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Οκτώβριος

... γιατί η πρόληψη έχει µεγάλη αξία

Φροντίστε την
υγεία σας
όλο το χρόνο

H ING Ελλάδος ευαισθητοποιημένη
σε θέματα πρόληψης, προσφέρει
σε όλες τις γυναίκες που θα
επικοινωνήσουν με την ING μία
ψηφιακή μαστογραφία στο
νοσοκομείο Metropolitan, με
κόστος μόλις €25* ή αντίστοιχα
μία ψηφιακή μαστογραφία στη
Διαγνωστική Νάξου με κόστος
€50.

*Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα κλινικής
εξέτασης, με κόστος μόλις €25 από ειδική
μαστολόγο, ενώ για τις ήδη πελάτισσες μας
η κλινική εξέταση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Πληροφορίες στο
210-8763400, 6932383011
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Νικόλαος Ραγκούσης
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Σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης εξακολουθεί να 
βρίσκεται το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, καθώς οι ελλείψεις 
σε ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό είναι στο 
ίδιο και χειρότερο επίπεδο. 
Είναι ανάγκη, τώρα, που 
μπροστά μας είναι ένας 
πολύ δύσκολος χειμώνας 
και είμαστε μακριά από 
την τουριστική περίοδο, ο 
Δήμος και οι φορείς του 
τόπου να επαναφέρουν το 
θέμα αυτό σε πρώτη προ-
τεραιότητα, γιατί δεν πάει 
άλλο. Απαιτείται συντονι-
σμός κινήσεων και κινητο-
ποιήσεων για να πιεστούν 
οι αρμόδιοι να δώσουν λύσεις, όπως μας έχουν υποσχεθεί 
πολλές φορές στο παρελθόν. 

Δεν έχει καλυφθεί καμία θέση ειδικότητας από τις κενές 
που υπήρχαν, όπως για παράδειγμα του παιδιάτρου, που εν 
όψει του χειμώνα είναι απαραίτητος για τα παιδιά του νησιού 
μας. Ούτε η θέση του γυναικολόγου έχει καλυφθεί, έχει λυθεί 
όμως το πρόβλημα σε ένα βαθμό, αφού ο ιδιώτης γυναικολό-
γος έχει σύμβαση με το ΙΚΑ και άρα οι ασφαλισμένοι σ’ αυτό, 
μπορούν να εξυπηρετηθούν. 

Εν τω μεταξύ, έχουν μείνει μόνο τρεις αγροτικοί γιατροί 
και έτσι με δυσκολία καλύπτονται οι εφημερίες, στις οποίες 
υπολογίζονται και οι γιατροί από τα ιατρεία που είναι στα χω-
ριά. 

Δεν επαρκούν επίσης οι τέσσερις νοσηλευτές. Στη θέση 
της Φωτεινής που χάθηκε πρόσφατα, τοποθετήθηκε μία νο-
σοκόμα, αλλά προς το παρόν έχει άδεια λοχείας, ενώ για μία 
ακόμη που πρόκειται να έρθει μέσω ΙΚΑ, απαιτούνται ορι-
σμένες διαδικασίες. 

Η Επιστημονική Διευθύντρια Ελισάβετ Κοκελίδου, ενη-
μερώνει τακτικά τους αρμόδιους φορείς, όμως, ενώ οι προ-
κηρύξεις για τις θέσεις γιατρών, αγροτικών, ειδικοτήτων και 
επικουρικών είναι ανοιχτές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. 

Τα λεγόμενα της  κ. Κοκελίδου, επιβεβαίωσε ο αντιπρόε-
δρος της 2ης ΔΥΠΕ Δ. Ζώτος. Στην ερώτησή μας, τι θα γίνει 
με τον παιδίατρο η απάντηση ήταν, ότι για να λυθεί αυτό το 

θέμα, πρέπει να υπάρξει 
γιατρός που θα δεχτεί να 
έρθει στην Πάρο και δεν 
υπάρχει καμία αίτηση. Όλες 
οι προκηρύξεις για θέσεις 
γιατρών, μας είπε ο κ. Ζώ-
τος, έχουν ανανεωθεί και 
είναι ανοιχτές και διαρκής, 
δεν υπάρχει όμως κανένα 
ενδιαφέρον για την Πάρο, 
ούτε για επικουρικό γιατρό. 

Ο κ. Ζώτος αποδίδει την 
άρνηση των γιατρών να 
έρθουν στο νησί μας, στις 
κινητοποιήσεις που έγιναν 
με μπροστάρη το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Άποψή του, η 
οποία δεν στηρίζεται που-

θενά, γι’ αυτό και στο ερώτημά μας, τι θα πάθαιναν οι γιατροί 
επειδή ο κόσμος της Πάρου διεκδικεί καλύτερη υγεία για τον 
ίδιο και τα παιδιά του, απάντησε: τίποτα, αλλά οι κινητοποιή-
σεις ήταν αποτρεπτικές. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, καθώς και το ότι 
έγιναν μειώσεις στους μισθούς και των γιατρών που είναι στα 
νησιά, αυτό δεν είναι αποτρεπτικό, αλλά φταίνε οι κινητοποιή-
σεις; Σ’ αυτή την ερώτηση ο κ. Ζώτος απάντησε, ότι είναι γενι-
κότερο το θέμα των μισθών και των κινήτρων και δυστυχώς, 
μας είπε, εμάς μας υπερβαίνει…

Τώρα, η ελπίδα κατά τον κ. Ζώτο που θα δώσει λύση στο 
πρόβλημα, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας. Αυτός είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός και έχει 
συμβάσεις με γιατρούς, όπως του ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει, ότι 
ακόμη και ένας ιδιώτης γιατρός, που θα έχει σύμβαση με τον 
συγκεκριμένο Οργανισμό, θα μπορεί να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του και στο Κέντρο Υγείας. Η διαδικασία, μετά την ψή-
φιση του νομοσχεδίου είναι σε εξέλιξη, ο κ. Ζώτος όμως, δεν 
προσδιόρισε πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί. 

Σε ότι αφορά στους αγροτικούς γιατρούς, η διαδικασία, 
σύμφωνα με τον κ. Ζώτο, είναι πλέον πιο απλή. Δηλαδή, με 
βάση το νέο νόμο, όταν ένας αγροτικός γιατρός διοριστεί στην 
Πάρο, δεν απαιτείται πλέον το τρίμηνο εκπαίδευσης στο νο-
σοκομείο της Σύρου, που ήταν υποχρεωτικό.  συνέχεια σελ.3

Να πάρουμε την υπόθεση 
στα χέρια μας 

Καρκινοβατεί το Κέντρο Υγείας

ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΒ

Επαγρυπνούμε!
Τα δύσκολα έρχονται…

Σε επαγρύπνηση καλούν όλους τους Παριανούς και τους 
Αντιπαριώτες, οι φορείς που είχαν διοργανώσει την κινητο-
ποίηση της 19ης Οκτωβρίου και τη συγκέντρωση στην πλα-
τεία Μαντώς Μαυρογένους. 

Οι φορείς εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται: 
Αγαπητοί συμπολίτες, η πρωτοφανής σε όγκο και παλμό 

συγκέντρωση και πορεία προς το Δημαρχείο είναι αποτέλε-
σμα της μεγάλης αγανάκτησης όλων των Παριανών και Αντι-
παριωτών εξ αιτίας της κυβερνητικής πολιτικής: 

•Που ξεπουλάει τον εθνικό πλούτο της χώρας μας 
•Που καταστρατηγεί δικαιώματα και κατακτήσεις που 

αποκτήθηκαν με αίμα και αγώνες δεκαετιών 
•Που οδηγεί δεκάδες νοικοκυριά στην εξαθλίωση 
Όλα αυτά τα κάνουν, όπως μας λένε, για να σώσουν την 

πατρίδα. Όμω η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εγκληματική 
πολιτική θέλουν να σώσουν τους ντόπιους και ξένους πλου-
τοκράτες και το ληστρικό τραπεζικό σύστημα από την οικο-
νομική κρίση. 

Το καθολικό κλείσιμο όλων των εμπορικών επιχειρήσεων 
και τη συμμετοχή των ιδιοκτητών τους στην 24ωρη απεργία, 
δείχνει ότι το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών μας είναι 
ένα βήμα πριν από το «λουκέτο». Εκεί δυστυχώς μας έχουν 
οδηγήσει.            συνέχεια σελ.8

Νέο αεροδρόμιο:
Ξεμπλοκάρονται οι απαλλοτριώσεις

Περιμένουμε τα καλά νέα...
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης από την ΥΠΑ, ξεμπλο-

κάρει και το θέμα των εκκρεμών απαλλοτριώσεων για το νέο 
αεροδρόμιο Πάρου, με βάση το άρθρο 39 παρ. 3 του Πολυνο-
μοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφέρεται: 

«Ύστερα από νομοθετική ρύθμιση που έγινε με  πρωτο-
βουλία του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γ. 
Ν. Ραγκούση, στο Πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές ρυθ-
μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (άρθρο 39)  απο-
μπλέκονται οι απαλλοτριώσεις που αφορούν στην έκταση του 
νέου αεροδρομίου Πάρου και είχαν γίνει αιτία πολύχρονων 
καθυστερήσεων του έργου. 

»Πιο συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις παρέχεται η 
δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, για τους οποίους δεν είχε κα-
θοριστεί δικαστικά η αποζημίωσή τους.      συνέχεια σελ.8
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος 
(Internews), 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 Au-
diophile, 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 
computers 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.

του Χρίστου Γεωργούση

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Σώπα, μη μιλάς
(Επίκαιρο βρήκαμε το ποίημα του Τούρκου Αζίζ Νεσίν και 
το διαλέξαμε για τη στήλη, που συχνά ερωτοτροπεί με 
την ποίηση)

Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψ’ τη φωνή σου, 
σώπασε επιτέλους κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σι-
ωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από 
παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγαν: «Σώπα!». Στο 
σχολείο μου κρύψανε την αλήθεια τη μισή, μου λέγανε: 
«Εσένα τι σε νοιάζει; Σώπα!».

Με φίλησε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και 
μου λέγανε: «Κοίτα μην πεις τίποτα, σσς, Σώπα!». Κόψε 
τη φωνή σου και μη μιλάς, Σώπαινε. Και αυτό βάστα-
ξε μέχρι τα είκοσί μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η 
σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο, «Τι 
σε νοιάζει εσένα;», μου λέγανε, «θα βρεις το μπελά σου, 
Σώπα!».

Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι «Μη χώνεις τη 
μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα!».

Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, και τα ‘μαθα να σωπαί-
νουν, η γυναίκα μου ήταν τίμια κι εργατική και ήξερε να 
σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε: «Σώπα».

Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες, με συμβου-
λεύανε: 

«Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. 
Σώπα!». Μπορεί να μην είχαμε με δαύτους γνωριμία ζη-
λευτή, με τους γείτονες, μας ένωνε όμως, το «Σώπα!».

«Σώπα!» ο ένας, «Σώπα!» ο άλλος, «Σώπα!» οι επά-
νω, «Σώπα!» οι κάτω, «Σώπα!» όλη η πολυκατοικία και 
όλο το τετράγωνο. «Σώπα!» οι δρόμοι οι κάθετοι και οι 
δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Στόμα 
έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του 
«Σώπα!». Και μαζευτήκαμε πολλοί, μια πολιτεία ολόκλη-
ρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή!

Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παρά-
σημα, τα πάντα κι όλα πολύ εύκολα, μόνο με το «Σώπα!». 
Μεγάλη τέχνη αυτό το «Σώπα»!

Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθε-
ρά σου κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη 
γλώσσα σου και κάν’ την να σωπάσει. Κόψ’ την σύρριζα. 
Πέτα την στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη 
στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις 
έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβολίες. Δε θα ντρέπεσαι τα 
παιδιά σου και θα γλιτώσεις απ’ το βραχνά να μιλάς, χω-
ρίς  να λες «έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς». Αχ! Πόσο θα 
‘θελα να μιλήσω ο κερατάς!

Και δεν θα μιλάς, θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις 
αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ’ την αμέσως. 
Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός. Αφού δε θα μιλή-
σεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου.

Για να είμαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα 
όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς κρα-
τώ τη γλώσσα μου, 

γιατί νομίζω πως θα ‘ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω 
και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και 
κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 
με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που 
θα μου λέει: ΜΙΛΑ!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Μνημόσυνο
Ένας  από τούς τελευταίους της Εθνικής Αντίστασης ο Βα-

σίλειος Τριανταφύλλου του Χρήστου και της Μαρίας,  άφησε 
την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της εικοστής δευτέρας 
του μηνός Σεπτεμβρίου.

Οι οικογένεια του τελεί το 40/ήμερο  μνημόσυνο  του την 
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό ζωοδόχου Πη-
γής στο  Άσπρο Χωριό.

Γενική
συνέλευση 
και εκλογές

Ο πρόεδρος  και το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του πολιτιστικού 
Συλλόγου  «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» καλούν 
στην τακτική Γενική Συνέλευση 
του συλλόγου  την Κυριακή 6 
Νοεμβρίου  και ώρα 10:30, με τα 
παρακάτω θέματα  στην ημερή-
σια διάταξη:

1.   Διοικητικός και οικονομι-
κός απολογισμός απελθόντος Δι-
οικητικού Συμβουλίου

2.   Εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
για τη διετία 2011-2013. Δηλώ-
σεις υποψηφιοτήτων για το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο: Πατέλης 
Χαράλαμπος  22840-24357 & 
6973904937.

Εκλογές Π.Ε.Φ.Ο.
Την Κυριακή 30/10/11 και ώρα 12:00, 

στα γραφεία του συνδέσμου θα διεξαχθούν 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – 
Αντιπάρου. Θα προηγηθεί γενική συνέλευση 
και απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου 
Δ.Σ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα 
ενεργά μέλη (τα νέα μέλη και όσοι έχουν ανανεώσει τη 
συνδρομή τους για το έτος 2011/12) της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου 
Αντιπάρου μέχρι και της 30/10/11.

Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης 
συνδρομών υπάρχει μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής 
των εκλογών.

Αλλαγή φρουράς
Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου από τις 6μ.μ. 

θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-
σμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού. 

Για δηλώσεις υποψηφιοτήτων, πληροφο-
ρίες και εγγραφές παλιών και νέων μελών στο τηλέφω-
νο 6977-283424.

Δημοτική Kοινότητα Πάρου

Πρόσκληση σε Συλλόγους 
και φορείς

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος 
οικονομικού έτους 2012 και του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος για τα έτη 2011-2014 του Δήμου Πάρου, καλούμε τους 
συλλόγους, τους φορείς και τους κατοίκους της Δημοτικής 
Κοινότητας Πάρου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι 
τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.00. Οι προτάσεις 
θα εξεταστούν από το Τοπικό Συμβούλιο που θα πραγματο-
ποιηθεί αυτή την ημέρα, προκειμένου να αξιολογηθούν και 
να ιεραρχηθούν τα έργα βάσει των αναγκών και των οικο-
νομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν και με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου
Μηνάς Καλακώνας

Οι έφηβοι ταξιδεύουν 
με τον Θησέα

Το Κέντρο Πρόληψης 
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια μαζί με εφή-
βους – μαθητές γυμνασίων 
και λυκείων σε Πάρο, Αντί-
παρο και Σύρο έναν χώρο 
επικοινωνίας, έκφρασης και 
επεξεργασίας ζητημάτων 
της φάσης ζωής στην οποία 
βρίσκονται. Δουλεύοντας 
ομαδικά με βιωματικό τρό-
πο οι έφηβοι εκπαιδεύονται 
σε προσωπικές και κοινωνι-
κές δεξιότητες που θα τους 
βοηθήσουν στο μεγάλωμά 
τους.

 Με αφορμή, λοιπόν, την κοινή εμπειρία σε ομάδες εφή-
βων, αλλά σε διαφορετικά μέρη, εκφράστηκε η ανάγκη να 
γνωριστούν και να συνδεθούν μεταξύ τους. Έτσι πραγματο-
ποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση τον περασμένο Ιούλιο στην 
Πάρο, στην οποία συμμετείχαν έφηβοι ομάδων από όλες τις 
περιοχές της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Οι 31 αυτοί έφηβοι γνωρίστηκαν «περπατώντας σε σταθ-
μούς της εφηβείας» στην Παροικία της Πάρου. Η μεγάλη και 
ενθουσιώδης συμμετοχή έδωσε έναυσμα για επόμενες συ-
ναντήσεις. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την Κυρια-
κή 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αντίπαρο συνά-
ντηση εφήβων που υπήρξαν ή είναι ακόμα μέλη σε ομάδες 
εφήβων του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων». 

Οι 35 έφηβοι «έπαιξαν, 
συνεργάστηκαν, ενώθηκαν, 
αναζήτησαν, έζησαν σαν παι-
διά τη μαγεία της ομάδας» 
και ανανέωσαν το ραντεβού 
τους. 

O Σύλλογο Γονέων του 
Γυμνασίου και τα ίδια τα παι-
διά της Αντιπάρου προσέφε-
ραν τον υπέροχο μπουφέ, 
η σχολική επιτροπή και η 
διευθύντρια του Δημοτικού 
Σχολείου παραχώρησαν την 
αίθουσα «Καλουδά», ενώ 
σημαντική ήταν η βοήθεια 
που προσέφερε η εθελό-
ντρια εκπαιδευτικός Λόζου 
Ελευθερία. Να σημειωθεί ότι 
οι ομάδες εφήβων συνεχίζο-
νται. Για οποιαδήποτε πληρο-
φορία στο τηλ. 2284024745 
και e-mail:  thiseasp@
otenet.gr.

Διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου
Με στόχο τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου, συνεδρίασε την περασμένη εβδο-

μάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυ-
χοκοινωνικής Υγείας “Θησέας Κυκλάδων”, υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλά-
δων, Γιώργου Πουσσαίου.

Στη συνεδρίαση, στην οποία ήταν παρούσα και η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Μένη Μαλλιώρη, 
αποφασίστηκε η διεύρυνση του προγράμματος σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων σε συνεργασία 
με φορείς των νησιών. 

Ο κ. Πουσσαίος ξεκαθάρισε πως παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουν εξασφα-
λιστεί οι αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία του φορέα τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το 
2012.

Σκαθάρι τρώει
τα φοινικόδεντρα

Ο Δήμος Πάρου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα 
φοινικοειδή έχουν προσβληθεί από δύο σοβαρούς εντομολο-
γικούς εχθρούς:  α) την πεταλούδα και β) το σκαθάρι.

Η πεταλούδα έχει εντοπιστεί  σχεδόν σ’ όλες τις περιοχές 
της Πάρου  με εντονότερη προσβολή στις  περιοχές της νότιας 
Πάρου και της Παροικίας.

Το σκαθάρι εντοπίσθηκε πρόσφατα στην περιοχή του 
Αγροκηπίου- Αγίας Άννας και θεωρείται σήμερα  ως ο σημα-
ντικότερος εχθρός των φοινικοειδών, η προσβολή του ξεκινά 
από την κορυφή και γίνεται αντιληπτή όταν ο φοίνικας έχει 
ήδη καταστραφεί.

Ο τρόπος αντιμετώπισης  είναι ο ίδιος και για τα δύο έντο-
μα, για να έχει δε επιτυχία χρειάζεται συντονισμός και συλλο-
γική προσπάθεια.

1.  Πρέπει να καταστραφούν όλοι οι βαριά προσβεβλημέ-
νοι φοίνικες

2. Να επεμβαίνουμε μία φορά το μήνα με εγκεκριμένα 
σκευάσματα, αφαιρώντας προηγουμένως τις ταξιανθίες την 
εποχή άνθισης.

Επείγει να γίνει άμεση καταπολέμηση στις περιοχές από 
Παρασπόρο, Κακάπετρα προς Ταξιαρχάκι και από διασταύ-
ρωση δρόμου Νάουσας –Λευκών προς Κρωτήρι –Άγιο 
Φωκά.

Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων φυτοϋγειονομικών ελεγκτών. 

Αρμόδιος φυτοϋγειονομικός ελεγκτής Κυκλάδων εί-
ναι ο Βορδάκης Κωνσταντίνος τηλέφωνα 2285361522 και 
6946397999.

Κακοποίηση ζώων
O PAWS έχει βρει 2 σκυλί-

τσες, οι οποίες ζούσαν σε άθλιες 
συνθήκες κοντά σε ένα μονα-
στήρι στο δρόμο προς τις Λεύκες 
μετά τη διασταύρωση Νάουσα / 
Λεύκες δεξιά προς το βουνό. Τα 
ζώα ήταν δεμένα από το ταβάνι 
και μπορούσαν να κινηθούν έως 
δύο μέτρα. Αν και είχαν τροφή 
και νερό, ήταν σαφώς τραυμα-
τισμένα - σε ένα εγκαταλελειμ-
μένο κτίριο χωρίς φως και μέσα 
στη βρώμα, σε ένα αγρόκτημα 
όπου υπήρχαν αποδεικτικά στοι-
χεία ότι τα ζώα σφάζονται παράνομα εκεί. Τα σκυλιά είναι στο 
PAWS καταφύγιο από την περασμένη Κυριακή. Θα γίνει όμως 
καταγγελία στην αστυνομία, όταν θα βρεθεί ο ιδιοκτήτης των 
ζώων.

Ο Σύνδεσµος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-Αντιπάρου 
διοργανώνει χοροεσπερίδα στις 5 Φεβρουαρίου 2011
στο “CLUB MAMUCCA” στο ποτάµι Παροικίας στις 9.00 µ.µ.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν µεγάλες δόξες του 
παρελθόντος, όπως Κριστόφ Βαζέχα, Γιόζεφ Βάντσικ και Φάνης 
Χριστοδούλου.

Ταυτόχρονα θα πραγµατοποιηθεί και η ετήσια κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας µας.

Λ α χ ε ι ο φ ό ρ ο ς  α γ ο ρ ά  µ ε  π λ ο ύ σ ι α  δ ώ ρ α  κ α ι  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  α γ ο ρ ά ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  τ ο υ  σ υ ν δ έ σ µ ο υ  
µ α ς  ό π ω ς  φ ο ύ τ ε ρ ,  µ π ο υ φ ά ν ,  η µ ε ρ ο λ ό γ ι α .

Τιµή εισόδου: 15€ | Πληροφορίες: 6977 283424
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Φέτος το φθινόπωρο

ΑΝΘΙΖΟΥΜΕ!

ΥΣΤΕΡΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ
τ: 22840 53555 • f: 22840 53055

e: info@typoparos.gr

Λαουτάρης

ΠΡΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ
ΧΩΡΙΑ

Μπάλιος
ΕΠΕ

Ά. Κρητικού
(οικοδ. υλικά)

 Ξυλόφουρνος

ΝΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!
Υπηρεσίες Internet και
διαφηµιστική προβολή στο διαδίκτυο!

συνέχεια από σελ.1
Δύσκολοι καιροί…
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, τόνισε στη ΦτΠ, ο διοι-

κητής του νοσοκομείου της Σύρου Δ. Τσιργής, ο οποίος επα-
ναλαμβάνει, ότι οι θέσεις των γιατρών παραμένουν ανοιχτές, 
αλλά δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Που οφείλεται 
αυτό; Δεν γνωρίζω, απαντά.  Έχω κάνει πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια, επαφές με το νοσοκομείο Παίδων, χωρίς αποτέλε-
σμα. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω γιατί σε μια τόσο 
δύσκολη οικονομική περίοδο δεν δέχονται να έρθουν γιατροί 
στην Πάρο. Αυτό που ακούστηκε ότι φταίει το κακό κλίμα, 
λόγω των κινητοποιήσεων, δεν το δέχομαι, λέει ο κ.Τσιργής.  
Δεν ισχύει αυτό, γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε σε 
όλες τις Κυκλάδες. Προκηρύξαμε 17 θέσεις γιατρών και μόνο 
δύο αιτήσεις υπήρξαν. Μία ακτινοδιαγνωστικής στην Σύρο 
και μία Γενικής ιατρικής στην Άνδρο. 

Στην ερώτηση, αν στο νέο νόμο προβλέπονται κίνητρα για 
τους γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά, η απάντηση ήταν 
αρνητική. Είχαμε, λέει, διατυπώσει προτάσεις για κίνητρα 
προς τους γιατρούς των νησιών, όμως στο νέο νόμο που 
ψηφίστηκε δεν είδαμε καμία σχετική τροπολογία εκτός από 
αυτήν για τους αγροτικούς γιατρούς, που στο εξής δεν θα 
περνούν το τρίμηνο της εκπαίδευσης στην Σύρο. 

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, είναι αυτό του εμβολιασμού των 
μαθητών, που πέρσι δεν εμβολιάστηκαν λόγω έλλειψης παι-
διάτρου στο Κέντρο Υγείας. 

Αυτό το ζήτημα, 
μας είπε ο κ. Τσιργής 
έχει λυθεί εδώ και 
πολύ καιρό. Οι εμβο-
λιασμοί των μαθητών 
θα γίνουν από τους 
γιατρούς Γενικής Ια-
τρικής του Κ.Υ. και 
υπάρχει συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση 
Υγείας και Κοινω-
νικής μέριμνας της 
Περιφέρειας για τα 
προγράμματα εμβολι-
ασμού και για τη χορήγηση των απαιτούμενων ποσοτήτων 
εμβολίων.  

Το ΕΚΑΒ νοσεί σοβαρά
Στο ΕΚΑΒ βέβαια, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι στά-

σιμη και δύσκολη. Το ΕΚΑΒ νοσεί σοβαρά. Ο Προϊστάμενος 
της υπηρεσίας Π. Μιχαλάτος μας λέει πως από τις 93 βάρ-
διες το μήνα οι 37 είναι ακάλυπτες. Ο κ. Μιχαλάτος επικοι-
νωνεί τακτικά με τους αρμόδιους στα Κεντρικά του ΕΚΑΒ, 
αλλά η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί δεν 
γίνονται προσλήψεις, γιατί δεν δέχεται να έρθει κανείς από το 
ΕΚΑΒ του Κέντρου στην Πάρο, αφού δεν πληρώνονται εκτός 

έδρας κ.λπ. 
Πρέπει, λέει ο Μιχαλάτος, να μου εξηγήσει κάποιος τι γί-

νεται με την Πάρο; Η Άνδρος, η Μύκονος, η Τήνος, η Σύρος, η 
Νάξος δεν έχουν κενές βάρδιες, γιατί το πρόβλημα να το έχει 
η Πάρος;  Αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ Πάρου, είναι ένας οδηγός 
και 5 ΕΚΑΒίτες. Για να καλυφθεί μία βάρδια σε 24ωρη βάση, 
απαιτούνται 11 άτομα. Όσο και αν πιεστούμε, λέει ο κ. Μιχα-
λάτος, οι βάρδιες δεν βγαίνουν…

Η ΦτΠ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Γ. Ρο-
τζιώκο, ο οποίος ήταν ενήμερος για την κατάσταση που 
επικρατεί στην Πάρο. Όπως μας είπε, η υπηρεσία του έχει 
επικοινωνήσει με την Πρόεδρο της 2ης ΠΥΔΕ και έχει προ-
κηρυχτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για δύο ακόμη οδηγούς 
στο Κέντρο Υγείας. Οι δύο αυτοί οδηγοί, θα μετακινηθούν 
στην Πάρο για δύο χρόνια, με τη δέσμευση, ότι θα μετατεθούν 
στη συνέχεια, σε όποια περιοχή επιθυμούν. Ελπίζουμε, είπε ο 
κ. Ροτζιώκος, να πάνε όλα κατ’ ευχήν…

Με τη ΦτΠ επικοινώνησε και ο εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ Δ. Ξουρίδας. Όπως μας είπε, συ-
ναινέσαμε ως εργαζόμενοι για τη μετακίνηση στην Πάρο δύο 
οδηγών του ΕΚΑΒ. Ο κ. Ξουρίδας τόνισε επίσης: Και εμείς 
ανησυχούμε, γιατί προβλήματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα 
στον τομέα του ΕΚΑΒ, γι’ αυτό ζητάμε άμεσες προσλήψεις 
προσωπικού. Είναι πάγιο αίτημα των Σωματείων μας και της 
Ομοσπονδίας, όμως σε ότι αφορά στην Πάρο, ανακαλύψαμε 
ως εργαζόμενοι, ότι υπάρχει ένας ακόμη οδηγός τους Κ.Υ. 
που χρησιμοποιείται σε άσχετο με την ιδιότητά του πόστο. 
Γι’ αυτό ζητάμε την άμεση ενεργοποίησή του μέσω της 
ΔΥΠΕ και μέσω της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, ώστε ο οδηγός 
αυτός να στελεχώσει τα ασθενοφόρα και όχι να εκτελεί 
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, 
όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις, να χρησιμοποιούνται οδη-
γοί ασθενοφόρων στις ρεσεψιόν ή όπου αλλού των Κέντρων 
Υγείας.

Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας 
Καρκινοβατεί το Κέντρο Υγείας

ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΒ

Επίκαιρη ερώτηση προς τους Υπουργούς 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας, Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσε ο βου-
λευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας με θέμα: Προ-
στασία των νησιών μας από τις απεργίες 
στην ακτοπλοΐα.

Στην ερώτηση ο βου-
λευτής τονίζει: «Για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγους μήνες 
τα νησιά μας βρέθηκαν υπό 
καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας 
αποκλεισμένα και αποκομ-
μένα από την ηπειρωτική Ελ-

λάδα εξαιτίας της απεργίας της Πανελλήνιας 
Ναυτικής Ομοσπονδίας. Οι συνέπειες στην οι-
κονομική και κοινωνική ζωή των νησιών είναι 
καταστροφικές

Σημαντικότατες υπήρξαν οι επιπτώσεις 
στις λιγοστές εξαγωγικές επιχειρήσεις των 

νησιών, που υποχρεώθηκαν σε καθυστερη-
μένη παράδοση ή και ακύρωση παραγγελιών. 
Οι επιχειρήσεις αυτές που στήθηκαν με ίδια 
κεφάλαια και με κρατικές ενισχύσεις κινδυ-
νεύουν με «εξοστρακισμό» από την αγορά 
εξαιτίας των «ασύμμετρων» απειλών που 
προκαλεί ο ναυτικός αποκλεισμός των νη-
σιών. Η ανευθυνότητα συνδικαλιστικής ηγεσί-
ας των ναυτικών δεν μπορεί να προβάλλεται 
ως δικαιολογία απραξίας, ούτε να αναιρεί την 
υποχρέωση εκ μέρους του κράτους να προ-
τάξει την προάσπιση του δημοσίου συμφέρο-
ντος. Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Ρήγας ρωτά 

τους υπουργούς:
1. Πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε 

οποιοδήποτε μελλοντικό αποκλεισμό των 
νησιωτών που προκαλείται από απεργία στον 
χώρο της ακτοπλοΐας

2. Υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιο για την 
υποχρεωτική παρουσία προσωπικού ασφα-
λείας και για τη διατήρηση πλοίου ασφαλείας 
σε κάθε δρομολογιακή ακτοπλοϊκή γραμμή σε 
περίπτωση απεργίας;  Αν ναι, γιατί δεν εφαρ-
μόζεται από την πρώτη μέρα της απεργίας; Αν 
όχι, προτίθεσθε να το θεσμοθετήσετε;

Επίκαιρη ερώτηση Ρήγα
Προστατέψτε τα νησιά
από τον αποκλεισμό
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγωνιστική)

Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 29/10/11 15:30

ΝΗΡΕΑΣ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 29/10/11 15:30

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΦΙΛΩΤΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ  29/10/11 16:30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)

Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 29/10/11 16:45

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 30/10/11 16:30

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣ ΙΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 29/10/11 13:00

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ  30/10/11 12:30

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ  30/10/11 10:00

ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η φάση)

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 29/10/11 16:30

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (4η φάση)

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 30/10/11 10:00

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ 30/10/11 15:00

Γηπεδούχοι Α.Ο. Πάρου και ΑΜΕΣ Νηρέας
στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων 

Επιδιώκουν
πρεμιέρα με το δεξί

Οι 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες της Πανελλήνιας 
Ναυτικής Ομοσπονδίας που έδεσαν τα πλοία για εννέα μέρες 
ανάγκασαν την ΕΠΣ Κυκλάδων να αναβάλει τα παιχνίδια του 
περασμένου Σαββατοκύριακου και να τα μεταφέρει σε αυτό 
που έρχεται. Ο Α.Ο. Πάρου (με Α.Σ. Άνω Μερά) και ο ΑΜΕΣ 
Νηρέας (με Α.Σ. Παμμηλιακό), γηπεδούχοι την δεύτερη αγω-
νιστική της Α’ κατηγορίας, κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα 
και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί. Η τρίτη παριανή ομάδα, 
ο Αστέρας Μαρμάρων ταξιδεύει στην Σαντορίνη για να παίξει 
με τη Λάβα Εμπορείου επιζητώντας να ζευγαρώσει τις νίκες 
της στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, μεταξύ αυ-
τών και οι δυο ημιτελικοί του κυπέλλου, είναι τα εξής:

Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου & Paros Tennis Club

Μάθετε τα μυστικά 
του τέννις

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου εδώ και καιρό έχει ανοίξει 
τα… κορτ του και προσφέρει στη νεολαία, κατ’ αρχήν μια γνω-
ριμία με το άθλημα του τένις -από τα δημοφιλέστερα στον κό-
σμο- και στη συνέχεια σωστή άθληση σε όλες τις ηλικίες και 
σε όλες τις κατηγορίες με πεπειραμένους προπονητές σε ένα 
περιβάλλον που θα το ζήλευαν πολλά άλλα club στην Ελλάδα.

Ο κ. Άρης Ιωακειμίδης, υπεύθυνος για τις ακαδημίες 
του Ομίλου Αντισφαίρισης Πάρου και των προπονητών 
του Ομίλου, μίλησε στη «ΦτΠ» για τη δουλειά που γίνεται 
στον Όμιλο, για τις πολύ καλές προδιαγραφές που υπάρχουν 
στις εγκαταστάσεις όπου γίνονται οι προπονήσεις στην περι-
οχή Κορακιές και καλεί τη νεολαία - όχι μόνο της Πάρου και 
της Αντιπάρου - να επισκεφθούν τα έξι σύγχρονα γήπεδα για 
να αθληθούν και να μάθουν τα μυστικά του τένις.

ΦτΠ: Κύριε Ιωακειμίδη μιλήστε μας για τη δουλειά που 
γίνεται στον Όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου.

Ο Όμιλος με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο έχει δώ-
σει βάση στην οργανωμένη δουλειά. Καταρχήν υπάρχουν 
δυο τμήματα. Τα εκπαιδευτικά, με ενήλικες και ερασιτέχνες 
τενίστες. Σε αυτά μπορεί κάποιος να μάθει τένις από ένα ορ-
γανωμένο πρόγραμμα εκμάθησης και από τα τμήματα των 
ακαδημιών.

Σε επίπεδο ακαδημιών έχουν γίνει πέντε βασικές ομάδες 
που ξεκινούν από το μίνι τένις (από 4 έως 7 ετών ανάλογα 
με την ανάπτυξη του παιδιού). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 
παιχνίδια μέσα στο γήπεδο για την εξοικείωση με το χώρο, 
το άθλημα και γενικά καλλιεργείται η κοινωνικοποίηση των 
παιδιών, τα οποία θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν ως μια 
ομάδα.

Επίσης, έχουμε τα βασικά προγράμματα εκμάθησης που 
ξεκινούν από 6 έως και 18 χρονών. Οι αθλητές-τριες σε αυτό 
το επίπεδο κάνουν προπόνηση μια, δυο ή τρεις φορές την 
εβδομάδα και μαθαίνουν τεχνική κατάρτιση, φυσική κατά-
σταση, γνωρίζοντας παράλληλα,  όλα τα βασικά χτυπήματα 
και το άθλημα του τένις.

Το προαγωνιστικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει προετοι-
μασία για το αγωνιστικό τμήμα και έχει την ίδια προπόνηση με 
το αγωνιστικό (μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και πέντε ώρες 
την εβδομάδα).

Το αγωνιστικό τμήμα που έχει από πέντε έως δέκα ώρες 
την εβδομάδα προπόνηση, περιλαμβάνει φυσική κατάσταση 
και τακτική αγώνων. Η ομάδα αυτή μαζί με τους προπονητές 
προετοιμάζεται για συμμετοχή σε αγώνες πανελλαδικά.

Επίσης υπάρχει και το ατομικό πρόγραμμα προπόνησης 
για κάθε αθλητή-τρια ξεχωριστά σε συνεργασία με τον προ-
πονητή του, σε περίπτωση που θα συμμετάσχει σε συγκεκρι-
μένο τουρνουά.

ΦτΠ: Δέχεστε και μεγάλες ηλικίες;
Βεβαίως αφού λειτουργεί και τμήμα ενηλίκων. Μπορεί 

κάποιος να ξεκινήσει από οποιαδήποτε ηλικία το τένις για να 
μάθει τα μυστικά του. Είναι άθλημα εκτόνωσης, απώλειας 
βάρους, αύξησης φυσικής κατάστασης. Είναι ένα άθλημα που 
γυμνάζει όλο το σώμα και μπορεί να παίξουν τένις ακόμα και 
ηλικίες άνω των 70 ετών.

ΦτΠ: Ποια προγράμματα προσφέρει ο Όμιλος σε όσους - 
όσες θέλουν να παίξουν τένις;

Ο Όμιλος προσφέρει προγράμματα εκμάθησης που ξεκι-
νούν από ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα, ιδιαίτερα δυο ατόμων. 
Ακόμα προσφέρει γκρουπάκι τριών ή τεσσάρων ατόμων αυ-
στηρά σε προκαθορισμένες ώρες δυο φορές την εβδομάδα. 

Τα γκρουπάκια αυτά έχουν σαν 
κύριο στόχο να μάθει κα-
νείς τένις και οικονομικά, 
αλλά και να δημιουργήσει 
μια σχέση παιχνιδιού με το 
γκρουπ του. Επίσης μπο-
ρούν να γίνουν παιχνίδια 
με συνδυασμούς μεταξύ 
τους και αυτό βοηθά-
ει στην εξέλιξη του 
αθλητή.

Μια ομάδα με 3-4 
αθλητές - αθλήτριες 
μπορούν στις ελεύ-
θερες ώρες τους 
πρωί - απόγευμα 
να δημιουργήσουν 
γκρουπ ή να βοηθήσει ο προπονητής του ομίλου να συμπλη-
ρωθεί το γκρουπ λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο, την ηλικία, 
αλλά και την προσωπικότητα του κάθε αθλητή ή αθλήτριας.

ΦτΠ: Όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζονται υποδο-
μές, προπονητές και ανθρώπους που θα ασχολούνται πάρα 
πολλές ώρες με τον Όμιλο. Ποιο είναι το δικό σας επίπεδο;

Σε επίπεδο υποδομών έχουμε ένα από τα πιο όμορφα 
και σύγχρονα club. Και αυτό, γιατί διαθέτει έξι γήπεδα τένις 
συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Επίσης στο Paros 
tennis club υπάρχουν αποδυτήρια και ένας φιλόξενος χώρος 
ξεκούρασης, για χαλάρωση πριν και μετά τα παιχνίδια.

Στον Όμιλο δουλεύουν καθημερινά τρεις προπονητές, ο 
Άρης Θεοδόσης, ο Άρης Ιωακειμίδης και το καινούργιο μέλος 
της ομάδας μας η Μαριάνα Κορτέση, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
ολόκληρο το προπονητικό κομμάτι του ομίλου. Όμως, βοη-
θάει και όλο το Δ.Σ. του Ομίλου. Το κάθε μέλος στον τομέα 
που έχει αναλάβει. Θέλω να τονίσω ότι σε σχέση με τους 
προπονητές, επιμερίζονται το μεγαλύτερο βάρος για τη σω-
στή αγωνιστική λειτουργία και το σωστό προφίλ του ομίλου. 
Είναι αυτοί που τρέχουν το αγωνιστικό τμήμα. Το Δ.Σ. δημι-
ουργεί το κατάλληλο έδαφος για να δουλεύουν οι προπονη-
τές επαγγελματικά οργανωμένα και ευχάριστα.

ΦτΠ: Ποιο είναι το έμψυχο υλικό του ομίλου αυτή τη 
χρονική στιγμή;

Ο Όμιλος έχει 55 ενεργά παιδιά, αυτά που κάνουν καθημε-
ρινά προπόνηση, έστω μια φορά την εβδομάδα σε ένα από τα 
προγράμματα και πάνω από 80 εγγεγραμμένα παιδιά. Καλού-
με τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους από την ηλικία των 
4άρων ετών και άνω. Προσφέρουμε μαθήματα από 20 ευρώ 
το μήνα για τα παιδιά. 

ΦτΠ: Ποια είναι η συμβολή του Ομίλου στα παιδιά που 
έρχονται ή που θέλουν να έρθουν για να μάθουν τένις και 
να αθληθούν;

Το τένις αν και θεωρείται ατομικό άθλημα,  κατά βάση είναι 
ομαδικό, αφού για να φθάσεις να παίξεις σε αγωνιστικό ατο-
μικό επίπεδο, οι προπονήσεις γίνονται σε γκρουπ τεσσάρων 
ατόμων.

Σε επίπεδο εξοπλισμού παρέχουμε ρακέτες και μπάλες. 
Για όλες τις ακαδημίες του Ομίλου μας και για τα παιδιά που 
είναι ενεργά στις ακαδημίες μας, τα γήπεδα παρέχονται δω-
ρεάν σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

ΦτΠ: Από φέτος έχετε βάλει και πούλμαν για τις μετακι-
νήσεις, και όχι μόνο των αθλητών του Ομίλου.

Στα συν φέτος είναι ότι ξεκίνησε η συνεργασία με τον κ. 
Καρποδίνη για μετακινήσεις των αθλητών, αλλά και όλων 
όσων θέλουν να έρθουν στο club και δεν έχουν μεταφορικό 
μέσο. Υπάρχει πούλμαν από Τρίτη έως και Σάββατο και κα-
λύπτει όλο το νησί, με μια ελάχιστη χρέωση, δυο ευρώ ανά 
μεταφορά.

Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Να μειωθεί 50%
η συνδρομή
στο Επιμελητήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου στη συνεδρίασή του στις 25 
Οκτωβρίου, εξέτασε τη γενικότερη οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται σήμερα ο εμπορικός κόσμος των δύο 
νησιών μας. Η εικόνα είναι απογοητευτική, γι’ αυτό αποφασί-
στηκε ν’ αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην 
αναζωογόνηση της αγοράς και για τις οποίες θα ενημερώ-
σουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Η συζήτηση επεκτάθηκε και 
στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελ-
ματίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, τις εφορίες, τα Ταμεία 
ακόμη και στη συνδρομή προς το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Κυκλάδων. 

Γι’ αυτό, ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου, τον Νοέμβριο, πριν από τις αρχαιρεσίες, απο-
φασίστηκε ομόφωνα, να ζητήσει τη μείωση κατά 50%, της 
συνδρομής των μελών του προς το Επιμελητήριο για το έτος 
2012. 

Το Δ.Σ. του Εμπ/κού Συλλόγου, εκτιμά ότι ο Πρόεδρος και 
τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κατανοώντας τις οικο-
νομικές δυσκολίες των εμπόρων και των επαγγελματιών, θ’ 
αποδεχτούν το αίτημά του. 

Επίσης, για την ενημέρωση των μελών του, ο Σύλλογος 
παρουσιάζει τον Ισολογισμό (έσοδα – έξοδα), του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων, το οποίο, όπως φαίνεται από τα 
νούμερα, έχει τη δυνατότητα να δεχτεί τη μείωση. 

Έσοδα 2011       2.214.830,00
Ταμειακό υπόλοιπο 2010 683.580,67
Σύνολο              2.898.410,67
Έξοδα 2011 2.494.514,31
Αποθεματικό 52.748,40
Ταμειακό υπόλοιπο υπό κατανομή            2.898.410,67



225Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

Καταργείται το Ειρηνοδικείο της Πάρου και άλλων νησιών στις Κυκλάδες 

 Έντονη αντίδραση
του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Την έντονη αντίδρασή του στο ενδεχόμενο συγχώνευσης των Ειρηνοδικείων στις Κυκλά-
δες, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου. Ο Σύλλογος, με έγγραφό του προς τον Πρό-
εδρο και τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου ζητεί να συζητηθεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια 
του Εφετείου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου. Παράλληλα επισημαίνει τις 
επιπτώσεις που θα έχει η κατάργηση των Ειρηνοδικείων στις Κυκλάδες και την ταλαιπωρία 
Δικηγόρων και πολιτών, που για να εξυπηρετούνται θα πρέπει να διαθέτουν χρόνο και χρήμα 
για να μεταβαίνουν στην Σύρο. 

Στο έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου επισημαίνεται ότι: «Η διατήρηση και πλή-
ρης στελέχωση των Ειρηνοδικείων που υπάγονται στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύ-
ρου, είναι επιβεβλημένη γιατί είναι ενεργά, λόγω του ότι είναι εγκατεστημένοι δικηγόροι και 
συγκεκριμένα: Ειρηνοδικείο Σύρου 55 δικηγόροι. Ειρηνοδικείου Τήνου 14 δικηγόροι. Ειρη-
νοδικείου Μυκόνου 10 δικηγόροι. Ειρηνοδικείο Πάρου 18 Δικηγόροι. Ειρηνοδικείο Μήλου 4 
δικηγόροι και Ειρηνοδικείο Σίφνου 1 δικηγόρος». 

Τονίζεται επίσης, ότι πέρα από το ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατοχυρωμένη και Συ-
νταγματικά νησιωτικότητα, τα Ειρηνοδικεία έχουν αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους 
μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Κ. Πολ. Δ. με την οποία υπάγεται σ’ αυτά η διαδικασία 
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι των νησιών και λόγω της οικονομικής κα-
τάστασης, δεν θα μπορούν να επιβαρύνονται με επίπλέον έξοδα μεταφοράς, διαμονής και 
διατροφής, για να εμφανίζονται στο Ειρηνοδικείο που λειτουργεί εκτός του νησιού τους, λαμ-
βανομένης υπόψη και της κακής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ των Κυκλάδων. 

Τέλος, ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, είχε δεσμευτεί ενώπιον της 
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας τον Μάρτιο, ότι όχι μόνο δεν 
θα κλείσει κανένα Ειρηνοδικείο, αλλά θα διοριστούν και οι 80 νέοι Ειρηνοδίκες του διαγωνι-
σμού.  

Σε ότι αφορά στο κόστος λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, ο Σύλλογος τονίζει ότι δεν ισχύει 
αυτή η αιτιολογία, υπογραμμίζοντας ότι πρόσφατα ιδρύθηκαν 4 Εφετεία στη Χώρα με πραγμα-
τικό ετήσιο κόστος 1.000.000 ευρώ το καθένα και άρα υπάρχουν χρήματα. 

Επιστολές για τη μη κατάργηση των Ειρηνοδικείων και τα προβλήματα που συνεπάγεται 
η κατάργησή τους, έστειλαν προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, οι Δήμοι Πάρου, Τήνου, Μήλου, 
Σίφνου και η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, πρόεδρος της οποίας είναι ο 
Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης Γ. Δεκαβάλας.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το τουριστικό διαφημιστικό πακέτο 

Νέο δυνατό όπλο
στην προβολή της Πάρου 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του τουριστικού διαφη-
μιστικού πακέτου προβολής της Πάρου. H παρουσίαση του 
έγινε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου από τον εκπρόσωπο της εται-
ρίας κ. Φωτιάδη και μελών της ομάδας που το επιμελήθηκε, 
στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα CD ROM με πλούσιο πληρο-
φοριακό υλικό της Πάρου και όλες τις υπηρεσίες, ένα κε-
ντρικό πληροφοριακό έντυπο με πολλές φωτογραφίες και 
ενημερωτικό υλικό για οτιδήποτε αφορά στο νησί, όπως, 
μουσεία, εκκλησίες και μοναστήρια, παραλίες, γαστρονομία, 
κ.λπ., σε κάθε χωριό και περιοχή του νησιού. Επίσης, θε-
ματικά έντυπα: Θρησκευτικός Τουρισμός, Περιπατητικός 
Τουρισμός, Τουρισμός Δραστηριοτήτων, Περί Ορέξεως, 
Για όλες οι ηλικίες. Αφίσες και δύο σποτ, ένα τηλεοπτικό 
και ένα ραδιοφωνικό. 

Κατά τη συζήτηση έγιναν παρατηρήσεις και επισημάνσεις 
απόόλους τους παρευρισκομένους, ελήφθησαν υπόψη και 
ψηφίστηκε το πακέτο κατά πλειοψηφία με την σημείωση να 
γίνουν διορθώσεις. Παρών ψήφισε η Παράταξη Πάρος ΑΞΙΑ, 
γιατί όπως είπε η επικεφαλής Γρηγορία Πρωτολάτη, η παρά-
ταξη διαφωνεί με το κεντρικό σύνθημα (λογότυπο) του δια-
φημιστικού πακέτου που είναι το «Imagine Paros». 

Να σημειωθεί, ότι για το πακέτο αυτό εργάστηκαν εθελο-
ντικά, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και κόπο, οι κυρίες Μαρία 
Τριβυζά και Στέλλα Φυρογένη, οι οποίες βοηθήθηκαν από 
τους: Μ. Χανιώτη, Μαρία Χανιώτη, Χρ. Γεωργούση, Άννα Πολυκανδριώτη, την κ. Λουντ 
και τον μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Γ. Μωραϊτίδη. 

Η κριτική που ασκήθηκε στο τουριστικό πακέτο, ήταν όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος 
«πάνω από το φυσικό». Όλοι όμως, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πέρα από την 
κριτική και τις παρατηρήσεις, ακόμη και σε έντονο τόνο, ευχαρίστησαν την ομάδα για τη δου-
λειά που προσέφερε.

Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιπατητικός Τουρισμός

Μανώλης Γλέζος  

«Μπροστά στα μνημεία 
θυσίας οι παρελάσεις»

Η 28η Οκτωβρίου έρχε-
ται. Θα τιμηθεί και πάλι ως μια 
επέτειος, η οποία συμβολίζει 
την αντίσταση του ελληνικού 
λαού εναντίον ενός εισβολέα. 
Είναι χαρακτηριστικό, η 25η 
Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου, 
οι δυο εθνικές επέτειοι, σημα-
τοδοτούν έναρξη αγώνων για ελευθερία και αντίσταση για 
να μην καταλυθεί η ελευθερία, και δεν επιμαρτυρούν... ούτε 
ενθρονίσεις βασιλέων, ούτε επινίκια, ούτε θριάμβους. Στη 
συνείδηση του λαού, στην ιστορική συνείδηση επισημαίνουν 
αρχή θυσιών.

Η επίσημη πολιτεία, όμως, έχει μετατρέψει τις επετείους 
αυτές σε εκδηλώσεις υποταγής προς τους φορείς της εκά-
στοτε κρατικής εξουσίας. Πραγματοποιούνται παρελάσεις της 
μαθητικής νεολαίας και του στρατού εν ονόματι των επετείων 
αυτών, όχι μπροστά στα μνημεία όσων θυσιάστηκαν για την 
ελευθερία, αλλά ενώπιον των κρατικών και κυβερνητικών 
αρχών, οι οποίες, επί πλέον, στρέφουν τα νώτα τους προς τα 
μνημεία καθυβρίζοντάς τα.

Καταγγέλλω αυτή τη διαστρέβλωση του νοήματος των 
εθνικών επετείων και ζητώ όπως οι παρελάσεις πραγματο-
ποιούνται μόνον μπροστά στα μνημεία της θυσίας.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Γιατί πεινάνε και
λιποθυμούν τα παιδιά;

1,5 κιλό ψάρι για να φάνε 75 παιδιά!!!
1,5 κιλό κιμά για να φάνε 75 παιδιά!!!
Οι παραπάνω ποσότητες φαγητού δεν 

αφορούν την περίοδο της κατοχής. Οσο 
και αν φαίνεται απίστευτο και ασύλληπτο 
αφορούν το μεσημεριανό φαγητό 75 παι-
διών σε ημερήσια βάση στον δημοτικό 
παιδικό σταθμό Ρίου καθώς και σε άλλους 
τρείς παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με την νέα κατάσταση 
παραγγελιών που εξέδωσε ο Δημοτικός Οργανισμός Υγείας 
Πρόνοιας, το αρμόδιο τμήμα της Δημοτικής Αρχής Πάτρας, 
για το μήνα Σεπτέμβρη.

Οι μερίδες αυτές – αν προσθέσει κανείς και τους 7 εργα-
ζόμενους του σταθμού που δικαιούνται φαγητό σύμφωνα με 
τον κανονισμό λειτουργίας – θα φτάνουν στο μέγεθος του...
αντίδωρου.

Με απλά λόγια οι μάγειρες και οι μαγείρισσες έχουν τη δυ-
νατότητα να μαγειρέψουν και να ταίσουν μέσα σε μια μέρα τα 
75 παιδιά του σταθμού: με 1,5 κιλό ψάρι ή με 1,5 κιλό κιμά,ή 
με τρία κιλά μοσχάρι ή με τρία κιλά κοτόπουλο!

Μάλιστα το 1,5 κιλό ψάρι είναι ακαθάριστο, κάτι που σημαί-
νει πως όταν καθαριστεί για να μαγειρευτεί ως ψαρόσουπα 
θα μείνει 1 κιλό και κάτι. Θα αντιστοιχούν, δηλαδή, για κάθε 
παιδί 13,3 γραμμάρια ψάρι για να τραφεί!!! Τα 3 κιλά μοσχάρι 
αντιστοιχούν σε 40 γραμμάρια για κάθε παιδί και τα 3 κιλά κο-
τόπουλο, όταν αυτό καθαριστεί, αντιστοιχεί σε λιγότερο από 
40 γραμμάρια για κάθε παιδί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ποσοτολόγιο, για τη σωστή δια-
τροφή των παιδιών:

Σε ότι αφορά το ψάρι, η μερίδα πρέπει να είναι περίπου 
120 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα 75 παιδιά πρέπει να ται-
στούν με 9 κιλά ψάρι

Το μοσχάρι 150 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα 75 παιδιά 
πρέπει να ταιστούν με 11,25 κιλά μοσχάρι.

Το κοτόπουλο 140 γραμμάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα 75 παι-
διά πρέπει να ταιστούν με 10,5 κιλά κοτόπουλο.

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ( ΣΥΝ – ΔΗΜ.ΑΡ και στελέχη 
ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ ), στο όνομα της οικονομικής κρίσης, 
αποφάσισε να κάνει περικοπές και μάλιστα στη διατροφή των 
παιδιών. Το παραπάνω περιστατικό δείχνει ανάγλυφα ότι η 
βαρβαρότητα δεν έχει σταματημό. Αν δεν τους εμποδίσουμε 
τώρα θα αφανίσουν εμάς και τα παιδιά μας. 

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Παρέμβαση Περιφερειαρχών Ν. και Β.  Αιγαίου
για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ 

«Θα μας βρείτε
απέναντι…»

Με την επισήμανση ότι «στο νησιωτικό χώρο δεν βρίσκεται 
ο πάτος με το βαρέλι για τα δημοσιονομικά ελλείμματα της 
χώρας», οι Περιφερειάρχες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, 
κ. κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και Νάσος Γιακαλής, απευθύ-
νουν κοινή επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομι-
κών Παντελή Οικονόμου, στον οποίο καθιστούν σαφές, για 
μία ακόμα φορά, ότι τυχόν κατάργηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ θα τους βρει αντίθετους και απέναντι. 

«Αν κάποιοι στα οικονομικά επιτελεία, διαχρονικά, έχουν 
διαμορφώσει την αντίληψη του “προνομιούχου” νησιώτη, 
αυτό συνιστά ύβρη και φανερώνει παντελή άγνοια της πραγ-
ματικότητας που βιώνει ο νησιωτικός χώρος» υπογραμμίζε-
ται στην επιστολή, με τους δύο Περιφερειάρχες να ζητούν από 
τον κ. Οικονόμου να διαψεύσει τις νέες σχετικές πληροφορίες 
και σενάρια, πιθανή επιβεβαίωση των οποίων «συνιστά για 
εμάς κόκκινη γραμμή», όπως αναφέρουν.

Στην ΕΝΠΕ
ο Γιάννης Μαχαιρίδης
Στη θέση του Ταμία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), μετά από πρόταση των συνα-
δέλφων του, εξελέγη την περασμένη Δευτέρα, ο Περιφερει-
άρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης.

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου

Το  «ΟΧΙ» του λαού
Σε όλη τη χώρα θα γιορτασθεί 

και φέτος η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. 

Στην Πάρο, την Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου θα γίνει γενικός ση-
μαιοστολισμός των Δημοσίων, 
Δημοτικών, Κοινοτικών και Ιδιω-
τικών καταστημάτων. 

Στις 11 το πρωί, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 
ηρωΐδας Μαντώς Μαυρογένους από αντιπροσωπείες μα-
θητών όλων των σχολείων του νησιού. Την Παρασκευή 28 
Οκτωβρίου, θα σημάνουν  χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των 
εκκλησιών και στις 10 π.μ. θα τελεσθεί επίσημη δοξολογία 
στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα ακολουθήσει επιμνη-
μόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των 
τοπικών αρχών, στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων, από 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκπροσώπους των Σω-
μάτων Ασφαλείας,  των πολιτικών κομμάτων, Συλλόγων και 
Σχολείων. Θ’ ακολουθήσει παρέλαση των μαθητών των σχο-
λείων της Παροικίας στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη 
Πάριου.

Π. Ρήγας για το επίδομα προβληματικών περιοχών

Κατοχυρώνεται στα 
100 ευρώ μηνιαίως

Διευκρινήσεις προς άρση κάθε αμφιβολίας και για πλήρη 
ενημέρωση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο σύνολο των 
υπηρεσιακών μονάδων των Κυκλάδων σχετικά με το επίδομα 
προβληματικών περιοχών, δίνει με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο 
βουλευτής Κυκλάδων Π. Ρήγας. 

Σ’ αυτό επισημένεται: Το επίδομα προβληματικών περιοχών 
διατηρείται στον νόμο που ψηφίστηκε και αυξάνεται στα 100 
ευρώ, αφορά δε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και όλους τους 
υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος 
πλέον νόμου. Η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος προ-
κύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 30. Το περιεχόμενο 
των  παραπάνω διατάξεων όπως διαμορφώθηκε στο τελικό κεί-
μενο του νόμου έχει ως εξής: α) παρ 2 άρθρου 15 «Στους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και 
προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών χορηγείται 
επίδομα Απομακρυσμένων Παραμεθόριων  περιοχών, οριζόμενο 
σε εκατό ( 100) ευρώ μηνιαίως.»

α) παρ 2 άρθρου 30 «Μέχρι έκδοσης της κοινής υπουργικής 
απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμέ-
νων - Παραμεθόριων  περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιο-
χές καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’(εδώ 
περιλαμβάνονται οι Κυκλάδες)  όπως αυτές έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.»
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλείται παραδο-
σιακή οικία 49m2 εντός οικισμού, 
επισκευασμένη, άμεσα κατοικήσιμη. 
Τιμή: 60.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6956029102.

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 κρεβατοκά-
μαρες, 2 μπάνια,  τζακούζι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. Τι-
μή: 175.000€.  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κα-
τασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

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

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 
44τ.μ. 85.000€, επιπλωμένα, κήπος, 
πλησίον θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλ-
λαγή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. 
Τηλ.: 6932285768.

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), πωλείται 
σπίτι 45m2. Τηλ.: 22840 42372.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νε-
όκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 150.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, air 

condition, θέα, ειδική κατασκευή. Τι-
μή 195.000€. Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 
ή 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, βερά-
ντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. Τιμή 
245.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κα-
τασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ. 6932285768.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μονοκατοικία 
121τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, ενδο-
δαπέδια θέρμανση όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές, με απεριόριστη θέα και σε 
εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 6942985111, 
info@paroshouses.eu. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, πωλεί-
ται κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 
740m2 με 4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνι 
– κουζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. 
Τιμή: 280.000€. Τηλ.: 6940622456 & 
6958684932. 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 & 6958684932. Κος Κο-
ντάη Βασίλης.

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 134τ.μ. 2 ή 3 κρεβατο-
κάμαρες, 2 μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, 
κουζίνα, τραπεζαρία, καλοριφέρ, βε-
ράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού & ηλιοβασιλέματος. 
Τιμή: 320.000€.  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ.: 6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 μπά-
νια, βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-
285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τμ2 πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σα-
λόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 185.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ     
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ              

ΜΑΡΑΘΙ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ, 
πωλείται αγροτεμάχιο 6.203τ.μ. άρ-

τιο & οικοδομήσιμο, κατάλληλο & 
για αγροτικές καλλιέργειες. Τηλ.: 
6974025630. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, σε παραδοσιακό οικι-
σμό, πωλείται οικόπεδο 800τ.μ. με 
άδειες οικοδομής και απεριόριστη 
θέα θάλασσα. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937436322. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Η-
λεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ 
ΚΑΘΑΡΑ ΦΡΟΥΤΑ όλων των ειδών 
που αγαπούν την ποιότητα, περιβόλι 
855τ.μ. με 2 πηγάδια και νερό ΔΕΥ-
ΑΠ, με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε ποταμάκι, 
εντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, πωλούνται 2 διπλανά 
οικόπεδα 11 στρέμματα (5,5 στρέμ-
ματα το καθένα) με άδεια οικοδομής. 
Τιμή: 130.000€ & τα 2 μαζί. Τηλ.: 
6972254651.

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

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται βίλα διώροφη 
130τ.μ. με 3 υ/δ, 3 μπάνια, θέρμανση, 
τζάκι, κήπος, barbeque, τζακούζι. 
Τηλ.: 6932344590, 210 4513187.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πλήρως εξοπλισμένο, κατασκευής 
2010΄. Τιμή συζητήσιμη. Επίσης, κα-
τάστημα 100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, 
e-mail: oasis@yahoo.gr 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 
επιπλωμένες 90μ. από τη θάλασσα 
για σαιζόν ή για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6985898367.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι 52τ.μ. 
επιπλωμένο με κλιματισμό & ηλιακό, 
1ος όροφος κοντά στο ταχυδρομείο, 
μεγάλη βεράντα με θέα το λιμάνι. 
Επίσης, γκαρσονιέρα 35τ.μ. Τηλ.: 
6945053139.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ,  στη διασταύρωση 
Λεύκες - Νάουσα, στο δρόμο προς 
Λεύκες ενοικιάζονται 2 καταστήματα, 
100τ.μ. & 70τ.μ. με δυνατότητα να γί-
νει ένας ενιαίος χώρος (170τ.μ.) Τηλ.: 
22840 21328, 6945973303.

3ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
στη θέση μύλο του Αβράμη, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 50τ.μ. καινούργιο σε 
όροφο, με θέα. Τηλ.: 22840 51685, 
6972609042. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 1ου ορόφου με μεγάλα 
μπαλκόνια. Τηλ.: 22840 42361, 
6932728001.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζο-
νται νεόδμητα διαμερίσματα με 1 & 
2 υ/δ για όλο το χρόνο, αυτονομία 
θέρμανσης, απεριόριστη θέα θάλασ-
σα, μερικώς επιπλωμένα, αυλή. Τηλ.: 
6944711141.

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο 
& πλήρως εξοπλισμένο με a/c. Τηλ.: 
6955698665.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
δίχωρο με αυτόνομη θέρμανση για 
τους μήνες από 01/10 έως 30/06. 
Τηλ.: 6936670549.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 3άρι 
80τμ2, με 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, 
σαλόνι, κουζίνα με τζάκι και θέρ-
μανση, 300μ από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται επαγγελ-
ματικοί χώροι από 40 έως 240τ.μ.2 
κατάλληλοι για εκπαίδευση, ιατρεία, 
μαγαζιά, πλησίον περιφερειακού, 
παρκινγκ & Γυμνάσιο Παροικίας. Τηλ.: 
210 9846050, 6973306243.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 75m2, με 
2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
κατάλληλο και για επαγγελματική 
στέγη, με αυτόνομη θέρμανση, ένα-
ντι ΔΕΗ-ΕΦΟΡΙΑ. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6932761768, 6932761772.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζο-
νται καταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται κτί-
ριο για επαγγελματική χρήση 240τ.μ. 
ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώρο στάθ-
μευσης. Τηλ.: 6976336421, 22840 
91468.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ         

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ζητούνται από εται-
ρία πολυεθνική τύπου Franchise, 
χωρίς κεφάλαιο. Τηλ.: 6942263782.

ΨΥΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ,  Έλληνας 
έως 40 ετών, ζητείται για σουβλατζί-
δικο. Τηλ.: 6936849101. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ      

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΔΑ, παρα-
δίδει μαθήματα Γαλλικών για όλες τις 
ηλικίες & κύριος παραδίδει μαθήματα 
μουσικής – τύμπανα. Τιμές λογικές. 
Τηλ.: 6940708456, 22840 27238. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μόνιμος κάτοι-
κος Πάρου, αναλαμβάνει καθαρισμό 
σπιτιών (σίδερο, μαγείρεμα κτλ). Τηλ.: 
6937436326.

GREEK LADY, master resident of 
Paros commits house keeping (iron, 
cooking etc). Tel.: 6937436326. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα Μαθηματικών σε 
μαθητές Λυκείου, Γυμνασίου και Ε-
ΠΑ.Λ. Τηλ.: 6993939396.

ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα Γερμανικών. Τηλ.: 
6955424087.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζη-
τά εργασία ως εσωτερική. Τηλ.: 
6940634465.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, αναλαμβάνει οι-
κιακές εργασίες, φύλαξη παιδιών ή 
ζητεί εργασία σε εστιατόριο, για πρω-
ινές ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, μαθητές Γυμνα-
σίου - Λυκείου, ατομικά και ομαδικά. 
Προετοιμασία εξετάσεων και αντί-
στοιχων διπλωμάτων, κρατικών & 
ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                

‘ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Σετ κρεβατοκάμαρα 
διπλό κρεβάτι, 2 κομοδίνα, συρ-
ταριέρα, καθρέφτη. Τιμή: 400€. 
Καναπές/κρεβάτι ξύλινο μαζί με 
στρώματα. Τιμή: 350€. Τραπεζαρία 
κουζίνας λευκό ντεκαπέ. Τιμή: 150€. 
Τηλ.: 6972399363.

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “VAVAYIA’S”,
στον περιφερειακό   της   Νάουσας, 
πωλείται. Λειτουργεί όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6983412885.

PEUGEOT 307, πωλείται, 1400cc, 
μοντέλο 2001’. Τιμή: 3000€. Τηλ.: 
6979985168.

ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται σε τι-
μή ευκαιρίας. Σαλόνι 2θέσιος & 
3θέσιος καναπές γίνονται κρεβάτι, 
σύνθετο 2,50 μ. μήκος με εσωτερικό 

μπαράκι, κρεβατοκάμαρα καρυδιά 
κομπλέ, 2 πρεζέρες με σκαμπό. Τηλ.: 
6973794920, 22840 28867.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στην 
παραλία της Παροικίας (πλατεία Βε-
ντουρη)πωλείται. Τηλ.: 6974960256, 
22840 24664. 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ» 
στην κεντρική πλατεία της Παροικίας, 
πωλείται. Τηλ.: 6946898289.

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

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ Η/Υ, γονικός έλεγχος, 
εγκατάσταση windows / λογισμικού, 
υδρόψυξη, κατασκευή forum, επε-
ξεργασία εικόνας / ήχου / βίντεο, 
internet / δίκτυα, μαθήματα χρήσης, 
ανάκτηση δεδομένων, απομάκρυνση 
ιών, απομακρυσμένη βοήθεια. Τηλ.: 
6982097886.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ψητοπωλείου – 
σουβλατζίδικου, πωλείται. Τηλ.: 
6970201855.

YAMAHA CRYPTON 110, 4χρονο, 
6.000χλμ, 2008΄μοντέλο, χρώματος 
ασημί, πωλείται σε πολύ καλή κα-
τάσταση, σε τιμή ευκαιρίας. Δεκτές 
ανταλλαγές ακόμη και με βάρκα. Τηλ.: 
6982216705.

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, για ε-
νοικιαζόμενα δωμάτια, πωλούνται σε 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, πωλείται, 
2008΄μοντέλο, full extra, δερμάτινο, 
15.000χλμ. Τηλ.: 6977087180.

 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ Υ-
ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ «CROCODILINO», 
πωλείται. Τηλ.: 6945808398.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μοντέλο 
11ος ’08, full extra. Τιμή: 16.500€. 
Τηλ.: 6940988100.

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μο-
ντέλο 1990’, 5θυρο, μαύρο χρώμα, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή: 450€. 
Τηλ.: 6938622061.

ΤΑΧΥΠΛΟΟ, πωλείται, 5 μέτρα, 
μοντέλο 2009΄με μηχανή SUZUKI 
4χρονη 50 ίππων, με άδεια αλι-
είας, σωστικά, roll bar & τρέιλερ. 
Τιμή: 10.000 (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6983412885.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA SPORTICITY, 
125 κυβικά, πωλείται σε τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 6973462341.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, 
μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full extra, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

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

BAR-RESTAURANT(TONIC) πω-
λείται πλήρως εξοπλισμένο, διώροφο 
με μεγάλη βεράντα στη Νάουσα Πά-
ρου. Τηλ.: 6937195346.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Έγχρωμη αγγελία: 15,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

Ήξερες ότι...
στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ µπορείς να βρεις όλα τα είδη ηµερολογίων;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;

22840 53555
ηµερολόγια!Στο                    για   

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
28 OCT - 04 NOV 2011
28 Oct, Oxi Day. National Holiday.  Speeches 
& parades in Paroikia, Naoussa, Lefkes, Mar-
mara, Antiparos around  10.30am.

28 Oct, 7pm, Evening to honour paediatri-
cian Nikos Arkoulis, Naoussa Dimotiko School.  
Info: Eleftheria 22840-51402.

28 Oct, 8pm, Artist’s Talk by Catherine 
Gordon, Apothiki Art Center, Paroikia.  Info: 697-
954-0416.  

29 Oct, Halloween  Party (fancy dress) 
11.30am kids, 10pm adults, Micro Café, Par-
oikia. Info: Colin 22840-24674.

29 Oct, 8.30pm, Lecture & presentation by 
Michalis Roubanos of postcards/photographs 
of Paros, Archilochos Hall, Paroikia.

30 Oct, European Summer Time ends - clocks 
back one hour.

1-5 Nov, 8am-1pm & 3.30-8.30pm,  Free 
mammograms, House of Literature, Lefkes.  
Info: KDEPAP 22840-28337, 22843-60168.
 
2-10 Nov, Naoussa Women’s Association trip 
to Kastoria, Florina, Prespes, Ochrida, Thessa-
loniki, Chalkidiki, Aghios Oros. Info: Eleftheria 
694-553-3328.
 
3-6 Nov, Paros Women's Association "Ariis" 
trip to Thermae Platystomou Resort & Spa As-
clepios in Karpenisi. Info:  694-258-2321.
 
3-13 Nov, Marpissa Women's Association 
trip to Nice, Monaco, Monte Carlo, Cannes, Bar-
celona, Rome. Info:  694-518-6978.
 
5-6 Nov,  'Functional Training for Dynamic 
Women' workshop,  Central School of Ballet, 
Naoussa. Info: Kyriaki  694-761-6533.  

Paros Life Announcement  / 25-10-2011
The Spyros Doxiadis Diagnostic & Therapeutic 
Unit for Children sent a team of professionals to 
Paros last week to present their early childhood 
programme which aims to detect developmen-
tal problems between 0-4 years (exceptions for 
slightly older children might be possible), to refer 
“high risk” children to a multidisciplinary team for 
full assessment/diagnosis, and to enroll about 15 
children from Paros/Antiparos in an early inter-
vention programme conducted via Skype for one 
year to include FREE OF CHARGE developmental 
intervention, speech therapy, occupational therapy 
and consulting support for the family. Clinical Di-
rector child psychiatrist Yiannis Papakonstantinou 
and Speech & Language pathologist/psycholinguist 
Maria Diamanti - both of whom speak fluent Eng-
lish - told us they can provide child services and 
parental support in English. To apply to participate 
a series of questionnaires must be completed and 
returned by mid-November. Parents interested in 
this programme or seeking general advice on early 
childhood development can contact them directly 
or via the Mobile Psychological Health Unit on Pa-
ros which can also assist with the questionnaires. 
Spyros Doxiadis Unit: Tel: 210-922-2666, 210-923-
2347, Email: info@doxiadis-unit.gr, www.doxiadis-
unit.gr, Mobile Psychological Health Unit (ΕΠΑΨΥ), 
Ghikas Corner, Paroikia, Tel: 22840-22011, 22840-
24911, Email: kmparos@epapsy.gr

ITS ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis
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Blue Star Delos
Αttica Group announced the addition of the Blue 
Star Delos to its fleet serving the line Piraeus-
Paros-Naxos-Ios-Santorini. The new ferry is ex-
pected to arrive in early November, constructed 
by Daewoo Shipbuilding in South Korea at a cost 
of 70m euros (32m from company funds, the re-
mainder from bank loans). The Delos has a total 
length of 145.50m, a capacity of 2,400 passen-
gers, 450 cars or 50 lorries + 150 cars and can 
reach a speed of 26 knots.  In related news, the 
municipal council voted unanimously in favour 
of a resolution calling for more ferry connections 
between Paros, Mykonos and Santorini, the two 
main gates of entry for foreign travellers arriving in 
the Cyclades. According to the Tourism Commit-
tee the current high-speed ferries serving this line 
are insufficient as they cannot run if winds exceed 
7Bft, have a low capacity, high cost and  schedules 
are not coordinated with arrival times of planes to 
Mykonos/Santorini.
 
19 October demonstration
An impressive number of people turned up in 
Paroikia on 19/10 to express opposition to gov-
ernment austerity measures and calling for the 
immediate resignation of the government and 
new elections. Shops and businesses closed for 
the day and organisers called upon people to 
boycott businesses remaining open. Slogans like 
“They are talking about profit & loss, we are talk-
ing about human lives” reflected citizens' anguish. 
“We shut our businesses for one day to avoid clos-
ing for ever,” emphasised President of the Trade 
& Business Association, Apostolos Aliprantis, say-
ing that people cannot put up with more tax hikes 
and calling on everyone to participate in popular 
struggles. Representative of the Union of Second-
ary Education School Teachers (ELME) Mr Atha-
nasakis referred to shortages in school materials, 
school mergers, the abolition of school lessons, 
and stated that the effects of the austerity meas-
ures will be dramatic.

Renewable Energy Sources
In a mid-October municipal council meeting, Pres-
ident of the Kamares Cultural Society Mr Skara-
magas referred to the problems associated with 
the development of renewable energy sources 
(RES) on the island.  The four wind generators 
installed on a Kamares hill are a source of noise 
pollution and aeolian parks will undermine neigh-
bouring tracts of land, he argued. Mr Skaramagas 
called for concerted efforts to be undertaken by 
residents of affected areas, including launch-
ing appeals against these projects in the courts.  
Regional Councilor Mr Bizas confirmed there are 
ten companies interested in promoting such en-
ergy in all the Cyclades except Mykonos and Syros 
and recommended that a study is undertaken to 
determine the island’s carrying capacity, insisting 
that such forms of energy should be used to cover 
local needs rather than those of other areas of 
Greece. The council asked their legal department 
to look into the possibility of appealing against 
RES plans on Paros in the Supreme Court and 
noted that the municipality is not consulted when 
areas for RES installations are chosen.  

Floating platforms 
Plans to install floating platforms in Paroikia Bay 
are one step away from becoming reality after 
Minister of Finance Evangelos Venizelos signed a 
decree giving the go-ahead to this project after the 
signing of similar decisions by another 16 minis-
tries/departments.  A call for tender for the instal-
lation of the platforms is therefore expected to be 
announced within days. 

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας 

Μαθήματα παραδοσιακών χορών
Μεγάλη και φέτος η προσέλευση στα μαθήματα παραδοσιακών χορών και στις συναντή-

σεις της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς Νάουσας του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου. 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του ομίλου (στο δρόμο πάνω από το γυμνά-
σιο) και διδάσκουν οι: Κονταράτου Μαρουσώ, Σπύρου Παναγιώτης, Τσιράκης Μπάμπης. Μετά 
από ένα μήνα μαθημάτων, το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 «Οι Αουσιανοί» - Τμήμα προσχολικής ηλικίας (4- 5 ετών), Τετάρτη 6.15 – 7.00 (νέα μέρα 
και ώρα)

Παιδιά Δημοτικού: Κάθε Παρασκευή, 1ο τμήμα παραδοσιακού χορού (6-10 ετών): 5.30 – 
6.30. 2ο  τμήμα παραδοσιακού χορού (11- 14 ετών): 6.30 - 7.30

Ενήλικες. Κάθε Τετάρτη, Τμήμα γυναικών: 6.30 – 7.30
Τμήμα αρχάριων (ενήλικες και μαθητές λυκείου): 8.30 – 9.30
Τμήμα παραστάσεων (ενήλικες και μαθητές λυκείου): 9.30 – 10.30
Θεατρική Παιδική Συντροφιά Νάουσας (7 – 15 ετών), Παρασκευή 7.30 – 8.30
Τα μαθήματα είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του παριανού συλλόγου και η ετήσια συνδρομή 

μέλους είναι 30 ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο/φαξ  22840 

52971, στο email info@paros-xon.gr και στο γκρουπ του ομίλου στο facebook (αναζήτηση 
«Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου - The Dance Group of Naoussa Paros» ή στο σύνδεσμο 
https://www.facebook.com/groups/28990769712/ )

Τμήμα πεζοπορίας 
Την πρώτη του πεζοπορία για την περίοδο 2011 - 2012 θα πραγματοποιήσει το τμήμα πε-

ζοπορίας του ΧΟΝ την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στη διαδρομή Πρόδρομος (πλατεία) – Άγιος 
Ιωάννης Γυαλιστής – Γήπεδο 5x5 Λευκών. 

Η συνάντηση θα γίνει στις 11.00 π.μ. στην πλατεία του Προδρόμου και η πεζοπορία θα 
διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Αρχηγός είναι η κ. Μαρία Παντελαίου. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν αυτοκίνητα τόσο στην αφετηρία, όσο και στο τέλος 
της διαδρομής. 

Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
μαζί τους νερό και μπισκότα ή μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και αθλη-
τικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό και να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα πριν από 
τρεις ώρες. 

Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δη-
λώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6977 713005 τις ώρες 10.00 
– 14.00 και 20.00 – 22.00.

Η Πάρος του χτες 
και του σήμερα

Η Πάρος παλιά και η Πάρος σήμερα, απει-
κονίζονται στα καρτ ποστάλ που θα παρου-
σιάσει από την προσωπική του συλλογή, ο κ. 
Μιχάλης Ρουμπάνης, σε εκδήλωση στον στην 
αίθουσα του Αρχίλοχου. Ο ίδιος θα μιλήσει και 
για την ιστορία του εικονογραφημένου καρτ 
ποστάλ του νησιού. 

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 29 Οκτω-
βρίου στις 8.30 το βράδυ. 

Η διοργάνωση γίνεται από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Αρχίλοχο» και την ΚΔΕΠΑΠ.

Έκθεση
στατικού
μοντελισμού

Έως τις 30 Οκτωβρίου παρατείνεται η 
έκθεση του Θεόφιλου Βοσινάκη στην αί-
θουσα τέχνης «Άγιος Αθανάσιος» στην 
Νάουσα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης 
είναι από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεση-
μέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9.30 
το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

Τιμητική
εκδήλωση

Ο Σύλλογος Γυναι-
κών Νάουσας Πάρου 
προσκαλεί στην τι-
μητική εκδήλωση για 
τον παιδίατρο Νικόλαο 
Αρκουλή, που θα γί-
νει την Παρασκευή 28 
Οκτωβρίου στις 7.00 
το απόγευμα στην αί-
θουσα πολλαπλών 
χρήσεων Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας.

Ιερός Ναός Υπαπαντής του Κυρίου
(Πεντάνουσα)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ηλεκτρο-
λογικές – υδραυλικές εγκαταστάσεις και 
κεντρική θέρμανση

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι, όπως 
καταθέσουν κλειστές προσφορές εντός 7 
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος 
στον Ιερό Ναό ή στο γραφείο του αρχιτέ-
κτονα μηχανικού Ιωάννη Σουλαντίκα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ 01/11/2011 ΕΩΣ 31/03/2012    
ΗΜΕΡΕΣ                                     ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 15:00 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00 17:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 15:00 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α Ρ Γ Ι Α Α Ρ Γ Ι Α

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 
ΗΜΕΡΕΣ                 ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ 08:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 – 16:00
ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ Α Ρ Γ Ι Α
Εξαιρούνται: Βενζινάδικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτογραφεία, Φούρνοι,
Ζαχαροπλαστεία
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Ας προστατέψουμε τα δέντρα
Φίδες, θάμνοι, κάποιοι κέδροι, όσοι απόμειναν από το τσεκούρι 

και το λευκό το Κυκλαδίτικο. Αυτό είναι το τοπίο, η εικόνα του 
νησιού μας και είναι όμορφη.

Ξεχωριστή ομορφιά,  δυο αιωνόβια πλατάνια στο καλάμι, δί-
νουν άλλη εικόνα και άλλη αίσθηση στο τοπίο. …Φεύγεις από το 
Κυκλαδίτικο.  Τα βράχια στις ρίζες των δύο δέντρων και η πυκνή 
φυλλωσιά θυμίζει Μακρυνίτσα του Πηλίου. Δυο πανέμορφα πλα-
τάνια, που είναι συνδεδεμένα με παιδικές αναμνήσεις…

 Τι ήταν εκείνο που ένοιωσε, όποιος και αν είναι, και κουτσού-
ρεψε τα δύο δέντρα. Τσάκισε την ομορφιά, γιατί; Ας ελπίσουμε ότι 
δεν θα τα κόψει εντελώς!

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.SC.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ-  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΠΗΓΕΣ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 150559/2011.

Τηλ.: 22840 24881 Κιν.: 6972 449685 E-mail: birmpili@yahoo.gr

Επαγρυπνούμε!
Τα δύσκολα έρχονται…

 συνέχεια από σελ.1
Η μαζική κινητοποίηση όλων των επαγγελματιών, των δη-

μόσιων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών, των εργατοϋπαλλή-
λων στις 19 Οκτώβρη, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη και για 
τους Παριανούς, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ο αγώνας. 

Ένας αγώνας που θα συνεχιστεί μέχρι να εκδιωχθεί αυτή η 
κυβέρνηση και να προκηρυχτούν άμεσα εκλογές. Ο αγώνας 
θα συνεχιστεί μέχρι να δημιουργηθεί ένας νέος συσχετισμός 
πολιτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Δυνάμεις που θα έχουν 
κατανοήσει ότι το συμφέρον του λαού μας και της πατρίδας 
μας δεν ταυτίζεται με την πολιτική που μας επιβάλλουν, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. 

Καλούμε όλους τους Παριανούς και τις Παριανές, τους 
Αντιπαριώτες και τις Αντιπαριώτισες σε επαγρύπνηση για να 
συνεχίσουμε ενωμένοι τον αγώνα μας μέχρι το τέλος.  Το ψή-
φισμα υπογράφουν οι διοργανωτές:

•Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου 
•Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου 
•ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου 
•Σύλλογος Νηπιαγωγών και Δασκάλων 
•Σύλλογος Καφεζυθεστιατόρων 
•Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων 
•Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου – Αντιπάρου 
•Σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου  
•Σύλλογος Λογιστών

Νέο αεροδρόμιο:
Ξεμπλοκάρονται οι απαλλοτριώσεις 
Περιμένουμε
τα καλά νέα...

συνέχεια από σελ.1
Επειδή ήταν άγνωστοι ή αγνώστου διαμονής, να αποδε-

χθούν τις δικαστικά καθορισμένες αποζημιώσεις για ομοειδή 
γειτονικά ακίνητα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, στις περι-
πτώσεις που η απαλλοτρίωση για ορισμένα ακίνητα είχε αρ-
θεί αυτοδίκαια, να μπορούν οι ιδιοκτήτες να αποδέχονται την 
αρθείσα απαλλοτρίωση, εφόσον συμφωνούν, ώστε να μην 
χρειάζεται η επανάληψη της διαδικασίας  της απαλλοτρίωσης, 
που, όπως είναι γνωστό, απαιτεί χρονικό διάστημα μεγαλύτε-
ρο από δύο χρόνια.

»Με την ψήφιση, λοιπόν, και του άρθρου 39 του πολυνο-
μοσχεδίου, έχει πλέον ληφθεί κάθε απαραίτητη νομοθετική 
πρωτοβουλία, έτσι ώστε οι αδυναμίες που δημιουργήθηκαν  
στο παρελθόν να θεραπευθούν οριστικά και το έργο να θω-
ρακιστεί.  Το Υπουργείο, σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας  και με τον Δήμο Πάρου εργάζονται σε 
αυτή την κατεύθυνση, με πρόσφατη την επίσκεψη κλιμακίου 
για διερεύνηση θεμάτων σχετικά με την κατασκευή του έρ-
γου». 

Το άρθρο 39 παρ. 3
«Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση 

της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευ-
σης της ως άνω δεκαοχτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή 
που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, μέσα σε προ-
θεσμία ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί 
διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά 
καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης. Αν το 
αίτημα γίνει δεκτό από την Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρί-
ωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν 
επιτρέπεται ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτη-
ση τόκων υπερημερίας.. 

Οι διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρα-
γράφου 1 εφαρμόζονται και σε απαλλοτριώσεις που έχουν 
κηρυχτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκα-
οχτάχρονης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορεί να υποβάλλουν αίτηση για τη διατήρηση της 
απαλλοτρίωσης μέχρι τις 31-12-2012». 

Επίσης, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου 
2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν η συζήτηση για 
το πρώτο καθοριστικό της τιμής μονάδος αποζημίωσης ακι-
νήτου απορριφθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ως απαράδεκτη 
επειδή ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή δεν κλήθηκε νόμιμα, η 
απαλλοτρίωση συντελείται με την καταβολή ή παρακατάθε-
ση της αποζημίωσης που έχει καθοριστεί δικαστικά για άλλα 
ομοειδή ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ίδια απαλλο-
τριωτική πράξη, εφ’ όσον ο θιγόμενος ιδιοκτήτης υποβάλει 
σχετικό αίτημα στην Αρχή που είναι αρμόδια για την κήρυξη 
της απαλλοτρίωσης εντός δέκα (10) ετών από την έκδοση της 
απόφασης καθορισμού και έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος 
της αποζημίωσης».

Σύμφωνα εξ άλλου, με έγκυρες πληροφορίες της ΦτΠ, 
είναι πολύ κοντά η ημέρα που θα περάσουμε στην τελική 
πράξη για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου.

Από τη Λύρα στη Λυρική
Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω της πολυήμερης 

απεργίας των πλοίων, η προγραμματισμένη παρουσίαση του  
εκπαιδευτικού  προγράμματος «Από τη Λύρα στη Λυρική» με-
ταφέρεται στις παρακάτω ημερομηνίες: 

Κυριακή  6   Νοεμβρίου και ώρα 6-7μ.μ. και   8-9 μ.μ.  στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του  Δημοτικού Σχολείου  Νάουσας κα-
θώς και τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου  και ώρες 10-11π.μ. και   12-
13μ.μ. στην  Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχίλοχος.

Κομματική Οργάνωση Βάσης του 
Αυτή η Κυβέρνηση 
έχει θράσος

Χαιρετίζουμε τη πρωτοφανή κινητοποίηση για τα δεδομένα 
των νησιών μας, των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, των αυτοαπασχολούμενων, των εμπόρων, των ανέρ-
γων και όλων εκείνων που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει βά-
λει στο στόχαστρο για να τους συντρίψει. Αυτή η κυβέρνηση 
που αποτελεί τον πολιτικό εκπρόσωπο της ντόπιας και ξένης 
πλουτοκρατίας έχει το θράσος:

Να μιλάει για συντεχνίες, όταν έχουν οδηγήσει στη χρε-
οκοπία και τη φτώχεια ευρύτατα  στρώματα του ελληνικού 
λαού.

Να μιλάει για ανομία, όταν σε δυο χρόνια διακυβέρνησης 
λεηλάτησε εισοδήματα, εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικά δι-
καιώματα και ισοπέδωσε ότι είχε απομείνει από τη δημόσια 
παιδεία, υγεία και πρόνοια.

Να μιλάει για «τσαμπουκά» και λαϊκισμό αυτών που αγω-
νίζονται, όταν απολύει χιλιάδες ανθρώπους στο όνομα των 
μεταρρυθμίσεων, όταν τα σχολικά βιβλία δεν έχουν πάει ακό-
μα στο «νέο σχολείο», όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν αβοήθητοι 
γιατί μας στέρησαν και αυτά που είχαμε σαν παροχές υγείας.

Να μιλάει για πατριωτισμό όταν, θέλουν να ξεπουλήσουν 
ότι έχει απομείνει από την περιουσία του ελληνικού λαού .

Οι πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας 
έστειλαν το μήνυμα.

 Η μεγάλη συμμετοχή  και στην Πάρο αποτελεί υποθήκη 
για το μέλλον. 

Για το λαό αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει.
Ταυτόχρονα όμως τα λαϊκά στρώματα πρέπει να βγάλουν 

και συμπεράσματα:
Να δουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υποκύπτει στην Τρόικα, αλλά 

εφαρμόζει το πρόγραμμα του.
Να κατανοήσουν ότι η πολιτική αυτή δεν θα «περπατούσε» 

αν δεν είχε στηρίγματα για χρόνια ολόκληρα τις ξεπουλημέ-
νες στην εργοδοσία συνδικαλιστικές ηγεσίες και πολιτικούς 
συμμάχους τα άλλα τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας, τη 
ΝΔ, τον ΛΑΟΣ  και όχι μόνο.

Η ανατροπή δεν είναι όνειρο είναι αναγκαιότητα και μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα όταν ο λαός μας πιστέψει στη δύναμη 
και το ανάστημα του . 

Τότε θα δει πόσο μικροί είναι αυτοί που κυβερνούν.


