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minois village 

Η «ταλαιπωρία» 
του υγειονομικού αε-
ροσκάφος δεν έχει 
τελειωμό. Μετά από 
μεγάλο χρονικό διά-
στημα στο έδαφος, το 
αεροσκάφος σήμερα, 
είναι έτοιμο για απο-
γείωση. Έχουν γίνει 
όλοι οι απαραίτητοι 
έλεγχοι, πιλότοι έχουν 
προσληφθεί και μάλι-
στα τέσσερις, σύμφω-
να με τον Δημοτικό 
Σύμβουλο, πιλότο Ευ-
ριπίδη Ακάλεστο κατά 
την ενημέρωση του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου, δύο πλήρους 
απασχόλησης και δύο 
μερικής, όμως από το Κέντρο Υγείας δεν καλείται να 
πραγματοποιήσει αεροδιακομιδές, πλην μιας που έγινε 
με ευθύνη του γιατρού Γ. Τζανίδη. 

Οι διακομιδές εξακολουθούν να γίνονται με το πλοίο 
της γραμμής, με άλλα πτητικά μέσα και ασφαλώς με το 
καΐκι από τη Νάξο, το οποίο δεν έχει τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για διακομιδή ασθενούς. 

Η μη χρησιμοποίηση του υγειονομικού αεροσκάφους 
«κολλάει» στον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου 
Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε, ο οποίος ζήτησε κατά τη 

συνάντησή του με τον 
Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάν-
νη και τον πιλότο Ευρ. 
Ακάλεστο, όλα τα έγγρα-
φα που πιστοποιούν την 
ετοιμότητα του αερο-
σκάφους. 

Στη ΦτΠ ο κ. Γκαμπρι-
έλ δήλωσε: Εγώ δεν είπα 
ποτέ όχι. Το θέλω το 
υγειονομικό αεροσκά-
φος, αλλά θα πρέπει να 
έχω όλα τα στοιχεία και 
τα δεδομένα…

Έτσι, έως ότου πά-
ρει όλα τα στοιχεία, ο κ. 
Ανδρόνε, το αεροσκά-
φος δεν θα καλείται για 
αεροδιακομιδές και ας 

υπάρχουν ανάγκες. 
Τα εύλογα ερωτήματα που κάθε καλοπροαίρετος συ-

μπολίτης μας θέτει για την επίμονη αυτή στάση του Επι-
στημονικού Διευθυντή του Κ.Υ., είναι: 

Όλοι οι Ελεγκτικοί Οργανισμοί που έδωσαν τα πιστο-
ποιητικά για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους 
είναι αναξιόπιστοι;

Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει γνώσεις ναυπη-
γικής για να κρίνει αν τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά 
είναι σωστά;

«Παρακαλούμε 
για τις ενέργειές σας»

Βελέντζειο Ίδρυμα: Σε πλήρη ετοιμότητα το υγειονομικό αεροσκάφος

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ

συνέχεια σελ. 3

Ο εσωτερικός χώρος του υγειονομικού αεροσκάφους

Ανησυχητικά μαντάτα
του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

Το τι σημαίνει «μνημόνιο» το έχουμε ζήσει και όλοι υφι-
στάμεθα τις συνέπειες. Το τι μας περιμένει με το «μεσοπρό-
θεσμο πρόγραμμα», ίσως κανένας να μην μπορεί ακόμη με 
σαφήνεια να μας περιγράψει, ωστόσο το υποψιαζόμαστε 
και εντείνεται η ανησυχία μας…

Στην εποχή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος, οι κοινωνικές παροχές πετσοκόβονται και 
κατά συνέπεια, καταρρέουν οι κοινωνικές υποδομές. 

Εμείς εδώ στην Πάρο – Αντίπαρο έχουμε πάρει μια έντο-
νη, πικρή γεύση από αυτές τις επιλογές, αφού είμαστε θε-
ατές της πορείας αποσύνθεσης των υπηρεσιών υγείας στα 
νησιά μας. Μετά την υγεία, έρχεται η ώρα της παιδείας να 
υποστεί τις συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής των 
μνημονίων. 

Έγκυρες πληροφορίες από τις εκτυπωτικές μονάδες 
της Αθήνας, που κάθε χρόνο τυπώνουν τα σχολικά βιβλία, 
αναφέρουν ότι ακόμη δεν έχει αρχίσει η εκτύπωση των 
βιβλίων. Άλλες χρονιές, αυτή την περίοδο, η παραγωγή 
βρισκόταν σχεδόν στο τέλος της. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει, 
γιατί ο αντίστοιχος οργανισμός δεν έχει εισάγει ακόμη το 
χαρτί που θα χρειαστεί για την εκτύπωση και έκδοση των 
σχολικών βιβλίων. Δεν έγινε εισαγωγή, γιατί δεν υπάρ-
χουν τα σχετικά κονδύλια…

Αν σκεφτούμε ότι φέτος, λόγω Καλλικράτη, η υπόθε-
ση των σχολείων έχει περάσει στην ευθύνη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης χωρίς ασφαλώς, τα απαραίτητα κονδύλια, 
καταλαβαίνουμε όλοι τι έχει να γίνει με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς. 

Πως θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των 
σχολείων;

Πως θα εξασφαλιστεί το ακριβότερο φέτος πετρέλαιο 
θέρμανσης;

Αυτοί οι φόβοι, σε συνδυασμό με τα κακά μαντάτα από 
την Αθήνα, θα πρέπει να μας ανησυχήσουν όλους. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι σύλλογοι γονέων και κη-
δεμόνων και τα μαθητικά συμβούλια, πρέπει από τώρα να 
ετοιμαστούν για ν’ αντιμετωπίσουν τις όποιες συνέπειες 
της μνημονιακής πολιτικής και στην Παιδεία. 

Να ετοιμαστούμε και να οργανωθούμε, γιατί τα μα-
ντάτα είναι ανησυχητικά!
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Δυναμική της παρακμής
Με τον τίτλο «Η αυτόνομη δυναμική της παρακμής» ο 

Χρήστος Γιανναράς είχε δημοσιεύσει άρθρο πριν μερικά 
χρόνια στην «Καθημερινή». Η παρακμή μας ζύγωνε από 
κοντά ολοένα περισσότερο με διάφορους τρόπους και δεν 
είχαμε μυαλό και μέσα να προφυλαχθούμε. Γράφει ο κα-
θηγητής στην αρχή του άρθρου του: «Ποια συμπτώματα 
πιστοποιούν την παρακμή ενός κόμματος ή όποιου άλλου 
συλλογικού σχήματος ή και ολόκληρης μιας κοινωνίας; 
Καίριο σύμπτωμα παρακμής αναδεικνύεται ο ανέμελος 
εθισμός στην απουσία κεντρικού στόχου, σαφούς «ορά-
ματος». Δεν ενδιαφέρει ούτε προβληματίζει ο άξονας των 
αναγκών, η ιδιαιτερότητα των επιδιώξεων. Η παρακμή 
είναι πάντοτε μια επιπόλαιη περίσταση στα δευτερεύοντα 
κι επουσιώδη, είναι η συλλογική απώλεια διάκρισης του 
ουσιώδους από το ασήμαντο, του πρωτεύοντος από το 
μηδαμινό, του καθολικού από το αποσπασματικό. Καίριο 
σύμπτωμα παρακμής είναι η μονομέρεια προσκόλλησης 
στα επιμέρους».

Αυτά και πολλά άλλα αναγνωρίζονται ως συμπτώματα 
της παρακμής της κοινωνίας μας. Το πολιτικό σύστημα 
και οι πολιτικοί δίνουν κάθε μέρα άριστα παραδείγματα 
για μελέτη του φαινομένου. Από τα λόγια και τις πράξεις 
των αρχηγών των κομμάτων, μέχρι τα παιχνίδια με την 
δήθεν κυβέρνηση ενότητας και από τις δηλώσεις πολλών 
βουλευτών, μπορεί κανείς να βγάλει σπουδαία συμπερά-
σματα. Οι αιτίες της παρακμής απαιτούν εμβάθυνση και 
καλή γνώση της ιστορίας. Δεν ασκηθήκαμε δυστυχώς 
στην αυτοκριτική και πάντα είναι οι απέναντι που φταίνε. 
Στη χώρα μας παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο, να 
παρακμάσουμε πριν προλάβουμε να ακμάσουμε πρώτα! 

Από τους μαζεύοντες υπογραφές για τις ταυτότητες 
κάτω από τα λάβαρα της Επανάστασης του 21 μέχρι τα 
αναβολικά στον αθλητισμό, από τις δόξες, τους φανατι-
σμούς και τις μαφίες του ποδοσφαίρου μέχρι τις φαντα-
σμαγορίες των Ολυμπιακών αγώνων, το κακό είχε προ-
ειδοποιήσει με σειρήνες. Φασαρίες και διαδηλώσεις για 
το όνομα γειτονικού κράτους, τα χάλια της τηλεόρασης, η 
συνήθεια στο φακελάκι, ο εθισμός στη μίζα και το μπαξίσι, 
παρατεταμένοι συριγμοί κινδύνου.  

H κρίση είναι γενική, σήψη ηθική, εκτεταμένη παντού, 
από τη διαφθορά των πολιτικών, μέχρι τα κοιμητήρια-επι-
χειρήσεις της εκκλησίας και μέχρι το ποδόσφαιρο.

Η ασυνεννοησία των πολιτικών μπροστά στην επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας δείχνει ότι 
μπορούμε να πάμε και πιο κάτω. Τα συνδικάτα και οι βο-
λεμένοι όλοι μίλησαν για πολλά, απείλησαν ότι θα κατεβά-
σουν τους διακόπτες (τους κατεβάζουν ήδη) και θα χυθεί 
αίμα, για να μη χάσουν τα κεκτημένα. Πρόβλημα μέγα κι 
αυτό, πρώτο και βαρύτερο όμως όλων η ανεργία και η 
περιθωριοποίηση των νέων. Εδώ έπρεπε να εστιαστεί το 
μέγιστο της προσοχής, αν υπήρχε στοιχειώδης σοβαρότη-
τα, ενδιαφέρον και σεβασμός. Ο πολύς και άδειος λόγος,  
η μέριμνα για την εμφάνιση και τη βιτρίνα, η απόκρυψη 
της αλήθειας, η εμμονή στις συμβάσεις, η υπερβολή της 
ιδιοτέλειας, η εξουσιολαγνεία με τις κοκορομαχίες που τη 
συνοδεύουν, οι ακκισμοί πολιτικών και γυάλινων της τη-
λεόρασης, αποτελούν κι αυτά εκδηλώσεις της παρακμής 
και ο θεός βοηθός.
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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 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, 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: Πρατήριο ΕΛΙΝ, 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.

Πένθος 
Την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011, έφυγε από την ζωή ο πολυαγαπη-

μένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός Πολυχρόνης Βα-
βανός, ετών 72. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Παριανούς συγγε-
νείς και φίλους που συμμετείχαν στο πένθος μας. Το σαρανταήμερο 
μνημόσυνο θα τελεστεί το Σάββατο 16 Ιουλίου 2011 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Μάρμαρα Πάρου.

 Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα αδέλφια.

Ψήφισμα
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, συνήλ-

θε στα γραφεία της κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιότατου Προέδρου της, Μητροπολίτη 
Παροναξίας κ.κ. Καλλινίκου σήμερα 19 Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00μ.μ. 
ύστερα από την εις Κύριον εκδημίαν, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΙΟΡΔΑΝΗ

Επιτίμου μέλους της Διοικούσης Επιτροπής του Ι. Π. Προσκυνήματος.
Στην συνεδρίαση, παρέστησαν όλα τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής. Στην εκτενή εισή-

γησή του ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος, αφού αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του μεταστά-
ντος, εξήρε αφ’ ενός μεν την ευσέβεια, το ήθος, την ευγένεια και αφ’ ετέρου, τις ανεκτίμητες 
υπηρεσίες που προσέφερε στο Ιερό Προσκύνημα από της συστάσεώς του και καθ’ όλη την  
υπηρεσία του, ως τακτικό μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
1) Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες του Ιερού Προσκυνήματος και να κτυπήσουν πέν-

θιμα οι καμπάνες του, κατά την ημέρα της κηδείας του.
2) Να παραστεί σύσσωμη η Διοικούσα Επιτροπή εις την εξόδιο ακολουθία.
3) Να διατεθεί το ποσόν των χιλίων  (1.000) Ευρώ αντί στεφάνου, στο Εκκλησιαστικό Γη-

ροκομείο Πάρου. 
4) Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα από μέλους της αντιπροσωπείας του Ιερού Προσκυ-

νήματος, κατά την εξόδιο τελετή.
5) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στο περιοδικό του Ιερού Προσκυνήματος και στον 

τοπικό και κυκλαδικό Τύπο.
Αυγουστίνος Κεφάλας, Πρωτοπρ. Χρήστος Φουρνιστάκης, Πρωτοπρ. Στυλιανός 

Μπιζάς, Αναστάσιος Χερουβείμ, Ευθύμιος Κυδωνιεύς, Ιωάννης Μπιζάς

Ευχαριστήριο
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κώστου Ειρήνη Ρούσσου, ευχαριστεί τον Ιερό Κλή-

ρο, τον Δήμο, την ΚΔΕΠΑΠ, το Σύλλογο ΜΕΑΣ Κώστου, το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
Νάουσας Πάρου, το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου και όλο τον κόσμο που παραβρέθηκαν και 
συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Αθανασίου του Παρίου.

Ευχαριστεί επίσης θερμά, όλους όσοι βοήθησαν στην καθαριότητα, προετοιμασία και ορ-
γάνωση του πανηγυριού του Αγίου Αθανασίου, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία, αφού ο κό-
σμος διασκέδασε με πολύ κέφι έως αργά το βράδυ. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στον Κώστο, δίδαξε σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας και ανακηρύχθηκε Άγιος. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή σε μας να τον τιμούμε όπως 
αρμόζει στο Μέγα Δάσκαλο, που η ζωή του ξεκίνησε από το χωριό μας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πρόκληση ενδιαφέροντος
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Παμμε-

γίστων Ταξιαρχών Παροικίας Πάρου δια της υπ’ αριθμ. 3/2011 απο-
φάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Παροναξίας προτίθεται να αναθέσει την επίβλεψη του έργου «Στε-
ρέωση και αποκατάσταση των  Ιερών Ναών Αγίου Κωνσταντίνου 
και Ελένης και Ευαγγελιστρίας στη θέση Κάστρο Παροικίας, νήσου 
Πάρου» του οποίου η μελέτη έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΑΣ και την 
ΔΑΒΜΜ (αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/43811/876/20-4-2011).

Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσω-
πα ή ενώσεις φυσικών προσώπων) να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
– προσφορά στα γραφεία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου .

(Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ -12:00 μ.μ.) από 23/6/2011 
έως 8/7/2011. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες μηχα-
νικοί με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών 
κτιρίων και εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα.

Στο φάκελο αίτησης –προσφοράς θα περιλαμβάνονται αναλυτικά 
βιογραφικά σημειώματα και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραί-
τητα για την τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και της εμπειρίας που 
απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος έργου.

Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο περιλαμβάνονται στο φάκελο 
της μελέτης ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο του Ιερού Ναού και 
τίθεται στην διάθεση των υποψηφίων ώστε να συντάξουν την προ-
σφορά τους, 

από την 23/6/2011 και ώρα 10:00 π.μ -12:00 μεσημβρινή, Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή. (Τηλ. Επικοιν. 2284024890).

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Προτάσεις για την υγεία
Τη συμπαράστασή του προς την Επιτροπή Αγώνα για την υγεία, εκφράζει με ανακοίνω-

σή του προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο Σύλλογος ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-
Αντιπαρου «Μαντώ Μαυρογένους» και παράλληλα προτείνει:  • να σταλεί ανοικτή επιστολή 
διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. • Να ζητηθεί η βοήθεια των 
Βουλευτών και Πολιτικών θεσμικών παραγόντων του νομού Κυκλάδων. • Να γίνει μετάβαση 
των Δημοτικών Συμβουλίων Πάρου, Αντιπάρου καθώς και των Πρόεδρων των φορέων και 
συλλόγων των νησιών μας στην Αθήνα και κατάληψη του Υπουργείου Υγείας με αίτημα τη 
συνάντηση με τον Υπουργό.  • Να σταλεί  επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και να ζητάει 
την αρωγή του στα προβλήματα των κενών θέσεων που έχει το Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Οι αποφάσεις αυτές του συλλόγου ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε στις 
2 Ιουνίου. 

Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Μπιζάς. 

Σεμινάρια 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

Το πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στα πλαίσια του Ευρωπα-
ϊκού Προγράμματος LitusGo (www.litusgo.eu)  διοργανώνει 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις τοπικές αρχές και τους κατοί-
κους των νησιών τη Δευτέρα, 4 και Τρίτη, 5 Ιουλίου στην 
Παροικιά της Πάρου (αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Αρχι-
λόχου, 17:00-21:00). 

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και θα δοθεί 
βεβαίωση παρακολούθησης. Θα προηγηθεί παρουσίαση του 
Προγράμματος LitusGo, το Σάββατο 2 Ιουλίου και ώρα 11:00 
(αίθουσα Αρχιλόχου).  

Στόχος της σειράς σεμιναρίων είναι να καλύψει το κενό 
πληροφόρησης που υπάρχει αναφορικά με την ιδιαίτερη δια-
χείριση των παράκτιων περιοχών. Η παράκτια ζώνη είναι από 
τις πιο ενδιαφέρουσες, αλλά και περισσότερο ευάλωτες πε-
ριοχές. Δεκάδες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα και για το 
λόγο αυτό, η ιδιαίτερη διαχείρισή τους είναι σημαντική για τη 
διατήρηση της αισθητικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 
οικονομικής αξίας των περιοχών αυτών.

Το  LitusGo αφορά την επαγγελματική κατάρτιση όλων των 
ανθρώπων και ομάδων εκείνων που δραστηριοποιούνται σε 
παράκτιες περιοχές (τοπικές αρχές, ΜΚΟ και μέσω αυτών 
στους αντίστοιχους επαγγελματίες), προκειμένου να μπο-
ρούν να δρουν και να λαμβάνουν αποφάσεις, συνδυάζοντας 
τις αρχές της αειφορίας, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παράκτιων Περιοχών (ICZM) και την επίγνωση των επιπτώ-
σεων της κλιματικής αλλαγής.

Δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου
Δράσεις 
και προσφορά

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου, προκειμένου να ενισχύ-
σει τη φιλαναγνωσία στα σχολεία του νησιού, προσέφερε- 
με απόφαση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. - τα βιβλία της απόσυρσης 
του έτους 2008 σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθ-
μίδων, προς ενίσχυση των βιβλιοθηκών τους. Τα σχολεία 
που επωφελήθηκαν της προσφοράς ήταν: ΕΠΑΛ, Δημοτι-
κό Σχολείο Νάουσας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας, 1ο 
Νηπιαγωγείο Παροικίας, Γενικό Λύκειο Παροικίας, Γυμνά-
σιο Αντιπάρου.

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε επίσης, προσπάθειες ανανέωσης 
της ιστοσελίδας της, ενώ με τη χρηματοδότηση των 2.000 
ευρώ από το Δήμο παρήγγειλε βιβλία, οι νέοι τίτλοι των 
οποίων, αναμένονται στο τέλος του καλοκαιριού

Ακόμη, στο πλαίσιο εθελοντικής περιβαλλοντικής δρά-
σης, περίπου 20 φοιτητές του Πανεπιστημίου της Indiana, 
Purdue University  Indianapolis σε συνεργασία με την 
Τουριστική Επιτροπή Δήμου Πάρου και την Δημοτική Βι-
βλιοθήκη, θα καθαρίσουν και φέτος ακτές και κεντρικούς 
δρόμους του νησιού, από 30 Ιουνίου – 20 Ιουλίου.

Την βιβλιοθήκη επισκεύθηκαν, 2 τμήματα της Α’ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, 2 τμήματα της Α’ τάξης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει με καλοκαιρινό ωράριο 
από 1/7 έως και 5/8. Οι ώρες λειτουργίας καθημερινά θα 
είναι μόνον πρωινές: 10:00 – 15:00
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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

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°.

Η διοίκηση του Βελέντζειου Ιδρύματος, ο Δήμαρχος Πάρου και ο Ευρ. Ακάλεστος 
που θα πιλοτάρει ο ίδιος το αεροσκάφος, ρισκάρουν …μπλοφάροντας;

 Είναι άραγε πιο ασφαλές να μεταφέρονται ασθενείς με το καΐκι από τη Νάξο, που 
δεν είναι εξοπλισμένο, από ένα αεροσκάφος πλήρως εξοπλισμένο;

Ο κ. Ανδρόνε δεσμεύτηκε ωστόσο, να δώσει σύντομα απάντηση, αφού ελέγξει όλα 
τα στοιχεία που θα του προσκομιστούν, για το τι μέλει γενέσθαι με το υγειονομικό 
αεροσκάφος και το Κέντρο Υγείας. 

Το Βελέντζειο Ίδρυμα πάντως με ενημερωτικό σημείωμα, που υπογράφουν η Πρό-
εδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος, ενημερώνουν για την όλη 
κατάσταση το ΕΚΑΒ, τη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, 
τον Επιστημονικό Διευθυντή και 2 ακόμη γιατρούς του Κέντρου υγείας.

Ενημερωτικό σημείωμα
«Σας γνωρίζουμε ότι από 120-6-2011 το υγειονομικό αεροσκάφος του Βελέντζειου 

Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου βρίσκεται στην Πάρο, σε πλήρη ετοιμό-
τητα, για την κάλυψη των αναγκών αεροδιακομιδής ασθενών. 

Εν όψει απουσίας του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πάρου, λόγω 
πολυήμερης αδείας του, δεν κατέστη δυνατή την επόμενη ημέρα, στις 13-6-2011, 
η ενημέρωση αρμοδίως του κέντρου Υγείας Πάρου περί άφιξης του υγειονομικού 
αεροσκάφους. 

Παρ’ όλα αυτά, στις 14-6-2011, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πρώτη αεροδιακο-
μιδή ασθενούς, της οποίας η αναγκαιότητα κρίθηκε από τον Γενικό Ιατρό του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, κ. Γεώργιο Τζανίδη.

Εχτές, 23-6-2011 και ενώ είχε επιστρέψει στην Πάρο και αναλάβει τα καθήκοντά 
του ο Επιστημονικός Διευθυντής Του Κέντρου Υγείας Πάρου, μετά από πρόταση – 
αίτημα του Βελέντζειου Ιδρύματος και του Δημάρχου Πάρου, ενημερώθηκε αρμο-
δίως, στο γραφείο του Δημάρχου, ο Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΥ Πάρου, τόσο 
από τον Δήμαρχο Πάρου όσο και από τον εκπρόσωπο του Βελέντζειου Ιδρύματος κ. 
Ευριπίδη Ακάλεστο, ο οποίος είχε, από τις 22-6-2011, ενημερώσει και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Πάρου στη συνεδρίασή του, για την άφιξη του υγειονομικού 
αεροσκάφους. 

Επισημαίνουμε ότι από τις 14-6-2011, αν και υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν ανα-
γκαία η αεροδιακομιδή ασθενών, εν τούτοις δεν έχει ζητηθεί μέχρι και σήμερα από το 
Κέντρο Υγείας Πάρου η ενεργοποίησή του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία 
βάσει των γνωστοποιηθέντων σε αυτό ήδη από τους έτους 2007 εγγράφων όλων 
των συναρμόδιων φορέων και αρχών που αφορούν το αεροσκάφος και οι αεροδια-
κομιδές έγιναν είτε από πτητικά μέσα του ΕΚΑΒ, είτε από το πλωτό ιδιωτικό μέσο της 
Νάξου, που μάλιστα κλήθηκε τις περισσότερες φορές, είτε από πλοία της γραμμής. 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. »
Να σημειωθεί, ότι είναι ανάγκη το υγειονομικό αεροσκάφος άμεσα να ενταχθεί 

στην υπηρεσία του Κέντρου Υγείας, γιατί αφ’ ενός τα προβλήματα στελέχωσης του 
Κ.Υ. είναι γνωστά και τεράστια και αφ’ ετέρου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δυ-
στυχώς οι ανάγκες αεροδιακομιδών πολλαπλασιάζονται. 

«Παρακαλούμε 
για τις ενέργειές σας»

Βελέντζειο Ίδρυμα: Σε πλήρη ετοιμότητα το υγειονομικό αεροσκάφος

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
συνέχεια από σελ. 1

λακωνικά
Δικαιολογημένα αγανακτούμε για την 

κρίσιμη οικονομική κατάσταση που βρι-
σκόμαστε και δικαιολογημένα στρεφό-

μαστε εναντίον αυτών που την προκάλεσαν.  
Αν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε ουσι-
αστικά τον τόπο μας,  θα πρέπει να έχου-
με και μια ολοκληρωμένη γνώση για το 
τι συμβαίνει πραγματικά και να μην κα-
ταφερόμαστε και στρέφουμε την αγα-
νάκτηση μας  κατά  προσώπων που 
δεν έχουν ευθύνη για όσα συμβαίνουν. 
Ανεύθυνη μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση 
ορισμένων συμπολιτών μας  που ήθελαν να 
αποδοκιμάσουν τον Γιάννη Ραγκούση κατά 
την άφιξη του στο νησί. Πώς είναι δυνατό 
ο πρώην Δήμαρχος να έχει συμβάλει στην 
οικονομική κρίση και στα σκάνδαλα; Έλεος. 
Είναι γνωστοί οι κύκλοι που  τροφοδοτούν 
συστηματικά την κοινωνία μας με παραπλα-
νητικές, συνάμα αφελείς διαδόσεις όπως 
πχ ότι ο Υπουργός  έχει μερίδιο ευθύνης 
για τα όσα συμβαίνουν στο Κέντρο Υγεί-
ας επειδή δεν πιέζει το Υπουργείο Υγείας 
για τον διορισμό γιατρών. Τόσο αδιάφορο 
θεωρούμε τον Γ. Ραγκούση,  ώστε να μην 
ενδιαφέρεται για τον τόπο του; Και τι γνω-
ρίζουμε εμείς από τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλει για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα; 
Στις κρίσιμες στιγμές χρειαζόμαστε νηφάλια 
μυαλά απαλλαγμένα από προκαταλήψεις και 
χρωματισμένες παντιέρες.
           Α.Γ

Rally 
Κυκλάδων 
στην Πάρο

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, στο πλαίσιο του 
«Rally Κυκλάδων», θα πραγματοποιηθεί με 
πρωτοβουλία 
του Ναυτι-
κού Ομί-
λου Πάρου, 
εσωτερικός 
αγώνας με 
τη συμμετοχή 
50 ιστιοπλοϊ-
κών σκαφών, 
επανδρωμέ-
νων με 10 άτομα το καθένα, που θα κάνουν 
τη διαδρομή: λιμάνι της Παροικιάς, Ν.Ο.Π.  - 
Προφήτης Ηλίας – Πόρτες - Ν.Ο.Π.  Μετά το 
πέρας του αγώνα θα γίνει η απονομή στους 
νικητές και  θα ακολουθήσει beach party και 
συναυλία  στην παραλία του Ν.Ο.Π. της Πα-
ροικιάς  με καλεσμένους ….έκπληξη!

Σύνθημα του ΝΟΠ για τη διοργάνωση: 
«Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε την 
ιστιοπλοΐα , στηρίζουμε τον αθλητισμό, 
καταδικάζουμε τα ναρκωτικά με ένα μεγά-
λο event γεμάτο εκπλήξεις!».
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Σε συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ Ρώμης με το Δήμο Πάρου 

Γυρίσματα Ιταλικής ταινίας 
στο νησί μας

Πλούσιο σε δράσεις προώθησης της Ελλάδας εμφανίζεται το γραφείο ΕΟΤ Ρώμης. Συνεργαζόμε-
νο με τη μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών  ταινιών MEDUSA 
FILM του ομίλου MEDIASET (ιδιοκτησίας του Silvio Berlusconi), καθώς και την εταιρεία παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών LOTUS PRODUCTION, πρόκρινε έναντι άλλων προορισμών, την παρα-
γωγή της ιταλικής κινηματογραφικής ταινίας «Immaturi 2» (Ανώριμοι 2) στην Ελλάδα και συ-
γκεκριμένα στην Πάρο. Τα γυρίσματα της νέας ταινίας θα ξεκινήσουν στις 22 Αυγούστου 2011 και θα 
έχουν διάρκεια 8 εβδομάδες. Στην Πάρο τα 60 άτομα, ηθοποιοί, συνεργείο, σκηνοθέτης και παραγωγοί, 
θα μείνουν περίπου 5 βδομάδες. 

Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις αρχές Ιανουαρίου 2012, στη συνέχεια σε DVD, 
ενώ θεωρείται σίγουρη η προώθησή της και σε άλλες χώρες. 

Αρωγός της όλης προσπάθειας, ήταν η επιμονή της ομάδας του Γραφείου ΕΟΤ Ρώμης, ότι η προ-
σέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για έναν προορισμό. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η ιταλική καθημερινή πολιτική εφημερίδα «Il Messaggero», σε δημοσίευμά της 
(20/06/2011) σχετικά με τη φετινή τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, τονίζει τη σημασία που έχουν οι 
κινηματογραφικές παραγωγές για έναν προορισμό, αναφέροντας συγκεκριμένα την ταινία του Gabriele 
Salvatores MEDITERRANEO. 

Η συνεργασία με τον Δήμο Πάρου αποτέλεσε ένα ακόμα θετικό παράγοντα για την επιλογή της Πά-
ρου. Η πρώτη επαφή έγινε από εκπρόσωπο της παραγωγού εταιρίας με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη 
και στη συνέχεια με την πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Χανιώτη. Ακολούθησε επίσκεψη 
στο νησί μας του σκηνοθέτη (δύο φορές), με την ομάδα του, οι οποόι με οδηγό του Δήμου περιηγήθη-
καν στο νησί και κατέγραψαν σημεία για τα γυρίσματα της ταινίας. Ο Δήμος και η Τουριστική Επιτροπή 
ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά τους που αφορούν στον τρόπο μετακίνησής τους, ενώ σε συνεργασία 
με τους τουριστικούς πράκτορες διαμορφώθηκαν οικονομικά πακέτα για τη διαμονή και τη σίτισή τους. 

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αναβάθμιση του Μώλου και όχι «έλος»
Επιστολή διαμαρτυρίας Κατοίκων της περιοχής Αρχιλόχου Πάρου (Πρόδρομος, 
Μάρμαρα, Μώλος, Τσουκαλιά, Γλυφάδες, Άργιακας)
Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Καταγραφή των 
μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας και καθορισμός μέτρων για την προστα-
σία και διατήρησή τους». 
Κύριοι σχετικά με την μελέτη WWF των υγροτόπων της Πάρου που σας έχει απο-
σταλεί για συζήτηση, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Η μελέτη για 10 υγροτόπους, συντάχθηκε σε τρείς επισκέψεις και δεν αναφέρει καν 
τη διάρκειά τους ούτε τις ημέρες παρατήρησης.
Η φωτογραφία τεκμηρίωσης Νο 19, βρίσκεται εκτός  της περιοχής, που έχει από 
τους ίδιους τους μελετητές οριοθετηθεί ως «έλος Μώλου ή Κέφαλου», είναι δε 
έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική. Λανθασμένα αναφέρουν ότι το «έλος Μώ-
λου ή Κέφαλου» υπάγεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR4220025. Στην 
υπουργική απόφαση για τον χαρακτηρισμό των ΖΕΠ (ΦΕΚ 1495/06.09.2010), ανα-
φέρει στον αριθμό 168 ως συντεταγμένες: Γεωγραφικό μήκος 25 0 Γεωγραφικό 
πλάτος 36 57. Τις ίδιες συντεταγμένες, σε επεξηγηματικό παράρτημα, αναφέρει και 
το ΥΠΕΚΑ στο νόμο 3937/31.03.2011 για την βιοποικιλότητα οι συντεταγμένες αυ-
τές όμως παραπέμπουν στην περιοχή του Δεσποτικού (Νησίδες Πάρου και Νότια 
Αντίπαρος). Άρα η περιοχή δεν εντάσσεται σε οποιαδήποτε ζώνη προστασίας (ΖΕΠ). 
Αναφέρεται από τους μελετητές σαν τέτοια, είτε από άγνοια είτε για την δημιουργία 
εντυπώσεων.
Τα είδη Gallinula chloropus κοινώς Νερόκοτα, που υποτίθεται φωλιάζει στην πε-
ριοχή, και Ardea cinerea (σταχτοτσικνιάς), κατά τα γραφόμενα, είναι είδη χαμηλού 
κινδύνου (χαρακτ. LC ), και δεν έχουν εκτιμηθεί, (χαρακτηρισμός ΝΕ).
Τα είδη Anthus pratensis κοινώς Λιβαδοκελάδα, Ardeola ralloides (κρυπτοτσι-
κνιάς), Tringa sp., Calidris temminckii (Σταχτοσκαλίδρα), Anas querquedula που 
καταγράφονται ότι παρατηρήθηκαν, με πληθυσμό 1-10 μέλη, δεν αναφέρονται καν 
στο παράρτημα 2. Μήπως τοποθετήθηκαν απλά για να αυξήσουν το αριθμό των 
προς παρατήρηση ειδών;
Δηλαδή από τα 9 είδη πουλιών που υποτίθεται παρατηρήθηκαν, τα πέντε δεν βρί-
σκονται στον «γενικό κατάλογο ειδών υπό καθεστώς προστασίας» παράρτημα 2, 
ενώ από τα υπόλοιπα 4 μόνο το ένα φωλιάζει στην περιοχή μας, με πληθυσμό 1-10 
και τα άλλα δύο ίσως παρατηρήθηκαν σε αριθμούς από 1-10 μέλη.
Το μόνο είδος σε ικανοποιητικό αριθμό 10-100 μέλη που παρατηρείται στην περιοχή 
μας είναι ο Larus michahellis κοινώς ΓΛΑΡΟΣ!!!!
Θα πρέπει λοιπόν, ο Δήμος σε μια περίοδο κρίσης με στενότητα οικονομική, να 
επενδύσει κάποιες χιλιάδες ευρώ για την παρατήρηση ενός η δύο ειδών και βασικά 
των γλάρων;
Εφόσον υιοθετηθούν οι προτάσεις για την περιοχή μας, θα πρέπει ο Δήμος: α) 
ΑΜΕΣΑ να σταματήσει κάθε επέμβαση στον παραλιακό δρόμο Μώλου - Τσουκαλιών 
- Γλυφάδων (σημαντικός άξονας επικοινωνίας) διότι βρίσκεται εντός των ορίων του 
υγροτόπου, και να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην κατάργηση του, όπως προτείνει η μελέ-
τη (σελ 81). Θα πρέπει να δημιουργήσει εσωτερικό δρόμο με δύο κάθετα μονοπάτια 
προς την παραλία. Εάν υιοθετηθεί η λύση με τα κάθετα μονοπάτια, έχουν προβλε-
φτεί χώροι στάθμευσης; Που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα; Στα χωράφια μας; Από 
τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ΟΛΑ τα προαναφερόμενα δημοτικά έργα θα 
πρέπει να υλοποιηθούν πριν από την κήρυξη του έλους σε υγρότοπο. Αυτό αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η κήρυξη να είναι νόμιμη. Έχει ο δήμος τα 
απαραίτητα κονδύλια γι’ αυτά; β) Να σταματήσει κάθε τουριστική δραστηριότητα 
στην παραλία. γ) Να σταματήσει κάθε γεωργική δραστηριότητα εντός των ορίων του 
υγροτόπου. δ) Όπως γράφουν οι προτάσεις, «να κληθεί το Δημοτικό συμβούλιο να 
ψηφίσει ότι θέτει υπό την προστασία του το σύνολο των υγροτόπων κατατάσσοντας 
τους στα Δημοτικά Αποθέματα Φυσικού Περιβάλλοντος Πάρου».  
Με τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες τι θα γίνει; Έχει την δυνατότητα ο Δήμος  να αποζη-
μιώσει τους ιδιοκτήτες; Θα τις απαλλοτριώσει χωρίς αποζημίωση ή θα τις έχει υπό 
καθεστώς ομηρίας (υπό απαλλοτρίωση) για πολλά χρόνια;
Τέλος σε κανένα σημείο της μελέτης δεν υπάρχει, έστω και ενδεικτικά, το κόστος 
όλων αυτών που προτείνονται και πως θα αποσβεσθούν τα χρήματα που θα δαπα-
νηθούν.
Όπως γνωρίζετε στην περιοχή υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις, από πολλά έτη, 
οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση, γεωργικές καλλιέργειες που και 
αυτές έχουν τα προβλήματα τους. Θα πρέπει ο Δήμος να αποτρέψει κάθε ανθρώ-
πινη ενέργεια κλεισίματος και επιχωμάτωσης των καναλιών αποστράγγισης, να 
δημιουργήσει επί πλέον ιρλανδικές τάφρους, κανάλια κ.λπ. ώστε να γίνεται απρό-
σκοπτη διαφυγή των νερών προς την θάλασσα, όπως γινόταν τόσα χρόνια, να μην 
δημιουργείται έλος ώστε να απαλλαγούμε από την δυσοσμία και τα σμήνη κουνου-
πιών που μας προκαλούν μολύνσεις. Διότι τουριστική ανάπτυξη και κουνούπια δεν 
συμβιβάζονται.
Επί πλέον σημειώστε ότι δεδομένης της περιορισμένης έκτασης του νησιού, οι δυ-
σμενείς επιπτώσεις από την ύπαρξη ελών, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή των 
κατοίκων, από ότι εάν τα έλη αυτά ευρίσκοντο στην ηπειρωτική χώρα.
Το «έλος Μώλου ή Κέφαλου» δεν κρατάει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λιμνά-
ζοντα νερά. Τα νερά των ποταμών που εκβάλουν στην περιοχή δημιουργούσαν ένα 
είδος δέλτα και στη συνέχεια απέρρεαν στη θάλασσα. Κάποιοι κύριοι, δυστυχώς, 
κλείνουν τις φυσικές εξόδους του νερού με αποτέλεσμα να κρατούν βεβιασμένα το 
νερό στην περιοχή. Παρά το γεγονός αυτό το νερό εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου που σημαίνει ότι δεν υφίσταται μόνιμη κατάσταση έλους 
στην περιοχή.
Η περιοχή, και όχι τυχαία, ονομάζεται «Αλυκές». Σύμφωνα με ομολογίες γερόντων 
η περιοχή στέγνωνε εντελώς το καλοκαίρι και το αλάτι έκανε έντονη την εμφάνισή 
του όπως και σε άλλες περιοχές του νησιού.
Δεν γίνεται να εκμηδενισθούν οι αξίες των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή, 
ενώ ολόκληρη η περιοχή θα πληγεί από σμήνη κουνουπιών και την έντονη εμφάνι-
ση τρωκτικών!!! Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη μιας πιθανής μόλυνσης; Θα πρέπει 
να εγκαταλείψουμε τον τόπο μας, να κλείσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις, να 
εγκαταλείψουμε την καλλιέργεια της γης, λόγω έλους;
Αντί να υποβαθμιστεί η περιοχή ζητάμε την ήπιας μορφής ανάπτυξή της, που θα 
πληρεί όλες τις προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνουμε ότι τα προ-
ηγούμενα χρόνια έχουμε καταθέσει προτάσεις στο Δήμο όπως χάραξη αιγιαλού, 
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, προϋποθέσεις απόκτησης γαλάζιας σημαίας 
στην περιοχή του Μώλου, συντήρηση - διαμόρφωση αλιευτικού καταφυγίου, δημι-
ουργία μονοπατιών, παρατηρητηρίου στην περιοχή Κρωτήρι, αναβάθμιση του πρώην 
σκουπιδότοπου με καθαρισμό και φύτεμα τοπικών ποικιλιών κ.α.
Την επιστολή διαμαρτυρίας υπέγραψαν έως  την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011, 120 κάτοι-
κοι της περιοχής. 

Από την επίσκεψη στην Πάρο των Special Olympics της Κορέας

Έκθεση Φωτογραφίας 
του παριανού Μ. Γεμελιάρη

Η Πάρος
σε όλο της 
το μεγαλείο  

Στην αυστριακή πόλη Γκρατς θα «περιοδεύ-
σει» η Πάρος μέσω των φωτογραφιών του πα-
ριανού καλλιτέχνη Μάριου Γεμελιάρη.  

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Γεμελιάρης διοργα-
νώνει την ατομική έκθεση φωτογραφίας στην 
Αυστρία, στην πόλη Γκρατς, με θέματα από την 
Πάρο! Όχι όμως με τα τυπικά χρώματα του 
μπλε- άσπρου, αλλά του μαύρου -άσπρου και 
του σέπια. Στις φωτογραφίες κυριαρχεί η πάλη 
του κυκλαδίτικου φωτός με την  σκιά και το 
σκηνικό έχει στηθεί από την παριανή αρχιτε-
κτονική, την καθημερινή ζωή στο νησί, τη φύση 
και φυσικά τη θάλασσα. 

Οι φωτογραφίες αντλούν θέματα από την 
μορφολογία  του νησιού,  αλλά πάνω από όλα 
αναδεικνύουν την ομορφιά της Πάρου όλες τις 
εποχές του χρόνου. 

Η έκθεση θα ανοίξει την 1η Ιουλίου στην 
Γκαλερύ Auschlossl και θα διαρκέσει έως και 
την 29η Ιουλίου.

«Με λένε Ευρώπη»
Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 και ώρα 20.00μ.μ το 

Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου με 
συνδιοργανωτή το Porto Paros Hotel θα φιλοξενή-
σουν στο Πάρκο, τον συγγραφέα Γκαζμέντ Καπλάνι 
που θα παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο: 
«Με λένε Ευρώπη» (εκδόσεις Λιβάνη).
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1ου Συμποσίου Γλυπτικής Πάρου «Παρία Λίθος» 

Τελετή λήξης
Μια σημαντική για το νησί της Πάρου 

διοργάνωση, το 1ο Συμπόσιο Γλυπτι-
κής Πάρου, φτάνει στο τέλος της. Η 
συγκεκριμένη διοργάνωση της ΚΔΕ-
ΠΑΠ σε συνεργασία με τον καθηγητή 
ΑΣΚΤ και συντονιστή του Συμποσίου 
κ. Θ. Παπαγιάννη, έχει διττή σημασία 
για την Πάρο. Αφενός έγινε ευρύτατα 
γνωστό πως η Πάρος παρήγαγε το δι-
άφανο μάρμαρο λυχνίτη και αφετέρου 
φιλοτεχνήθηκαν στον ένα μήνα του 
Συμποσίου μαρμάρινα έργα μεγάλης 
καλλιτεχνικής αξίας. 

Οι τελετές λήξης του 1ου Συμποσί-
ου Γλυπτικής Πάρου θα αποτελέσουν 
συγχρόνως και τελετές «αποκάλυψης» των 6 γλυπτών που φιλοτεχνήθηκαν στο χώρο των 
αρχαίων λατομείων από τους: Βασίλη Βασίλη, Χρήστο Λαζαράκη, Ανδρέα Λόλη, Χρήστο Ρηγα-
νά, Κυριάκο Ρόκο, Δημήτρη Σκαλκώτο και τους βοηθούς γλύπτες Γιώργο Παλαμάρη, Σταύρο 
Μαυρομιχάλη και Παναγιώτη Λάμπρου. 

Ο Δήμος και η ΚΔΕΠΑΠ καλούν όλους τους παριανούς να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις 
λήξης στα αρχαία λατομεία (Μαράθι), την Παρασκευή 1 Ιουλίου, 8.30 μ.μ., όπου θα απευ-
θύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και θα μιλήσουν οι: Θεόδωρος Παπαγιάννης, 
καθηγητής ΑΣΚΤ και συντονιστής του Συμποσίου, Δημήτρης Σκιλάρντι, αρχαιολόγος και Ευ-
δοκία Παπουλή,  έφορος του Μουσείου Ν. Περαντινού. Επίσης το Σάββατο 2 Ιουλίου, 9 μ.μ. 
θα δοθεί στον ίδιο χώρο Συναυλία Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων με τον Κ. Θωμαΐδη. 

Απαξιωτική επιστολή γλύπτη για το Συμπόσιο στο Μαράθι και για τους 
γλύπτες

Παράπονο ή γκρίνια;
Μια επιστολή έφτασε στα γραφεία μας, υπογεγραμμένη από τον γλύπτη Κώστα Ρόθο, ο 

οποίος μέσα από την επιστολή του, ούτε λίγο, ούτε πολύ καταφέρεται έμμεσα εναντίον των 
διοργανωτών του Συμποσίου γλυπτικής στο Μαράθι, αλλά και εναντίον των συναδέλφων του 
γλυπτών, εκφράζοντας αίολες απορίες και προβληματισμούς. Μία επιστολή ενός καλλιτέχνη, 
ο οποίος προφανώς «διαμαρτύρεται», γιατί δεν κλήθηκε να συμμετάσχει. 

Στην επιστολή του ο κ. Ρόθος αναφέρει, ότι «…στόχος του Δήμου ήταν να δοθεί η ευκαιρία 
στους δημότες να γνωρίσουν τους γλύπτες, να δουν πως δουλεύουν το μάρμαρο, τα εργαλεία 
τους και γενικά να παρακολουθήσουν την ολοκλήρωση του γλυπτού 
έργου». 

Στόχος όμως του Δήμου και της ΚΔΕΠΑΠ, είναι να αναδειχτούν 
μέσα από το Συμπόσιο τα αρχαία λατομεία, το παριανό μάρμαρο και 
παράλληλα να προβληθεί το νησί μας. 

Αναρωτιέται επίσης, αν επαρκεί ο χρόνος των 20-30 ημερών για τη 
δημιουργία ενός γλυπτού. Φαίνεται λοιπόν, πως φτάνει, γιατί τα γλυ-
πτά, μετά από επίπονη και συνεχή εργασία των γλυπτών και των βο-
ηθών τους, έχουν πάρει ήδη μορφή και σύντομα θα τελειοποιηθούν. 

Εκτιμά ο κ. Ρόθος ότι είναι υποτίμηση του καλλιτέχνη ν’ αποφασίζει 
άλλος (δημοτικό Συμβούλιο), γι’ αυτόν, που θα τοποθετηθεί το έργο 
του. Αλλά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η απόφαση θα ληφθεί από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους γλύπτες, γι’ αυτό και αίτημά 
τους ήταν, το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει για την τοποθέτηση, πριν ακόμη οι 
ίδιοι φύγουν από το νησί. 

Ο κ. Ρόθος, αποκαλεί «παρέα» τους γλύπτες που δουλεύουν στα 
αρχαία λατομεία. Αναφέρει συγκεκριμένα: «… οι μη «καταξιωμένοι» 
συνάδελφοι πως και με ποιο τρόπο θ’ αναδειχτούν, αν αποκλείονται 
από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, επειδή δεν γνωρίζουν τον δήμαρχο ή 
δεν αποτελούν μέλος μιας κάποιας παρέας;». Αιχμή για συναδέλφους 
του, που είναι καταξιωμένοι στο χώρο και έχουν συμμετάσχει σε πολ-
λά αυτού του είδους τα συμπόσια, έχουν εμπειρία,  γι’ αυτό κλήθηκαν 
και στο Συμπόσιο της Πάρου. Βιάστηκε ίσως ο κ. Ρόθος, γιατί σύμφω-
να με τους διοργανωτές, στόχος είναι το Συμπόσιο να γίνει θεσμός και 
ασφαλώς κάθε φορά θα μετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, διαφορετι-
κοί γλύπτες. Όλοι μαζί δεν γίνεται… 

Ο κ. Ρόθος αναρωτιέται γιατί το υλικό στη γλυπτική στα αρχαία λα-
τομεία, είναι μόνο το μάρμαρο. Μα γιατί με παριανό μάρμαρο, το μόνο υλικό, έχουν γίνει κατά 
την αρχαιότητα γλυπτά που κοσμούν πολλά μουσεία ανά τον κόσμο, όπως η Νίκη της Σαμο-
θράκης, η Αφροδίτη της Μήλου…,  που κοσμούν τον Λούβρο και αυτό είναι που επιδιώκεται ν’ 
αναδειχτεί. Πως λοιπόν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά που δεν συνδέονται 
με την ιστορία των αρχαίων λατομείων;

Ο καλλιτέχνης, χαρακτηρίζει κάθε είδους συμπόσια ως «πυροτεχνήματα» και υπογραμμίζει, 
ότι για την ανάδειξη της τέχνης υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Μόνο που στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, στόχος του συγκεκριμένου συμποσίου, δεν είναι μόνο η ανάδειξη της τέχνης, που 
ίσως αυτή δεν άπτεται των καθηκόντων του Δήμου, αλλά επαναλαμβάνω, η ανάδειξη των αρ-
χαίων λατομείων, του παριανού μαρμάρου 
και η προβολή της Πάρου μέσα από αυτά.  

Κλείνει πικρόχολα την επιστολή του ο κ. 
Ρόθος, λέγοντας: «Η παρείστικη αντιμετώπι-
ση των πολιτιστικών του καλοκαιριού, είναι 
απλώς καλοκαιριάτικη». 

Και για όσους δεν γνωρίζουμε…, ο κ. Ρό-
θος μας εξηγεί ότι «Συμπόσιο» σημαίνει: «…
συγκέντρωση ατόμων που πίνουν μαζί, είναι 
συμπότες και επομένως σημαίνει συνδιασκέ-
δαση, φαγοπότι… Οι συμπότες δεν χόρευαν, 
αλλά έμεναν μισοξαπλωμένοι σε ανάκλιντρα 
και, αφού πρώτα έτρωγαν, μετά έπιναν κρα-
σί» και «συζητούσαν για φιλοσοφικά – καλλι-
τεχνικά θέματα», κ.λπ.

Κατά το λεξικό πάντως, «Τεγόπουλος – 
Φυτράκης», «Συμπόσιο» σημαίνει: συν-πίνω, 
πλούσια συνεστίαση, φαγοπότι, τσιμπούσι/

επιστημονικό συνέδριο. 
Να σημειώσω, ότι για την μη ανάδειξη των αρχαίων λατομείων, επικρίθηκε πολλές φορές ο 

Δήμος. Τώρα που το πράττει, πάλι επικρίνεται... 
Να σημειωθεί επίσης, ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον κ. Ρόθο (και 

ο ίδιος το ζήτησε άλλωστε), στο τηλεφωνικό νούμερο, που άφησε στην εφημερίδα, αλλά δεν 
απάντησε στις κλήσεις.       Μ.Δουλγέρη

Διεθνής θεσμός
τα συμπόσια γλυπτικής

Επιστολή απάντηση  προς τον κ. Ρόθο ήρθε από τον επικεφαλής της ομάδας γλυπτών, καθη-
γητή Θεόδωρο Παπαγιάννη. Δημοσιεύουμε την επιστολή:

«Με κάποια καθυστέρηση πληροφορήθηκα για το γράμ-
μα διαμαρτυρίας του Γλύπτη Κώστα Ρόθου. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που ο εν λόγω γλύπτης διαμαρτύρεται για τα 
Συμπόσια Γλυπτικής. Μου είναι περίεργο που αντιδρά σε 
ένα θεσμό που είναι διεθνής και με αυτό το όνομα αναφέ-
ρεται παντού και θα εξηγήσω γιατί. 

»Με τα Συμπόσια Γλυπτικής δημιουργήθηκαν πάρκα 
γλυπτικής παντού στον κόσμο από την μακρινή Ιαπωνία 
ως την Αμερική και την Ευρώπη. Σε πολλές χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης είναι θεσμός πολύ διαδεδομένος. 
Με αυτό τον τρόπο πολλές πόλεις διακοσμήθηκαν με θαυ-
μάσια γλυπτά. Ο συνήθης χρόνος είναι 1 μήνας, σπανίως 
κρατά  λίγο περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο περισσότερες 
από 20 πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου απέκτησαν 
τεράστια γλυπτά για το δημόσιο χώρο. Πολλοί από τους 
γλύπτες που δουλεύουν στην Πάρο συμμετείχαν σε πολλά 
τέτοια συμπόσια σε χώρες του εξωτερικού. 

»Γιατί έχουν αυτή τη ζήτηση; Διότι είναι ένας φθηνός 
τρόπος για μια πόλη να δημιουργήσει έργα τέχνης, αφού 
οι γλύπτες, οι καλλιτέχνες γενικά παίρνουν μια συμβολική αμοιβή για τη δουλειά τους και 
τους παρέχεται η φιλοξενία και το υλικό. Δηλαδή με όλα τα έξοδα οι Δήμοι θα μπορούσαν να 
αγοράσουν ένα γλυπτό και τώρα έχουν έξι. 

»Ο Κος Ρόθος θα ξέρει ως μέλος του καλλιτεχνικού επιμελητηρίου, ότι οι διαγωνισμοί για 
έργα γλυπτικής που προκηρύσσονται αρχίζουν από 30.000-40.000 € και φτάνουν τις 200.000€ 
και βάλε. Και πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν βλέπεται. 

 »Και άλλες φορές διαμαρτυρήθηκε, γιατί λέει χαρίζουμε τη δουλειά μας στους Δήμους. 
Δεν κατανοεί την πράξη μας ο Κος Ρόθος, γιατί αυτή θέλει γενναιοδωρία, θέλει ψυχή, θέλει 
διάθεση να δώσεις. Θέλει να αγαπάς τη γλυπτική και να πονάς που λείπει τόσο πολύ από τις 
πόλεις μας, από το δημόσιο χώρο. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήρθε ένας Δήμος να μας βρει, να 
μας προτείνει να αγοράσει ένα γλυπτό μας για μια πλατεία που διαμορφώνει, γι’ αυτό κι εμείς 
αποφασίσαμε να δράσουμε όπως δρούμε. Αντί λοιπόν να μεμψιμοιρεί και να καταγγέλλει, θα 
ήταν καλύτερο να πάρει και αυτός μερικούς γλύπτες,να κάνουν μερικά γλυπτά και να τα δω-
ρίσουν στους Δήμους. Τι τέχνη στο λαό επαγγέλλεται; Πώς θα πάει η τέχνη στο λαό, με λόγια; 
Αυτό θα συνιστούσε από μέρους του γενναιοδωρία. Θα έδειχνε πως δεν είναι μόνο λόγια και 
διαμαρτυρίες, αλλά πως πονά  γι’ αυ-
τόν τον τόπο όπως τον καταντήσαμε. 
Πονά που κανένας Δήμος δεν εφαρ-
μόζει το 1% που ψηφίστηκε με προ-
σπάθειες της Μελίνας για να μπαίνει 
η τέχνη στα δημόσια κτίρια και τους 
δημόσιους χώρους. Να διαμαρτυ-
ρηθεί, γιατί ξοδεύουμε εκατομμύ-
ρια να αναπλάθουμε και να ξανά 
αναπλάθουμε τις πλατείες και τους 
δρόμους, να ξηλώνουμε και να ξα-
ναφτιάχνουμε πεζοδρόμια, αλλά ένα 
μικρό ποσό για ένα έργο τέχνης να 
βάλουν στον προϋπολογισμό τους, 
ούτε που περνά από το μυαλό τους. 
Γι’ αυτά πρέπει να διαμαρτυρηθούμε 
μαζί μήπως και ξαναμπεί η τέχνη στη 
ζωή του πολίτη. Στην Ελλάδα ζούμε, σε μία χώρα που στην Αρχαιότητα ήταν γεμάτη με έργα 
τέχνης. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι αέρας φρέσκος.

 »Αναρωτιέται ο Κος Ρόθος γιατί χρησιμοποιούμε σαν υλικό μόνο το μάρμαρο. Ξεχνά ότι 
το Συμπόσιο γίνεται στην Πάρο. Δουλεύουμε δίπλα στα Αρχαία Λατομεία Κε Ρόθο, τα ξέρεις; 
Έχεις ακουστά το Λυχνίτη; Τον έβγαζαν από τρύπες 200μ. μέσα στη γη. Βογκούσαν να τον 
βγάλουν στην επιφάνεια για να φτιάξουν με τη σειρά 
τους τα αριστουργήματα οι συνάδελφοί μας και γέμισαν 
τα Μουσεία του κόσμου. Εκεί διαλέξαμε να δουλέψουμε 
Κε Ρόθο, μνημεία στήνουμε στη μνήμη τους, σε όλους 
τους ανώνυμους που μαρτύρησαν στις στοές. Δε νομί-
ζεις ότι τους το χρωστάμε; Αξίζει να δει κανείς πόσοι ξέ-
νοι περνούν κάθε μέρα για τα Αρχαία Λατομεία. Κάτι δεν 
πρέπει να δείξουμε κι εμείς οι νεώτεροι, οι νεοέλληνες; 
Θα μας ψέξεις και γι’ αυτό; 15 χρόνια προσπαθούσαμε 
για να γίνει αυτό το Συμπόσιο και τώρα χάρη στις προ-
σπάθειες της Κας Παπουλή και του νέου Δημάρχου τα 
καταφέραμε. Κόπιασε κι εσύ Κε Ρόθο και όποιος άλλος 
μπορεί να δείξει «πόσα απίδια παίρνει ο σάκος», όπως 
λέει και ο λαός.

»Θέλω όμως να εξηγήσω όπως είπα στην αρχή στον 
Κο Ρόθο, τη σημασία του όρου Συμπόσιο Γλυπτικής. 
Όπως δεν αναφέρεται στην Εγκυκλοπαίδεια που διά-
βασε, ο όρος Συμπόσιο καθιερώθηκε διεθνώς, όχι γιατί 
τρώμε και πίνουμε, που και αυτό γίνεται συνήθως τα 
βράδια, αλλά γιατί εκεί διαλογιζόμαστε, σκεπτόμαστε τη 
δουλειά μας, συζητούμε, κάνουμε προβολές, διαλέξεις, 
συζητούμε με το κοινό. Έχει ευρεία μεταφορική σημα-
σία όπως και σε άλλες μορφές τέχνης. Στην ποίηση π.χ λένε Συμπόσιο Ποίησης. Η γλυπτική 
δεν είναι μόνο χειρωνακτική εργασία αλλά και πνευματική και όφειλε να το ξέρει. Στα δε Συ-
μπόσια του εξωτερικού, συνοδεύονται με πολλές εκδηλώσεις». 

Θεόδωρος Παπαγιάννης
Γλύπτης- Ομ. Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ  
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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.

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.

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, 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.

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 
κρεβατοκάμαρες, 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

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.

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. 

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

ΝΑΟΥΣΑ, βίλλα σε αμμώδη παρα-
λία 120τ.μ. με οικόπεδο 2000m2 με 
πισίνα εκκλησάκι, πηγάδι, μεγάλες 
βεράντες, διαμορφωμένος κήπος. 
Τηλ.: 22840 23353, 6977200338.

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 125m2 συν, μεζονέτα 
3 επιπέδων με 2 κρεβατοκάμαρες, 
3 μπάνια, 3 w.c. γκαράζ 300μ. από 
θάλασσα, απεριόριστη θέα 50m2 
βεράντα ιδιόκτητη κατασκευή με 
εκλεγμένα υλικά Α’ ποιότητας, προ-
σεγμένη. Τιμή: 236.000€ - 255.000€ 
(Συζητήσιμη). Επίσης 2η ημιτελείς 
με όλες τις παροχές. Χρειάζεται δά-
πεδα & κουφώματα της αρεσκείας 
σας. Τιμή: 180.000€ (Συζητήσιμη).
Τηλ.: 6943511925 Κος Βασίλης.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΑ & ΤΟ 
ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 
2.000τ.μ. με άδεια διώροφης οικο-
δομής 100τ.μ. με θέα στη θάλασσα 
και τη Νάξο. Τηλ.: 6932303423. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, παραδοσιακός οικι-
σμός, πωλείται οικόπεδο 500τ.μ. 
με άδειες οικοδομής και απεριό-
ριστη θέα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937436322. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με πη-
γάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

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

ΓΛΥΦΑ, πωλείται οικόπεδο περί-
που 7 στρέμματα, γωνιακό επί του 
κεντρικού δρόμου. Τιμή: 80.000€. 
Τηλ.: 6986702352. 

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

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
8,5 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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 10,250 στρέμ-
ματα σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 
28320, 6944558581.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
- ΖΗΤΗΣΗ       

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση με 4 υπνοδωμάτια, αυτό-
νομη θέρμανση, τουλάχιστον για 2 
χρόνια, μεταξύ περιοχή Πεταλούδες 
και Αγκαιριά. Τηλ.: 6979819470.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα, τριάρι με αυτόνομη θέρ-
μανση και κήπο. Τηλ.: 6977831929.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΛΩΝΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 70τ.μ. με βεράντα, αυτόνομη 
θέρμανση και a/c. Τηλ.: 22840 52425 
(Μόνο πρωινές ώρες).

ΠΟΥΝΤΑ, ενοικιάζεται μονοκατοι-
κία 120τ.μ. με τρία υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια και wc, 
θέρμανση, τζάκι, και θέα θάλασσα. 
Τηλ.: 210 2530158, 6977157381. 

ΝΑΟΥΣΑ – ΜΑΡΙΝΑ, ενοικιάζεται 
κατάστημα (παλιό Μιστράλ). Δυ-
νατότητα ενιαίας ή και τμηματικής 
(ανά όροφο) ενοικίασης. Τηλ.: 22840 
51798.

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζεται 
επιπλωμένο δυάρι – τριάρι για σεζόν 
ή χρόνο. Τηλ.: 6972077052.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες και δυάρι επιπλωμένα 90 μ. από 

την παραλία για σεζόν ή για μόνιμα. 
Τηλ.: 6937436326.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, 
ενοικιάζεται με σεζόν κατοικία – 
γκαρσονιέρα, πλήρως εξοπλισμένη 
με a/c. Tηλ.: 6955698665.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι δια-
μέρισμα σε άριστη τοποθεσία. Τηλ.: 
22840 21569, 6977367790.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα δίχωρη πλήρως εξοπλισμένη 
για σεζόν, 1 χλμ από την πόλη. Τηλ.: 
22840 22627. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό διαμέρι-
σμα με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο, 
κλιματισμό, t.v. τοστιέρα, ατμοσίδε-
ρο. 50 μέτρα από την παραλία για 
μήνα Ιούλιο 1000€ 3ο και 4ο άτομο 
δωρεάν. Τηλ.: 6980306053.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται μεζο-
νέτα 130τ.μ. με 4 υ/δ, αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, ηλιακός, 4χλμ 
από το λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες ή δυάρια με το μήνα ή 
σεζόν, επιπλωμένα με a/c, 4χλμ 
από το λιμάνι της Παροικίας. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399.

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ δυάρι 
με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκολα, 
τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6938912440.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), 
ενοικιάζεται ολοκαίνουργιος επαγ-
γελματικός χώρος 80τ.μ. σε πολύ 
λογική τιμή. Τηλ.: 6974705915.

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

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

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. 

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.

ΓΛΥΣΣΙΔΙΑ  μονοκατοικία 80τμ 
με 2 υ/δ, καθιστικό  με κλιματισμό,  
μπάνιο, κουζίνα,  μεγάλες  βεράντες 
με εκπληκτική θέα θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100, www.
aiare.gr

ΜΑΡΜΑΡΑ  studio επιπλωμένο 
30τμ 1ου ορόφου με θέα θάλασσα,  
επίσης άλλο 25τμ 1ου ορόφου. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100, www.
aiare.gr

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ανεξάρτητος 
όροφος 90τ.μ. σε καινούργια οικο-
δομή στο κέντρο. Κατάλληλος για 
επαγγελματική στέγη και κατοικία 
με a/c, καλοριφέρ, συναγερμός, 3 
δωμάτια, w.c., μπάνιο, 2 βεράντες, 
χολ, κλπ. Τηλ.: 6932417400.

ΓΛΥΣΣΙΔΙΑ, μονοκατοικία 80m2, με 
2 υ/δ, ενιαία σαλονοτραπεζαρία με 
τζάκι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, 
1 μπάνιο σε οικόπεδο 350m2 με θέα 
την Αντίπαρο. Τιμή: 500€ τον μήνα. 
Τηλ.: 210 8021797, 6944667058.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα κοντά στο 
Ι.Κ.Α. Τηλ.: 6977269614.

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται ολόκλη-

ρος ή τμηματικά επαγγελματικός 
χώρος 600τ.μ., με αποθήκες. Τηλ.: 
6977200338.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, διασταύρωση Γκίκα, ε-
νοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
70τ.μ. Τηλ.: 6978602837.

ΑΘΗΝΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ό-
πισθεν ξενοδοχείου President, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 4ου ορό-
φου 50τ.μ.  2 κυρίων δωματίων 
με ευρύχωρο χολ, 100μ. από τη 
λεωφ. Κηφισίας και πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων & Πανόρμου. Τηλ.: 
6944522337.

ΑΘΗΝΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ου ορό-
φου με ευρύχωρο χολ και μεγάλα 
κουζίνα και μπάνιο 200μ. από τον 
ηλ. σταθμό Αγ. Νικολάου Αχαρνών 
σε ύσυχη περιοχή, οικογενειακή πο-
λυκατοικία. Τηλ.:  6944522337.         

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα δυάρι 53τ.μ. κοντά 
στο Πανεπιστήμιο, κατάλληλο για 
φοιτητές. Τηλ.: 22840 42216.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και προϋ-
πηρεσία ως πωλήτρια ζητά εργασία 
για την καλοκαιρινή περίοδο. Τηλ.: 
6944292815.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ αναλαμβάνει συ-
ντήρηση και φροντίδα κήπων 
σε συμφέρουσες τιμές. Τηλ.: 
6936414437. 

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

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                      

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ ζητείται για κα-
λοκαιρινή εργασία σε παραλιακή 
καφετέρια της Παροικίας. Καλές 
αποδοχές. Τηλ.: 6970456033, Κος 
Θεόδωρος. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ζητείται 
από ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην 
Πάρο, με προϋπηρεσία, με γνώσεις 
Αγγλικά – Γαλλικά, Η/Υ, οργανωτικές 
– διοικητικές ικανότητες, υποδειγ-
ματική συμπεριφορά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: danoucat@
hotmail.com, Τηλ.: 6932447867, 
6945191585.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για σέρβις σε μα-
γαζί στον Κριό. Τηλ.: 6982178877. 

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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται για πλήρης α-
πασχόληση σε κατάστημα παιδικών 
υποδημάτων. Τηλ.: 6945808398.

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με άδεια καφέ – 
μπαρ – εστιατόριο εν λειτουργία, 
πωλείται στον Λογαρά, πλήρως ε-
ξοπλισμένο με πολλές δυνατότητες. 
Τιμή: 50.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6944898790 (Από τις 17:00 – 19:00).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΤΡΙΘΕ-
ΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ που 
γίνεται διπλό κρεβάτι. Τηλ: 22840 
41605, 6972010078.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με οικιακό εξοπλισμό, 
είδη δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο 
σε άριστη κατάσταση, στην Παροικί-
α, πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Α.Ε. που-
λάει μισό ή ολόκληρο μερίδιο. Τηλ.: 
6973879393.

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

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.

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.

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. 

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.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Υ-
ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ “CROCODILINO”, 
πωλείται. Τηλ.: 6945808398.

ΤΖΙΠ RAV4, πωλείται, χρώματος 
μαύρο μεταλλικό 2000CB, 152 ίπποι. 
Τιμή: 16.000€ Τηλ.: 6977200338.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται εν λειτουργία στις Λεύκες. 
Τηλ.: 22840 41000, 6974415928.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ πωλείται, 
καμπίνα βαφής, 1 κομπρεσέρ, 1 α-
ντλία πιέσεως (VAGNER), 1 πάγκος 
αναρροφήσεως, τριβία, πάγκοι, κα-
βαλέτα. Τηλ.: 6977316022.

BMW 116i, μοντέλο 2007’, α-
τρακαριστο, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.:  22840 28320, 
6944558581.

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!

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
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
1-8 JUL 2011
until 2 Jul, Sculpture symposium "Parian Mar-
ble" (Paria Lithos) at the Marathi Ancient Quarries 
giving the opportunity to see the participating 
sculptors at work. Info: Katy 694-734-5026.

1-30 Jul, Artway Exhibitions at Poseidon of Pa-
ros, Golden Beach (22840-42650) and Anezina 
Village, Drios (22840-28010). Info: www.arthellas.
gr/artway.html

1 Jul, 8pm, Opening of Mariela Constantinidis 
painting exhibition ‘At the Edge of the Sea’ at 
Booze ‘n’ Tales, Potami, Paroikia. Until 31/8, daily 
8pm-3am. Info: 693-219-0420, www.marielart-
work.blogspot.com
 
1 Jul, 8.30pm, Lectures by Prof. Manolis Korres, 
Prof. Theodore Papayiannis & Dimitris Skilardis 
at the ancient quarries, Marathi. Info: KDEPAP 
22840-22860.

1-15 Jul, Alexis Kyritsopoulos art exhibition at 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Opening re-
ception 4/7, daily 7-11pm. Info: KDEPAP 22840-
22860.

1 Jul, Opening of Petros Skaramangas art exhi-
bition at Aghios Athanasios Hall, Naoussa. Until 
15/7. Info: KDEPAP 22840-22860.
 
1 Jul, Opening of boat exhibition at Marina build-
ing, Naoussa. Until 3/7. Info: KDEPAP 22840-
22860.
 
2  Jul, Open Day at Tao's Center, Ambelas, with 
activities all day long, short treatments, yoga, 
dance & voice work, kids creativity session, 
happy hours, live music, jam sessions, ...all free 
of charge. Info: 22840-28882, www.taos-greece.
com

2 Jul, 11am, Presentation of the LitusGo pro-
gramme that provides training on integrated 
coastal management and reaction to the impact 
of climate change, Archilochos Hall, Paroikia. Info: 
Georgia Kikou 210-322-5245.

2 Jul, Opening of Clio Makri sculpture exhibition 
at Galerie Pontoporos, Naoussa. Duration 28/6-
7/7, daily 11am-1pm&7pm-1am. Info: 22840-
52242.
 
2 Jul, 9pm, Closing ceremony of the 1st Pan-
Hellenic Sculpture Symposium and performance 
by the Patras String Orchestra with Kostas 
Thomaidis at the Marathi Ancient Quarries. Info: 
KDEPAP 22840-22860.
 
3 Jul, 8pm, Author Gazmend Kapllani presents 
his book ‘My name is Europe’ at the Environmen-
tal & Cultural Park Ai-Yiannis Detis near Naoussa. 
Entrance free. Info: 22840-53560, 697-490-3604 
www.parkoparos.gr
 
3 Jul, 9pm, Naoussa Feast of Fish & Wine (Yiorti 
Psariou Krasiou) at the port, dance performance 
by the Music Dance Group of Naoussa, fresh fish 
and local wine offered by the community.#
 
4-7 Jul, 17th International Sailing Race "Cyclades 
2011". Info: 22840-21800, www.paros-sailing.gr

4 & 5 Jul, 5-9pm, 'Sustainable Aegean' semi-
nars on integrated coastal management and reac-
tion to impact of climate change, Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: Georgia Kikou 210-322-5245.

4 Jul, 9pm, Opening of Alexis Kyritsopoulos art 
exhibition at Dimitracopoulos Building, Paroikia. 

Until 15/7, daily 7-11pm. Info: KDEPAP 22840-
22860.

7-13 Jul, International Paros Jazz Academy, 
Lefkes. Info: Athena 693-433-8578, www.paros-
jazzacademy.com

8 Jul, 9.30pm, 'Paris Paros Project' (Paros Jazz 
Academy) concert with Sara Lazarus - vocals 
(USA), Alexandra Grimal - saxophone (France), 
Vincent Bourgeyx- piano (France), Joe Quitzke 
- drums (Sweden) & Marc Buronfosse - bass 
(France) at the Environmental & Cultural Park Ai-
Yiannis Detis, near Naoussa. Entrance: 10€ (free 
for children under 12). Info: 22840-53560, 697-
490-3604 www.parkoparos.gr, www.parosjaz-
zacademy.com

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

Ukranian Ambassador’s Visit
The initiative of the Trade & Business Association 
of Paros and Antiparos to invite Ukranian Ambas-
sador Volodymir Skourof to Paros during the Whit 
Monday celebrations was a great success, as the 
ambassador left the island with the best impres-
sions. The fact that he speaks fluent Greek (he is 
a lecturer in Greek literature) and also his love for 
Greece enabled him to relate to the Greek psyche 
and ensured that he felt ‘at home'. “My impres-
sions from my visit to Paros and Antiparos are 
excellent. It is not only the beauty of the islands, 
but even more so the beauty and warmth of their 
people that are very important to me and have 
touched me,” he said.  “We will try to inform the 
Ukranian people about the beauty of these islands. 
As a first step we will arrange for Ukranian jour-
nalists and tour operators to visit the islands to 
get a better picture of them.” During his stay on 
Paros, Skourof visited the facilities of the Agricul-
tural Cooperative (EAS), was given a tour of the 
cheese-making factory and tried some of the local 
products. He commented: “The cheese and souma 
are of excellent quality. It’s still early days, but I will 
see what can be done in terms of promoting trade 
relations. We are preparing to hold meetings at 
a ministerial level between both countries on 13 
July and it is still possible to add a few more items 
to the agenda concerning local agricultural prod-
ucts. I want to wish the very best to the inhabitants 
of both islands.”
 (Foni tis Parou 166 / 17 June 2011)

Karate Club Visits Ancient Quarries
On the occasion of the first symposium on “Parian 
Lithos” the Paros Karate Club carried out a visit of 
the ancient quarries of Marathi on 10 June. Most 
of the children were followed by their parents 
who were eager to learn as much as they could 
about the history of the world famous Parian mar-
ble. Sculptor and teacher Aristidis Varias showed 
children and parents around the “Quarry of the 
nymphs” and impressed everyone with his knowl-
edge and narration skills.
(Foni tis Parou 167 / 24 June 2011)

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

Αξιοποιήστε τις ειδικές προσφορές μας

για την προβολή σας από τη     

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Φωνή της Πάρου

Τηλ .: 22840 53555

Κόντρα στην κρίση!

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Δήμαρχε μην αγχώνεσαι...
Αποκάλυψη της γύμνιας σε θέσεις γιατρών στις υγειονομικές μονάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 

στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες αποτελεί η « πρόσκληση ενδιαφέροντος» για « εθελοντι-
κή στελέχωσή» τους από « γιατρούς του ΕΣΥ όλων των βαθμίδων 
επικουρικούς και πανεπιστημιακούς γιατρούς» τη θερινή περίοδο.

Η πρόσκληση αναφέρει: « Όπως γνωρίζετε, τους θερινούς μήνες 
από 15 Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου λόγω της τουριστικής 
κίνησης και της αύξησης του πληθυσμού αναφοράς, παρουσιά-
ζονται δυσλειτουργίες στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στη 
νησιωτική περιοχή του Αιγαίου, λόγω της ήδη υπάρχουσας υποστε-
λέχωσης σε ιατρικό προσωπικό» και καλεί τους γιατρούς « που θα 
επιθυμούσαν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε μια 
απ’ τις υγειονομικές μονάδες από μια βδομάδα έως και ένα μήνα».

Και τώρα το πιο ωραίο. Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής θα καλυφθούν απ’ το νοσοκο-
μείο υποδοχής, ενώ οι πρόσθετες εφημερίες θα καλυφθούν είτε απ’ το νοσοκομείο υποδοχής 
ή από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια. 

Με αυτόν τον τρόπο  η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική της στον τομέα της υγεί-
ας  – και όχι μόνο ο Λοβέρδος – επιχειρεί να καλύψει τα κενά με την εθελοντική προσφορά 
υπηρεσιών από άλλους νοσοκομειακούς γιατρούς, τους οποίους συνολικά τους βρίσκει και...
πλεονασματικούς!!! 

Ο εθελοντισμός δια πάσαν νόσον...ξανά στην επικαιρότητα λοιπόν. Αυτά που λέγαμε εδώ και 
καιρό επιβεβαιώνονται πλήρως. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι ζήτημα συνολικής πολιτι-
κής. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Διότι αν αυτή είναι η «μεσο-
πρόθεσμη» πολιτική τους, φανταστείτε τι έχει να γίνει με την « μακροπρόθεσμη» πολιτική τους. 
Θα μας αφανίσουν. Θα μας εξοντώσουν. Θα μας πεθάνουν. Είναι αδίστακτοι. Είναι ανάλγητοι. 
Κάθε μέρα που περνάει γίνονται ακόμα  περισσότερο επικίνδυνοι. Αυτοί δεν πρόκειται να 
αλλάξουν. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Πάει τελείωσε. Παίζουν με την ίδια μας τη ζωή. Τη ζωή 
των παιδιών μας. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβουμε ότι ο Παριανός 
λαός θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά σε όσους επιδιώκουν να τον ξεγελάσουν και να τον 
αδρανοποιήσουν. Κανείς πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του μετά από 
έξι μήνες αναβλητικότητας, αναμονής, υπομονής, υποσχέσεων και ψεμάτων. Τέρμα πια η κο-
ροϊδία. Δεν πάει άλλο. Οργανωμένη αντίδραση εδώ και τώρα.

Δήμαρχε ακούς. Τέρμα πια στην αδριάνεια.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Καταγγελία του Μ. Γλέζου
Ο Μανώλης Γλέζος, καταγγέλλει την κεμπελίστικη νοοτροπία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
όπως εκφράστηκε με τις δηλώσεις του Α΄ Αντιπροέδρου της, οι οποίες αποτελούν ένα αμά-
γαλμα  αντιλαϊκότητας και εξουσιομανίας. Εκφράζουν την ολοκληρωτική αντίληψη υπέρ των 
τοκογλύφων και εναντίον του Ελληνικού Λαού.

Ο εκβιασμός δεν θα περάσει. Ο καλύτερος υπερασπιστής του Ελληνικού Λαού, θα είναι ο 
ίδιος ο  Ελληνικός Στρατός, τον οποίον θέλουν να εμπλέξουν στα σκοτεινά σχέδιά τους. Ας 
γίνει επί τέλους κατανοητό, ότι ο Ελληνικός Λαός, όπως και οι Λαοί της Ευρώπης, έχουν ήδη 
αρχίσει να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους.

Ο Χ. Κόκκινος πρώτος 
στο νέο Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. 

Με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ/ΠΕ εκλέχθηκε στο νέο ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδας, πρώτος σε ψήφους, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος. 

Οι εργασίες της 80ης Γενικής Συνέλευσης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (αριθμεί 
80.000 μέλη) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21-24 Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το ΔΣ έχουν ως εξής: 
ΔΑΚΕ  4 έδρες  
ΠΑΣΚ  4 έδρες  
Αριστερές Παρεμβάσεις / Συσπειρώσεις 2 έδρες 
ΕΣΑΚ-ΔΣΕ 1 έδρα 
Για την 5μελή Ελεγκτική Επιτροπή:
ΔΑΚΕ 2 έδρες, ΠΑΣΚ 2 έδρες, Παρεμβάσεις/Συσπειρώσεις 1 έδρα.
Εντός των προσεχών ημερών το νέο ΔΣ θα συνεδριάσει για τη συγκρότηση προεδρείου.
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5ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων 

Ανάπτυξη με βάση 
τη νησιωτικότητα 

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26 Ιουνίου στην Αμοργό, οι διήμερες ερ-
γασίες του Συνεδρίου των Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων, που είχαν ως 
σύνθημα: «Ελπίζουμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον». 

Διοργανωτής του Συνεδρίου ο Εμπορικός Σύλλογος Αμοργού, ο Πρόε-
δρος του οποίου Γιάννης Λουδάρος, με τους συνεργάτες του, έπραξαν ότι 
ήταν δυνατό για την επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου, προσφέροντας παράλ-
ληλα άψογη φιλοξενία στους συνέδρους. 

Οι δύο ημέρες του Συνεδρίου κύλισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τοποθετήσεις των συνέδρων περιελάμβαναν όλα τα 
προβλήματα του κλάδου και προτείνονταν λύσεις. Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με το ομόφωνο ψήφισμα 
των εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων, το οποίο θα σταλεί σε αρμόδια υπουργεία και φορείς. Το ψήφισμα έχει ως 
εξής: 1ο Επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά μας – ένας μοχλός ανάπτυξης. 2ο Διατήρηση των ΔΟΥ  στα νη-
σιά μας. 3ο Στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών. 4ο Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και απάλυνση του φαινομένου της εποχικής απασχόλησης. 5ο Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ., 
Πολιτιστικός, θρησκευτικός, οικολογικός, αγροτουρισμός. 6ο Αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση 
του παραεμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου), 7ο Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, 8ο Επανίδρυση 
του υπουργείου Ναυτιλίας. 9ο Αύξηση δαπανών για την υγεία και στελέχωση προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού) 
των Κέντρων Υγείας των νησιών. 10ο Μείωση των εργοδοτικών εισφορών. 11ο ίδρυση γραφείων ΟΑΕΕ στις Κυκλάδες. 12ο 
Ενίσχυση των δρομολογίων των άγονων γραμμών σε ετήσια βάση.

Στο ψήφισμα επισημαίνεται επίσης, «πως όλες οι πολιτικές και τα μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στην προσέλκυση 
ανθρώπινου δυναμικού για την ισόρροπη κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη του νομού μας σε Εθνικό, αλλά και σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής- εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις 
κατηγορίες που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας και τους 
στόχους της Διακήρυξης του Αιγαίου, για την εδαφική συνοχή και 
τη νησιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιήθη-
κε στην Κω στις 28 Ιουνίου 2008».

Στο 5ο Συνέδριο  συμμετείχαν 13 Σύλλογοι του Νομού Κυκλά-
δων και τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Απόστολος Αλιπράντης.

Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 
Παναγιώτης Ρήγας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Συλλόγων Αττικής ,Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου Δημήτρι-
ος Αρμενάκης, ο Δήμαρχος Αμοργού Νικήτας Ρούσσος, ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος του Ν. Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος,ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Ιωάννης Ρούσσος και άλλοι 
καλεσμένων, καθώς και επαγγελματίες της Αμοργού, μεταξύ των 
οποίων, ο πολιτευτής της Ν.Δ., επιχειρηματίας Σταμάτης Μαύρος.

Δεν καταργούνται 
οι εφορίες

Για την ανάγκη αλλαγής του φορολογικού συστήματος 
έκανε λόγο στο Συνέδριο των Εμορικών Συλλόγων Ν. 
Κυκλάδων, ο τέως υφυπουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας. 

Όπως είπε, το υπάρχον σύστημα είναι άδικο, γιατί δεν 
γίνεται σωστή κατανομή φόρων. 

• Από 31 Ιουνίου έως το τέλος Αυγούστου θα γίνονται 
δηλώσεις συμμετοχής νέων ανθρώπων (από 20 έως 40 
ετών), για συμμετοχή σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρη-
ματικότητας. Όπως είπε ο κ. Ρήγας, θα χορηγείται μέρος 
του κεφαλαίου κίνησης, άτοκο δάνειο με μεγάλη διάρ-
κεια αποπληρωμής, λειτουργικό κόστος της επιχείρη-
σης, π.χ. ενοίκιο, η μελέτη του επιχειρηματικού σχεδίου 
κ.λπ. 

• Στο νόμο για τις μεταμοσχεύσεις ψηφίστηκε τροπο-
λογία με την οποία δεν θα «κλείνει» στο εξής ο κατάλο-
γος των επιλεγόμενων θέσεων αγροτικών γιατρών, έτσι 
ώστε στις περιπτώσεις που οι προκηρύξεις αποβούν 
άγονες να μην απαιτείται επαναπροκήρυξη και χάνεται 
χρόνος. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη γιατρού για 
τρεις μήνες, ώστε να καλύπτεται η θέση γιατρού που 
παίρνει άδεια για μετεκπαίδευση. 

• Δεν καταργούνται οι κατά τόπους εφορίες στα νησιά, 
δήλωσε ο κ. Ρήγας. Θα παραμείνουν για να εξυπηρετούν 
το κοινό, δεν θα προβαίνουν όμως σε ελέγχους. 

Τώρα ή ποτέ…
Το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε, αφού για να καμφθούν οι 4-5 αντιρρησίες 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επιστρατεύτηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
και ολόκληρο το οπλοστάσιο των εκβιαστικών διλημμάτων. Θα ψηφιστεί σί-
γουρα και ο «εφαρμοστικός νόμος» όπως τον λένε και πάμε τώρα στα δύ-
σκολα.

Τα δύσκολα είναι η εφαρμογή στην πράξη του «εφαρμοστικού». 
• Να μας πάρουν από αυτά που δεν έχουμε. • Να μας στύψουν κι άλλο  

στο λιοτρίβι, για να πάρουν τις τελευταίες σταγόνες που απομένουν. • Να 
ξεπουληθεί η κρατική περιουσία, τώρα που ελέω κρίσης είναι υποτιμημένη 
κατά 3-4 φορές. • Να εξαφανιστούν  και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα 
και να φτάσουμε τους κινέζους στο εργατικό κόστος. 

Εδώ λοιπόν, αφού καθαρίσαμε με το τυπικό μέρος της ψήφισης όλων 
αυτών στη Βουλή, πρέπει να καθαρίσουμε και με αυτούς που πραγματικά 
αντιδρούν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. 

Είπε την Τετάρτη ο κ. Λοβέρδος: «Τώρα είναι η ώρα να πάει κάθε κατερ-
γάρης στον πάγκο του». Δηλαδή με άλλα λόγια: Τόσες μέρες σας επιτρέψα-
με να διαδηλώσετε, σας επιτρέψαμε ν’ απεργήσετε, σας επιτρέψαμε να μας 

αμφισβητήσετε, αλλά όλα αυτά έως σήμερα. Από τώρα και στο εξής, δεν 
σας επιτρέπουμε να μπείτε εμπόδιο στην εφαρμογή των όσων μας επιβά-
λουν οι εταίροι μας. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν «παίζουμε» με τους 
«αγανακτισμένους». Και για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά, δείτε ποιος είναι 
ο δυνατός, ποιος μπορεί να κάψει την Αθήνα, ποιος μπορεί να σας στείλει 
στο νοσοκομείο και το πολύ-πολύ, να κάνουμε και μια ΕΔΕ για τα μάτια του 
κόσμου. 

Τώρα λοιπόν πρέπει να τρομοκρατηθούν όλοι όσοι λένε ότι δεν αντέχουν 
άλλο. Βλέπετε, δεν έφτασαν τα τανκς του Πάγκαλου, χρειάστηκαν και οι τό-
νοι των χημικών του Παπουτσή, οι ακροδεξιοί προβοκάτορες και ο μηχα-
νισμός των «γνωστών αγνώστων», για να στείλουν τον κόσμο, αυτόν τον 
κόσμο που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους, στο σπίτι του. 
Όμως, όπως λέει ο λαός: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω». Ο λαός βγήκε στους 
δρόμους, γιατί δεν πάει άλλο. Ο λαός δεν πρόκειται να ξανακαθίσει στον κα-
ναπέ, γιατί σε λίγο θα του τον πάρουν και αυτόν, αφού δεν θα μπορεί να 
πληρώσει τα… χαράτσια. 

Η απάντηση σ’ αυτή την προσπάθεια τρομοκράτησης, είναι η οργά-
νωση του λαού και η αντεπίθεση με όραμα μιας άλλης πολιτικής, με 
πραγματική δημοκρατία, ευημερία, αξιοπρέπεια. 

Ν.Ρ.Λ.

Μέτρηση 
οστικής 
πυκνότητας 

Ο Δήμος της Πάρου σας ενημερώ-
νει ότι λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο., 
η ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
που είχε καθοριστεί για το τριήμερο 1, 
2 και 3 Ιουλίου 2011, θα πραγματοποι-
ηθεί τις ίδιες ώρες, στα ίδια σημεία την 
Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή 
10 Ιουλίου 2011. Ισχύουν όλα τα κλει-
σμένα ραντεβού  και αν υπάρχουν και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα καλυφθούν. 
Πληροφορίες στο ΚΑΠΗ Παροικίας 
τηλ.22840-24895.


