be confident 
if there is a substantial increase in arrivals, 
Apostolidis concluded.

New Paros Hospital
The European Union has given the go-ahead 
to the construction of the new hospital on 
Paros, brushing aside objections about its 
construction. A letter from the Ministry of 
Foreign Affairs to the Ministry of Health 
states that “the College of Councillors 
convened on 6 April 2011… and decided to 
file the objections raised about the hospital 
construction.” Following this decision, 
DEPANOM (the consortium awarded the 
hospital construction) wrote to Paros 
Mayor Christos Vlachoyiannis asking for the 
“speedy resolution of the problem relating 
to the transfer of the land (promised by the 
Longovardas Monastery for the hospital) in 
order to get the project started.” This is where 
it starts getting complicated. The Holy Council 
(a committee made up of Greek Orthodox 
church elders) has asked for the project to 
be completed within a three year framework. 
DEPANOM accepts the timetable, but wants 
this period to start on the date work begins, 
rather than when the land is transferred to the 
municipality because they cannot guarantee 
there will be no delays by the contractor in 
starting work. The next meeting of the Holy 
Council is in mid-May, but the hospital is not 
on the agenda.

η ανάπλαση των μύλων, αν και ήταν 
μόνο στα χαρτιά του Επαρχείου...

Εντάχθηκε τελικά 
στο ΕΣΠΑ 

Με 650.000 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η 
αναπαλαίωση των 2 μύλων που βρίσκονται 
στον περίγυρο του Δημαρχείου. Η αναπαλαί-
ωση δεν θα είναι μόνο εικονική, αλλά και λει-
τουργική, όπως διευκρίνισε ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης, κατόπιν ερωτήματος του κ. Μ. 
Γλέζου και πρόσθεσε ότι άτομο του Δήμου 
θα μεταβεί στην Πάτμο όπου έχουν ανασκευ-
αστεί και λειτουργούν οι μύλοι, για να λάβει 
γνώση της τεχνογνωσίας. Ήδη «τρέχουν’ οι 
διαδικασίες για τις απαραίτητες αδειοδοτή-
σεις, αρχαιολογία, άδεια οικοδομής κ.λπ.

Ο Δήμος κινήθηκε ανεξάρτητα, όπως ανέ-
φερε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
εφόσον δεν προωθήθηκε το έργο από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία είχε εγ-
γράψει στον προϋπολογισμό της την αρχική 
μελέτη του Δήμου από το 2009 με πίστωση 
260.000ευρώ. 

Ο Δήμος με επιστολή του στις 22 Μαρτίου 
του 2011 προς το αρμόδιο τμήμα της Περιφέ-
ρειας ζήτησε απαντήσεις στα ερωτήματα: εάν 
υπογράφηκε η σύμβαση αυτή της Ν.Α., εάν 
το έργο εξακολουθεί να υφίσταται ή με ανα-
μόρφωση κατόπιν απόφασης του Νομαρχι-
ακού Συμβουλίου, το ποσό αυτό διατέθηκε 
για άλλο έργο π.χ. για οδοποιία που κρίθηκε 
πιο αναγκαία από τους μύλους. Εάν υπήρξε 
πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Κυκλάδων στο Υπουργείο Πολιτισμού για 
ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο πρό-
γραμμα του υπουργείου, αφού η Ν.Α. δεν το 
χρηματοδότησε. Αν υπάρχει δυνατότητα να 
διεκδικήσει ο Δήμος αυτό το ποσό (260.000 
ευρώ) και κατά πόσο υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η απάντηση που έλαβε από την Περιφέρεια, 
στις 18 Απριλίου 2011, ήταν ότι όντως η Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων ενέταξε 
το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων με πίστωση 260.000 και επειδή ο Δή-
μος ενημέρωσε την Περιφέρεια ότι με νέα 
οριστική πια μελέτη του το έργο ανέρχεται 
στο ποσό των 410.000 η Περιφέρεια ζήτησε 
από το Δήμο να συμβάλει με 164.000 ευρώ. 
Στη συνέχεια ετοιμάστηκε από την αρμόδια 
υπηρεσία της Περιφέρειας και σχετικό προ-
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τα νέα 
οικονομικά δεδομένα, που παρέμεινε όμως 
ανενεργή στο αρχείο. Ο Νομάρχης, αναφέρε-
ται στην απάντηση της Περιφέρειας, προέβη 
σε ενέργειες για την προώθηση του έργου, 
αλλά όπου απευθύνθηκε δεν βρήκε αντα-
πόκριση. Έτσι, το Νομαρχιακό Συμβούλιο με 
απόφασή του τον Μάρτιο του 2010 εντάσσει 
στο πρόγραμμά του (με την πίστωση για τους 
μύλους), το έργο «Συντήρηση – βελτίωση 
οδικού δικτύου Πάρου χρήσης 2010», έχο-
ντας υπόψη του απόφαση του Επαρχιακού 
Συμβουλίου Πάρου, στην οποία αναφερόταν 
αναλυτικά οι προτεινόμενες συμβάσεις στο 
Οδικό Δίκτυο του νησιού.  Η μελέτη αυτή, 
στάλθηκε για έλεγχο στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
όπου παρέμεινε χωρίς η υπηρεσία να προλά-
βει να την δημοπρατήσει μέσα στο 2010. 

Άρα και η Οδοποιία παρέμεινε στα συρτάρια 
της Ν.Α., αλλά και το έργο των ανεμόμυλων, 
το οποίο, σύμφωνα με την απάντηση από την 
Περιφέρεια, «το έργο για τους ανεμόμυλους 
ως τίτλος μόνο υπάρχει στον πίνακα εκείνων 
των έργων που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί 
έως 31/12/2010. Κατά συνέπεια η Περιφέ-
ρεια δεν έχει καμία νομική δέσμευση να το 
υλοποιήσει, αφού οι διαθέσιμες για το 2011 
πιστώσεις διατέθηκαν για έργα που είχαν ήδη 
συμβασιοποιηθεί, αλλά και για ελάχιστα νέα 
έργα για το 2011, στα οποία όμως συμπερι-
λαμβάνεται το ποσό των 100.000 για τη συ-
ντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Πάρου». 

Ήδη όμως ο Δήμος με έγγραφό του στις 18 
Φεβρουαρίου 2011, ενημέρωνε την Περιφέ-
ρεια «ότι η μελέτη για το Επαρχιακό Οδικό 
Δίκτυο, διορθώθηκε από την τότε Τεχνική 
Υπηρεσία του Επαρχείου και στάλθηκε τον 
Απρίλιο του 2010 στη Νομαρχία». Επισημαί-
νει παράλληλα, ότι «μετά την πάροδο τόσο 
μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη σύ-
νταξη της μελέτης, η κατάσταση του οδικού 
δικτύου έχει επιδεινωθεί» και σημειώνει ότι 
ο «Δήμος Πάρου αδυνατεί οικονομικά να 
συνδράμει για το σκοπό αυτό». 

Επανέρχεται με άλλο έγγραφό του προς την 
Περιφέρεια, στις 13 Απριλίου και επισημαίνει 
και πάλι την κακή κατάσταση του οδικού δι-
κτύου, που επιδεινώνεται συνεχώς, αλλά και 
την αδυναμία του να συμβάλει οικονομικά για 
την αποκατάστασή του, αναφέροντας μάλιστα 
συγκεκριμένα σημεία του δρόμου τα οποία 
καταστράφηκαν και είναι επικίνδυνα για τα 
οχήματα και τους οδηγούς και σημειώνει την 
αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει επιπλέον 
έργα, πλην όσων έχει εντάξει στο Τεχνικό 
του Πρόγραμμα. Γι’ αυτό, τονίζει, θα πρέπει 
το έργο «να συντηρηθεί με δαπάνες και φρο-
ντίδα της Περιφέρειας, το οποίο αναμένουμε 
να δημοπρατηθεί άμεσα», για να λάβει την 
απάντηση στις 18 Απριλίου, που προαναφέ-
ρουμε, ότι «στα νέα έργα για το 2011συμπε-
ριλαμβάνεται το ποσό των 100.000 ευρώ για 
τη συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Πάρου». 
Να σημειωθεί, ότι για τη συντήρηση του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, απαιτούνται 
810.000 ευρώ. 

Η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ, τέως Έπαρ-
χος Γρηγορία Πρωτολάτη ζήτησε το λόγο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ν’ απαντήσει, αλλά δεν 
της δόθηκε. Η ίδια είπε ότι θα εκδώσει Δελτίο 
Τύπου όπου θ’ απαντά για τα συγκεκριμέ-
να έργα, όμως έως την ώρα που έκλεισε το 
φύλλο της ΦτΠ δεν έφτασε στην εφημερίδα 
μας. Εάν σταλεί, θα δημοσιευτεί στο επόμενο 
φύλλο μας. 

Απονομή στον Πανναξιακό,
Χειροκρότημα στον Μαρπησσαϊκό

Στον τελευταίο αγώνα του Γυναικείου τμήματος 
που έγινε στην Νάξο μέσα σε μια όμορφη ατμό-
σφαιρα, οι Ναξιώτισσες πανηγύρισαν τη 1η θέση 
και σήκωσαν το κύπελλο του πρωταθλητή Κυκλά-
δων. Πολλά χειροκροτήματα όμως απέσπασαν και 
οι Παριανές που κατέβηκαν σε αυτόν τον αγώνα 
μόνο με την ομάδα των κορασίδων, η οποία κατέ-
λαβε τη δεύτερη θέση στις κορασίδες μια εβδομά-
δα πριν. Και οι δυο ομάδες παρουσίασαν όμορφο 
θέαμα με πολλές «φάσεις» τόσο 
στην άμυνα όσο και στην επίθε-
ση. Από την Νάξο πολύ καλές σε 
απόδοση οι: Φάρκωνα, Μυλωνά, 

Ασλάνη και από την Μάρπησσα ξεχώρισαν οι: Καπαρού, Καλακώνα Μ. και 
Θεοδωράκη.

Ατραξιόν του παιχνιδιού αποτέλεσε η μικρή Καλακώνα Βασιλική (9 ετών) 
του Μαρπησσαϊκού η οποία αγωνίστηκε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού 
με αποτέλεσμα να εισπράξει το χειροκρότημα της εξέδρας. 

Το παιχνίδι μεταξύ Παναξιακού - Μαρπησσαϊκού, έληξε 41-29.
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κ.ο.Β. ΠαΡοΥ τοΥ 

Κατάργηση
των βουλευτικών 
συντάξεων τώρα!

Τη συνέπεια του ΚΚΕ και ταυτόχρονα την υποκρι-
σία των άλλων κομμάτων στο ζήτημα των αναδρομι-
κών που διεκδικούν με προσφυγές τους οι συνταξι-
ούχοι βουλευτές, επαληθεύουν οι εξελίξεις. Ο ντόρος 
που στήνουν ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και οι παραφυάδες τους 
είναι δημαγωγικός. Όχι μόνο επειδή οι δικοί τους 
βουλευτές είναι αυτοί που πρωτοστατούν στις προ-
σφυγές για την καταβολή των αναδρομικών, αλλά 
κυρίως επειδή αρνούνται να πάρουν θέση απέναντι 
στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει εδώ και ένα 
χρόνο το ΚΚΕ, για την κατάργηση της βουλευτικής 
σύνταξης, η συζήτηση της οποίας ακόμα εκκρεμεί 
στη Βουλή!

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε στις 3 Μάη 2010 
από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και την ίδια 

μέρα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από την 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Η πρόταση νόμου κωδικοποιεί 
την πολιτική θέση που έχει το ΚΚΕ για το συγκεκρι-
μένο ζήτημα εδώ και χρόνια. Καταγράφει τη διαφορε-
τική αντίληψη του ΚΚΕ για τον ρόλο των εκλεγμένων 
στα αντιπροσωπευτικά Σώματα, αλλά και την αντίθε-
σή του στα παιχνίδια εντυπώσεων που επιδίδονται τα 
άλλα κόμματα με τις αποζημιώσεις των βουλευτών.

Κανένας συνταξιούχος βουλευτής του ΚΚΕ δεν 
υπέβαλε αίτηση για χορήγηση των αναδρομικών. 
Εξάλλου οι συνταξιούχοι βουλευτές του ΚΚΕ κατα-
θέτουν τις συντάξεις τους στο Κόμμα, όπως και οι 
εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές καταθέ-
τουν τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Θέση εναντίον 
όσων κατέθεσαν αίτηση για αναδρομικά, πήραν όλα 
τα άλλα κόμματα. Κανένα, όμως, δεν τοποθετείται 
στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των 
βουλευτικών συντάξεων και τη συνταξιοδότηση των 
βουλευτών από τα επαγγελματικά τους ταμεία.

Αυτό το γεγονός δείχνει και την υποκρισία τους, 
καθιστά αμφίβολη τη στάση τους και απέναντι στα 
αναδρομικά, αν δεν υπήρχε γι’ αυτά τέτοια λαϊκή κα-
τακραυγή. Το ζήτημα λοιπόν παραμένει: Κατάργηση 
των βουλευτικών συντάξεων τώρα!

συνέχεια από σελ.1
Η άποψη που αβασάνιστα βαφτίζει το νοικοκύρεμα πε-

ρικοπή, αντικειμενικά, εξυπηρετεί τα «πιράνχας» εντός και 
εκτός Ε.Σ.Υ., που επί χρόνια λεηλατούν το δημόσιο χρήμα.

Με το Φ.Π.Α. στα νησιά, τη μια ανακοινώνεται ότι δε 
θ’ αυξηθεί και τώρα ψιθυρίζεται πάλι ότι επίκειται  αύ-
ξηση; Τι να πιστέψουμε;

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα νησιά έχει εφαρ-
μοστεί και ισχύει, προκειμένου να διατηρούνται σε χαμη-
λότερα επίπεδα οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, 
έτσι ώστε και να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα το κόστος 
διαβίωσης, αλλά και το τουριστικό προϊόν των νησιών να 
είναι ανταγωνιστικό.

Αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα έχουμε ζητήσει –
όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι των νησιών- να διατηρηθεί, 
παρά τις περί του αντιθέτου προτάσεις που έχουν διατυ-
πωθεί από αρκετές πλευρές.

Η απάντηση που έχει δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό 
Οικονομικών είναι σταθερά η ίδια και απαράλλαχτη: «δεν 
υπάρχει θέμα αλλαγής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 
για τα νησιά του Αιγαίου».

Βέβαια, θα πρέπει να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια ότι 
πολλές ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις -φορολογικές ή άλ-
λες- που ισχύουν στο νησιωτικό χώρο δε λειτουργούν 
υπέρ του καταναλωτή, αλλά τις περισσότερες φορές υπέρ 
του παρόχου της υπηρεσίας ή του αγαθού. Αυτό αποτελεί 
στρέβλωση και πρέπει να μας απασχολήσει.

Με την πολιτική που ακολουθείται και από την εφαρ-
μογή της καταπατώνται κεκτημένα δικαιώματα εργαζο-
μένων, προνοιακό κράτος κ.λπ., μήπως κινδυνεύει και 
η νησιωτικότητα;

 Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, επο-
μένως, η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν μπορεί 
παρά να κινείται στη λογική των έκτακτων και επώδυνων 
μέτρων. Ορισμένοι ξεχνούν σε ποιο σημείο βρισκόταν η 
χώρα πέρυσι τέτοια εποχή. Αν δεν παίρναμε αυτά τα μέ-
τρα σήμερα, δε θα μιλούσαμε, απλώς, για περικοπές και 
μειώσεις  εισοδημάτων αλλά για πείνα, εξαθλίωση και 
δυστυχία. Παρά τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, 
καμιά ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ των νησιών δεν έχει θιγεί. 
Αντίθετα, και μείωση του Φ.Π.Α. στο 6,5% στον τομέα της 
ξενοδοχεία είχαμε και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προ-
βλέπει αυξημένη κρατική ενίσχυση 5% παραπάνω από ότι 
ισχύει στις ηπειρωτικές περιφέρειες, για τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα που αναπτύσσεται στα νησιά.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση, σε θεσμικό επίπεδο, προ-
ωθεί σημαντικές αλλαγές υπέρ της νησιωτικότητας  (π.χ. 
ινστιτούτο νησιωτικής πολιτικής, διεκδίκηση ειδικών  πο-
λιτικών για τα νησιά στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για 
την πολιτική συνοχής της ευρωπαϊκής Ένωσης, μελέτη για 
την εφαρμογή  του μεταφορικού Ισοδύναμου κ.λπ. )

Τι γνωρίζετε για την πορεία των μεγάλων έργων στην 
Πάρο, όπως Αεροδρόμιο, Κλειστό Γυμναστήριο Παροι-
κίας, Πολιτιστικό Κέντρο, Εμπορικό λιμάνι;

Τα μεγάλα έργα υποδομής του νησιού βρίσκονται σε 
διαφορετικό βαθμό προόδου το καθένα, ανάλογα με το 
φορέα που είναι υπεύθυνος και τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει στην ωρίμανση και χρηματοδότησή του.

Το Αεροδρόμιο, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο  
Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, αντιμετωπίζει ένα 

διαδικαστικό πρόβλημα χρηματοδότησης, που έχει 
να κάνει με την υπαγωγή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου στο στόχο 2, με αποτέλεσμα να μην επιτρέ-
πεται η χρηματοδότηση έργων της Περιφέρειας, 
παρά μόνο από το ΠΕΠ και όχι από τα επιχειρησια-
κά προγράμματα των Υπουργείων. Γνωρίζω ότι για 
την υπέρβαση του συγκεκριμένου προβλήματος 
έχει ασχοληθεί ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ρα-
γκούσης και ελπίζω ότι θα υπάρξει απεμπλοκή.

Για τη χωροθέτηση του νέου Εμπορικού Λιμα-
νιού, δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος, τα τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα να απαιτείται η επανεκκίνη-

σή του. Αυτό γίνεται ήδη, σε συνεννόηση με το Υπουργείο 
Υποδομών και τη Γραμματεία Λιμένων. 

Για το Κλειστό Γυμναστήριο, είμαστε σε συνεννόηση 
με το Δήμαρχο, προκειμένου να ανασυνταχθούν τα τεύχη 
δημοπράτησης και να δημοπρατηθεί το έργο σε οικόπεδο 
του Δήμου.

Με το έργο του Πολιτιστικού Κέντρου ασχολείται ο Δή-
μος, που μεριμνά για την επέκταση και ολοκλήρωση της 
μελέτης που είχε αναθέσει το Βελέντζειο,  έτσι ώστε το 
έργο να χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

Με το Γενικό νοσοκομείο υπάρχει αντιπαράθεση με-
ταξύ Ιεραρχίας και ΔΕΟΠΑΝΟΜ σε σχέση με την παρα-
χώρηση του οικοπέδου από τη Μονή Λογγοβάρδας. Το 
πρόβλημα είναι ο όρος του χρονοδιαγράμματος υλοποί-
ησης του έργου. Η Ιεραρχία ζητεί σε τρία από την υπο-
γραφή της σύμβασης παραχώρησης να έχει ολοκληρω-
θεί και η ΔΕΠΑΝΟΜ να ισχύσει η τριετία από την ημέρα 
που θα μπει ο εργολάβος. Μπορεί να λυθεί αυτό το ζή-
τημα και να προχωρήσει το έργο;

Στην υπόθεση του νέου Νοσοκομείου της Πάρου, ξε-
περάστηκαν εμπόδια που ήταν αρκετά σοβαρά και αφο-
ρούσαν κυρίως τη νομιμότητα των διαδικασιών. Αυτό που 
εμφανίζεται σήμερα ως το τελευταίο πρόσκομμα και αφό-
ρα το χρόνο έναρξης της ισχύος της τριετούς διάρκειας της 
δωρεάς του οικόπεδου της Λογγοβάρδας, το θεωρώ ως 
δευτερεύον. Είμαι βέβαιος ότι η Ιερά Σύνοδος θα δώσει 
την πλέον λογική λύση και θα συμβάλλει στην επίσπευση 
της υλοποίησης του έργου.

Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλουμε να ενεργοποιή-
σουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης του Νο-
σοκομείου, πράγμα, όμως, που θα συνεπάγεται καθυστέ-
ρηση στην κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του.

Κλείνουν επιχειρήσεις στην Πάρο, αλλά και όσες πα-
ραμένουν ανοιχτές υπολειτουργούν. Θα λάβει μέτρα η 
Κυβέρνηση για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων;

Η κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα δεν είναι ούτε 
συνηθισμένη ούτε εύκολα διαχειρίσιμη. Είναι μια βαθειά 
συστημική κρίση που αναιρεί στη ουσία το πρότυπο ανά-
πτυξης που είχαμε υιοθετήσει τα τελευταία κυρίως χρόνια.

Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομία 
που στηρίζεται αποκλειστικά στον εξωτερικό υπέρμετρο 
δανεισμό, για να εξυπηρετήσει μια ανεξέλεγκτη κατανά-
λωση που ικανοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν 
από εισαγωγές οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα στην 
κατάρρευση. Πράγμα που βιώνουμε σήμερα. Επομένως, 
το απλουστευτικό σύνθημα «ρίξτε ρευστό στην αγορά» 
δεν οδηγεί πουθενά. Αφενός, γιατί ρευστό δεν υπάρχει και 
αυτό το λίγο είναι ακριβό και αφετέρου το να ρίχνεις νερό 
σε βαρέλι δίχως πάτο και το νερό χάνεται και το βαρέλι 
παραμένει άδειο.

Απαιτείται, επομένως, στοχευμένη παρέμβαση ενί-
σχυσης εκείνων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που 
μπορεί να είναι βιώσιμες, ανταγωνιστικές εξωστρεφείς και 
δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Η αγορά στην Πάρο αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα θα 
οδηγηθεί σε μια νέα ισορροπία και προφανώς θα λειτουρ-
γήσει με νέους κανόνες.  Η πολιτεία  έχει υποχρέωση να 

δημιουργήσει ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον, χωρίς να παρεμβαίνει στην αγορά και να δημι-
ουργεί στρεβλώσεις.

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα, σε συν-
θήκες κρίσης και ύφεσης  είναι να ενεργοποιήσουμε νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία (Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας, Ταμείο Εξωστρέφειας κ.λ.π. ) προ-
κειμένου να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις  να επιβιώσουν 
και να αναπτυχτούν. Παράλληλα, σε μια εποχή που οι 
τράπεζες έχουν «παγώσει» τις χορηγήσεις, καταβάλλεται 
προσπάθεια μέσα από την υπογραφή συμφώνων ρευστό-
τητας, αλλά και με τη δημιουργία νέων ταμείων, να ανα-
θερμανθεί η οικονομία, με ευνοϊκά και χαμηλότοκα δάνεια.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μόνο η μείωση των 
τεράστιων ελλειμμάτων, η διαχείριση του δυσθεώρητου 
δημοσίου χρέους και η αλλαγή του αναπτυξιακού μας 
προτύπου μπορούν να οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας. Αυτό απαιτεί σοβαρή συλλογική προσπάθεια, 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς 
και της οικονομίας. Αν δε συντελεσθούν πλήρως οι μεγά-
λες δομικές αλλαγές στην οικονομία και δε στηριχτούν οι 
συγκεκριμένες πολιτικές από τις παραγωγικές δυνάμεις 
του τόπου, θα συνεχίζουμε παθητικά να διαπιστώνουμε 
την αύξηση των λουκέτων και να κλαίμε πάνω από τα συ-
ντρίμμια της οικονομίας και της χώρας. 

Μειώθηκε το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, ενώ στις μεταφο-
ρές παραμένει υψηλό και κάνει απαγορευτικό το ταξίδι 
επισκεπτών στα νησιά. Με τι μέτρα θα βοηθήσει την του-
ριστική ανάπτυξη στα νησιά; 

Η κυβέρνηση πήρε μια γενναία απόφαση για τη μείωση 
του ΦΠΑ στο 6,5% για τις υπηρεσίες ξενοδοχείας στο νη-
σιωτικό χώρο. Το μέτρο αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικό-
τητα του τουριστικού προϊόντος των νησιών και κάνει πιο 
ελκυστικούς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Παράλληλα, προωθείται η απόφαση, όπως ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε, της κατάργησης των κρατή-
σεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν το ακτοπλοϊκό εισι-
τήριο.  Με το μέτρο αυτό –και μετά από τη συμφωνία των 
ακτοπλόων με το αρμόδιο Υπουργείο- θα υπάρξει μείωση 
της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέχρι 10% για τη 
φετινή τουριστική περίοδο.

Δεν κινδυνεύουν ΦΠΑ
και νησιωτικότητα

ο Υφυπουργός ανάπτυξης Παναγιώτης Ρήγας στη «ΦτΠ»

"η κριση απαιτει επωδυνα μετρα"

Δυστυχώς!
Άρχισαν τα όργανα. Ένας τρια-

ντάχρονος χαροπαλεύει στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας λόγω 
ξυλοδαρμού κατά τη διαδήλωση της 
περασμένης Τετάρτης στο Σύνταγμα 
και 12 διαδηλωτές μεταφέρθηκαν σε 
νοσοκομεία. 

Από την τοπική επιτροπή της ΕΙ-
ΝΑΠ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας 
εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία γί-
νεται λόγος για «βαρβαρότητα». 

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση 
αναφέρεται πως «δεκάδες τραυματι-
σμένοι-χτυπημένοι από τα ΜΑΤ δια-
δηλωτές διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ ή 
ήλθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο μας. Οι περισσότεροι με θλαστικά τραύματα 
στο κεφάλι. Ανάμεσά τους 30χρονος διαδηλωτής που διακομίστηκε σε βαριά, 
προθανάτιο κατάσταση, με ανισοκορία και τεράστιο επισκληρίδιο αιμάτωμα».

Η αγανάκτηση του κόσμου εκδηλώνεται, ας ευχηθούμε όμως να  μην θρη-
νήσουμε άλλο θύμα.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN     

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου ο-
ρόφου 84τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
2 υπνοδωμάτια, μεγάλο μπάνιο, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
170.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. 
Τιμή 240.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟY, πωλείται 
κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 740m2 
με 4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνι – κου-
ζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 
280.000€. Τηλ.: 6940622456. Κος 
Κοντάη Βασίλης.

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. 
και ισόγειο 40τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική θέρμανση 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 κατοικίες 156m2, 148m2, 147m2 
σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων η κάθε 
μία και με πηγάδι. Πωλούνται μαζί 
ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 
6940622456. Κος Κοντάη Βασίλης. 

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ  διαμέρισμα αμ-
φιθεατρικό 70τμ. 1ου ορόφου 3 
Υ/Δ master με καλοριφέρ, πισίνα και 
bbq, επίσης διαμέρισμα 60τμ. 2 Υ/Δ, 
τζάκι, πισίνα, απεριόριστη θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100, 
www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται 2 
καταστήματα, club – bar, με καλο-
καιρινούς χώρους. Κατάλληλα για 
γάμους, συνεστιάσεις, catering. 
Τηλ.: 6974498906.

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΗΣΙΑ, διαμέρι-
σμα πλησίον ΗΣΑΠ 96μ2 ρετιρέ 
5ος όροφος. Τιμή: 85.000€. Τηλ.: 
6973468205. 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. 
νεόκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 165.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστι-
κή Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά οικί-
α με θέα, 73m2 με 30m2 υπόγειο 
και 400m2 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 
42423, 6971962021.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μεζονέτα 150m2, 
100 μέτρα από τη κεντρική παραλία. 
Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 

3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, υπό-
γειο γκαράζ και αποθήκη 100m2. 
Τηλ.: 6932901931.

ΑΛΥΚΗ, ημιυπόγειος χώρος 
208τ.μ. για οικία ή αποθηκευτικός 
χώρος, καλοριφέρ, επιπλωμένο ή 
μη, 3 υ/δ, 3 μπάνια, σαλόνι κουζίνα 
ο υπόλοιπος χώρος. Ευκαιρία 700€ 
το μέτρο. Τηλ.: 6932285768.

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 ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 53044, 22840 52605.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 
44τ.μ. 85.000€, επιπλωμένα, κή-
πος, πλησίον θαλάσσης. Ευκολίες, 
ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα με-
τρητά. Τηλ.: 6932285768.

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής (στα 
τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. εντός 
οικισμού, πανοραμική θέα. Μεγάλος 
χώρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, wc, κουζίνα, βεράντες κλπ 
χώροι. Περίφραξη, βόθρος, 2 δε-
ξαμενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

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

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 65.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 68τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 135.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 185.000€ Εκπτώσεις ή 

ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε κεντρικό σημείο, 
πωλείται κατάστημα 40τ.μ. (λειτουρ-
γεί είδη σαν Μίνι Μάρκετ). Τηλ.: 
6973741701.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΦΑΡΑΓΓΑΣ καταπληκτικό αμ-
φιθεατρικό οικόπεδο 2.750τμ με 
οικοδομική  άδεια  για 135τμ κατοι-
κία  και  γκαράζ   με απεριόριστη  θέα  
θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ.: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 
700 100, www.aiare.gr
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με πη-
γάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 65.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται οι-
κόπεδο περίπου 7 στρέμματα, 
γωνιακό επί του κεντρικού δρόμου. 
Τιμή: 100.000€. Τηλ.: 6986702352. 

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 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύ-
λο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 
300 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
22840 42423, 6948511546. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπε-
δο 10 στρέμματα με θέα τη Νάξο, 
100 μέτρα από την θάλασσα. Τηλ.: 
6932346544.

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

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, κουκλίστικο 
studio  40τμ 1ου ορόφου επιπλω-
μένο πολύ κοντά στην παραλία  με  
καταπληκτική θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ  Τηλ.: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100, www.aiare.
gr 
 

ΛΟΓΑΡΑΣ, κουκλίστικο διαμε-
ρισματάκι 60τμ επιπλωμένο με 
κλιματισμό  και καταπληκτική θέα 
θάλασσα, επίσης άλλο 40τμ. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070 , 210 
6229589, 6972 700 100, www.aiare.
gr

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες και δυάρι επιπλωμένα 90 μέτρα 
από την παραλία για σεζόν ή για μό-
νιμα. Τηλ.: 6985898367.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικι-
άζονται καταστήματα 86τ.μ. (με 
εξωτερικούς χώρους) και 47τ.μ. 
300 μέτρα από το λιμάνι. Τηλ.: 
6982061284. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα. Τηλ.: 6936529225.

ΚΑΤΩ_ΚΑΜΑΡΕΣ,  ενοικιάζε-
ται   οροφοδιαμέρισμα 120τ.μ. με 
3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, σαλο-
τραπεζαρία με τζάκι, κουζίνα και 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 6944895780, 
2224031527.

ALIKI, for rent studios and 2 rooms 
apartments with furniture 90 m. 
from the beach for season or all 
year. Tel.: 6987245460. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται 2 
καταστήματα, club – bar, με καλο-
καιρινούς χώρους. Κατάλληλα για 
γάμους, συνεστιάσεις, catering. 
Τηλ.: 6974498906.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζεται 
τριάρι. Τηλ.: 6972077052.

ΣΠΙΤΙ τριάρι, ενοικιάζεται. Τηλ.: 
22840 22880, 6979313699, 
6976882038. 

ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗ, 50 μέτρα από τη 
θάλασσα, ενοικιάζεται  με το χρόνο 
διαμέρισμα δυάρι με θέρμανση, ε-
πιπλωμένο. Τιμή: 250€. Τηλ.: 22840 
92283.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοι-
κιάζεται οικία 120τ.μ. με κουζίνα, 
σαλόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc και 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6936670555.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από την 
θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 είσο-
δοι, δυνατότητα 2 καταστημάτων. 
Τηλ.: 22840 91407. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟ-
ΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα. Τηλ.: 22840 
25292, 6945120247.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυάρια για 
όλο τον χρόνο. Τηλ.: 22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα- δυάρι. Τηλ.: 
6972077052.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντιστήρι-
ο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

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

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πλήρως εξοπλισμένο, κατασκευ-
ής 2010. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6948436366, e-mail: oassis10@
yahoo.gr

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

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται 
κτίριο για επαγγελματική χρήση 
240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώ-
ρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 2άρι και 
γκαρσονιέρα σε άριστη κατάσταση, 
πλήρης σε όλα. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ             

ΝΕΑ, ζητάει εργασία στην 
Παροικία για ημιαπασχόληση απο-
γευματινές ώρες για τη σεζόν. Τηλ.: 
6982584666. (Μετά τις 6:00μ.μ).

ΚΥΡΙΑ, με καλές συστάσεις, α-
ναλαμβάνει φύλαξη παιδιών ή 
ηλικιωμένων ατόμων, πρωινό 
ωράριο, περιοχή Παροικία και Αντί-

παρος. Τηλ.: 6973741701.

ΚΟΠΕΛΑ, ζητεί απογευματινή – 
βραδινή εργασία, σε καφέ, μπαρ ή 
εστιατόριο. Τηλ.: 6957592767.

ΚΟΠΕΛΑ, πτυχιούχος με γνώσεις 
Η/Υ και Αγγλικών, ζητά εργασία 
για σεζόν ή για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6982378390.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ, με πολυε-
τή πορεία στον χώρο της μουσικής, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ηλε-
κτρικής – ακουστικής κιθάρας - ηλ. 
μπάσου – μουσικών εφαρμογών 
Cubase/Nuendo. Τηλ.: 6974036340.

ΚΟΠΕΛΑ, με πτυχίο στις τουριστι-
κές υπηρεσίες και τροφοδοσίας, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, δίπλωμα 
οδήγησης και εμπειρία στη φύλαξη 
παιδιών, ζητά εργασία. Τηλ.: 22840 
23174, 6988006478.

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρι-
α κάτοχος επάρκειας της 
ιταλικής γλώσσας, παραδίδει μα-
θήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, ατομικά και ομαδικά. Ειδικές 
τιμές για μαθητές Γυμνασίου - Λυ-
κείου. Προετοιμασία εξετάσεων και 
αντίστοιχων διπλωμάτων, κρατικών 
& ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και 
με προϋπηρεσία ως γραμματέας 
– πωλήτρια, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6983008966. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται για αρτοποιεί-
ο – ζαχαροπλαστείο στην Παροικία. 
Τηλ.: 22840 24966.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τελειόφοιτος ΤΕΙ, 
ζητείται για εργασία σε κατασκευα-
στική εταιρία. Τηλ.: 6977200338.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται με γνώσεις 
γραφιστικής για επιχείρηση επιγρα-
φών. Τηλ.: 6937411195. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@epigraph.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α, ζητείται για κα-
τάστημα εστίασης στην Αλυκή. Τηλ.: 
6970881293, 22840 42328.

REPRESENTATIVE, ζητά το Orbit 
Travel Πάρου. Απαραιτήτως Αγγλι-
κά, Γερμανικά, δίπλωμα μηχανής. 
Τηλ.: 22850 22454, Fax: 22850 
24992.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α, 
ζητείται από εστιατόριο, από 25 έως 
35 ετών, για τους καλοκαιρινούς μή-
νες. Τηλ.: 6932362568. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                         

TOYOTA RAV4, πωλείται μο-
ντέλο 11ος/’08, χρώμα μαύρο, 
δερμάτινο σαλόνι. Τιμή: 21.000€ 
Τηλ.: 6940988100.

HONDA SHADOW, American 
Classic Edition, 1100 cc, μοντέλο 
1999, 12.000 km, πωλείται σε άρι-
στη κατάσταση! Τιμή:  5.500€. Τηλ.: 
6932285768. 

ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ-
ΑΣ από θεριζοαλωνιστική μηχανή 
john Deere με αριθμό κυκλοφορίας 
50235. Σκιαδάς Ιωάννης του Ηλία. 
Τηλ.: 6948580686.

ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ-
ΑΣ από αγροτικό ανελκυστήρα 
(τρακτέρ) David Brown με αριθμό 
κυκλοφορίας 50829. Σκιαδά Γεωρ-
γία συζ. Ιωάννου. Τηλ.: 6948580686.

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ KAWASAKI, 
Z 750, Πωλείται. ’06, 18.000 χλ. 
Πρώτο χέρι με immobilizer, και-
νούργια λάστιχα. Τιμή: 4.000€ Τηλ.: 
6945908426. 

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  
πωλείται στην 
Παροικία 70τ.μ. 
λόγω συνταξιο-
δότησης. Διαθέτει 
εμπόρευμα από 
χρώματα, εργα-
λεία, αντλίες και 
ε ν ε ρ γ ε ι α κ ά 
προϊόντα. Τηλ.: 
22840 23810, 
22840 24370, 
6979577109. 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η 
Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο 

– ΜΠΑΡ, πωλείται στην Νάουσα 
Πάρου. Τηλ.: 6937195346.

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, πωλείται, 
Υ: 200cm, Π: 60cm, Β: 60cm, inox, 
μοντέλο AEG – Santos, 3 ετών, έ-
χει δουλέψει μόνο 2 χρόνια. Τιμή: 
400€. (Καινούργιο 1.150€) Τηλ.: 
6944909393. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ πωλείται στο κέντρο 
της παραλίας της Παροικίας. Τηλ.: 
6946590485.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, φε-
τινής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ 
Τηλ.: 6932127470.

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full 
extra, πωλείται σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 6973061083, 22840 41743.

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μο-
ντέλο 1990’, 5θυρο, μαύρο χρώμα, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή: 550€. 
Τηλ.: 6938622061.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

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

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – κα-
λοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τι-
μή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

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

ΦΟΥΣΚΩΤΟ Orizon 3,80 πωλείται 
σε άριστη κατάσταση ολοκαίνουρ-
γιο με τρέιλερ χωρίς να έχει μπει 
ακόμα στη θάλασσα. Τιμή: 3.500€. 
Τηλ.: 6942985111. Κος Ιωακειμίδης 
Άρης.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WIRLPOOL, 7λιτρο 
και ψυγεία μικρά, πωλούνται. Τηλ.: 
22840 53384.

ΣΚΑΦΟΣ Α. ΕΛΛΑΣ ERMIS πωλεί-
ται, 5,75μ. με μηχανή Mercury 150 
optimax, μαζί με βοηθητική μηχα-
νή 10 ίππων, σωστικά, βεγγαλικά, 
ντεπόζιτο βενζίνης 80 lt, μπαταρία 
καινούρια κλειστού τύπου 120Α, 
βυθόμετρο, υδατοπαγίδα, πυξίδα, 
τρέιλερ, καμπίνα πληρώματος και 
πολλά έξτρα. Τιμή Ευκαιρίας: 5.800€ 
Τηλ.: 6980398523.

MHXANH MERCURY sea pro 10 
ίππων, πωλείται σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 6980398523.

2 ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ με τα μοτέρ 
τους, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6946283123.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥ-
ΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, 
πωλείται σε χώρο 240m2 με μεγά-
λες δυνατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνητο. 
Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλεί-
ται, μήκος 8,40 με μηχανή 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) πω-
λείται, 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 ιατρείο. 
Πωλούνται. Τιμή: 450€ για τους δύο, 
850€ για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

AIR - CONDITION 1800 BTU, 
πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο, λό-
γω αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 400€. 
Επίσης παραδοσιακό σκαλιστό έ-
πιπλο – μπουφές. Τιμή: 400€. Τηλ.: 
6980497292.

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

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
°çïòÀ ¦áòïéëÝá÷
ôèì: 22840 21400
www.dunlopillo.gr

ª Æ Ä ¿ » °Æ°  -  º Ä ¶ µ °Æ ¹ °  -  » ° ¥ ¹ ¤ ° Ä ¹ °

»å ôá ðìåïîåëôÜíáôá ôïù LATEX:
- ªôÜòéêè & Íîåóè óå ëÀõå óèíåÝï ôïù óñíáôï÷

- °îôéáììåòçéëÀ & ËçéåéîÀ
- ¦ïìà íåçáìàôåòè äéÀòëåéá úöÜ÷

ΝΑΟΥΣΑ ● ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

 121 τμ2 & 128  τμ2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ 3 Υ/Δ
→ Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Τζάκι
→ Πλήρως εξοπλισμένα
→ Μεγάλες βεράντες & Πέργκολες
→ Απεριόριστη Θέα
→ Κατοικήσιμα όλο το χρόνο

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu / τηλ: 6942.985.111
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων (ΕΠΑΨΥ) διοργανώνει 
Οµάδες Ενδυνάµωσης Γυναικών
Κατά της Βίας στην Οικογένεια 
(Πρόγραµµα EMPOWER_W) 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
και θα τηρηθεί

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Αιτήσεις συµµετοχής έως 31 Μαΐου 
2011 στα τηλέφωνα:

22840 22011, 6948374914 

γαληνός λαουτάρης
Ο επιχειρηματίας
γεννιέται!

Από παιδί στον αγώνα της επιβίωσης. Οκτώ ετών έχα-
σε τον πατέρα του από γερμανικά πυρά και ανέλαβε, παιδί 
ακόμη, την οικογένεια. Ξεκίνησε από μικροπωλητής, έγινε 
περιπτεράς, πέρασε στο εμπόριο και σήμερα διευθύνει την 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Γαληνός Λαουτάρης Α.Ε.». 

Ο Παριανός Γ. Λαουτάρης έχει πολυβραβευτεί για τη συμ-
βολή του στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά κυρίως 
για την κοινωνική του προσφορά, η οποία συνεχίζεται προς 
τις κοινωνίες όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις του. 

Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στη ΦτΠ, ένα μέρος 
των κερδών της επιχείρησής του, στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων, θα διατίθεται σε δραστηριότητες για τη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας της Πάρου. Η συμμετοχή του άλλωστε σε 
κοινωνικές δραστηριότητες είναι κομμάτι της ζωής του. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διαφόρων φο-
ρέων με κοινωνική προσφορά, αθλητικών σωματείων κ.λπ. 
Διατέλεσε επίσης πρόεδρος πολλών επιχειρήσεων, καθώς 
και του Επιμελητηρίου Εύβοιας, το οποίο του έχει απονείμει 
τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου. 

Τιμήθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας για 
την επιχειρηματική και επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και 
την προσφορά του, από τον Ερυθρό Σταυρό, από τον όμιλο 
UNESKO Ν. Πειραιώς και Νήσων, από τον Οδηγισμό, τους 
Προσκόπους…

Άποψή του, που εξάγεται μέσα από την τόσο μεγάλη δρα-
στηριότητα και εμπειρία του, είναι ότι ο επιχειρηματίας τελικά 
γεννιέται, δεν γίνεται.

Κύριε Λαουτάρη, το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος 
σας έχει βραβεύσει ως ένα από τους καλύτερους και επιτυ-
χημένους επιχειρηματίες. Πως θα δίνατε εσείς σήμερα το 
στίγμα του επιχειρηματία; 

Κατ’ αρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την ευ-
καιρία που μου δίνεις μέσα από τη ΦτΠ, να επικοινωνήσω με 
όλους τους συμπατριώτες της Πάρου και της Αντίπαρου και 
όχι μόνον, εκφράζοντας συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις 
και θέσεις σε ένα ερωτηματολόγιο που συνδέεται με την ίδια 
μου τη ζωή. 

Στο πρώτο σου ερώτημα, μου ζητάς να περιγράψω το 
στίγμα του επιχειρηματία. Πριν από οποιαδήποτε απάντηση 
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου έναν προβληματισμό μου. 
Εάν και κατά πόσο δηλαδή ο επιχειρηματίας είναι προϊόν 
επιστημονικής κατάρτισης όπως π.χ. ο γιατρός, ο δικηγόρος, 
ο αρχιτέκτονας, ο χημικός, κ.λπ., γιατί εγώ δεν γνωρίζω να 
υπάρχει στον κόσμο κανένα σχολείο ή Πανεπιστήμιο που να 
βγάζει επιχειρηματίες ή αν είναι δημιούργημα συγκυριών, 
συμπτώσεων, διαδοχής  ή, τέλος, αν απλώς έτσι γεννιέται.

Από την ιστορία όλων των μεγάλων Ελλήνων και ξένων, 

(αυτοδημιούργητων), επιχειρηματιών, βλέπε Ωνάσης, Μπο-
δοσάκης, Αβέρωφ, Λάτσης, Λαιμός, Νιάρχος, Ροκφέλλερ και 
χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, αβίαστα οδηγούμαι στο συμπέ-
ρασμα ότι ο επιχειρηματίας Γεννιέται. 

Ο κοινός παρανομαστής κάθε επιτυχημένου επιχειρηματία, 
ακούει στη μαγική λέξη που λέγεται ΟΡΑΜΑ. Ένα όραμα που 
τον εμπνέει, τον συγκινεί, ζει με αυτό και μάχεται για αυτό, 
πολλές φορές ρισκάροντας, χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει την 
προσπάθεια σε όποιες δυσκολίες και αν του παρουσιάζονται, 
εργάζεται πολύ κάνοντας πολλές φορές τον ύπνο ένα «άπια-
στο όνειρο» • Ξέρει να διαλέγει τους συνεργάτες του, να τους 
εκπαιδεύει αν χρειάζεται για τον ρόλο που τους αναθέτει 
και να τους εμπνέει. • Τους εμπιστεύεται αναθέτοντας τους 
ευθύνη και τους ελέγχει αυστηρά για το αποτέλεσμά τους. • 
Έχει την ικανότητα να βλέπει πολύ πιο μακριά από τους άλ-
λους. • Δεν εφησυχάζει ποτέ. • Τον απασχολεί κάθε τι που 
σχετίζεται με το αντικείμενό του και ενημερώνεται συνέχεια 
για τις όποιες εξελίξεις του μέσα σε ένα παγκόσμιο οικονομι-
κό περιβάλλον. • Έχει την ικανότητα να οσφρίζεται την και-
νοτομία, την ευρηματικότητα και να την αξιοποιεί. Και τέλος 
είναι οργανωτικός και δεν υπάρχει γι’ αυτόν άλυτο πρόβλημα.

Αυτά που αναφέρω πιο πάνω, είναι μερικά από τα στοι-
χεία που συνθέτουν το στίγμα ενός επιχειρηματία και είναι 
το απαύγασμα μιας 70χρονης εμπειρίας μου στο στίβο του 
επιχειρείν. 

Παρόλο που για πολλά χρόνια δραστηριοποιείστε εκτός 
Πάρου, εντούτοις οι δεσμοί σας με την ιδιαίτερη πατρίδα 
δεν κόπηκαν ποτέ. Υπήρξε ποτέ διλημματική σύγκριση με-
ταξύ Εύβοιας και Πάρου; 

Υπάρχουν στη ζωή περιπτώσεις που συνθέτουν σενάρια 
για μπεστ σέλερ, βιβλία με ιστορίες αισθηματικές, δραματι-
κές, ρομαντικά τρυφερές, τραγικές. 

Κάτω από κάποιες αντίστοιχες συνθήκες και όταν εγώ 
ήμουν περίπου 9 ετών, η οικογένειά μου βρέθηκε στην Χαλ-
κίδα. Δυστυχώς πριν καλά-καλά περάσουν 4 χρόνια και συ-
γκεκριμένα στις 21 Απριλίου 1941, μπαίνοντας οι Γερμανοί 
στην Ελλάδα, ο πατέρας μου σκοτώνεται από τα Γερμανικά 
στούκας. Έτσι, πολύ νωρίς υποχρεώθηκα να αντιμετωπίσω 
τη σκληρότητα της ζωής αγωνιζόμενος για την επιβίωση της 
ορφανεμένης οικογένειάς μου μέσα σε μια τραγικά δύσκολη 
περίοδο της πατρίδας μας, της Κατοχής, σ’ έναν ξένο τόπο 
χωρίς ένα συγγενικό χέρι για να κρατηθώ, χωρίς περιουσια-
κά στοιχεία ή άλλα υλικά αγαθά παρά μόνον την μητέρα μου, 
την αδελφή μου και την βοήθεια του Θεού.

Σ’ αυτήν την δεύτερη πατρίδα υποχρεώθηκα να δώσω τον 
αγώνα της ζωής μου. Εναν αγώνα με αρχές, με δεοντολο-
γία, με αξιοπρέπεια, έναν αγώνα που είχε σαν αποτέλεσμα, 
α) να γίνω ένας απ’ τους επι-
τυχημένους επιχειρηματίες 
της Εύβοιας, β) να φτιάξω μια 
ευτυχισμένη οικογένεια με 
παιδιά και εγγόνια που τα έμα-
θα να λατρεύουν την Πάρο και 
να νιώθουν Παριανάκια, γ) μα 
πάνω απ’ όλα να κερδίσω την 
εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και 
την αγάπη του κόσμου της.

Έτσι απέκτησα δύο πατρί-
δες, την Χαλκίδα και την Πάρο. 
Σε μια τρυφερή περίοδο της 
ζωής όπου αναπτύσσονται τα 
συναισθήματα, διαμορφώνε-
ται ο χαρακτήρας, δημιουρ-
γούνται σχέσεις, φιλίες, και 
πλάθεται η συνείδηση του 
ατόμου, ήταν φυσικό η καρ-
διά μου να μοιραστεί στα δύο 
όπως λέει και το τραγούδι «η 
δική μου πατρίδα» του φίλου 
μου Μάριου Τόκα που με εκ-
φράζει απολύτως. 

Έτσι έμαθα και εγώ να 
αγαπώ δυο πατρίδες, το ίδιο 

δυνατά. Την πατρίδα 
των γονιών μου την 
όμορφη Πάρο με όλους 
τους αγαπημένους μου 
συγγενείς (48 πρώ-
τα ξαδέλφια) και τους 
υπέροχους ανθρώπους 
που τόσο πολύ αγαπώ, 
αλλά και την Εύβοια 
και τον ωραίο λαό της, 
ο οποίος με ανέδει-
ξε, με καταξίωσε και 
μου έδωσε όσα εφόδια 
χρειαζόμουν, προκει-
μένου να υλοποιήσω 
τα οράματά μου και τα 
όνειρά μου.

Επιστρέψατε επιχει-
ρηματικά στην Πάρο. 
Τι σηματοδοτεί αυτό 
για σας,  σε μια περίο-
δο μάλιστα δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης; 

Επιχειρηματικά  στην Πάρο ξεκίνησα να δραστηριοποι-
ούμαι το 1996 και λόγω καταγωγής, αλλά και αγάπης για το 
νησί, ήταν δε από τα πρώτα καταστήματα που λειτουργήσαμε 
εκτός Ευβοίας.

 Στην ουσία δεν έλειψα ποτέ, απλώς το "Γαληνός" έγινε Ατ-
λάντικ. Σήμερα, δυστυχώς μετά τη κατάρρευση της Ατλάντικ 
εγκαινιάσαμε πρόσφατα τα καταστήματα της Παροικιάς (στον 
Περιφερειακό) και της Νάουσας, με το όνομα που τόσα χρό-
νια γνωρίζουνε  όλοι οι συμπατριώτες, το όνομα μου Γαληνός 
Λαουτάρης.

Οι συγχωριανοί σας, Παριανοί και Αντιπαριώτες, τι μπο-
ρούν να περιμένουν από την παρουσία των καταστημά-
των σας; Γιατί πρέπει να προτιμήσουν τα δικά σας super 
market;  

Σίγουρα να περιμένουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε 
τους ανάγκη, ιδιαίτερη εξυπηρέτηση και βεβαίως ότι πιο 
ανταγωνιστικό σε επίπεδο τιμών.

Σίγουρα επίσης να περιμένουν ότι την εμπιστοσύνη και τη 
προτίμηση που ήδη μας δείχνουν οι συμπατριώτες μου από 
την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα καταστήματα, θα την αντα-
ποδώσουμε στηρίζοντας, στα μέτρα των δυνατοτήτων 
μας, κάθε αξιόλογη πολιτιστική, αθλητική, μουσική κ.α. 
δραστηριότητα επιστρέφοντας έτσι στην τοπική κοινω-
νία και πολιτισμό ένα μέρος των κερδών των καταστη-
μάτων της Πάρου.   

Κίνδυνος για την 
καρδιά το καυτό 
αφρόλουτρο 

Το καυτό αφρόλουτρο όταν έξω κάνει 
κρύο, μπορεί να κρύβει έναν απρόσμενο κίν-
δυνο, προειδοποιούν Ιάπωνες ερευνητές, οι 
οποίοι ανακάλυψαν πως μπορεί να οδηγήσει 
σε … ανακοπή καρδιάς!

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τις πιθανό-
τητες ανακοπής ανά δραστηριότητα, διαπί-
στωσαν πως το πιο επικίνδυνο ήταν το καυτό 
αφρόλουτρο, ενώ η λιγότερο επικίνδυνη ήταν 
η γυμναστική. Για τους ασθενείς που είχαν 
πάθει ανακοπή μετά το αφρόλουτρο, ο κίν-
δυνος συσχετιζόταν με την περιβαλλοντική 
θερμοκρασία.

Οι ερευνητές εικάζουν πως το να μπαίνει 
κανείς σε καυτό νερό όταν κάνει κρύο, προ-
καλεί απότομη ελάττωση της αρτηριακής πίε-
σης, γεγονός που πιέζει την καρδιά. 
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Η Γιορτή της μητέρας
Στο πρόσωπο της Μαίας 

Αικατερίνης Γεωργακοπού-
λου – Λεοντή, τίμησε ο Σύλλο-
γος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», 
όλες τις μητέρες του κόσμου 
την περασμένη Κυριακή στην 
αίθουσα του Αρχιλόχου στην 
Παροικία. 

Ήταν η πρώτη επίσημη εκ-
δήλωση του υπό σύσταση 
συλλόγου και έτυχε μεγάλης 
αποδοχής από τις γυναίκες και 
μητέρες της Παροικιάς, στις 
οποίες προσφέρθηκε ένα γα-
ρύφαλλο από τα μέλη του Συλ-
λόγου. 

Με αναφορά στη γιορτή της 
μητέρας και στην αυτοθυσία 
της για τα παιδιά της, ξεκίνησε 
η εκδήλωση και στη συνέχεια 
κλήθηκε στο βήμα η κ. Λεοντή, 
η μαία που έφερε στον κόσμο, 
από το 1956 που ήρθε στην 
Πάρο, 2.500 παιδιά. 

Μίλησαν γι’ αυτήν και την 
ευχαρίστησαν για την προσφο-
ρά της, η νοσηλεύτρια Άννα 
Χανιώτη, οι κυρίες Φυρογένη, 
Πρωτολάτη, Κάγκανη και ο κ. 
Κώστας Μπιζάς, ενώ ο Πρόε-
δρος της Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός της απένειμε την 
τιμητική πλακέτα. 

Στις γυναίκες μίλησε και η ίδια, για τις αντιξοότητες κάτω 
από τις οποίες προσέφερε τις υπηρεσίες της, όχι μόνο στους 
τοκετούς, αλλά και σε χειρουργικές επεμβάσεις μαζί με τον 
αείμνηστο γιατρό Ευθύμιο Κεμπάμπη. Ο λόγος της προκάλε-
σε συγκίνηση και παρατεταμένα χειροκροτήματα. 

Η εκδήλωση έκλεισε με εδέσματα, σούμα και κρασί.

Η μηλιά και το μήλο
Την ιδιαίτερη και μοναδική σχέση της μάνας με το παιδί 

είχε θέμα το σενάριο που  έγραψε ο εκπαιδευτικός Πανα-

γιώτης Σπύρου και σε δική του σκηνοθεσία παρουσιάστηκε 
από τη θεατρική παιδική συντροφιά του Χ.Ο.Ν. την Κυριακή 
8 Μαΐου. Αφορμή η γιορτή της 
μητέρας. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε 
από το σύλλογο γυναικών Νά-
ουσας και στόχο  είχε ν’ ανα-
δειχθούν με ένα ξεχωριστό και 
ταυτόχρονα απλό τρόπο, όλα 
όσα χαρακτηρίζουν αυτή τη 
σχέση και την εξέλιξή της στο 
πέρασμα του χρόνου. 

Με την απλότητα και την 
αθωότητα των παιδιών, αλλά 
και την ιδιαίτερα ευρηματική 
σκηνοθεσία του Π. Σπύρου, ξε-
διπλώθηκαν και αναδείχθηκαν 
όλα τα μικρά ή μεγάλα προβλή-
ματα, όπως και τα συναισθή-
ματα που βιώνουν αντίστοιχα 
μάνες και παιδιά στο ταξίδι της 
ζωής. 

Η θεατρική παράσταση που 
παρουσιάστηκε στην ασφυκτι-
κά γεμάτη αίθουσα του Νηρέα, 
ήταν το πρώτο μέρος της εκδή-
λωσης και ουσιαστικά η βάση 
και το έναυσμα για την ψυχο-
λόγο Χρυσαυγή Κανελλοπού-
λου, που με το δικό της άμεσο, 
ουσιαστικό τρόπο και λόγο, 
προκάλεσε μια εξαιρετική συ-
ζήτηση με τους  θεατές. Η μάνα 
από τη γένεση του κόσμου έως 
σήμερα. Ο ρόλος της, τα προβλήματα και η μετάλλαξή τους με 
την εξέλιξη της κοινωνίας και των δομών της όπως τα βιώνει 
η ίδια  έχοντας ή δεν έχοντας πλάι της το σύντροφό της,  αλλά 
και η επίδραση στο παιδί, ήταν ορισμένα από τα θέματα της 
συζήτησης.

Το άρτιο αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των συντε-
λεστών της διοργάνωσης αυτής της ζεστής και καθόλου τυ-
πικής εκδήλωσης, όσο και η καινοτομία όσον αφορά στον 
τρόπο προσέγγισης της γιορτής της μητέρας, άφησε τις κα-
λύτερες εντυπώσεις, που ήταν άλλωστε  και το θέμα των 
συζητήσεων που ακολούθησαν μαζί με τα κεράσματα και τα 
συμβολικά δωράκια στις μανούλες.

«Το σύνδρομο της μάνας»
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρ-

πησσας τίμησε και φέτος τη 
γιορτή της Μητέρας με μία εκ-
δήλωση-ομιλία με θέμα  «Το 
σύνδρομο της Μάνας». Ομιλή-
τρια η Μαρπησσαία Κοινωνική 
Λειτουργός κ. Μπέτυ Περαντι-
νού-Χάλαρη, η οποία αφιέρω-
σε τα περισσότερα χρόνια της 
καριέρας της υπηρετώντας στο 
τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας 
Κυκλάδων, μετά δε τη συντα-
ξιοδότησή της προσφέρει της 
υπηρεσίες της εθελοντικά στη 
Σχολή Γονέων Σύρου και στο 
Σύλλογο Φροντίδας Γηροκο-
μείων Σύρου.

Η κ. Περαντινού στην εισή-
γησή της αναφέρθηκε στις μη-
τέρες των προηγούμενων χρό-
νων (δεκαετίες ‘50,60,70) και 
στα προβλήματα που εκείνες 
αντιμετώπιζαν στην ανατροφή 
των παιδιών τους. Στις σημερι-
νές μητέρες και στις συνθήκες 
μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Στην αγωνία 
όλων των μητέρων όλων των γενεών να βοηθήσουν τα παι-
διά τους να βρουν το δρόμο τους στη ζωή και να γίνουν χρή-
σιμοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα να καλλιεργηθεί το «το 
σύνδρομο της μάνας», ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα 
παιδιά ευτυχισμένοι ενήλικες. Κατεύθυνε με την επιστημονι-
κή της γνώση τις νέες μητέρες, για το πως να ξεφύγουν από 
το «σύνδρομο της μαμάς», γιατί αυτό γίνεται αναπηρία για τα 
παιδιά. Γιατί ΑΓΑΠΗ είναι οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το 
παιδί να αυτονομηθεί και να εξελιχθεί και γιατί η οικογένεια, 
που στους κόλπους της μεγαλώνουν παιδιά με σωστή ανα-
τροφή, ευτυχισμένα και αυτόνομα δεν αποτελεί ουτοπία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Μάρκος 
Κωβαίος και η Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Τριβυζά – Φρα-
ντζή.

«Ο διάβολος
μέσα του»

Η «θεατρικη ομάδα  Αρχιλόχου» 
με σκηνοθέτη την κ. Μoσχούλα Κο-
ντοσταύλου παρουσιάζει το έργο του 
Ντέιβιντ Λιντσεϊ Αμπερ «Ο Διάβολος 
μέσα του», την Παρασκευή 13 Μαΐου, 
το Σάββατο 14 Μαΐου και την Κυριακή 
15 Μαΐου, στις 9:00 μ.μ.

Πρόκειται για μια μοντέρνα, μαύρη 
σουρεαλιστική κωμωδία, με ψυχολο-
γικές προεκτάσεις, η οποία παρωδεί 
τα σοβαρά της ζωής και της λογοτε-
χνίας.

Παίζουν: Γεωργία Κασσάρα, Βα-
σίλης Ποταμιάνος, Βαγγέλης Χαδή-
μογλου, ‘Εμμυ Δημητρακοπούλου, 
Κωστής Μακρής, Χαρά Ματσάγγκου. 

Λιλιπούτειοι μαθητές εν δράση
Δεν γνωρίζω αν κάποιοι άλλοι, μεγάλοι σε 

ηλικία, θυμήθηκαν να ποτίσουν τα δεντρά-
κια που είχαν φυτευτεί πρόσφατα στον άγιο 
Φωκά με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότη-
τας Παροικίας, όμως οι λιλιπούτειοι μαθητές, 
το έπραξαν. 

Το 1ο Νηπιαγωγείο Παροικίας (ο Σύλλογος 
Γονέων) διοργάνωσε εκδρομή την Κυριακή 8 

Μαΐου με 
τους γονείς 
και τα παι-
διά στον άγιο Φωκά, όπου τα παιδιά ξεχύθηκαν 
σε όλα τα σημεία που υπήρχαν νέα δεντράκια 
και τα πότισαν.  Την ίδια ημέρα τα παιδιά, λόγω 
της γιορτής της μητέρας, έφτιαξαν το δικό τους 
δώρο και το καθένα το προσέφερε στη μαμά 
του. Ένα γλαστράκι με λουλούδι της εποχής, το 
οποίο ζωγράφισαν μόνα τους. 

Προκρίσεις Eθνικής
oμάδας optimist

Δύο αθλητές του Ναυτικού ομίλου Πάρου  οι: Πατέλης Νικόλα-
ος που κατετάγη  4ος και Θεοχαρίδη Βενετία που κατετάγη 7η 
στη γενική κατάταξη περιλαμβάνονται στην εθνική ομάδα Optimist 
για το 2011 και θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο Πανευρω-
παϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στην Tavira της  Πορτογαλίας.

Στους αγώνες που έγιναν από 26-29 Απριλίου στην Ιτέα και δι-
οργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  είχαν κληθεί 94 
αθλητές από όλη την Ελλάδα, οι έξι από το ΝΟΠ, οι οποίοι είχαν 
προκριθεί από σειρά προηγούμενων διοργανώσεων.  

Οι υπόλοιποι τέσσερις αθλητές του ΝΟΠ κατέλαβαν τις θέσεις: 
Γκόκα Αικατερίνη 15η, Μαθιέλης Φίλιππος 18η, Γκόκα Φιλίππα 
22η και Δαφερέρας Γιώργος 42η.  

Σύμφωνα με τους παράγοντες του ΝΟΠ, «η συνολική παρουσία 
της ομάδας κρίνεται πάρα πολύ καλή και φανερώνει το υψηλό επί-
πεδο προπονήσεων που γίνεται στον όμιλο, αρκεί να δει κανείς ότι 
οι αθλητές βρίσκονται στους πρώτους 40 της γενικής κατάταξης, 
κάτι που λίγοι όμιλοι το έχουν καταφέρει ακόμα και του κέντρου».


