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Σας προσκαλώ και επίσημα
στα εγκαίνιά μας!

Τα λέμε από κοντά λοιπόν,
την Τετάρτη 15/06 στις 7μμ!

Έλα... στον δικό σου κόσμο!

ήρθαμε για εσάς!

Ψήφισμα με αιτήματα σε 
σχέση με τα προβλήματα στο 
Κέντρο Υγείας εξέδωσαν τα 
δύο Δημοτικά Συμβούλια Πά-
ρου – Αντιπάρου και φορείς 
των δύο νησιών, μετά τη συ-
νάντηση στις 25 Μαΐου στον 
«Αρχίλοχο», όπου εκτιμήθηκαν 
η κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί στο Κ.Υ.  και οι προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες υγείας από 
αυτό.

Γενική ήταν η διαπίστωση 
στη συνάντηση, σύμφωνα με το 
ψήφισμα, ότι από την εισήγηση 
των Δημάρχων και τις τοποθε-
τήσεις των παραβρισκόμενων, 
η κατάσταση στις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες υγείας από τον Ιανουάριο, καθημερινά επιδει-
νώνεται. Και τούτο γιατί οι αποχωρήσαντες από το ιατρικό και 
παραϊατρικό προσωπικό δεν έχουν αντικατασταθεί. Έτσι στις 
προβλεπόμενες 15 θέσεις ειδικευμένου ιατρικού προσωπι-
κού για το 1990, σήμερα είναι καλυμμένες μόνο 8 συν μία 
παθολόγου, που είναι σε εκπαιδευτική άδεια και 4 αφορούν 
εργαστηριακές ειδικότητες και οδοντιάτρους. Υπηρετούν 
ακόμη 5 αγροτικοί γιατροί έναντι 9 θέσεων, ενώ υπάρχουν 
κενά στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς 
και στην υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τα αναφερθέντα 
στην με αρ. πρ. 15/14131, της 25-5-2011 επιστολή του υπο-
διοικητή της 2ης Δ.Υ.Π.Ε. προς το Δήμαρχο Πάρου, κρίνονται 
εκ του αποτελέσματος επιεικώς άνευ ουσίας, αφού τα προ-
βλήματα δε λύνονται με ευχολόγια, γιατρούς που δεν απο-
δέχονται διορισμούς χάρη στον ανεπίτρεπτο αναχρονιστικό 
και χρονοβόρο νόμο των προσλήψεων ή παραιτούνται χωρίς 

καμία επίπτωση ή αποσπώνται 
για τετραήμερες «διακοπές» το 
Πάσχα, την ώρα που τα παιδιά 
της Πάρου είναι ίσως τα μόνα 
παιδιά της επικράτειας, που δεν 
έχουν εμβολιαστεί με αντιφυ-
ματικό και τα άλλα υποχρεω-
τικά εμβόλια και δεν έχει ελεγ-
χθεί η υγεία τους στα σχολεία 
όπως ο νόμος ορίζει και άν-
θρωποι πεθαίνουν αβοήθητοι. 
Με τέτοιες λογικές, οι επιδημι-
ολογικοί δείκτες, ένα κατακτη-
μένο συγκριτικό πλεονέκτημα 
της χώρας, θα παλινδρομή-
σουν σε κατοχικά επίπεδα.

Στο ψήφισμα γίνεται αναφο-
ρά και στην επιστολή προς τον 

Δήμαρχο Χρ., Βλαχογιάννη, του Υποδιοικητή της 2ης ΠΥΔΕ 
Σ. Ζώτου, ο οποίος επιρρίπτει ευθύνες στη μη προσέλευση 
γιατρών, στην αναταραχή που υπάρχει, ενώ αντιμετωπίζεται 
με δυσπιστία η αναφορά του  «ότι είναι σε εξέλιξη νομοθε-
τική πρωτοβουλία, κάλυψης των νησιών με επικουρικούς 
γιατρούς». 

Παράλληλα, υπάρχει το ερώτημα για το εάν υπάρχει «ανα-
γκαιότητα της προκήρυξης δεύτερης θέσεως βιοπαθολόγου, 
όταν εκκρεμούν θέσεις ζωτικές, όπως παιδιάτρων, παθολό-
γου, ορθοπεδικού, γυναικολόγου».

Τέλος αναφέρεται ότι «το Κέντρο Υγείας Πάρου είναι το 
μοναδικό κέντρο υγείας στη χώρα που κτίστηκε με χρήματα 
Παριανού ευεργέτη, στηρίζεται από το Βελέντζειο Ίδρυμα και 
στην πορεία του είχε θαυμαστά αποτελέσματα χάρη στις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων και κυρίως των 
Παριανών που δεν λογάριαζαν ωράρια, αργίες και κόπους».

                                                                                  συνέχεια σελ.3

Κάλεσμα σε δυναμικές
αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Ψήφισμα Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου –Αντιπάρου

Η ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να συνδυάσουμε
το αυθόρμητο
με τη συνειδητή
πολιτική επιλογή
 
                       του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη 

Επιτέλους ο προδομένος λαός διαδηλώνει στις πλα-
τείες της Ελλάδας. 

«Οι πλατείες γεμίζουν με αγανακτισμένους πολίτες μακριά 
από κόμματα, συνδικαλιστικές παρατάξεις και πολιτικούς».
Αυτό είναι το στίγμα που προσπαθούν να δώσουν τα καθο-
δηγούμενα Μ.Μ.Ε. στις αυθόρμητες μεγάλες κινητοποιήσεις 
των τελευταίων ημερών.

Οι κινητοποιήσεις αυτές είναι έκφραση αγανάκτησης και 
δυσαρέσκειας των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών 
και της νεολαίας, που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το 
αποτέλεσμα των δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων των 
τελευταίων μηνών. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που σήμερα κατα-
κλύζουν τις πλατείες της χώρας μας, είναι μέλη και  οπαδοί 
ή ψηφοφόροι των κομμάτων εξουσίας, που έχουν στηρίξει 
χρόνια τώρα την κυρίαρχη πολιτική από τη μεταπολίτευση 
έως και σήμερα και αισθάνονται προδομένοι. 

Δεν είναι «χαβαλέδες» ή «ούφα του διαδικτύου», όπως 
θέλει να τους παρουσιάζει μερίδα παραγόντων. Είναι άνθρω-
ποι που έχουν στοιχειώδη πολιτική αντίληψη, ανεξαρτήτως 
αν δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο κομματικό μηχανισμό. Η 
απόφασή τους και μόνο για να κινητοποιηθούν ενάντια σε ότι 
τους απειλεί είναι πολιτική θέση. Η εμπειρία που θα αποκτή-
σουν όλοι αυτοί που σήμερα κινητοποιούνται, μέσα από τον 
αγώνα, είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. 

Υπάρχουν όμως κρίσιμα σημεία, επικίνδυνα, που μπορεί 
να μετατρέψουν τον ενθουσιασμό του αυθόρμητου σε απο-
γοήτευση και τελικά να χειραγωγηθούν από την ίδια την πο-
λιτική που σήμερα αντιπαλεύουν.

Το σύνθημα «κάτω το μνημόνιο» και «να φύγει τώρα η 
κυβέρνηση», πρέπει να συμπληρωθεί και να προτείνει την 
πραγματική λύση που θα αλλάξει τα πράγματα. 

Αν φύγει, ας πούμε σήμερα η κυβέρνηση και έρθει μια 
άλλη, θα αλλάξει κάτι πραγματικά; 

Η κατάργηση του μνημονίου, χωρίς αλλαγή πολιτικής, σε τι 
θα επηρεάσει; Κρίσιμα και δύσκολα ερωτήματα – διλήμματα. 
                                     συνέχεια σελ.8
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 164

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο 
Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου 
Αλιπράντη, 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, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
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

Σωτήριες θύρες αμφισβήτησης
Όσες μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθη-

καν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (κηδεία Γεωργίου 
Παπανδρέου, κηδεία Σεφέρη, διαδηλώσεις κατά την κα-
τάληψη της Νομικής και του Πολυτεχνείου και πολλές 
μικρότερες, κυρίως της νεολαίας), είχαν κοινό παρονο-
μαστή. Να αποκατασταθεί η αστική δημοκρατία με το κοι-
νοβούλιό της και μετά βλέπουμε. Οι συγκεντρώσεις των 
αγανακτισμένων στέλνουν σήμερα κοινά μηνύματα στους 
πολιτικούς. «Βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε την κρίση 
και μη ρίχνετε διαρκώς τα βάρη με τη φορολογία και τις 
περικοπές των μισθών στους αδύνατους. Βρείτε τρόπους 
να αντιμετωπίσετε την ανεργία και την ταυτόχρονη ακρί-
βεια, γιατί δυσκολευόμαστε να ζήσουμε». Ξεπερνούμε, 
φαίνεται, τα κόμματα και την παραταξιακή λογική που δι-
αίρεσε και μας γονάτισε.

Ταυτόχρονα με την έναρξη αυτού του φαινομένου, που 
αμφισβητεί την κομματοκρατία, πραγματοποιήθηκε η συ-
νάντηση των αρχηγών με τον πρόεδρο της δημοκρατίας. 
Την καρέκλα έχουν ως πρώτο μέλημα οι πολιτικοί (Γ. Κα-
ρατζαφέρης), το μαγαζί τους δηλαδή, την κομματική τους 
επιρροή, τα κουκιά τους. Μέχρι στιγμής δεν ξεπεράστηκε 
αυτή η στενή λογική, δεν πήγαμε πέρα από τα ιδιοτελή 
των παρατάξεων. Αμετανόητοι οι κομματάρχες δεν άκου-
σαν, δεν είδαν τίποτα.

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι μουντζώνουν κατά την 
κατεύθυνση του κοινοβουλίου, κατασκηνώνουν σε πλα-
τείες και αμφισβητούν τους πολιτικούς και την ικανότητά 
τους, οι αρχηγοί των παρατάξεων ερίζουν σαν να μη συμ-
βαίνει τίποτα. Ο καθένας έχει στο τσεπάκι του τη λύση, τα 
δικά του κλειδιά να ξεκλειδώσουμε τον παράδεισο, δια-
λαλεί το δικό του εμπόρευμα. 

Η πολιτική ήταν σοβαρή υπόθεση κι όμως την αφήσαμε 
στα χέρια των πολιτικών. Η συμμετοχή αποθαρρύνθηκε, 
όλοι πήγαμε στα σπίτια μας και η νεολαία στα καφενεία 
και τα ξενυχτάδικα. Θα το ξαναπούμε. Το μέχρι σήμερα 
πολιτικό σύστημα απέτυχε. Δεν θα βρούμε λύσεις καλές 
με επιφανειακά μπαλώματα, τις ίδιες σκέψεις, τους ίδιους 
πολιτικούς και τις ίδιες συνταγές. Πολλοί ανόητοι επανα-
λαμβάνουν λόγια τετριμμένα, όπως λ.χ. «στη δημοκρατία 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα» και άλλα τέτοια παρόμοια. Τα 
αδιέξοδα αυτή ακριβώς η δημοκρατία τα δημιούργησε. 
Ζητούμενο λοιπόν δεν είναι μόνο να ξεφύγουμε από την 
φιλελεύθερη φεουδαρχίζουσα ολιγαρχία (σε ολιγαρχία 
ζούμε), αλλά να καταλήξουμε σε άλλη ποιότητα, όπου οι 
δικαστές δεν θα αυξάνουν οι ίδιοι το μισθό τους, οι βου-
λευτές δεν θα είναι ισόβιοι, κληρονομικοί και αθώοι πά-
ντα και δεν θα δανειζόμαστε για δούκες, τραπεζίτες και 
εργολάβους του κακού.  

Όσο διάστημα συνεχιστούν οι συγκεντρώσεις χωρίς ση-
μαίες κομμάτων, ανεμίζουν μπαϊράκια μιας ελπίδας ελά-
χιστης. Τα κόμματα κομμάτιασαν, οι πολιτικοί του φθαρ-
μένου συστήματος δεν κατάλαβαν, η πυξίδα τους δείχνει 
την ξέρα απέναντι. Ο κοτζαμπασισμός του παρελθόντος 
ζει και βασιλεύει και οι προσκολλημένοι σ’ αυτόν αφέντες 
του δεν μπορούν να δώσουν λύση. Οι αμφισβητούντες το 
σύστημα διαμαρτυρόμενοι ίσως ανοίξουν ρωγμές και φα-
νούν σωτήριες θύρες άλλης πολιτικής.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
του Χρίστου Γεωργούση

Ευχαριστήριο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μα-

θητών Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πά-
ρου

Με μεγάλη μας χαρά ολοκληρώσαμε με 
επιτυχία την οργάνωση της 1ης έκθεσης 
βιβλίου. Το εγχείρημά μας δε θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη του 
Σχολείου μας,  της Διευθύντριας κ. Αννεζώς 
Τσιγώνια,  όλων των εκπαιδευτικών και βέ-
βαια των μαθητών τους.

 Την έκθεσή μας τίμησαν πολλοί επισκέ-
πτες, αλλά και Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 
Σχολεία της Πάρου, που μετά την ξενάγησή 
τους στο χώρο της έκθεσης, συμμετείχαν σε 
παρουσιάσεις και δραστηριότητες είτε με την 
συγγραφέα-εικονογράφο  κ. Λήδα Βαρβα-
ρούση, είτε με το Εικαστικό Εργαστήρι και 
την κ. Ηρώ Βαβανού, είτε με την κ. Γιάννα 
Σέργη, είτε με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέ-
ας» με την Φωτεινή και την Κλειώ.         . 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθη-
τών Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, 
ευχαριστεί θερμά όσους βοήθησαν και στή-
ριξαν την 1η Έκθεση Βιβλίου:  

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (για την παραχώρηση της αί-
θουσας του Αγ. Αθανασίου και για τις εκτυ-
πώσεις των αφισών και προσκλήσεων μας.)

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ» μεταφορική εταιρεία (για 
την δωρεάν μεταφορά των βιβλίων .)

ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ catering (για τα τραπέ-
ζια, που τοποθετήσαμε τα βιβλία.)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ της Νάουσας : ΣΑΪΤΑ, ΠΑΡΑ 
ΠΕΝΤΕ, ΠΑΡΙΑ ΛΕΞΙΣ, (για τα βιβλία που μας 
εφοδίασαν.)

ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (για την πολύτιμη 
παρουσία, βοήθεια και εθελοντική προσφο-
ρά της σε όλη την διάρκεια της έκθεσης.)

ΒΑΒΑΝΟΥ ΗΡΩ (για το εικαστικό αποτέλε-
σμα της αφίσας, της πρόσκλησης και τη βο-
ήθειά της στη δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών.)
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΛΗΔΑ (για το σκίτσο που 

υπάρχει στην αφίσα και στην πρόσκληση και 
βέβαια για την ξεχωριστή πινελιά  που έβαλε 
με την παρουσία της στην Έκθεσή μας.)

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (για τα μα-
ξιλάρια που χρειαστήκαμε στις εκδηλώσεις 
μας.)

ERKYNA TRAVEL( για την προσφορά στα 
εισιτήρια μετακίνησης της κυρίας Βαρβα-
ρούση.)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ της Νάουσας: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΠΑΦΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, (για τη φιλο-
ξενία της κ. Βαρβαρούση.)

Τον εκπαιδευτικό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΥ, 
την κ. ΓΙΑΝΝΑ ΣΕΡΓΗ, το Κέντρο Πρόληψης 
–«ΘΗΣΕΑΣ» Κυκλάδων, το ραδιοφωνικό 
σταθμό Ηχώ fm.

Γάμοι
Ο Αλαφούζος Σπύρος του Ευσταθίου και 

της Μαρουλίας το γένος Μπαλόπιτα που γεν-
νήθηκε  και κατοικεί στην Ερμούπολη της Σύ-
ρου  και η Ξαγοράρη Ευγενία του Νικολάου 
και της Νικολέττας το γένος Κοντογεώργη 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Ερμούπο-
λη της Σύρου  πρόκειται να παντρευτούν  το 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011 στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου στην Σύρο.

Ο Σαϊβανίδης Δημήτριος του Νικολάου 
Σαϊβανίδη και της Βασιλικής Σαϊβανίδου που 
γεννήθηκε και κατοικεί στο Σίδνεϊ της Αυ-
στραλίας  και η Αικατερίνη Χαμπούρη του 
Αντωνίου Χαμπούρη και της Άννας Χαμπού-
ρη που γεννήθηκε και κατοικεί στο Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας , πρόκειται να παντρευτούν την 
Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 στο εκκλησάκι  της 
Ανάληψης στον κόλπο της Νάουσας, Αγία 
Καλή, στην Πάρο.

«Πορεία προς την 
εφηβική κρίση και Ταυ-
τότητα», ήταν το θέμα 
που ανέπτυξε στη συ-
γκέντρωση που έγινε 
στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αγκαιριάς την Κυριακή 
29 Μαΐου, ο εκπαιδευ-
τικός, προϊστάμενος 
του 5ου Γραφείου Δ/
θμιας Εκ/σης Αριστεί-
δης Βαρριάς.  

Ο ίδιος ανέφερε ότι 
χάρηκε, γιατί όπως 
είπε, στη συγκέντρωση, 
η πλειονότητα των πα-
ρευρισκομένων ήσαν 
μπαμπάδες και μαμά-
δες, παλιοί μαθητές 
του. 

Παραθέτουμε απο-
σπάσματα από την 
πολύ ενδιαφέρουσα 
ομιλία του κ. Βαρριά.

Νηπιακή ηλικία: Η 
πίστη, η εμπιστοσύ-
νη στον εαυτό μας και 
στον κόσμο που μας 
περιβάλλει αποτελεί 
την πιο βασική προϋ-
πόθεση της ψυχικής 
υγείας και της διανο-

ητικής ζωτικότητας 
του ανθρώπου. Από 
την άλλη πλευρά, η 
εμπιστοσύνη απέναντι 
στον κόσμο που μας 
περιβάλλει (φυσικό και 
κοινωνικό) μας επι-
τρέπει να ζούμε χωρίς 
την αγωνία ότι το σπίτι 
μας θα μας πλακώσει, 
ή πως η γη θα ανοίξει 
και θα μας καταπιεί. Η 
ζωτική αυτή εμπιστο-
σύνη πηγάζει από τις 
εμπειρίες μας τον πρώ-
το χρόνο της ζωής μας, 
από τις εμπειρίες της 
νηπιακής ηλικίας.

Β’ Φάση: Κατά  τη 
δεύτερη φάση αυτού 
του σταδίου έχουμε 
σημαντικές αλλαγές. 
Τώρα το παιδί αρχίζει 
να βγάζει δόντια. Τώρα 
μπορεί να γραπώνει 
με τα χέρια του δυνα-
τά το αντικείμενο που 
θέλει. κ. ά. Χαρακτηρι-
στικό αυτής της φάσης 
φαίνεται να είναι το να 
«παίρνεις και να κρα-
τάς» αυτό που παίρνεις.

Π ε ρ ν ώ ν τ α ς 
στα επόμενα στά-
δια, δηλαδή στην 
πρώτη παιδική 
ηλικία, ο άνθρω-
πος δίνει τη μάχη 
για την αυτονομία, 
ενώ στην παιδική 
πια ηλικία αρχίζει 
το παιχνίδι των 
ρόλων, γνωρίζο-
ντας πια το παιδί 
ότι είναι ξεχω-
ριστή οντότητα 
και προσπαθεί να 
ανακαλύψει τι σόι 
οντότητα θα γίνει. 

Στη Σχολική 
Ηλικία έχουμε 
την πρόκληση της 
ταυτότητας, κα-
θώς το παιδί τώρα 
έχει μια τάση να 
συνθέτει πράγμα-

τα, να συμμετέχει και 
να παράγει, παρά να 
φαντάζεται. 

Στην προεφηβική 
και εφηβική ηλικία ξε-
κινά ο αγώνας για ταυ-
τότητα. Η εφηβεία απο-
τελεί την κρισιμότερη 
περίοδο οντογενετικών 
εξελίξεων. Κατ’ αυτήν 
καλείται το έφηβος να 
αναθεωρήσει τις κρί-
σεις των προηγούμε-
νων φάσεων της ανά-
πτυξής του, βεβαίως 
σε άλλο πλαίσιο, με 
άλλους πρωταγωνιστές 
συχνά, με άλλες συν-
θήκες ίσως και άλλο 
περιεχόμενο, αλλά στη 
βάση του ο ίδιος μη-
χανισμός, η αναβίωση 
του ίδιου αγώνα. Έτσι 
αν ορίζουμε σαν πρώ-
τη κρίση ταυτότητας 
στη νηπιακή ηλικία τον 
αγώνα της εμπιστο-
σύνης ενάντια στην 
έλλειψή της από τον 
οποίο αγώνα  το νήπιο 
θα φθάσει στην πρω-
ταρχική γεύση του κό-
σμου του σαν πικρού ή 
γλυκού, στην αισιόδοξη 
θεώρηση της ζωής ή το 
αντίθετο, τώρα η κρίση 
αυτή αναβιώνει σαν μια 
ανάγκη να βρει το παι-
δί ανθρώπους που να 
μπορεί να πιστέψει σ΄ 
αυτούς  (γονείς, δάσκα-
λοι, μεγαλύτερα παιδιά 
και νέοι, πραγματικά 
πρόσωπα της δημόσι-
ας ζωής ή ήρωες και 
αστέρες των τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων ), 
ανάγκη αντίστοιχα να 
βρει ιδέες που να του 
εμπνέουν μια τέτοια 
εμπιστοσύνη που να 
φαντάζουν ότι μπορούν 
να σώσουν τον εαυτό 
του και τον κόσμο.

Συζήτηση γονέων – εκπαιδευτικών
για τη σχολική βία 

Νέα συνάντηση 
τον Σεπτέμβριο

Την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 στην αίθου-
σα του Πολυγωνικού κτιρίου στην Παροικία 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των 
εμπλεκόμενων με τη σχολική κοινότητα φο-
ρέων με θέμα συζήτησης τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ. 

Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση αυτή 
έλαβε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Δημοτικού σχολείου Παροικίας με 
αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων βίας 
εντός της σχολικής κοινότητας του νησιού 
μας.

Στη συνάντηση αυτή μετά από πρόσκλη-
ση του συλλόγου παραβρέθηκαν: Διευθυ-
ντές σχολείων, εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος του 
6ου γραφείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κη-
δεμόνων των συλλόγων των σχολείων της 
Πάρου, εκπρόσωποι της Ένωσης συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων και ο Υποδιοικητής 
Αστυνομικού τμήματος Πάρου. 

Εισηγήτριες στην συνάντηση ήταν οι: Τό-
νια Παντελαίου, σχολική σύμβουλος Α/
θμιας εκπαίδευσης, Χρυσαυγή Κανελ-
λοπούλου, Επιστημονική υπεύθυνη του 
κέντρου πρόληψης Θησέα Κυκλάδων. 

Και οι δύο εισηγήτριες τόνισαν ότι: η σχο-
λική βία είναι μία πραγματικότητα που τα τε-
λευταία χρόνια όλο και αυξάνεται. Το γεγο-
νός ότι η εικόνα του σχολείου καταδεικνύει 
την εικόνα της κοινωνίας και αντίστροφα θα 
πρέπει να μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο, 
όπως όλα τα προβλήματα και οι δυσκολίες, 
έτσι και το φαινόμενο της σχολικής βίας έχει 
την λύση του. 

Η δημιουργία δομών εντός της σχολικής 
κοινότητας θα συμβάλει στη μείωση των πα-
ραβατικών φαινομένων και στην εύρυθμη 
λειτουργία των σχολείων.  

Η συζήτηση έκλεισε με τη συμφωνία 
όλων ότι θα επαναληφθεί τον Σεπτέμβριο 
μία εκτενής συζήτηση με τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων αρμόδιων φορέων της Πάρου 
και της Αντιπάρου. 

Η σχολική βία μας αφορά όλους. Ο πε-
ριορισμός της καταδεικνύει την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας μας. Αξίζει όλοι να 
δουλέψουμε και να παλέψουμε για αυτό.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πα-
ροικίας

Σημαντική ομιλία για γονείς & εφήβους στην Αγκαιριά

«Πορεία προς εφηβική κρίση
& Ταυτότητα»

Νέο Δ.Σ.
Το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε ο Σύνδεσμος 

Ναουσαίων Πάρου Αθηνών Πειραιώς. Η σύνθεση έχει ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Ευάγγελος Φράγκος, Αντιπρόεδρος: Ευάγγε-
λος Μπαρμπαρήγος, Γεν. Γραμματέας: Μαργαρίτα Μπαρ-
μπαρήγου, Ταμίας: Αριστοτέλης Σκιαδάς, Έφορος: Αθανάσιος 
Γαβαλάς, Μέλη: Ιωάννης Κουζούμης, Νικόλαος Μαλατέστας, 
Παναγιώτης Βιώνης, Αργυρώ Πετροπούλου. Αναπλ. μέλη: 
Ιωάννης Σπύρου, Αθανάσιος Κούρκουλος, Αναστασία Λύκαρη.

Πρώτη δράση του υπό σύσταση συλλόγου του Αμπελά

Εξόρμηση καθαριότητας
Στην απόφαση σύστασης Συλλόγου με την επωνυμία 

«Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Αμπελάς» Πάρου», 
κατέληξαν την Παρασκευή 27 Μαΐου οι κάτοικοι του Αμπελά 
και προχώρησαν στη σύσταση Προσωρινής Διοικούσας Επι-
τροπής που την αποτελούν: Λαμπρόπουλος Θανάσης, Τρι-
πολιτσιώτη Μαρία, Αντιπαριώτης Νικήτας,Πετρόπουλος 
Κ. Γιάννης, Βεντουρή  Άννα, Σκαραμαγκάς Γιάννης, Φυ-
ρογένη Αντιπαριώτη Στέλλα, Πετρόπουλος Δ. Γιάννης.

Η προσωρινή διοίκηση καλεί όλους όσοι κατοικούν ή δι-
αμένουν στην περιοχή του Αμπελά να αγκαλιάσουν την προ-
σπάθεια αυτή, να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν τις δρά-
σειςτους.

Μία πρώτη δράση πραγματοποιείται  την Τετάρτη 8 Ιου-
νίου με εξόρμηση καθαριότητας στο λιμανάκι και την παρα-
λία του Αμπελά.  Καλούνται όσοι εθελοντές ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν. Η έναρξη είναι στις 8 :30 το πρωί . 
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συνέχεια από σελ.1
Οι Δημοτικές Αρχές Πάρου, Αντιπάρου και οι φορείς των  νησιών μπρο-

στά σε αυτή την πραγματικότητα αποφάσισαν να συνεχίσουν και να κλι-
μακώσουν τον αγώνα τους, γιατί ενώ βιώνουν αβάσταχτα την οικονομική 
κρίση, γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις στις υπηρεσίες υγείας των νησιών είναι 
απόλυτα ανταποδοτικές, ιδιαίτερα φέτος που ο τουρισμός καλείται να λύσει 
μέρος του μεγάλου οικονομικού προβλήματος της χώρας. Άλλωστε το πο-
σοστό των χρημάτων του προϋπολογισμού για την υγεία που διατίθεται για 
τις ανάγκες των κέντρων υγείας είναι πολύ μικρό.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται: 
Η κατεπείγουσα κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Πάρου από 

τώρα έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με αποσπάσεις γιατρών ειδικοτήτων από 
το Ι.Κ.Α. ή άλλους υγειονομικούς φορείς μη εξαιρουμένων των ενόπλων 
δυνάμεων, καθώς και των κενών θέσεων αγροτικών ιατρών με παράκαμ-
ψη των αγκυλωτικών διαδικασιών.

Η  επείγουσα αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου πλήρωσης των κενών 
θέσεων ιατρικού προσωπικού και την κανονική τους προκήρυξη, εναρ-
μονισμένο πλήρως με τις ανάγκες της νησιωτικότητας και τις επιταγές του 
συντάγματος, παράλληλα με την προκήρυξη θέσεων επικουρικών γιατρών.

Επίσης, τα δύο Δημοτικά Συμβούλια και οι φορείς απαιτούν:
Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου συστή-

ματος υγείας στα νησιά μας.
Την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων σε ιατρικό, παραϊατρικό, νοση-

λευτικό προσωπικό και προσωπικό διάσωσης στις σημερινές πληθυσμιακές 
συνθήκες.

Την ύπαρξη ενός σύγχρονου φορέα διακομιδών από αέρα και θάλασσα.
Απορρίπτουν:
Κάθε σκέψη υποβάθμισης ή κατάργησης του Κέντρου Υγείας Πάρου και 

δηλώνουν ότι θα βρεθούν απέναντι δυναμικά σε κάθε απόπειρα εφαρμογής 
τέτοιας πολιτικής.

Η Παριανή και Αντιπαριώτικη κοινωνία, όπως και στο παρελθόν θα απο-
δείξει ότι έχει τη δύναμη να ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ και να ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ! 

Το ψήφισμα υπογράφεται από τους δημάρχους των δύο νησιών, Χρ. 
Βλαχογιάννη και Γ. Λεβεντάκη.                                                                                                 

  Επιστολή προς τους φορείς
Προκειμένου να είναι μαζική η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, ο Δήμαρ-

χος Πάρου έστειλε επιστολή προς όλους τους Συλλόγους και φορείς των 
δύο νησιών, τους ενημερώνει για τις έως τώρα εξελίξεις και ζητεί την έγκρι-
ση των προτάσεων για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τις δικές τους ενδεχο-
μένως προτάσεις και τη συμμετοχή τους. 

Οι προτάσεις αυτές είναι :
• Αποστολή ψηφίσματος της συνάντησης της 25/5, προς όλους τους 

υπηρεσιακούς, πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες.
• Μετάβαση των Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου και Αντιπάρου στην 

Αθήνα και κατάληψη του Υπουργείου Υγείας με αίτημα τη συνάντηση με τον 
Υπουργό.

• 24ωρο κλείσιμο των Δημαρχιακών κτιρίων σε Πάρο και Αντίπαρο.
• Ανάρτηση αεροπανό σε λιμάνι και αεροδρόμιο.
• Αποκλεισμός λιμανιού, συμβολικά καθυστερώντας τη πρόσδεση πλοί-

ων για λίγα λεπτά ή και 24ωρος αποκλεισμός του λιμανιού.
• Κατάληψη άλλων δημόσιων κτιρίων όπως Δ.Ο.Υ.
Οι αποφάσεις των φορέων μπορούν να αποσταλούν με e-mail στο 

grafeiodimarhou@paros.gr, ή με φαξ στο 22840-22078. Γίνεται παράκληση 
για έγκαιρη ανταπόκριση, με την υπογράμμιση: «Οι προσπάθειές μας θα 
είναι αποτελεσματικές όταν είναι μαζικές».

Κάλεσμα σε δυναμικές
αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Ψήφισμα Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου - Αντιπάρου

Η ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Τηλ. επικοινωνίας: 6974903604

Επερωτήσεις Μπιζά στην Περιφέρεια
για τα προβλήματα υγείας σε Πάρο - Αντιπάρο  

Τι θα πράξετε;
Επερώτηση προς τον Περιφερει-
άρχη Γ. Μαχαιρίδη και τους Αντι-
περιφερειάρχες Γ. Πουσσαίο και 
Φ. Χατζηδιάκο κατέθεσε στις 26 
Μαΐου ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος Κ. Μπιζάς. Στην επερώτηση 
γνωστοποιούνται τα προβλήματα 
και οι αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων Πάρου – Αντιπάρου 
σε σχέση με την υγεία στα δύο νη-
σιά και τονίζεται, ότι παρ’ όλα αυτά, 
τα προβλήματα παραμένουν.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Μπιζάς 
ρωτά: 

1.Εάν  προτίθεστε να συζητήσετε το επείγον αυτό θέμα στο 
προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβετε για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας στα νησιά μας;

Σε άλλη επερώτησή του την ίδια ημέρα, με θέμα: Χρόνος 
αναμονής από το Κ.Ε.Δ.ΔΥ. Σύρου, ο κ. Μπιζάς αναφέρει: 
«Τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες και ειδικά εξελικτικά ζητήματα, είναι 
απαραίτητο να εξεταστούν από το Κ.Ε.Δ.ΔΥ. Σύρου. Όμως 
πάρα τις προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό του 
Κ.Ε.Δ.ΔΥ. Σύρου, λόγω του πλήθους των υπό εξέταση μαθη-
τών, οι αιτήσεις εξυπηρετούνται έως και ένα χρόνο μετά την 
υποβολή τους. Επιπλέον για τους κατοίκους των νησιών της 
Πάρου και της Αντιπάρου, απαιτείται η παραμονή τους στην 
Σύρο ακόμη και για τρεις μέρες, καθώς η εξέταση είναι χρο-
νοβόρα και τα δρομολόγια των πλοίων δεν εξυπηρετούν.

»Για τον παραπάνω λόγο η  Ένωση Γονέων του Δήμου 
Πάρου έχοντας δεχτεί τα δικαιολογημένα παράπονα των γο-
νέων, ζητάει να ενεργοποιηθεί το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  Νάξου, ώστε 
αφενός να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση των αιτήσεων- εφό-
σον οι υπό εξέταση μαθητές θα μοιραστούν σε δύο Κέντρα- 
και αφετέρου να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος διαμονής 
των οικογενειών κατά τη μετακίνησή τους, καθώς με τη Νάξο 
υπάρχει πιο τακτική συγκοινωνία και πιθανόν θα ολοκληρώ-
νεται η  διαδικασία της εξέτασης αυθημερόν». 

»Ερωτείστε: Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες θα λάβε-
τε για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος;». 

Να σημειωθεί, ότι οι δύο επερωτήσεις του κ. Μπιζά, αλλά 
και άλλων Περιφερειακών Συμβούλων, για τα προβλήματα 
υγείας στα νησιά μας, θα απαντηθούν στο επόμενο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο, αφού σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σώ-
ματος, το ζήτημα της Υγείας θα τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

Εντάχθηκε
το νηπιαγωγείο
Αγκαιριάς
Με απόφαση του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης 
διοίκησης Αιγαίου Φ. Χατζημιχάλη, εντάχθη-
κε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρή-
της και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, η 
κατασκευή του νηπιαγωγείου Αγκαιριάς, 
προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Το νέο αυτό νηπιαγωγείο, που θα κατα-
σκευαστεί από το Δήμο σε οικόπεδο 8.000 
τ.μ. θα εξυπηρετεί τα νήπια της τοπικής κοι-
νότητας Αγκαιριάς και θα περιλαμβάνει τρεις 
αίθουσες και όλους τους απαραίτητους βο-
ηθητικούς χώρους, καθώς επίσης και δια-
μόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, χώρο 
στάθμευσης και ασφαλτόστρωση του δρό-
μου πρόσβασης. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Συμμετοχή του ΓΕΛ Πάρου
στην Ημέρα της Ευρώπης

Το Γενικό Λύκειο Πάρου, ήταν το σχολείο από τον Νομό 
Κυκλάδων που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της 
Ευρώπης. Οι μαθήτριες που κληρώθηκαν - επιλέχθηκαν να 
το αντιπροσωπεύσουν ήταν η Παπαδοπούλου Κατερίνα 
και η Σαρρή Ελένη του Παναγιώτη. Συνοδός των μαθη-
τριών ήταν ο καθηγητής Χατζηχριστοδούλου Χρίστος, 
οικονομολόγος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε φέτος, όπως κάθε χρόνο, 
στις 9 Μαΐου, την επέτειο από την ομιλία-δήλωση του Robert-
Schuman που οδήγησε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού οι-
κοδομήματος στο οποίο σήμερα συμμετέχει και η χώρα μας.

Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτών η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχεδίασαν την οργάνωση μιας προσομοίωσης 
συνεδρίασης επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 
μαθητές της Β΄ Λυκείου. Η προσομοίωση αυτή πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαΐου 2011. 

Συνολικά συμμετείχαν 70 μαθητές από όλη την χώρα με 
35 καθηγητές-συνοδούς. 

Το θέμα της προσομοίωσης ήταν η «Πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου που 
αφορά στα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκ-
πομπές ρύπων από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της κοινότητας για 
την μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα». 

∆εσµεύοµαι
να συνεχίσω και την επόµενη
τετραετία, ως Περιφερειακός
Σύµβουλος την προσπάθεια

για συνολικά καλύτερη
ποιότητα ζωής στην Πάρο και

την Αντίπαρο.

ΤΗΛ. 2284023920, 2284024990 FAX: 2284023920
KIN. 6945405315

e-mail: kbizas@otenet.gr
web page: http://kostasbizas.blogspot.com

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΜΠΙΖΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
(∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)

∆εσµεύοµαι να αγωνιστώ
για να φέρουµε µια Νέα Εποχή στα νησιά µας
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Αναβλήθηκε επ’ αόριστον
η Τουριστική έκθεση του ΜΕΤΡΟ
στο Σύνταγμα

Προσεχώς
νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται επ΄ αόριστον η τουριστική 
έκθεση στο ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος για την 
τουριστική προβολή των νησιών μας, που θα 
ξεκινούσε την 1η Ιουνίου το μεσημέρι και θα 
ολοκληρωνόταν στις 4 του μήνα. Σε ανακοί-
νωση της  Περιφέρειας αναφέρεται: 

«Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανα-
κοινώνεται ότι αναβάλλεται, επ’ αόριστον, 
η προγραμματισμένη από 1 ως 4 Ιουνίου η 
δράση προβολής των Κυκλάδων στο Μετρό 
του Συντάγματος, καθώς δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού 
και του προωθητικού υλικού στο χώρο των 
περιπτέρων, εξ αιτίας των συγκεντρώσεων 
που οργανώνονται από τους πολίτες στην 
πλατεία Συντάγματος».

Στην αναβολή της Έκθεσης αναφέρεται με 
ανακοίνωσή της και η Αναπτυξιακή Εταιρία 
Κυκλάδων, με τη σημείωση ότι θα ενημερώ-
σει έγκαιρα την νέα ημερομηνία πραγματο-
ποίησης της τουριστικής έκθεσης,  στην θα 
συμμετέχουν η Πάρος και η Αντίπαρος. 

Η Πάρος μάλιστα,  έχει δρομολογήσει 
εκδηλώσεις με 2 παραστάσεις με χορευτικά 
συγκροτήματα του νησιού και μία εκδήλωση 
με τίτλο: «Μαγειρέματα», με τοπικές γεύσεις.  

Η Αντίπαρος με ανακοίνωση από το Δήμο 
της, κάλεσε τους επαγγελματίες που επιθυ-
μούν να προβάλλουν τις επιχειρήσεις και τα 
προϊόντα τους, να προσκομίσουν το έντυπο 
υλικό τους στον Δήμο. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της έκθεσης δίνε-
ται η δυνατότητα στο κάθε νησί να παρουσι-
άσει τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχει 
προγραμματίσει για το καλοκαίρι.  

Κλείνουν δρόμοι και πλατείες
Ο Δήμος Πάρου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 118/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου:
Η πλατεία Μαντώς Μαυρογένους θα παραμείνει κλειστή για όλα τα οχή-

ματα από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου με εξαίρεση τα οχήματα τροφο-
δοσίας καταστημάτων στα οποία επιτρέπεται η είσοδος από 06.00΄-09.00΄ 
και από 14.00΄-17.00΄.

Η πλατεία της Αλυγαριάς θα παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

Στον παραλιακό δρόμο από 1ης Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και από 
ώρα 19.00΄ έως 09.00΄θα απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός τροχοφό-
ρου.

Εκδρομή
Η ενορία Παμμεγί-

στων Ταξιαρχών Παροι-
κίας, θα πραγματοποι-
ήσει προσκυνηματική 
εκδρομή στα νησιά Λέ-
σβο και Χίο, από την Τρί-
τη 14 έως το Σάββατο 18 
Ιουνίου. 

Πληροφορίες από 
τον εφημέριο του ιερού 
ναού στο τηλέφωνο: 
22840-24890, καθημε-
ρινά από τις 10 το πρωί 
έως τις 12 το μεσημέρι. 

Το Greek Idol
στην Πάρο
Καιρού επιτρέποντος, θα μαγνητοσκοπηθεί, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ερχόμε-
νη Δευτέρα στην Πάρο, τμήμα του επόμενου 
επεισοδίου της δημοφιλούς εκπομπής greek 
idol. Οι παίκτες του παιχνιδιού, όπως μάθαμε, 
θα κάνουν ιστιοπλοΐα στις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΠ, ενώ γυρίσματα θα γίνουν σε επιλεγμέ-
νες,  για τις ανάγκες της εκπομπής τοποθεσίες. 
Η  ενέργεια αυτή  γίνεται στην πλέον κατάλλη-
λη, για την προβολή του νησιού μας περίοδο 
και θα προσφέρει σημαντικά στην προβολή 
του, γιατί θα το παρουσιάσει από διαφορετική 
οπτική γωνία.
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«Δεν φταίω εγώ
που μεγαλώνω»

Τη θεατρική παράσταση «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω», 
θα παρουσιάσει το θεατρικό εργαστήρι των παιδιών του 2ου 
Δημοτικού σχολείου Παροικίας Πάρου, το Σάββατο 4 και 
Κυριακή 5 Ιουνίου στην αίθουσα του Αρχιλόχου στην Πα-
ροικιά στις 20.00 μ.μ.  

Την παράσταση επιμελήθηκε η ηθοποιός Κατερίνα Πανα-
γάκη και τη στηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου.

Ο Ουκρανός Πρέσβης 
στην Πάρο

Ο Εμπ/κος Σύλλογος Πά-
ρου – Αντιπάρου σε συνεργα-
σία με τον Ελληνοουκρανικό 
Σύνδεσμο Φιλίας και ανάπτυ-
ξης Spilka προσκάλεσε τον 
Ουκρανό Πρέσβη στην Ελλάδα 
Shkurova Volodymyr, ο οποί-
ος αποδεχόμενος την πρό-
σκληση θα επισκεφθεί τα νη-
σιά μας το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος.

Η απόφαση αυτή εντάσ-
σεται στην προσπάθεια του 
συλλόγου να βοηθήσει την 
τουριστική προβολή,την στή-
ριξη των επαγγελματιών και 
την προώθηση των προϊόντων 
των νησιών μας.

Ο Πρέσβης είναι διδάκτωρ 
της Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου και 
μεγάλος φίλος της πατρίδας μας.

Η διάθεσή του να βοηθήσει στην σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ Παριανών –Αντιπαριωτών και των Ουκρανών είναι 
δεδομένη και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποδέχτηκε 
αμέσως την πρόσκληση του Συλλόγου.

Οι ομορφιές της Πάρου – Αντιπάρου, η φιλοξενία μας και 
τα αγνά προϊόντα μας θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας 
στη μεγάλη φίλη χώρα της Ουκρανίας.

Το Πρόγραμμα επίσκεψης σε Πάρο-Αντίπαρο:
Σάββατο 11 Ιουνίου: 
11:45 - Άφιξη του Πρέσβη της Ουκρανίας 
12:00 - Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πάρου Χ. Βλαχογιάννη 
13:30 - Επίσκεψη στο οινοποιείο & τυροκομείο
της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
Κυριακή  12 Ιουνίου:  
10:30 - Αντίπαρος, συνάντηση με Δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη .
12:00- 13:00 Επίσκεψη στο Σπήλαιο Αντιπάρου,
Αγ. Γεώργιο, Αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού
19:30 – Στην Παροικία θα ξεναγηθεί στο Ιερό Προσκύνημα
Παναγίας Εκατονταπυλιανής και θα συναντηθεί με τον
Μητροπολίτη Παροναξίας κ.Καλλίνικο .
Δευτέρα 13 Ιουνίου: 
08:00 - Αγ. Τριάδα Λευκών – Περιφορά Εικόνας .
12:00 - Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Λογγοβάρδας .
13:00 - Επίσκεψη στα αρχαία Λατομεία στο Μαράθι

Ημέρα Πολιτισμού 
στην Νάουσα

Την εδώ και χρόνια καθι-
ερωμένη Ημέρα Πολιτισμού 
διοργανώνει το Μουσικοχορευ-
τικό Συγκρότημα Νάουσας, το 
Σάββατο 4 Ιουνίου στις 8:30 
μ.μ., στο προαύλιο της εκκλη-
σίας της Παναγίας, στην Νάου-
σα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Παραδοσιακοί χοροί από την 
Σάμο, την Ικαρία, την Θάσο τα 
Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και 
την Πάρο. 

Θεατρικό μονόπρακτο 
«Κρουαζιέρα στα νησιά» από 
την Παιδική Θεατρική Ομάδα 
του Συλλόγου. Η Χορωδία Νά-
ουσας  με τη διεύθυνση της 
Φένιας Θεοφίλου θα ερμηνεύσει τραγούδια σύγχρονων ελ-
λήνων συνθετών. Η όλη εκδήλωση  περιλαμβάνει ζωντανή 
έντεχνη και νησιώτικη μουσική και τραγούδια.

Εκδηλώσεις ΧΟΝ
Το «Αγαπημένο μου Ημερολόγιο», το έργο του εκπαι-

δευτικού Παναγιώτη Σπύρου που, σε σκηνοθεσία του ίδιου, 
ανέβασε η Θεατρική Παιδική Συντροφιά Νάουσας του ΧΟΝ 
το χειμώνα, γνωρίζοντας πολύ μεγάλη επιτυχία, θα παρου-
σιαστεί και πάλι. Η πανηγυρική αυτή παράσταση θα δοθεί την 
Παρασκευή 3 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο του Περιβαλλοντι-
κού Πάρκου Πάρου «Άι Γιάννης Δέτης», στην Νάουσα και θα 
ξεκινήσει στις 21.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στις 11 Ιουνίου ο ΧΟΝ και οι χορευτές του θα περιμένουν 
τους φίλους του ομίλου να τους τιμήσουν με την παρουσία 
τους στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν με την ευ-
καιρία της λήξης της περιόδου 2010 - 2011 στο προαύλιο του 
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, στην Νάουσα, στις 21.00. 

Η παράσταση, με τον τίτλο ‘’Τούτη η γης χορό γυρεύει” 
θα περιλαμβάνει χορούς, δρώμενα και τραγούδια από την 
Μ.Ασία, την Θράκη, τα Κύθηρα, την Νάξο, την Αμοργό, την 
Σέριφο και την Πάρο, με συμμετοχή όλων των χορευτικών 
τμημάτων.

Δήμος Πάρου
Ελληνική Δημοκρατία
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Πάρος 30/5/2011
Αριθμ. Πρωτ. 1012
Προκήρυξη για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου σύμφωνα με το Ν. 1568/85 

και τα Π.Δ. 294/88, 213/86, 17/96 και 96/99, επιθυμεί να προσλάβει ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
με διετή σύμβαση αντί του ποσού των 4.000,00 ευρώ, με την υποβολή μειοδοτικών 
οικονομικών προσφορών.

Απαιτούνται προσόντα:
α) Ιατροί με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 

ισότιμου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισθέντος.
β) Κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου Ιατρικής της Εργασίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
γ) Γιατροί με την ειδικότητα του παθολόγου, οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει ειδι-

κό σεμινάριο Ιατρικής της Εργασίας.
δ) όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας για πέντε 

χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτησή τους από την υπηρεσία.
ε) Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης ιατρών με τις παραπάνω ειδικό-

τητες είναι δυνατόν να προσληφθεί ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας.
Η παραπάνω κατάταξη των προσόντων των υποψηφίων καθορίζει τη σειρά προτεραι-

ότητας στην πρόσληψή τους. 
Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων ίδιων τυπικών προσόντων θα προτιμηθούν οι 

έχοντες μεγαλύτερη πείρα στην αντίστοιχη ειδικότητα και η εντοπιότητά τους. 
Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έως τις 15 Ιουνίου 2011 ή με fax 

στο 22840-25284 ή με e-mail: deyap@otenet.gr. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-25300.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Φραγκούλης Στέλιος

Γιορτάζουν οι Κρητικοί 
Ο Σύλλογος Κρητικών Πάρου – Αντιπάρου   «Ο ΨΗΛΟΡΕΙ-

ΤΗΣ» γιορτάζει «Τη μάχη της Κρήτης» με εκδήλωση στην τα-
βέρνα «ΜΑΡΑΘΙ», το Σάββατο 4 Ιουνίου, στις 21:00. Μουσική 
και τραγούδια από το συγκρότημα του Κώστα Μακριδάκη. 

Τιμή εισόδου:20 €

Εκδηλώσεις
στις Λεύκες

Ο  Δήμαρχος  Πάρου, Χρήστος  Βλαχογιάννης, ο  Πρόε-
δρος  και  το Συμβούλιο  της Τοπικής  Κοινότητας  Λευκών, 
σας  καλούν  να  τιμήσετε  με  την  παρουσία  σας, τις  εορ-
ταστικές εκδηλώσεις  που  θα  γίνουν  στις  Λεύκες, για  τον  
εορτασμό  της ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΑΣ στις 12 και 13 Ιουνίου  2011.

Το πρόγραμμα:
ΚΥΡΙΑΚΗ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ, 19:30  Μέγας  Αρχιερατικός  Εσπε-

ρινός, 21:30 παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χο-
ρευτικά του Συλλόγου «ΥΡΙΑ» και της Εστίας Λαογραφικών 
Μελετών Τρικάλων στο ανοικτό θέατρο Λευκών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, 09:00 Αρχιερατική  Θεία  Λειτουρ-
γία, 10:00  Λιτάνευση  της  Ιερής  Εικόνας  της  Αγίας   Τριάδας 
με τη συνοδεία  της  Φιλαρμονικής του Δήμου  Πάρου  και  
του  Α΄ Σώματος Προσκόπων Λευκών.     

Γιορτή για το Περιβάλλον
Παρών ο Κ. Στεφανόπουλος

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουνίου με ένα αθλητικό 
και μουσικό διήμερο αφιερωμένο στο Ποδήλατο, θα γιορτα-
στεί στο Πάρκο η Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος.

Η πρόταση του Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου (Π.Ο.Π), για τη 
διοργάνωση ενός ποδηλατικού γύρου της Πάρου, πήρε σάρ-
κα και οστά με τη στήριξη του Δήμου Πάρου και της Δημοτι-
κής Επιχείρησης για τον Πολιτισμό (ΚΔΕΠΑΠ).

Τιμώμενο πρόσωπο φέτος είναι ένας ένθερμος ποδηλάτης 
και υποστηρικτής του Πάρκου Πάρου, ο πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος. 

Ο Ποδηλατικός Γύρος της Πάρου ξεκινάει από την Νάουσα 
στις 9 το πρωϊ της Κυριακής. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει στο 
Πάρκο η απονομή μεταλλείων και αναμνηστικών. Θα ακο-
λουθήσει γιορτή με παριανό κρασί, σούμα και μουσική dj.

Από τη βραδιά αφιέρωμα στον Τσιτσάνη του συλλόγου 
Γυναικών Μάρπησσας και των ΑΜΕΑΙ, την Κυριακή 29 
Μαΐου, κατά την οποία ολοκληρώθηκε και η έκθεση των 
ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που φιλοξενούνται στο Κέντρο 
της Νάουσας

Τα ιστιοπλοϊκά έρχονται…
Ως πότε το περιβάλλον της Πάρου θα είναι ...αφιλόξενο! 

Γενική Συνέλευση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Πάρου 

καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου στη γενική 
συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουνί-
ου και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Αρχιλόχου.

Τα θέματα της συνέλευσης είναι τα εξής:
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός διετίας 2009 – 

2011. Συζήτηση – Προτάσεις. Διενέργεια εκλογών. 

Κολύμβιση
Έναρξη των τμημάτων κολύμβησης του Ναυτικού ομίλου 

Πάρου για την θερινή περίοδο. Οι εγγραφές θα γίνονται έως 
10/06 στα γραφεία του ΝΟΠ.

Τα τμήματα που θα ξεκινήσουν είναι: Εκμάθηση κολύμ-
βησης από την ηλικία των 4 ετών. Προαγωνιστική κατηγο-
ρία. Αγωνιστική κατηγορία. Γυναικείο τμήμα εκμάθησης και 
άθλησης.

Πληροφορίες: Τρίτη-Κυριακή 10:00-18:00, τηλ:2284021800

Αυλαία στο πρώτο τουρνουά
Σε εξέλιξη το Ioakimidis 
Houses Women

Η αυλαία του 
πρώτου τουρνουά 
Ioakimidis Houses 
Women May 10.000$ 
είναι γεγονός και μόνο 
θετικές εντυπώσεις 
έχει αφήσει σε όλους 
τους εμπλεκόμενους 
με αυτό. 

Στο αγωνιστικό 
κομμάτι, η Βογάσαρη, 
στην πρώτη της συμ-
μετοχή σε τελικό επαγγελματικού τουρνουά, κέρδισε το πρώτο 
game του ματς, αλλά η 18χρονη Barbat, Νο 574 στον κόσμο, 
πήρε τα έξι επόμενα κατακτώντας το 1ο σετ. Στο 2ο σετ, η Βο-
γάσαρη στάθηκε πολύ καλά στο κορτ. Έκανε μπρέικ σε ένα μα-
ραθώνιο game και ισοφάρισε σε 2-2. Η Barbat ξέφυγε πάλι με 
4-2 και 5-3 και σέρβιρε στο 5-4 για να πάρει τον τίτλο, αλλά η 
Βογάσαρη με break ισοφάρισε σε 5-5. Δεν μπόρεσε όμως να 
κρατήσει το σερβίς της δίνοντας την ευκαιρία στη Δανή να τε-
λειώσει το ματς.

Στη συνέχεια έγιναν οι απονομές των νικητών και των φινα-
λίστ και ακολούθησε μπάρμπεκιου το οποίο έδωσε τη δυνατό-
τητα στους αθλητές να χαλαρώσουν από τους αγώνες της πρώ-
της εβδομάδας και στους θεατές να παραβρεθούν ανάμεσα στις 
αθλήτριες που παρακολουθούσαν τόσο καιρό. 

Η λήξη του πρώτου τουρνουά έφερε την έναρξη του δευτέ-
ρου τουρνουά στην Πάρο, το Ioakimidis Houses Women June 
2011 10.000$, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, με τη δημιουργία του τα-
μπλό και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το παρακολουθήσουν 
LIVE από την ιστοσελίδα www.tennisnews.gr/parostennisclub.
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ΤΩΡΑ

Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου)
τηλ: 22840 27207

«Καλλικράτης» και στις Εφορίες

Θορυβημένοι
οι εφοριακοί υπάλληλοι
στα νησιά μας 

Σε σχέδιο «Καλλικράτης» και για τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες περνάει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη καταλήξει 
στο τελικό σχέδιο «Αναδιοργάνωση ΔΟΥ» , κατόπιν πρότασης 
Επιτροπής, που προβλέπει την κατάργηση πολλών Δ.Ο.Υ. σε 
όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και της Πάρου, το προ-
σωπικό των οποίων θα απορροφηθεί από άλλες εφορίες σε 
κάθε νομό, στην περίπτωση της Πάρου, από την Εφορία Σύ-
ρου. Τα ΚΕΠ θ’ αναλάβουν σε κάθε νησί να εξυπηρετούν τους 
πολίτες, όμως για ορισμένα ζητήματα θα είναι υποχρεωμένοι 
να μετακινούνται στη Σύρο. 

Η υποβολή όλων των δηλώσεων θα γίνεται μέσω του 
Taxisnet, ηλεκτρονικά θα γίνεται και η πληρωμή των φόρων 
ακόμη και των παράβολων. 

Η συνένωση θα αφορά και στις νησιωτικές περιοχές, δε-
δομένου ότι οι αρμοδιότητες που θα παραμείνουν κατά το 
μεταβατικό στάδιο θα μεταφερθούν στα αντίστοιχα ΚΕΠ των 
δήμων που λειτουργούν ήδη.

Η Ομοσπονδία Εφοριακών εκτιμά ότι οι Δ.Ο.Υ πρέπει να 
παραμείνουν ως έχουν, τουλάχιστον στα νησιά, που οι συν-
θήκες είναι τελείως διαφορετικές, σε σχέση με την ηπειρω-
τική χώρα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν ήδη θορυβηθεί οι 
υπάλληλοι των εφοριών στα νησιά, καθώς στην περίπτωση 
που η πρόταση της Επιτροπής εφαρμοστεί στην πράξη, θ’ 
αναγκαστούν να «ξεσπιτωθούν», με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Σύμφωνα ωστόσο, με τους συνδικαλιστές, η πρόταση, αν 
εφαρμοστεί τελικά, θα είναι σε βάθος χρόνου (μία τετραετία 
το λιγότερο), αφού για να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει 
ν’ αναδιοργανωθεί.

Σύμφωνα όμως με άλλες πληροφορίες, η εφαρμογή του 
σχεδίου θα είναι άμεση (σε περίπου 18 μήνες). 

Στόχος είναι να κλείσουν οι οικονομικές υπηρεσίες με μι-
κρό αντικείμενο εργασίας και να επιτευχθεί εξοικονόμηση 
πόρων με τη μείωση των πάγιων εξόδων, αλλά και να ενι-
σχυθούν οι μεγάλες Δ.Ο.Υ., στις οποίες παρουσιάζονται πολλά 
κενά λόγω συνταξιοδοτήσεων το τελευταίο διάστημα. 

Το υπουργείο επίσης θα δημιουργήσει Υπηρεσία Εσωτε-
ρικών Ελέγχων για την πάταξη της διαφθοράς. Στόχος είναι 
η πλήρης αναδιοργάνωση των εφοριών που θα λειτουργούν 
πλέον στα πρότυπα των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών 
απορροφημένα σαν υπηρεσίες από τους Δήμους. Από τη 
στιγμή που τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών γίνουν 
και επίσημα γνωστά, αναμένεται να προκύψουν και αντιδρά-
σεις. 

Η επιτροπή που ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση των 
φορολογικών υπηρεσιών ολοκλήρωσε το έργο της και παρέ-
δωσε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το πόρισμά 
24 σελίδων με τις προτάσεις της. Στο πόρισμά της η επιτροπή 

μεταξύ άλλων προτείνει:
Σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα θα λειτουργεί μία ΔΟΥ.  

Από τις 288 ΔΟΥ που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν 75 
εφορίες. Από τις 75 εφορίες, οι 20 θα βρίσκονται στο νομό 
Αττικής, οι 6 στο νομό Θεσσαλονίκης και οι 49 ΔΟΥ στην υπό-
λοιπη χώρα. 

 Διαδικασίες φορολογικού περιεχομένου που διεκπεραι-
ώνονται σήμερα και από τα ΚΕΠ θα πάψουν να διεκπεραι-
ώνονται από τις ΔΥΟ. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι θα 
απευθύνονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ για:

Έκδοση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας. Έκδοση 
αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήμα-
τος. Έκδοση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
Ε1, Ε2, Ε3 και αντιγράφου δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9. 
Επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προ-
σώπου, έναρξης ή διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου 
και αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη 
επιτηδευματία. Αίτηση πιστοποίησης στο ΤΑΧΙSNET για χορή-
γηση κωδικών.

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
ματος (εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3), δηλώσεων στοιχείων ακινή-
των (Ε9), οριστικών δηλώσεων φόρου απόδοσης μισθωτών 
υπηρεσιών και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης απο-
δοχών ή συντάξεων και εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφα-
λαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και απο-
κτήσεων.

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονε-
κτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

Θα απομακρυνθούν εντελώς από τις εφορίες:
Εργασίες του Μητρώου, λόγω ανάληψης των διαδικασι-

ών έναρξης επιχειρήσεων από την υπηρεσία μίας στάσης του 
ΓΕΜΗ.

Πληρωμές λόγω της λειτουργίας και ανάπτυξης της Ενιαί-
ας Αρχής Πληρωμών.

Όλες οι διαδικασίες που εκτελούνται σήμερα από τις ΔΟΥ 
και αφορούν υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και 
πιστοποιητικών θα απομακρυνθούν σύντομα από αυτές, 
αφού θα παρέχονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ακόμη 
και τα παράβολα θα διατίθενται ηλεκτρονικά, ενώ η πληρωμή 
όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνεται 
μέσω τραπεζών.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από τις ΔΟΥ, 
όπου προβλέπεται και μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται υπο-
χρεωτικά από αυτές.

Η «βιομηχανία» έκδοσης πιστοποιητικών, μέσω της ελεγ-
χόμενης πρόσβασης των φορέων που ζητούν τα δικαιολογη-
τικά (συμβολαιογράφων, τραπεζών, ταμείων κ.λπ.) σε βάσεις 
δεδομένων, στις οποίες υπάρχουν τα στοιχεία, όπως για πα-
ράδειγμα η ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα.

 Στο κυνήγι οφειλετών και είσπραξης φόρων
Όλοι οι υπάλληλοι των σημερινών ΔΟΥ που συγχωνεύο-

νται ή απορροφώνται θα μεταφερθούν στις ΔΟΥ των πρω-
τευουσών των νομών. 

Σύμφωνα με το πόρισμα, περισσότεροι από 2.000 υπάλλη-
λοι των σημερινών ΔΟΥ θα ενισχύσουν τα Τμήματα Ελέγχου 
και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων. Όλοι οι εφοριακοί θα 
θεωρούνται εν δυνάμει ελεγκτές και θα επικεντρωθούν στη 

διενέργεια φορολογικών ελέγχων, στην επεξεργασία των δη-
λώσεων και τις διασταυρώσεις στοιχείων καθώς επίσης και 
στην εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης 
εσόδων, στις περιπτώσεις των οφειλετών που δεν καταβάλ-
λουν εμπρόθεσμα τους φόρους.

Να παραμείνουν οι ΔΟΥ στα νησιά
Για τη συνένωση των ΔΟΥ μίλησε στη ΦτΠ ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Εφοριακών Γ. Γρίβας. Όπως είπε, η τοπο-
θέτηση της Ομοσπονδίας είναι να παραμείνουν όλες οι εφο-
ρίες των νησιωτικών περιοχών. Από κει και πέρα η Επιτροπή 
στο Υπουργείο εκτιμά ότι σε βάθος χρόνου θα καταργηθούν 
και αυτές. Είναι όμως τονίζει, ένα πόρισμα μιας Επιτροπής. 
Ώσπου να υπάρξουν υπουργικές αποφάσεις για την οριστι-
κή κατάληξη του σχεδίου (δεν ξέρουμε ακόμη που τελικά θα 
καταλήξει η υπόθεση), εκτιμώ ότι θα περάσει πολύς χρόνος. 

Ο κ. Γρίβας επισημαίνει πάντως, ότι υπάρχει πίεση και από 
το ΔΝΤ και από την Τρόικα να περιοριστούν οι εφορίες, δεν 
διαφωνεί σ’ αυτό, εκτιμά όμως ότι  στα νησιά λόγω των απο-
στάσεων και διαφόρων άλλων λόγων, θα πρέπει να παρα-
μείνουν. Αντίθετα, τονίζει, στην ηπειρωτική Ελλάδα, δεν έχει 
νόημα η ύπαρξη εφοριών σε μικρές περιοχές. Εμείς, λέει, 
προτείνουμε περίπου 70- 80 ΔΟΥ να καταργηθούν και να συ-
νενωθούν άλλες πενήντα. Αυτό όμως δεν αφορά τα νησιά και 
δεν βλέπω να προχωρά άμεσα η συγχώνευση στην Πάρο. Για 
να προχωρήσει κάτι τέτοιο πρέπει να φτάσουμε στο σημείο, 
τα πάντα να γίνονται ηλεκτρονικά. 

Ανάλογη είναι και η άποψη του Γ.Γ. του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων, Χρ. Βασι-
λόγαμπρου, ο οποίος δήλωσε: «Δεν είναι απόφαση, αλλά 
προτάσεις της Επιτροπής του Υπουργείου, που για να ισχύ-
σουν, σύμφωνα με τον υπεύθυνο από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφορικών Συστημάτων, θα πρέπει να ετοιμαστεί το νέο 
ΤΑΧΙΣ. Αυτό θα εγκατασταθεί και θα μπορεί να λειτουργήσει 
από τα τέλη του 2012. Άρα από τα τέλη του 2012 πάμε σε με-
ταβατικές κινήσεις που εκεί δεν γίνεται αναφορά για κατάρ-
γηση των ΔΟΥ.  Η κατάργηση θα γίνει με την ολοκλήρωση του 
νέου ΤΑΧΙΣ και πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση και λειτουργία                                         
ενός νέου μηχανογραφικού κέντρου που θα μπορεί να δεχτεί 
τις κινήσεις ενοποίησης θα πάρει τουλάχιστον 4-5 χρόνια.

»Σε ότι αφορά στα ΚΕΠ υπάρχουν διάφορα που λέγονται, 
πολλές φορές εσκεμμένα, για παραπληροφόρηση. Υπάρχουν 
όμως κάποια πράγματα, που στην ουσία δεν βοηθούν τη δου-
λειά μας. Δηλαδή, εκτός από το ότι πρέπει να κάνουμε φορο-
λογικό έλεγχο, έχουμε σιγά-σιγά εξελιχτεί γραφείο έκδοσης 
πιστοποιητικών. 

»Η θέση μας ως σύλλογος, είναι ότι αυτό δεν μπορεί να 
γίνει άμεσα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν μπορούν να με-
τακινηθούν, επίσης υπάρχουν νησιά που είναι ιδιαίτερου του-
ριστικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχουν 
μονάδες για να μπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά». 

Ο κ. Βασιλόγαμπρος πάντως, εκτιμά ότι η συγχώνευση 
εφοριών θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά και 
τώρα που γίνεται, καλώς γίνεται, θα πρέπει όμως να ληφθούν 
υπόψη, οι υπάλληλοι και οι πολίτες. 

Τέλος σημειώνει, πως αν το σύστημα εφαρμοστεί, όπως 
προβλέπεται στις προτάσεις της Επιτροπής, οι πολίτες δεν θα 
υποχρεώνονται να πηγαίνουν στις εφορίες, αφού όλα θα δι-
εκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.  

Blue Star και 
Hellenic Seaways 
μείωσαν το ναύλο

Σε μείωση των τιμών των εισιτηρίων στα πλοία προχώ-
ρησαν από την 1η Ιουνίου οι Εταιρίες Attica Group (Blue 
Star) και η Hellenic Seaways, ύστερα από την ψήφιση στη 
Βουλή της τροπολογίας του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέ-

σεων Νήσων και Αλιείας για την κατάργηση ορισμένων από 
τα υπάρχοντα μη ανταποδοτικά τέλη υπέρ τρίτων, που εντάσ-
σονται στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας, τόσο για τις επιβατικές 
όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η Blue Star, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της στην Πάρο, 
Δ. Πετρόπουλο, μείωσε το ναύλο κατά 7,5% σε όλα τα επί-
πεδα εισιτηρίων. Ενδεικτικά το οικονομικό εισιτήριο από 32,5 
ευρώ στοιχίζει τώρα 30,2 ευρώ, ενώ το αντίτιμο για τα Ι.Χ. 
από 81,5 στοιχίζει τώρα 77 ευρώ. Αντίστοιχη είναι η μείωση 
και στους άλλους ναύλους.  

Σε μείωση των ναύλων προχώρησε και η Hellenic 
Seaways. Σε δελτίο Τύπου της εταιρίας αναφέρεται, ότι «η 
Hellenic Seaways εστιάζοντας πάντα στην προσφορά ολο-

κληρωμένων υπηρεσιών άριστης ποιότητας για την κάλυψη 
των αναγκών των επιβατών της, αλλά και την ουσιαστική 
ανάγκη όλων για οικονομικά πιο προσιτές ακτοπλοϊκές υπη-
ρεσίες, προχωρά με τη σειρά της σε μείωση των τιμών στα 
εισιτήριά της, ισόποση με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που θα 
μειωθούν, αποδεσμεύοντας τους επιβάτες της από επιπλέον 
χρεώσεις από την 1η Ιουνίου 2011.

»Η Hellenic Seaways υποδέχεται θερμά την πράξη αυτή, 
καθώς εκτιμά ότι θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στη δύ-
σκολη για την εποχή αγορά της ακτοπλοΐας, ειδικότερα τώρα 
που η περίοδος με την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση βρί-
σκεται προ των πυλών».
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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 
155.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. 
Τιμή 225.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλείται σπίτι και 
δύο στούντιο. Τηλ.: 6979616675.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 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.

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.

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ανεξάρτητες, πέ-
τρινες, παραδοσιακές κατοικίες 
93τ.μ. και 125τ.μ. 4 ετών με 2 και 3 
υ/δ και μεγάλο κήπο. Τιμή: 200.000€ 
και 280.000€ αντίστοιχα. Τηλ.: 
6944522566.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ήσυχο δυάρι 40τ.μ. 
εξαετίας σε συγκρότημα με πισίνα, 
θέα θάλασσα με 1 υπνοδωμάτιο, κα-
θιστικό με κουζίνα, μπάνιο, πλήρως 
επιπλωμένο, τζάκι, air-condition, 
θέση παρκινγκ. Τιμή: 85.000€. Τηλ.: 
6944152788, 210 8990518.

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.

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.

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. 255.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

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.

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. 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 47τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 65.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 

μπάνια, βεράντες, καλοριφέρ, ταρά-
τσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 135.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες 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. 165.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με πη-
γάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 65.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

ΚΑΜΑΡΕΣ, κεντρικός δρόμος, πω-
λείται αγρόκτημα 8,5 στρέμματα. 
Κατάλληλο και για επιχείρηση. Τηλ.: 
22840 21789, 6944130223.

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. 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
- ΖΗΤΗΣΗ                      

ΝΑΟΥΣΑ, ζητείται διαμέρισμα ή 
δωμάτιο για ενοικίαση για την κα-
λοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 6936109600.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον 1ο όροφο με 1 υ/δ, σε κεντρικό 
σημείο με θέα θάλασσα είναι διαθέ-
σιμο για όλο το χρόνο. Τιμή: 300€. 
Τηλ.: 6974809328.

ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως επιπλωμένο. Τηλ.: 
6942432446, Κα  Ματίνα.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ), ενοι-
κιάζεται κατάστημα 55τ.μ. με 
εξωτερικούς χώρους κατάλληλο για 
γραφείο, φροντιστήριο ή φαρμακείο. 
Τηλ.: 6978220687. 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ενοικιάζονται 
επιπλωμένα διαμερίσματα για 
μήνα σεζόν ή χρόνο 100 μέτρα 
από την καλύτερη θάλασσα με α-
περιόριστη θέα. Τηλ.: 210 4511861, 
6947424831.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ανεξάρτητος 
όροφος 90τ.μ. σε καινούργια οικο-
δομή στο κέντρο. Κατάλληλος για 
επαγγελματική στέγη και κατοικία 
με A/C, καλοριφέρ, 3 δωμάτια, W.C.  
μπάνιο, 2 βεράντες, χωλ κλπ. Τηλ.: 
6932417400.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΜΦΙΑΛΗ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 75m2. Τηλ.: 22840 
21088.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστημα 
100τ.μ. στη διασταύρωση Νάου-
σας - Λευκών πλάι καταστήματος 
Γραφότυπου. Τηλ.: 22840 21328, 
6945973303.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα. Τηλ.: 6936529225.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΑΡΕΣ       ενοικιά-
ζεται οροφοδιαμέρισμα 120τ.μ. 
με 3 υπνοδωμάτια, 2 λου-
τρά, σαλοτραπεζαρία με τζάκι, 
κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6944895780, 2224031527.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis@yahoo.gr

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.

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.
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.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, με 10ετή πεί-
ρα σε παιδιά με ιδιαιτερότητες και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα από Βρε-

τανικό πανεπιστήμιο στον αυτισμό, 
παρέχει ψυχοεκπαιδευτικό πρό-
γραμμα σε παιδιά κατ’ οίκον καθώς 
και συμβουλευτική γονέων πάνω σε 
θέματα συμπεριφοράς του παιδιού 
για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο. Τηλ.: 6977341789. Κα 
Μαριλίζα Χιώτη. 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, κα-
τά παραγγελία, από έμπειρο 
αγιογράφο, σε τιμές λογικές. Τηλ.: 
6949612196.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει πρωινή εργασία 
σε ξενοδοχείο ως καμαριέρα ή σε 
μπουφέ ή και βραδινή εργασία για 
λάντζα. Τηλ.: 6986717114.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, παραδίδονται σε πολύ καλές 
τιμές (και καλοκαιρινή περίοδο). 
Τηλ.: 6948448274. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά ερ-
γασία receptionist, σερβίρισμα, 
μεταφορές, κατάστημα. Ομιλεί Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail: elpapasp@
yahoo.gr, Τηλ.: 6985920321.

ΚΥΡΙΑ, με καλές συστάσεις, α-
ναλαμβάνει φύλαξη παιδιών ή 
ηλικιωμένων ατόμων, πρωινό 
ωράριο, περιοχή Παροικία και Αντί-
παρος. Τηλ.: 6973741701.

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                      

TΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Minois 
Village» ζητά να προσλά-
βει: Receptionist με γνώση 
Αγγλικών και Γαλλικών, Υπεύθυνη 
πρωινών,  απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών,  Μπουφετζού σερβιτόρα για το 
Pool Bar απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών, θεραπεύτρια Spa  απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Τηλ.: 6932447867.

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΤΟΜΟ, ζητείται από 
νεοσυσταθείσα εταιρία για μόνιμη 
απασχόληση, ικανό να διαχειρίζεται 
πολλούς και διαφορετικούς τομείς, 
με ανώτερες σπουδές σε διοίκηση 
και μάνατζμεντ ή με ανώτερες σπου-
δές άλλης κατεύθυνσης αλλά με 
εμπειρία διοίκησης και μάνατζμεντ. 
Απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνι-
κής και της Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ, 
Ιντερνέτ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές 
με αποστολή βιογραφικού στη διεύ-
θυνση : future9@otenet.gr

ΨΗΣΤΗΣ, ζητείται για κατάστη-
μα εστίασης στην Αλυκή. Τηλ.: 
6970881293, 22840 42328.

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

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

ΦΟΥΣΚΩΤΟ 3,50μ.  με μηχανή 
25αρα, Johnson πωλείται 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ. 6977251567.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε άριστη κατάσταση, 

air condition 18.000 B.T.W μάρκα 
MIDEA. Τιμή: 400€. Παραδοσιακός 
μπουφές (2 κομμάτια). Τιμή: 400€. 
Καναπές κρεβάτι με στρώμα και 
μαξιλάρια. Τιμή: 250€. Βιτρίνα γω-
νιακή κλασική. Τιμή: 200€.  Τηλ.: 
6980497292.

ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ, πωλείται 4,40 μέτρα 
με μηχανή Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 
22840 42413.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, πωλείται σε λει-
τουργία στην Πάρο στο κεντρικό 
δρόμο Μάρπησσας, φουλ εξοπλι-
σμένο με πολλές δυνατότητες. Τιμή: 
10.000€. Τηλ.: 6950035604. 

ΨΥΓΕΙΟ, μεσαίου μεγέθους, πωλεί-
ται. Τιμή: 100€. Τηλ.: 6944641390. 

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

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.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, πω-
λείται πλήρης. Τηλ.: 6986821365. 

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  πω-
λείται στην Παροικία 70τ.μ. 
λόγω συνταξιοδότησης. Διαθέτει 
εμπόρευμα από χρώματα, εργαλεί-
α, αντλίες και ενεργειακά προϊόντα. 
Τηλ.: 22840 23810, 22840 24370, 
6979577109. 

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. 

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

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

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

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

TIARA 40› MID CABIN 96 μοντέλο 
με 2 340 ίππους και 700 ώρες λει-
τουργία σε άριστη κατάσταση και 
όλο τον εργοστασιακό εξοπλισμό 
πωλείται. Τηλ.: 6946507323 Κος Ιω-
ακειμίδης Βασίλης. 

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.

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.

Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr, http://www. photovoltaic.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήματα

Με φωτοβολταϊκά στις στέγες
...θα σας πληρώνει η ΔΕΗ!

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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Μάρκελος Βλασσόπουλος, 
προπονητής ιστιοπλοΐας

Ανοίγουμε πανιά…
Βασίλης Σωτηρίου, Μάρ-

κελος Βλασσόπουλος, Ερ-
μής Γκιόκας, Θανάσης Χα-
λασοχώρης, είναι οι τέσσερις 
προπονητές του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου στην ιστιοπλο-
ΐα, σε τμήματα αγωνιστικά και 
αθλητικά τμήματα για όλες τις 
ηλικίες. 

Οι τέσσερις προπονητές, 
αγωνίζονται και τα όλα δεί-
χνουν, ότι τα καταφέρνουν. 
Όπως αναφέρει στη ΦτΠ ο προ-
πονητής Μ. Βλασσόπουλος, το 
επίπεδο των αθλητών, κυρίως 
των αγωνιστικών τμημάτων είναι πολύ καλό.  
Άλλωστε, ο Ναυτικός Όμιλος της Πάρου είναι 
από τους καλύτερους σε όλη την Ελλάδα, με 
επιτυχίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στα αγωνιστικά τμήματα εκπαιδεύονται 25 
παιδιά από 6 έως 20 ετών. Οι μικροί από 9 
ετών και πάνω, παίρνουν μέρος στους αγώ-
νες, αλλά και παιδιά μικρότερα από 5 ετών 
μπορούν να εκπαιδεύονται εφόσον τους 
αρέσει η θάλασσα και το άθλημα. 

Οι προπονήσεις είναι 5 ώρες την εβδομά-
δα και ανάλογα με το επίπεδο, αυξάνονται 
έως 20 ώρες την εβδομάδα. Η δουλειά που 
γίνεται είναι πολύ σημαντική. Πολύ μεγάλη 
ευθύνη των προπονητών, κυρίως στα πρώτα 
βήματα. Κάθε παιδί έχει το δικό του σκάφος 
και κατά την προπόνηση συνοδεύονται από 
δύο προπονητές που ακολουθούν τα ιστιο-
πλοϊκά με φουσκωτό σκάφος, ώστε τα παιδιά 
να νοιώθουν ασφάλεια.   

Το άθλημα αρκετά παρεξηγημένο ως 
προς κόστος, λέει ο κ. Βλασσόπουλος. Θεω-
ρείται άθλημα για λίγους, ενώ στην πραγμα-
τικότητα κοστίζει όσο και τα κοινά αθλήματα, 
90 ευρώ το μήνα. 

Τονίζει επίσης, ότι η ιστιοπλοΐα είναι ένα 

άθλημα, που στην Πάρο νέοι και μεγάλοι 
μπορούν να το εξασκούν 12 μήνες το χρόνο. 
Γενικώς το νησί προσφέρει ιδανικές συνθή-
κες. Άνεμος και κυματισμός ενδείκνυνται για 
το άθλημα. Ακόμη, μπορεί  ένας αθλητής ν’ 
αθληθεί και εντός και εκτός του κόλπου της 
Παροικίας. Είναι σημαντικό, τονίζει,  για αν-

θρώπους που μεγαλώνουν σ’ 
ένα νησί να γνωρίζουν πως θα 
χειριστούν με ασφάλεια κάποιο 
σκάφος και να μαθαίνουν τους 
κανόνες ασφαλείας γύρω από 
το σκάφος και τη θάλασσα. 

Ο κ. Βλασσόπουλος προπο-
νεί τμήματα ενηλίκων, ανοιχτής 
θαλάσσης και τμήματα νέων 
αθλητών. 

Την περίοδο αυτή γίνεται 
προετοιμασία των καλοκαιρι-
νών τμημάτων και ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι εγγραφές. Με τη 
λήξη του σχολικού έτους, θ’ 

αρχίσουν όλα τα τμήματα να λειτουργούν. 
Ο Ναυτικός Όμιλος, δίνει τη δυνατότητα 

σε νέους αθλητές  με δωρεάν μαθήματα να 
γνωρίσουν το άθλημα της ιστιολοΐας. Φέτος 
ο θεσμός αυτός που ονομάζεται "Ανοιχτές 
Ημέρες" γίνεται το Σάββατο 4 Ιουνίου με 2 
γκρούπ, ένα στις 10 το πρωί και ένα δεύτερο 
στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
3 - 10 JUN 2011
until 6 Jun, WTA Women’s Future Tennis Tour-
naments at Paros Tennis & Sports Club in Aghia 
Irini.  Info: www.parostennisclub.com

3-5 Jun, Family Constellation workshop with 
Haritini Papkirillou (in Greek) at Tao's Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.
com

3-15 Jun, Hara Hatzi art exhibition at Galerie 
Pontoporos, Naoussa. Info: 22840-52242.

3 Jun, 7.30pm, Student Art & Photography 
Exhibition at the Aegean Center, Paroikia. Info: 
22840-23287. 

3 Jun, 8.30pm, Friday Movie Club 'Zeitgeist 
Addendum' at Tao's Center, Ambelas. Entrance 
Free. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

3 Jun, 9pm, Performance of "Agapimeno mou 
Imerologio" (Dear Diary) by the XON (Folkdance 
Group of Naoussa) theatre group at the theatre 
of the Environmental & Cultural Park of Paros, 
Ai.Yiannis Detis, near Naoussa.  
3 Jun, 10pm, Panigyri (celebration) for the Ana-
lypsis with live music at Fisilani's Restaurant, 
Logaras Beach. 

4 Jun, 10am, "Ela na Paixoume" - Open Day 
at NOP (Nautical Club of Paros), Livadia Beach, 
Paroikia. Hours: 10am-12pm & 1-3pm.  Info: 
22840-21800, 697-471-7978. 

4 Jun, 8.30pm, Performance by Music Dance 
& Theatre Group of Naoussa, in the courtyard 
of Panaghia Church, Naoussa. Info: Ipapandi 
22840-52284. 

4-5 Jun: Cycling weekend at the Environmen-
tal & Cultural Park Ai Yiannis Detis to celebrate 
World Environment Day. Sat: Mountain Biking 
event. Sun: Cycling Tour of Paros & party. Info: 
22840-53560, 697-490-3604, www.parkoparos.
gr 

4 & 5 Jun, 8pm, the Theatrical Workshop of 
the 2nd Dimotiko School of Paroikia present "De 
Ftaio ego pou Megalono" (I'm not to Blame for 
Growing up) at the Archilochos Hall, Paroikia. 

4 & 5 Jun, 8.30pm, Aegean Center Vocal En-
semble a cappella concert at Aghios Antonios 
Catholic Church, Paroikia. Info: 22840-23287.

5 Jun, World Environment Day, designated by 
the U.N. to raise awareness of the environment. 
See www.unep.org/wed
 
5 Jun, 11am, PAWS (Paros Animal Welfare 
Society) general assembly & elections at the Ar-
chilochos Hall, Paroikia. Info: 697-506-0927. 
6 Jun-2 Jul, Sculpting symposium at Ancient 
Quarry of Marathi with  cultural events and 
sculptors creating works in Parian marble. Info: 
22840-22860. 

8-10 Jun, Feldenkrais workshop with Motti 
Salomon at Tao's Center, Ambelas. Info: 22840-
28882, www.taos-greece.com
 
8 Jun, 8.30am, Volunteer beach clean-up at 
Ambelas organised by the Ambelas Cultural As-
sociation. Info: 22840-52362.
10 Jun, Opening of “Paros & Marble” exhibition 
(sculptures, pictures, books and paintings) at 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Until 29/6. 
Info: 22840-22860. 

10 Jun, around 8pm, Annual celebration of 
"Whistling John's" birthday. Musical evening at 
Grigori's (To Thalassaki) at Logaras Beach. Local 
and visiting musicians and performers welcome.

10-13 Jun, ‘Paros Cup’ sailing regatta organ-
ised by NOP. Info: Lefteris 694-593-2931, www.
paros-sailing.gr

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

Call for Better Health Services
Officials from the municipal authorities of Paros 
and Antiparos gathered at the Archilochos Hall on 
25 May in front of an audience of citizens and rep-
resentatives of local associations to speak about 
the persistent problems affecting the operation 
of the Paroikia health centre and to decide on 
future actions to be taken in this respect. Open-
ing the discussion, Mayor Christos Vlachoyiannis 
severely criticised the negative stance of the Min-
ister of Health, who refused to meet a delegation 
of Parian officials during a scheduled visit of the 
Ministry a few weeks ago. “The officials of the 
Ministry of Health say that we are exaggerating,” 
said Vlachoyiannis, “but is that so?  The facts are 
that we had two paediatricians at the health centre 
and now have none, the students of the island’s 
primary schools were not inoculated against tu-
berculosis, though schoolchildren in the rest of 
the country were,  the health centre has no gy-
naecologist, the four trainee doctors are ready to 
depart and no-one is willing to take their place, 
Marpissa has no doctor and the doctor who came 
to Naoussa has left.” 
Participants at the meeting decided to send an 
open letter to the office of the district attorney, 
as well as to the head of the Ministry of Health, 
setting out once more the problems facing the 
island’s health system and making clear that lo-
cal residents are willing to participate in dynamic 
actions so that their voice is heard. It was also de-
cided for a delegation of officials from both islands 
to carry out an unscheduled visit to the Health 
Ministry and request a meeting with Minister An-
dreas Loverdos.  
The only good news coming out of the meeting is 
that the air ambulance will recommence its flights 
at the beginning of June, as legal difficulties that 
prevented it from getting off the ground have been 
resolved.
Foni tis Parou 163 / 27 May 2011

Paros Ideally Placed as Sailing Hub
Professionals engaged in the sailing industry 
highlighted the problems their sector is facing and 
asked for measures to be taken to enhance the 
reputation of Paros as a sailing destination. Situat-
ed in the heart of the Cyclades, the island is ideally 
placed to become a major sailing hub.  However, 
it needs to upgrade existing facilities and to obtain 
proper marinas for sailing boats with water, elec-
tricity and repair facilities. It also needs to create 
more space in the harbour for yachts to be able 
to anchor. On a number of occasions, the sail-
ing professionals said, yachts have been obliged 
to anchor in the middle of Paroikia bay and their 
passengers had to rely on inflatables to reach 
shore. Also repair and maintenance work, as well 
as supplying of yachts with fuel, is often carried 
out in the open sea, casting a negative light on the 
island’s sailing industry and discouraging yachts-
men from returning to Paros.
Foni tis Parou 163 / 27 May 2011

Traffic Restrictions
The municipality announces that vehicles will be 
prohibited in Manto Mavrogenous Square from 1 
June to 30 September except for vehicles sup-
plying local shops that will be allowed access to 
the square from 6-9am & 2-5pm. Alygaria Square 
will be closed to vehicles throughout the year. The 
seafront road will be closed to vehicles from 1 
June to 30 September from 7pm to 9am.
Press Release - Paros Municipality - 27 May 2011

New Cultural Association
After a fruitful discussion between residents of 
Ambelas we have decided to proceed with the 
creation of an association called “The Cultural As-
sociation of Ambelas”. We call upon all those who 
reside for short or long periods in the area to em-
brace our efforts and take part in our actions. On 
8 June we will carry out a cleaning excursion of 
the small harbour and beach of Ambelas and we 
invite volunteers to join our efforts. We will start 
the clean-up exercise at 8.30am. Put your hats 
and gloves on and come along!  Contact us on 
ampelasparos@yahoo.gr 
Press Release - Ambelas Cultural Association - 28 
May 2011

λακωνικά
Ο καινούργιος λιμενάρχης είναι 

σωστός στο έργο του και τον 
υποστηρίζει ολόκληρος ο Πα-

ριανός Λαός. Αυστηρός, αλλά δίκαιος, 
είναι αποφασισμένος να βάλει τάξη 
στα κακώς κείμενα. Το μήνυμα να το 
πάρουν όσοι νομίζουν ότι μπορούν να 
αυθαιρετούν και να παρανομούν και 
καλά θα κάνουν να τηρούν τους νό-
μους και  να μην εκτοξεύουν απειλές. 
Στο πλευρό του θα βρίσκονται πάντα 
όλοι οι πολίτες του νησιού.                  Α.Γ.

ΨΑΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Οδηγός Θερινών ∆ιακοπών

Θέλει να δει, να γευτεί, να διασκεδάσει!

Για να σε βρει, µπες κι εσύ

...στις σελίδες του!!!

22840 53555
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Να συνδυάσουμε
το αυθόρμητο
με τη συνειδητή
πολιτική επιλογή 

συνέχεια από σελ.1
Για τον καθένα από όλους αυτούς που σήμερα κινητο-

ποιούνται το πραγματικό δίλημμα είναι: ποια πολιτική εί-
ναι αυτή που θα ανατρέψει όλα αυτά που μας οδήγησαν 
σήμερα στην ολέθρια καταστροφική κατάσταση; Ποιοι 
πολιτικοί – κομματικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που πρε-
σβεύουν την «άλλη άποψη», που θα μας οδηγήσουν 
μακριά από τις ανισότητες της κοινωνίας μας που δημι-
ουργεί μεγιστάνες από τον ιδρώτα και το αίμα της με-
γάλης πλειοψηφίας του λαού μας;

Χρειάζεται λοιπόν το «κίνημα των αγανακτισμένων» να 
κάνει τις δικές του επιλογές, όχι απλά «όλα κάτω», αλλά να 
επιλέξει και να προβάλλει την πολιτική εκείνη που θα δώσει 

πραγματικά διέξοδα στα σημερινά αδιέξοδα. 
Ας αναλογιστούμε όλοι, μήπως τα «χορτασμένα Μ.Μ.Ε.» 

που - σύμφωνα με τις εντολές που έχουν - παρουσιάζουν το 
κίνημα των αγανακτισμένων, αποστασιοποιημένο από κόμ-
ματα και παρατάξεις, θέλουν πραγματικά να μπερδέψουν και 
να αποτρέψουν τους χιλιάδες ανθρώπους που διαδηλώνουν 
από το να ψάξουν για άλλη πολιτική πρόταση. Να τους απο-
τρέψουν από την επιλογή της ουσιαστικής ανατροπής της κυ-
ρίαρχης πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών. 

Τις επόμενες ώρες – μέρες, ίσως το κίνημα των αγανακτι-
σμένων να αντιμετωπίσει τη βία του σημερινού πολιτι-
κού συστήματος των αδιεξόδων. Βία όμως δεν είναι μόνο 
τα ΜΑΤ, τα δακρυγόνα και ότι άλλο διαθέτει ο κατασταλτικός 
μηχανισμός.

Βία είναι και τα «εκβιαστικά διλήμματα» του τύπου «μην 
κινητοποιείσθε γιατί θα … πτωχεύσουμε». 

Βία είναι και η φιλοσοφία του «αναποτελεσματικού αγώ-
να», που θα προσπαθήσουν να εμφυσήσουν στους διαδηλω-
τες  οι γνωστοί μηχανισμοί μετά από 10 -15 ημέρες κινητο-
ποιήσεων χωρίς φανερά αποτελέσματα.

Βία είναι και η δράση μέσα στις μάζες των διαδηλωτών 
γνωστών προβοκατόρικων στοιχείων, που μπορεί εύκολα να 

οδηγήσουν σε ακραίες εκδηλώσεις  - έκτροπα. 
Γίνεται φανερό ότι η αυθόρμητη κινητοποίηση των 

χιλιάδων αγανακτισμένων – προδομένων συμπολιτών 
μας πρέπει να συνδυαστεί με τη συνειδητή πολιτική 
επιλογή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτού  
του αγώνα. 

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι ο «αντίπα-
λος», που δεν είναι άλλος από την κυρίαρχη πολιτική των τε-
λευταίων δεκαετιών, δεν παραδίδεται, δεν εγκαταλείπει έτσι 
εύκολα την εξουσία και τα πλούτη που του εξασφαλίζει το 
σύστημα. Είναι σίγουρο ότι θα παλέψει σκληρά και θα έχουμε 
πολύ δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. 

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας αυτός 
θα είναι μακρύς και επίπονος και δεν φτάνει να γεμίζουμε 
μόνο τις πλατείες της Ελλάδας. Ο αγώνας που έχει στόχο να 
ανατρέψει την κυρίαρχη πολιτική που μας οδήγησε στα ση-
μερινά αδιέξοδα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και όπως γράφει ο 
Οδυσσέας Ελύτης:

"Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή 
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ...
Θέλει νεκρούς χιλιάδες να είναι στους τροχούς
Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους"...                     

με το φακό
 της 

Εαρινή αιμοδοσία σε Πάρο & Αντίπαρο

Από την εκδήλωση στη μνήμη του ήρωα Νικόλα Στέλλα


