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Παύση πληρωμών
και ομαδικές παραιτήσεις

Τα δώρα της συγκυβέρνησης στους Δήμους

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ 12 ΚΑΙ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ…
Καίριο χτύπημα στους 

Δήμους της χώρας, είναι η 
μείωση των πόρων προς 
αυτούς. Είναι το αποτέλε-
σμα της πολιτικής της συ-
γκυβέρνησης κατ’ εντολή 
της τρόικας, που οδηγεί 
στην παύση των πληρω-
μών από τους Δήμους.

Οι Δήμαρχοι ετοιμάζονται 
για ομαδικές παραιτήσεις, 
αφού πλέον, με μαθηματική 
ακρίβεια οι Δήμοι της χώ-
ρας οδηγούνται σε αδιέξοδο. Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, 
ο οποίος συμμετείχε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε πρό-
σφατα στην Αθήνα, μιλάει στη ΦτΠ και εκφράζει τους φόβους 
του για την περαιτέρω λειτουργία του Δήμου, αν δεν αλλάξει 
κάτι… Γι’ αυτό, όπως λέει, το Συνέδριο παρέμεινε ανοιχτό, εν 
αναμονή των μέτρων που θ’ ανακοινωθούν για την Τ.Α. και 
των συναντήσεων που θα έχει η ΚΕΔΕ για διαπραγμάτευση – 
διεκδίκηση σημαντικών πόρων για τους Δήμους.  

Κύριε Βλαχογιάννη, τι αποφασίσατε στο Συνέδριο 
της ΚΕΔΕ σε ότι αφορά στις νέες περικοπές των πόρων 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Στο Συνέδριο έγινε διεξοδική συζήτηση και ενημέρωση. Το-
νίστηκε, ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), είναι σήμε-
ρα μειωμένοι στους Δήμους κατά 60%, ενώ η ΣΑΤΑ έχει δοθεί 

επίσης μειωμένη κατά 55%. 
Έτσι, για την Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας η διάθεση 
τουλάχιστον  2,7 δις ευρώ  (δί-
νονταν πολύ περισσότερα), για 
τους Δήμους της χώρας, είναι 
η κόκκινη γραμμή. Στην περί-
πτωση που μειωθεί αυτό το 
ποσό,  τότε διαπιστώνεται αδυ-
ναμία λειτουργίας των Δήμων 
και επομένως πολλοί Δήμοι, 
ήδη από αυτό το μήνα (περί-
που  50 Δήμοι),  υπολογίζουν 

ότι δεν θα έχουν να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλή-
λων τους. 

Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνεται  και ο Δήμος Πάρου;
Όχι, ο Δήμος μας, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον δεν κιν-

δυνεύει. Όπως είπα όμως, κλείνουν τώρα περίπου 50 Δήμοι 
και τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και άλλοι. Είναι 
πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακούστε, για όλους τους 
Δήμους της χώρας διατίθεντο (έως τον Ιούνιο του 2012) 135 
εκατ. ευρώ μηνιαίως. Τον Ιούλιο μειώθηκε αυτό το ποσό σε 
96 εκατ. ευρώ. Μας οφείλουν και τα παρακρατηθέντα, που εί-
ναι πόροι θεσμοθετημένοι από το παρελθόν, με σύμβαση που 
είχε υπογραφεί με την Κυβέρνηση Καραμανλή και την  ΚΕΔ-
ΚΕ, τα οποία είχε συμφωνηθεί να δίνονται με ετήσιες δόσεις 
κάθε αρχή του χρόνου. σελ.3

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

Χώρος µε ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, οργανωµένες υπηρεσίες και υπεύθυνο σέρβις είναι τα 
στοιχεία που συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας για το εστιατόριο και παράλληλα χώρο υποδοχής 
δεξιώσεων «Ακτή». Το ύφος το στυλ και η ατµόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το χώρο, δηµιουργούν 
ένα ξεχωριστά ευχάριστο περιβάλλον κατάλληλο να φιλοξενήσει και να ικανοποιήσει µε τον 
καλύτερο τρόπο κάθε σας επιθυµία. Από ένα απλό γεύµα µέχρι µια κοινωνική εκδήλωση.
Η πρόσβαση είναι εύκολη, το παρκινγκ άνετο και η άνεση του χώρου ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε 
εκδήλωση. Η πανοραµική θέα στον κόλπο της Νάουσας, η ιδιαίτερα καλαίσθητη διακόσµηση όσο  
και οι µοναδικές γεύσεις παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, θα σας δηµιουργήσουν τις καλύτερες 
εντυπώσεις  που θα σας οδηγήσουν στη συνέχεια ξανά σε αυτό το χώρο των γευστικών 
απολαύσεων. Ο κ. Σπύρος Βιώνης και η κ. Ιωάννα Βιώνη µε την προσωπική φροντίδα και επιµέλεια 
φροντίζουν πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Νάουσα 22840-52327,51917

Κέντρο Υγείας Πάρου 

Οι αγροτικοί ανησυχούν, 
η Διοίκηση… απειλεί!

Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Πάρου καθημερινά απο-
δομείται. Η γιατρός κ. Φράγκου μετατέθηκε στην Αθήνα, η 
κ. Άννα Γιόκε Νταμ αποχώρησε, ο κ. Μαλλιωτάκης είναι σε 
αναρρωτική άδεια, ο κ. Ανδρόνε είναι σε άδεια και έτσι, όχι 
μόνο οι εφημερίες δεν μπορούν να καλυφθούν, όπως ορίζει η 
σχετική νομοθεσία, αλλά είναι προβληματική και η λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας. 

Την ανησυχία τους αυτή, την εξέφρασαν με επιστολή τους 
οι αγροτικοί γιατροί, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να ευαι-
σθητοποιήσουν τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Όπως γίνεται αντιληπτό, προκύ-
πτει σοβαρότατη παρακώληση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Κ.Υ. και τόσο οι πολίτες της Πάρου όσο και οι τουρίστες του 
νησιού μένουν εκτεθειμένοι σε μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση και διεκπεραίωση των επειγόντων περι-
στατικών που προσέρχονται στο Κ.Υ. καθώς οι γιατροί υπηρε-
σίας υπαίθρου υποχρεωνόμαστε να εφημερεύουμε χωρίς την 
παρουσία γενικού γιατρού του ΕΣΥ.

»Θεωρώντας, ότι με την υπάρχουσα κατάσταση το πρό-
γραμμα εφημεριών των Ειδικευμένων ιατρών δεν είναι πλή-
ρες, δεν εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στην ισχύουσα νομοθεσία 
και καθιστά επισφαλή την υγεία των κατοίκων της περιοχής 
ευθύνης του Κ.Υ. Πάρου, δεν δυνάμεθα να εφημερεύουμε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες. Καθιστούμε ηθικά και νομικά 
υπεύθυνους όλους αυτούς που δεν φρόντισαν την έως τώρα 
στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου για όλο το χρόνο με ειδικευμένους 
γενικούς γιατρούς.». σελ.5

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της 
ΦτΠ, υπογράφεται σήμερα Παρασκευή,  η 
σύμβαση για το έργο «ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ». O Γιάννης Ραγκούσης για τα προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση              σελ.3
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Παναγιώτης Πατέλης 

«Φθεγγόμενος
και σιγών»

Παριανοί οι γονείς του, γεννήθηκε όμως στην Αίγυπτο και 
ήρθε στο νησί του σε ηλικία τριών ετών. Ο Παναγιώτης Πατέλ-
λης έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο Δημοτικό σχολείο Πα-
ροικίας για να επανέλθει μετά από πολλά χρόνια ως δάσκαλος, 
αφού πέρασε πρώτα από σχολείο της Ευρυτανίας. Το πρώτο 
σχολείο που δίδαξε στην Πάρο, ήταν του Δριού το 1951, της 
«πιο απομονωμένης και παραμελημένης περιοχής του νησιού, 
εκείνος όμως ήταν ευτυχισμένος, γιατί από τα κακοτράχαλα 
τα αιματοβαμμένα βουνά της Ευρυτανίας, βρισκόταν πάλι στη 
γαλήνη του νησιού του», αναφέρει η νηπιαγωγός Ζαμπούλα 
Καστρουνή που συνέταξε το βιογραφικό του.  

Τριάντα τέσσερα χρόνια και έξι μήνες υπηρέτησε συνολικά 
στη Δημοτική Εκπαίδευση και κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών προσέφερε όχι μόνο στους μαθητές του και στην εκπαί-
δευση, αλλά σε όλη την Παριανή κοινωνία με την έντονη δρα-
στηριοποίησή του. Υπήρξε μέλος του παραρτήματος ΠΙΚΠΑ, 
της επιτροπής Απορίας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Παρίων 
«Η Εκατονταπυλιανή», Ταμίας του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου του ενοριακού ναού της Εκατονταπυλιανής, μέλος της 
Επιτροπής Τουρισμού, Τοπικός Έφορος Προσκόπων Πάρου, 
έκτακτος επιμελητής Αρχαιοτήτων, μέλος της Εφορίας του 
Βελέντζειου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως, μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος, μέλος της 
Διοικητικής Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Μουσείου, Δημο-
τικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
αντιπρόεδρος της Ερανικής Επιτροπής για τη στερέωση και 
την ανακαίνιση των παρεκκλησίων Αγίου Κων/νου και Ευαγ-
γελισμού στο Κάστρο της Παροικίας, συγγραφέας…

Σε όλα αυτά τα πόστα δεν ήταν τυπική η παρουσία του. Προ-
σέφερε με όλες του δυνάμεις και μέσα από την καλή συνεργα-
σία με όλους τους συμμετέχοντες, επιτεύχθηκαν πολλά. Όλοι 
τον θυμούνται με αγάπη, την οποία εκδήλωσαν με την εκδή-
λωση προς τιμή του, στις 20 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο 
της Εκατονταπυλιανής, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Πα-
ρίων η «Εκατονταπυλιανή». 

Όλοι οι ομιλητές, αποφεύγοντας τις βαρύγδουπες εκφρά-
σεις, αναφέρθηκαν στη σημαντική προσφορά του Π. Πατέλλη, 

ο οποίος διακρίνεται «φθεγ-
γόμενος και σιγών», σύμφω-
να με τον πανεπιστημιακό 
Πέτρο Ρούσσο. 

«Συγκεντρωθήκαμε από-
ψε φίλοι και συνεργάτες του, 
όλοι οι αγαπημένοι του, για 
να τιμήσουμε με απλότητα 
τον Π. Πατέλλη, ενθυμού-
μενοι τα σημαντικότερα από 
όσα μας χάρισε όλα αυτά τα 
χρόνια η δράση και η αγάπη 
του», τόνισε ο καθηγητής 
Κωνσταντίνος Μανάφης.

Τι προσέφερε;
«Η αναβάθμιση και η προ-

βολή του παλαιοχριστιανι-
κού μνημείου της Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής υπήρξε 
διαρκής και διακαής πόθος 
των απανταχού Παρίων και 
του ιδίου. Τον πόθο του αυτό 
εξέφρασε με αρθρογραφία 
του στον τοπικό Τύπο, αλλά 
και με εισηγήσεις του στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και 
ικανοποιήθηκε κατ’ αρχάς το 
1992 με την ψήφιση, από την 
Ιερά Σύνοδο, του ιδρυτικού 
Κανονισμού του Ιερού Προ-
σκυνήματος Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής, που αποτελεί 

πλέον Εκκλησιαστικό Ν.Π.Ι.Δ.». Ακολούθησαν, προσπάθειες 
για να τονιστεί ο ιστορικός και πανορθόδοξος χαρακτήρας 
του μνημείου, ο εξωραϊσμός του ναού και του περιβάλλοντα 
χώρου και η ανάδειξη της Εκατονταπυλιανής σε πανορθόδοξο 
Προσκύνημα, που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό το 1996 με 
τον εορτασμό των 17 αιώνων της. 

Στον φιλανθρωπικό τομέα, η οργάνωση και η λειτουργία 
συσσιτίου σε καθημερινή βάση, η οικονομική ενίσχυση από-
ρων, γερόντων, ασθενών σπουδαστών και πολυτέκνων, ενώ 
συμμετείχε στις προσπάθειες για τη δημιουργία του Εκκλησι-
αστικού γηροκομείου Πάρου, στην οργάνωση και λειτουργία 
του Εκκλησιαστικού μουσείου.  Επίσης, ο κ. Πατέλλης, μετά 
από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου 
που πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του εορτασμού για τους 
17 αιώνες της Εκατονταπυλιανής, με θέμα: Η Εκατονταπυ-
λιανή και η Χριστιανική Πάρος, μελέτησε και παρουσίασε στο 
Συνέδριο αυτό τις Εκκλησίες όλου του νησιού. Ένα τεράστιο 
έργο στο οποίο βασίστηκε το βιβλίο του: «Παρεκκλήσια και 
εξωκλήσια της Πάρου». 

Με αγάπη τον θυμούνται και οι μαθητές του. Ο επιχειρηματί-
ας σήμερα Αντώνης Πατέλλης τονίζει: «Ύπήρχαν μαθητές που 
πάντα διάβαζαν, αλλά οι περισσότεροι ήμασταν μέτριοι ή κακοί 
μαθητές. Και έτσι περνούσαν τα χρόνια με αδιαφορία από εμάς 
προς το σχολείο, που είχε γίνει μια συμβατική υποχρέωση… 
έως τον ερχομό του καινούργιου δασκάλου, του Π. Πατέλλη. 
Άνθρωπος νέος, με όρεξη για δουλειά, πολύ σύντομα μας 
πλησίασε, εντόπισε την ψυχολογία μας, έγινε φίλος μας, ανα-
κάλυψε την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τις κλίσεις του καθε-
νός μας. Φρόντισε με διάφορους τρόπους να τις εκφράσουμε, 
να τις αναπτύξουμε και μέσω αυτών να αποκτήσουμε αυτοπε-
ποίθηση, ενδιαφέρον για το σχολείο και τη γνώση. Εκδήλωσε 
την αγάπη του το ίδιο για όλους, καλούς και κακούς μαθητές 
και μεις τον εμπιστευθήκαμε και τον αγαπήσαμε. Μας έφτιαξε 
ποδοσφαιρική ομάδα, ανεβάσαμε θεατρικό έργο την 25η Μαρ-
τίου, μας έφερε μικροσκόπιο για ν’ ανακαλύψουμε τον αόρατο 
με γυμνό οφθαλμό κόσμο, μας προκάλεσε το ενδιαφέρον για 
τη γνώση». 

Ο Παναγιώτης Πατέλλης συγκινήθηκε ιδιαίτερα από την τιμή 
που του έγινε. Ξαφνιάστηκε, όπως είπε, γιατί δεν το περίμενε 
και τους ευχαρίστησε όλους για την αγάπη τους. 

Νοιώθει ικανοποιημένος από την επίτευξη όλων όσων προ-
σπάθησε τότε και τόνισε ότι δεν θα πάψει και στο μέλλον, να 
προσφέρει όσο οι δυνάμεις του το επιτρέπουν για το αγαπημέ-
νο νησί. Να προσφέρει «Σ’ αυτόν τον ξερό, τον θαλασσοδαρμέ-
νο βράχο, που «ταξιδεύει» χιλιάδες χρόνια στο Αιγαίο, έχοντας 
σκέπη και προστασία του την ευλογία της Αφέντρας του, της 
Εκατονταπυλιανής, που είναι η ελπίδα μας, η παρηγοριά μας, 
το καύχημά μας και η δόξα μας». 

Η Εκατονταπυλιανή «Αφέντρα» και στο μικρό του γραφείο, 
εκεί που τον συναντήσαμε, όπου ο κ. Πατέλλης περνάει αρ-
κετές ώρες της ημέρας με τα δικά του βιβλία, με άλλα αγαπη-
μένων συγγραφέων, με τις φωτογραφίες της οικογένειάς του, 
με τις αναμνήσεις του… Εκεί, αναπολεί το παρελθόν το τόσο 
δημιουργικό, αλλά νοιάζεται και για το μέλλον. Δεν έχει παρο-
πλιστεί, αλλά είναι έτοιμος για δράση «όσο οι δυνάμεις του το 
επιτρέπουν για το αγαπημένο νησί».
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, La Palma (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, 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,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ  ΓΑΜΟΥ
O Daniel Parker PRICE ( Ντάνιελ Πάρκερ Πράις ) του Χάρολντ Φρέντερικ και της Μαίρυ 

Κάθριν, το γένος Κίρμπυ γεννηθείς στην Ιρλανδία, κάτοικος Αγγλίας και η Claire Margaret 
Betool LEWIS (Κλαίρ Μάργκαρετ  Μπετούλ Λιούις) του Ρέτζιναλντ και της Λίλλιαν Σοφία, 
το γένος Αζζού, γεννηθείσα στην Αγγλία, κάτοικος Αγγλίας θα παντρευτούν τη 17η Σε-
πτεμβρίου στις 12:00 με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου  Πάρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου A.M.E.A.I, ευχαριστεί τους συγγενείς και τους 

φίλους του αείμνηστου και αγαπητού Γεωργίου Ιωάννου Ραγκούση (εκ Κώστου), οι οποί-
οι προσέφεραν αντί στεφάνου ποσόν για την ενίσχυση του Πρότυπου Εθελοντικού Κέ-
ντρου ΑΜΕΑΙ Πάρου «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»Κ.Κ Ιωάννη Ραγκούση, Αντώνιο 
Τσαγκογέωργα, Χριστίνα Ραγκούση, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Γεώργιο Τσαγκογέωργα, 
Χρήστο Τσαγκογέωργα, Νικόλαο Χίνη, Γεώργιο Παρασκευά, Γεώργιο Τριαντάφυλλο, Δη-
μήτριο Χερουβείμ, Ειρήνη Μπουζάλη, Αρχοντούλα Ραγκούση, Δημήτρη Ραγκούση.

Επίσης ευχαριστούμε πολύ τον κ. και κυρία Δημήτρη Κωτσάκη, τον κύριο Γιάννη Ια-
κωβίδη που από την έκθεση φωτογραφίας που έκανε τον Ιούλιο τα έσοδα τα διέθεσε για 
τις ανάγκες του Κέντρου μας και τον πολύτιμο συνεργάτη του κ. Χρήστο Γαϊτάνο για την 
βοήθειά του.

Εκδηλώσεις ευαισθησίας σαν αυτή, μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίσουμε την προ-
σπάθειά μας για τους Συνανθρώπους μας, ενώ συγχρόνως αποδεικνύουν την ευαισθητο-
ποίηση σας, απέναντι στα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος  Άννα Πολυκανδριώτη       

«Ιφιγένεια»
Στις 30 Αυγούστου παρουσιάστηκε στο θέατρο του οικολογι-

κού πάρκου Νάουσας, η παράσταση «Ιφιγένεια» σε σκηνοθεσία κ. 
Θέμη Μουμουλίδη με πρωταγωνιστές τους κυρίους Στέλιο Μάινα 
και Γιάννη Στάνκογλου και τις κυρίες Καρυοφιλιά Καραμπέτη και 
Ιωάννα Παπά, ενώπιον περίπου χιλίων θεατών. 

Σωστά αφαίρεσαν οι παράγοντες της παράστασης από τον πλή-
ρη τίτλο του έργου τη συνέχειά του «… η εν Αυλίδι», έτσι ώστε να 
δικαιολογηθούν οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και προσθαφαιρέ-
σεις έγιναν στο αρχαίο δράμα, όπως μας παραδόθηκε. 

Πρόλογος, πάροδος, επεισόδια, στάσιμα έξοδος, αγγελικές ρή-
σεις, Ταλθύβιος που δεν ήταν Ταλθύβιος, δεν δόθηκαν με αυστηρή 
προσήλωση στο κείμενο, ενώ ακούστηκαν και στίχοι του Γιάννη 
Ρίτσου από την «Τέταρτη διάσταση», κυρίως στο σχόλιο του χορού 
στο τέλος. «Πες μου λοιπόν, γιατί  όλα αυτά; Τι ήταν; Τι είναι; Φόνοι, 
εκστρατείες/ αντεκδικήσεις, βουλιαγμένα καράβια, ερειπωμένες 
πολιτείες/ και πάνω από τα ερείπια μια πανύψηλη μαρμάρινη κο-
λώνα/ … πάνω στην κολώνα/ ορθός ένας μαρμάρινος τυφλός με 
μια λύρα/ υπογραμμίζοντας θαρρείς, με την τυφλή του ορθοστα-
σία/ την απουσία κάθε νοήματος». (Η επιστροφή της Ιφιγένειας).

Με το εύρημα αυτό, μετατέθηκε το νόημα της τραγωδίας στο 
υπαρξιακό επίπεδο και όχι στην προβολή του πνεύματος της εθε-
λοθυσίας, για την εξυπηρέτηση ενός μεγάλου σκοπού. 

Και μπορεί ο νεωτεριστής αρχαίος τραγικός ν’ αναδεικνύει στο 
έργο του την αγωνία του θανάτου και την παράφορη διάθεση για 
ζωή του νέου ανθρώπου ως και τις αντιφάσεις στη συμπεριφορά 
και τον χαρακτήρα των ηρώων του, ιδίως του Αγαμέμνονα και 
του Μενελάου, δίχως βεβαίως ν’ αποτελεί αυτό, την  ψυχογραφι-
κή ανάλυση του σύγχρονου θεάτρου, μπορεί ακόμη το συγκεκρι-
μένο έργο και ο συγγραφέας του να προαναγγέλλουν το νεότερο 
δράμα, επ’ ουδενί λόγω όμως, δεν αποτελεί  η απουσία νοήματος 
τη γενεσιουργό αιτία της αρχαίας τραγωδίας, ακόμη και στον Ευ-
ριπίδη.

Δεν είναι α-νόητη η ζωή. Αντιθέτως έχει το νόημα που της δί-
νουν οι θεοί και ο σεβασμός των ανθρώπων στη Θεία βούληση.

Η ύβρις τιμωρείται πάντα. Άρα υπάρχει νόημα.
Ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος με αφορμή τους αρχαί-

ους μύθους διαπραγματεύεται πανανθρώπινους προβληματι-
σμούς, ψυχολογικές αναζητήσεις και σύγχρονα αδιέξοδα. Πως με 
ελάχιστα δικά μας νήματα κάποιοι υφαίνουν τη ζωή μας.

Από την άποψη του σκηνογραφικού χώρου, όλο το έργο του 
Ευριπίδη διαδραματίζεται στο ναυτικό στρατόπεδο των Ελλήνων 
στην Αυλίδα. 

Το ίδιο και στο έργο του κ. Μουμουλίδη. Και αν προβλημάτι-
σε κάποιους θεατές η ρηχή πισίνα με την μεταλλική τραπεζαρία 
και τη γραφομηχανή, που παρέπεμπαν στον κόλπο της Αυλίδας 
ως και στη σπουδαιότητα της επιστολής του Αγαμέμνονα  ου μην 
αλλά και στη ρευστότητα της ανθρώπινης μοίρας, στην έξοδο, 
στην τελευταία εικόνα, που όλα τούτα έγιναν μια θάλασσα αίματος 
με τον υπέροχο φωτισμό, λύθηκαν οι απορίες βοηθούντος και του 
Ηροδότου (Ι-87).

«Κανένας δεν είναι τόσο ηλίθιος που να διαλέγει πόλεμο αντί 
για ειρήνη. Διότι στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονιούς, ενώ 
στον πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους».

Και ξαναθυμόμαστε τον Ρίτσο.
«Τι ανόητοι θρύλοι, κύκνοι και Τροίες και έρωτες κι’ ανδραγα-

θίες» (Ελένη).
Αλλά ας επιστρέψουμε στον Ευρυπίδη. Θέλει εν αμφιβόλω τη 

δόξα και την ευτυχία (φαίνεται πως ήξερε καλά Ηρόδοτο ο Ευρι-
πίδης). «Πριν πεθάνει κάποιος δεν θα τον πω ευτυχισμένο ακόμη 
και αν δείχνει νάναι, άντε να τον ονομάσω τυχερό (Ηρόδοτος Ι-86). 

Περιφρονεί το πάθος για εξουσία. Λέει ο Μενέλαος. «Χαιρετώ-
ντας όλους στη σειρά – ακόμη κι αν δεν ήθελε κάποιος – και ζη-
τώντας έτσι να αγοράσεις το αξίωμα» (341 – 342).

Αντιθέτως, τρέφει τεράστιο σεβασμό, αγάπη και κάποιαν αρι-
στοκρατική αντίληψη για την πατρίδα «Εγώ βέβαια αναστενάζω 
για την ταλαίπωρη Ελλάδα, που θέλοντας κάτι αξιόλογο, τους τι-
ποτένιους «βαρβάρους» θ’ αφήσει να την κοροϊδεύουν» (370 – 
373). 

Συστήνεται συγκράτηση και αυτοκυριαρχία στα πάθη, ακόμη 
και στον έρωτα.

«Καλότυχοι είναι όσοι χάρηκαν την κλίνη της Αφροδίτης με με-
τριασμένη τη θεά και με σύνεση (543 – 545).

Σεβασμό στην Αιδημοσύνη, την Αρετή, ενώ στηλιτεύει την ασέ-
βεια και την ανομία. «Που μπορεί να έχει δύναμη κάποια το πρό-
σωπο της Αιδημοσύνης ή της Αρετής, όταν η ασέβεια έχει δύναμη, 
όταν η Αρετή περιφρονείται από τους θνητούς κι όταν η Ανομία 
εξουσιάζει και όταν δεν αγωνίζονται μαζί οι θνητοί» … (1089 – 
1096) και αλλού: «Σωστό Έλληνες να κυβερνούν «βαρβάρους», 
όχι «βάρβαροι» τους Έλληνες,… εκείνοι είναι δούλοι, αυτοί ελεύ-
θεροι». 

Τέλος, από το «Είναι προτιμότερο να κακοζείς παρά όμορφα να 
πεθαίνεις», καθώς οι αρχαίοι δεν πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή, 
σε μια διαδικασία κλιμακωτή ανθρώπινης αφύπνισης, αξιοπρέπει-
ας, αυτοσυνειδησίας και εθελοθυσίας για το γενικό καλό, καταλή-
γει στο: «Μ’ ανάθρεψες για να είμαι το φως για την Ελλάδα… δεν 
αρνιέμαι να πεθάνω».

Κατόπιν των πιο πάνω, αν το έργο είχε επιλέξει να είναι η «Ιφι-
γένεια η εν Αυλίδι», δεν θα μας άφηνε με την πίκρα στο στόμα, 
«Πως ήταν δίχως νόημα όλα δίχως σκοπό και διάρκεια και ουσία».

Αυτά τα συναισθήματα δικαιολογημένα τα γεννά η σύγχρονη 
εποχή. Που σκότωσε την Αιδημοσύνη και την Ευσέβεια. Και την 
Τελετουργία. Αυτήν την τελευταία δεν την αναδεικνύει η σύγχρονη 
σκηνοθετική αντίληψη της τραγωδίας.

Οι ηθοποιοί άξιοι. Πάντα άξιοι οι ηθοποιοί. Όπως και ν’ αγωνίζο-
νται για να ζωντανέψουν το ανύπαρκτο. 

Μοσχούλα Κοντόσταυλου
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συνέχεια από σελ.1
Αυτά είναι  214 εκατ. ευρώ. 

Φέτος η τέταρτη δόση δεν δό-
θηκε τον Ιανουάριο και τώρα η 
Κυβέρνηση ανακοίνωσε για τα 
παρακρατηθέντα,  δηλαδή τα 214 
εκατ. ευρώ , να δώσει μόνο μια 
μικρή δόση, δηλαδή περίπου 35 
εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα να 
δοθούν έως το τέλος του έτους. 
Έτσι όμως, δεν λύνουν καθό-
λου το πρόβλημα.  Δυστυχώς, 
τα πράγματα είναι πάρα πολύ 
δύσκολα, γι’ αυτό και αποφασί-
στηκε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: 
1) Το Συνέδριο να παραμείνει 
ανοιχτό, 2) να ενημερωθούν οι 
πολίτες για την κατάσταση που 
επικρατεί στους ΟΤΑ, 3) στις 12 
Σεπτεμβρίου η ηγεσία της ΚΕΔΕ 
θα συναντηθεί με τον υπουργό 
Οικονομικών κ. Στουρνάρα και 
στις 13 με το Προεδρείο της Βου-
λής. 4) Αυτές τις δύο ημέρες 12 
και 13 Σεπτεμβρίου αναστέλλε-
ται η λειτουργία των Δήμων. Στη 
συνέχεια η ΚΕΔΕ θα επιχειρήσει 
να συναντηθεί με το κλιμάκιο της 
Τρόικας, γιατί δεν είναι δυνατόν 
να μιλάνε άλλοι για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση χωρίς να έχουν 
γνώση, και με βάση τα αποτελέ-
σματα όλων αυτών των συνα-
ντήσεων θα πάρουμε τις οριστι-
κές μας αποφάσεις. Πάντως, εάν 
δεν δοθούν τα 35 εκατ. μηνιαίως 
που κόπηκαν από την επιχορή-
γηση των Δήμων, τότε θα υπάρ-
ξουν σοβαρότατα προβλήματα.

Στην Πάρο σε τι κατάσταση 
είναι ο Δήμος;

Θα έχουμε πρόβλημα. Σήμερα, 
έτσι όπως διαμορφώνονται τα 
πράγματα, θα είναι επιτυχία εάν ο 
Δήμος μπορεί να πληρώνει τους 
μισθούς των υπαλλήλων και 
να καλύπτει τα λειτουργικά του 
έξοδα. Αν συνεχιστεί όμως αυτή 
η κατάσταση, κάποια στιγμή θα 
έχουμε πρόβλημα. Αν συνεχιστεί 
δηλαδή η ίδια ροή χρηματοδότη-
σης (μειωμένη) και η επιπλέον 
περικοπή που φημολογείται, Θα 
δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα 
και για το Δήμο μας.

Όπως μου τα λέτε, τώρα 
που ξεκινά η νέα σχολική 
χρονιά, πως θα καλυφθούν 
οι ανάγκες, βρεφονηπιακοί 
και παιδικοί σταθμοί, σχολι-
κές επιτροπές που δεν έχουν 
χρήματα, πετρέλαιο…;

Θα έχουμε σοβαρά προβλήμα-
τα, γιατί η ροή χρηματοδότησης 
για τις λειτουργικές δαπάνες των 
σχολείων είναι πολύ μειωμένη. 

Δεν υπάρχουν χρήματα για 
τις σχολικές επιτροπές;

Από πού να υπάρχουν; Πέρσι 
είχαν δοθεί για τις λειτουργικές 
ανάγκες όλων των σχολείων του 
νησιού 109 χιλιάδες ευρώ. Τώρα, 
πριν από λίγες ημέρες ήρθε μια 
πρώτη δόση 22.000 ευρώ και 
έχει εγκριθεί μία ακόμη 21.000 
ευρώ. 

Για βοήθεια στο Σπίτι, 
ΚΑΠΗ, ...

Για Βοήθεια στο Σπίτι η ΚΕΔΕ 
δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ότι μπο-
ρεί για να λυθεί το πρόβλημα, 
έχοντας και τη δέσμευση της Κυ-
βέρνησης ότι θα βοηθήσει, ώστε 
να μην υπάρξουν προβλήματα 
στη χρηματοδότηση. Όπως και 

για τα ΚΑΠΗ. 
Ξέρουμε πόσες θέσεις παι-

διών θα δοθούν στην Πάρο;
Για τους Παιδικούς και βρε-

φονηπιακούς σταθμούς, μετά τα 
χρήματα που ανακοινώθηκε από 
τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρού-
τση ότι θα δοθούν, ως επιπλέον 
έκτακτη επιχορήγηση, οι θέσεις 
παιδιών πανελλαδικά από 46.000 
θα ανέλθουν στις 61.000, ενώ 
στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, από 
230 αυξάνονται σε 600. Δεν γνω-
ρίζουμε ωστόσο πόσες θέσεις θα 
δοθούν στο Ν. Κυκλάδων. Και 
αυτό γιατί η Ελληνική Εταιρία Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑ) θα 
κατανείμει τις θέσεις ανά Δήμο, 
με βάση κοινωνικά κριτήρια. Το 
θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει έως 
την Παρασκευή (σήμερα). 

Είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει 
ακόμη μία συνάντηση της ΚΕΔΕ 
με τον κ. Βρούτση κατά την οποία 
θα διερευνηθεί το πως μπορούν 
να καλυφθούν όσο γίνεται περισ-
σότερες αιτήσεις. Η πρόταση που 
έγινε από τον κ. Βρούτση είναι να 
μειωθεί το ποσό ανά παιδί, ώστε 
να καλυφθούν περισσότερα παι-
διά. 

Εάν μειωθεί το ποσό ανά 
παιδί δεν θα πληγεί η ποιότη-
τα των υπηρεσιών που παρέ-
χονται στα παιδιά;

Ναι και θα πρέπει να καλυ-
φθεί από κάπου αυτό το ποσό. 
Στην ουσία θα πετάξουν πάλι το 
μπαλάκι, στους Δήμους, να κα-
λύψουν το ποσό εφόσον έχουν 
αποθέματα. Υπάρχει μεγάλη δυ-
σκολία. 

Άρα, όπως είναι η σημερινή 
κατάσταση, ποια είναι η προο-
πτική του Δήμου;

Η προοπτική των Δήμων, έτσι 
όπως περιγράφηκε στο Συνέδριο 
της ΚΕΔΕ και εγώ την εντύπωση 
που αποκόμισα, είναι αδιέξοδη. 
Απ’ ότι φαίνεται, οι Δήμοι μάλλον 
καλούνται να σύρουν πρώτοι το 
χορό της στάσης πληρωμών. 

Οι δήμαρχοι πάντως, δεν είμα-
στε διατεθειμένοι να το δεχτού-
με. Αυτό που ειπώθηκε από τους 
Δημάρχους στο Συνέδριο της 
ΚΕΔΕ, είναι κλείσιμο των Δήμων 
και υποβολή παραιτήσεων. Κυ-
ριαρχεί δηλαδή αυτή η άποψη, 
παραίτηση Δημάρχων και Δη-
μοτικών Συμβουλίων. Απλώς, 
δόθηκε τώρα πίστωση χρόνου 
για τις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 
(συναντήσεις ΚΕΔΕ),  μήπως και 
βρεθεί κάποια λύση. 

Στο μεταξύ, αναμένεται και η  
οριστική ανακοίνωση των μέ-
τρων για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και τότε θα δούμε εάν έχου-
με και επιπλέον περικοπές. Γιατί 
αυτό που κυκλοφόρησε κατά κό-
ρον, είναι ότι οι πόροι μπορεί να 
μειώθηκαν από 135 σε 96 εκατ. 
ευρώ, αλλά προγραμματισμός 
της Κυβέρνησης είναι να μειω-
θούν περαιτέρω και να γίνουν 
72.0000 εκατ. ευρώ. Οπότε δεν 
υπάρχει καμιά ελπίδα. Περιμέ-
νουμε λοιπόν να γίνει επίσημα 
ανακοίνωση των μέτρων, γι’ 
αυτό δεν έκλεισε το Συνέδριο. 
Να ξέρουμε ποιες είναι τελικά οι 
περικοπές,  για να πάρουμε απο-
φάσεις.

Παύση πληρωμών
και ομαδικές παραιτήσεις

Τα δώρα της συγκυβέρνησης στους Δήμους

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ 12 ΚΑΙ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ…

O Γιάννης Ραγκούσης για τα προβλήματα 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βασική συνισταμένη των προεκλογικών δεσμεύσεων των δυο πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων ήταν ότι σε κάθε περί-
πτωση δεν θα συνεχιστούν να ασκούνται άδικες οριζόντιες πολιτικές, καθώς θα επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη ο τόπος. Τελικά,  νέα, δυσβάσταχτα μέτρα είναι προ των πυλών, χωρίς ίχνος διαρθρωτικών πρωτοβουλιών.

Ανάμεσα στα σχεδιαζόμενα μέτρα εικάζεται πως συμπεριλαμβάνονται  και νέες δραστικές περικοπές στις επιχορηγήσεις 
προς την αυτοδιοίκηση. Στην έκταση που αυτό σχεδιάζεται, είναι πολλαπλό λάθος. Θεσμικό , δημοσιονομικό κοινωνικό ,πολι-
τικό.

 Προσωπικά , με δεδομένο οτι έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την επεξεργασία και υλοποίηση της μεταρρύθμισης 
του Καλλικράτη  και ιδίως τώρα που η αυτοδιοίκηση πήρε μόνη της τις αποφάσεις της , με τη σημερινή παρέμβαση μου θεωρώ 
καθήκον μου να αναδείξω το λάθος αυτό  για τους παρακάτω λόγους : 1) Όπως είναι γνωστό στο χώρο της αυτοδιοίκησης 
σχεδιάστηκε και ψηφίστηκε το πρόγραμμα «Καλλικράτης»,μια ολοκληρωμένη διαρθρωτική προοδευτική μεταρρύθμιση.  Το 
κυριότερο: εφαρμόστηκε με ανέλπιστη για το εύρος της παρέμβασης συνέπεια,  λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα . 
Παρά  τον ασφυκτικό χρόνο που ήταν διαθέσιμος για την προπαρασκευή της δεν προκάλεσε μάλιστα καμία σημαντική δυσλει-
τουργία. Συγκεκριμένα:

-καταργήθηκαν με αδιαμφισβήτητα αντικειμενικά κριτήρια -χωρίς την αντίληψη των εξαιρέσεων και χωρίς «δυο μέτρα και 
δύο σταθμά» της περίφημης «κομματικής κοπτοραπτικής», περιορίστηκαν κατά  709 οι δήμοι , οι 54 νομαρχιακές αυτοδιοι-
κήσεις σε 13 αιρετές περιφέρειες, οι αποκεντρωμένες δομές του κράτους από 13 σε 7 ενώ καταργήθηκαν  4742 δημοτικές 
επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ! Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

- δεν  επιβαρύνουν πια με τη μισθοδοσία τους τον Έλληνα φορολογούμενο περισσότερα από 10.000 καλά αμειβόμενα αιρετά 
στελέχη και συνεργάτες τους, ενώ χιλιάδες λιγότεροι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Αυτές οι διαρθρωτικού χαρακτήρα προοδευτικές αλλαγές  πραγματοποιήθηκαν επειδή το αποφασίσαμε εμείς  κι όχι επειδή 
μας το επέβαλαν  έξωθεν . Ήταν αλλαγές που ετοιμάστηκαν πολύ πριν μπει στη ζωή μας  το μνημόνιο , η τρόικα και η  «δια-
πραγμάτευση» μαζί της .

2) Η προ-Καλλικράτη αυτοδιοίκηση αύξανε κάθε χρόνο το δημοσιονομικό έλλειμμα με αποκορύφωμα το 2010 όταν και 
προκάλεσε 500 εκ. ευρώ  έλλειμμα στον προϋπολογισμό . Μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της μεταρρύθμισης , στο τέλος 
του 2011 , η αυτοδιοίκηση συνεισέφερε στον προϋπολογισμό 35 εκ. Ευρώ πλεόνασμα!

3)το 2012 οι δυο βαθμοί αυτοδιοίκησης και αυτός της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης επιβαρύνουν τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό -άρα τον φορολογούμενο- με 50%  λιγότερες επιχορηγήσεις σε σύγκριση με το 2009, χωρίς να σταματήσουν να 
προσφέρουν με την ίδια ένταση τον ίδιο όγκο υπηρεσιών και έργου τόσο απαραίτητων για το κοινωνικό σύνολο.

Τέτοια μείωση δεν έχει επιτευχθεί σε κανέναν άλλο τομέα της γενικής κυβέρνησης.  Συνολικά δε, είναι αμφίβολο εάν θα 
ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ το κόστος λειτουργίας των ΟΤΑ για το 2012.

4)  Το κυριότερο ίσως είναι ότι το συνολικό ειδικό βάρος της δημοσιονομικής επιβάρυνσης της αυτοδιοίκησης δεν ξεπερ-
νάει το 5% επί των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού που ανέρχονται σε περίπου 55 δις ευρώ .Την ίδια 
στιγμή που το 80 % και πλέον των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού απορροφάται , πέραν των συντάξεων , από 
πέντε  μόλις τομείς:  Υγεία , Παιδεία, Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη . Τομείς στους οποίους παρά την εντατική περιστολή 
δαπανών - και με εξαίρεση τις ενοποιήσεις σχολικών μονάδων  - δεν προχώρησε καμία διαρθρωτική αλλαγή ,όπως συνέβη 
στην αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη.  Δομικά παραμένουν ακριβώς όπως δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια που η Ελλάδα 
«έπλεε» πλησίστια προς τη χρεοκοπία .

Συμπέρασμα: Είναι από κάθε άποψη άδικο ,αδικαιολόγητο και καταστροφικό να προχωρήσουν οι «τυφλές» περικοπές στην 
αυτοδιοίκηση .

Αν επρόκειτο έτσι να διασφαλιστεί η παραμονή της χώρας στην ζώνη του Ευρώ τότε ανεπιφύλακτα και πρώτος θα έλεγα ναι 
σε κάθε μέτρο, ακόμα και αν- όπως συμβαίνει τώρα- θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την υπόσταση της αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, δεν πρόκειται περί αυτού. Ζητούνται σήμερα μέτρα σε βάρος της αυτοδιοίκησης, η οποία έκανε τις απαιτούμενες 
διαρθρωτικές αλλαγές, για να μην αναληφθεί το πολιτικό κόστος να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες απαραίτητες διαρθρωτικες 
πολιτικές στην Υγεία, την Παιδεία, την Άμυνα, τη Δημόσια Τάξη και τη Δικαιοσύνη. Προκειμένου δηλαδή να αποφευχθεί ο κόπος 
να προχωρήσει ,τώρα που παση θυσία πρέπει , ο αναγκαίος «Καλλικράτης» σε αυτούς τους τομείς.

Όλα αυτά μάλιστα την ίδια στιγμή και από το ίδιο πολιτικό προσωπικό που επανίδρυσε το ,κατά άλλα άνευ λόγου ύπαρξης 
,Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης , τροποποίησε τον νόμο για τα ΑΕΙ πριν αυτός εφαρμοστεί επειδή έτσι ήθελε το λόμπι των 
καθηγητών , καθώς και πριν από λίγους μήνες υπέκυψε στις πιέσεις και στις απειλές επαγγελματικής συντεχνίας που «διεκδί-
κησε» και πέτυχε (σπάζοντας γραφεία βουλευτών και ρίχνοντας λάδια στον προβλήτα του Πειραιά όταν διέρχονταν λεωφορεία 
με τουρίστες ) να θεσμοθετηθεί  -στην Ελλάδα της χρεοκοπίας  -το «δικαίωμα» της συντεχνίας αυτής στη φοροδιαφυγή και 
στην ιδιοποίηση δημόσιας περιουσίας όπως είναι οι άδειες δημοσίας χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων. Πάντα σύμφωνα με τις 
επιχώριες έξεις του πολιτικού μας κατεστημένου, παλιού και νέο.

Οι άνθρωποι που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση πρέπει ,δικαιούνται και οφείλουν να υπερασπιστούν το δίκιο τους, που τεκ-
μηριώνουν οι  αριθμοί, να υπερασπιστούν το έργο τους και την συμβολή τους στην εθνική προσπάθεια.  

Η χώρα χρειάζεται τώρα ένα σαρωτικό πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών. Οτιδήποτε άλλο είναι αδιέξοδο, άδικο και μη 
συμβατό με την κοινή συνισταμένη των εκλογών.

Η χώρα τώρα χρειάζεται να προχωρήσει ο Καλλικράτης παντού κι όχι να γονατίσει  ο μόνος Καλλικράτης που έχει θεμελι-
ωθεί.

Γρηγορία Πρωτολάτη "Πάρος ΑΞΙΑ"
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αναμφισβήτητα αποτελεί μια θετική πρόκληση για την χώρα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. 

Ωστόσο ακόμη και σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 4071/11.14.2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50», υπάρχουν  δυσλειτουργίες οι οποίες  
απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για να επιλυθούν. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα από την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ εξακολουθεί να παραμένει η έλλειψη πόρων, 
αλλά και παρακράτηση των ήδη θεσμοθετημένων που αποτελούν ουσιαστικά ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρούμενη 
διοικητική μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων οφείλει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων (δημοσιονομική αποκέντρω-
ση). Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την μερική αντικατάσταση του συστήματος μεταβιβαστικών πληρωμών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό  με άντληση από τις περιφέρειες των πόρων απευθείας από την τοπική φορολόγηση- χωρίς όμως καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών- και παράλληλη προώθηση των διαδικασιών αναθεώρησης του Συντάγματος προς άρση 
των συνταγματικών κωλυμάτων. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση  οφείλει να μην περιορίζεται   μόνο στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης πρώτου και του δεύτερου 
βαθμού αλλά να επεκταθεί  και στο ίδιο το κράτος, που η λειτουργία του εξακολουθεί να παραμένει συγκεντρωτική, γραφειο-
κρατική και αναποτελεσματική.

Σήμερα μετά από 21 μήνες εφαρμογής του Καλλικράτη όχι μόνο δεν έχουν επιλυθεί οι δυσλειτουργίες του προγράμματος, 
που εξακολουθεί να παραμένει γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό, αλλά  διαπιστώνουμε την προσπάθεια του Κράτους για 
αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση. Ενόψει των επιχειρούμενων αλλαγών του Καλλικράτη που προωθούνται πα-
ραθέτω τις παρακάτω προτάσεις:

1. Συνεργασία του Α και Β βαθμού Τοπικής αυτοδιοίκηση μέσω των θεσμικών τους οργάνων ΕΝΠΕ και ΚΕΔΚΕ για την από 
κοινού αξιολόγηση εφαρμογής του Καλλικράτη και την επεξεργασία κοινών προτάσεων αναφορικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις 
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων , τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις σχέσεις Υπουργείων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Περιφερειών _Δήμων.

2.Να διασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια των νέων Καλλικρατικών Δήμων και των αιρετών  Περιφερειών  με μεταφορά 
των αναγκαίων πόρων για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων αλλά και προώθηση των διαδικασιών αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος ώστε να προχωρήσει άμεσα και η δημοσιονομική αποκέντρωση.

3.Αμεση έκδοση των Π.Δ που προβλέπονται από τον Καλλικράτη και δεν έχουν εκδοθεί ακόμη  και πρόγραμμα για την 
εφαρμογή τους  σε τρείς γενικές κατηγορίες . 

4.H Χρηματοδότηση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ΑΣΚΙΑ να γίνει από Εθνικούς Πόρους και όχι από παρακρά-
τηση θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

5. Άμεση εφαρμογή του χρηματοδοτικού  προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ.
6.Να αρθούν οι  ασάφειες που προκύπτουν  σχετικά με τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ αιρετής Περιφέρειας και, 

πρωτοβάθμιων  ΟΤΑ. αποκεντρωμένης Διοίκησης.
7.Να παραταθεί η προθεσμία έναρξης της άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στους Δήμους από τις 

Περιφέρειες από 1.1.2013 σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 95 του Ν38.52/2010και να εφαρμοστεί η σχετική διάταξη αφού 
προσδιοριστούν οι οικονομικοί πόροι που προβλέπονται στην παρ. 6β΄του ιδίου άρθρου

8.Να παραταθεί η προθεσμία  έναρξης της άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται στους νησιωτικούς 
Δήμους από 1..1.2013 σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν3852/10 αφού προηγουμένως προσδιοριστούν και συμφωνηθούν οι 
οικονομικοί πόροι που προβλέπει η παρ. 2. του άρθρου 206 του ως άνω Νόμου. 

9.Να υπάρξει πρόβλεψη με αντίστοιχη ρύθμιση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να αξιοποιούν παλαιά κτίρια για 
να χρησιμοποιούν ως κοινωνικά κέντα, στέγες αστέγων κλπ.                    συνέχεια σελ.7
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Τιμή στην Κυριακή Ραγκούση - Κοντογιώργου

Σπουδαίος άνθρωπος, 
σπουδαίο το έργο της

Για την προσφορά της στα γράμματα και στον πολιτισμό η 
ΚΔΕΠΑΠ, ο Δήμος Πάρου και οι Παριανοί, τίμησαν την Κυ-
ριακή Ραγκούση – Κοντογιώργη σε εκδήλωση που έγινε την 
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο της Εκατονταπυλιανής. 

Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών της Πάρου και της Αντι-
πάρου, πολύς κόσμος και αρκετοί ήρωες των βιβλίων της 
ήσαν εκεί για να τιμήσουν τον άνθρωπο, τη συγγραφέα, τη συ-
μπατριώτισσά τους, που ερεύνησε, μελέτησε, κατέγραψε ότι 
έχει σχέση με την ιστορία της Πάρου και της Αντιπάρου, τον 
πολιτισμό των δύο νησιών και των ανθρώπων τους. Μια με-
γάλη προσφορά και παρακαταθήκη που έγινε με πολύ αγώνα 
και κόπο, χωρίς «τυμπανοκρουσίες», όπως είπε ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης στην προσφώνησή του. «Επιβάλλεται», τό-
νισε, «να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που δείχνουν το 
δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθούν οι νέοι μας». 

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος στα βιβλία της Κούλας Ραγκού-
ση – Κοντογιώργη, είπε πως είναι πηγή άντλησης πληροφο-
ριών, καθώς και τα 12 βιβλία της αναφέρονται στην Πάρο και 
την Αντίπαρο και πρότεινε να συμπεριληφθούν στη διδακτέα 
ύλη των σχολείων των δύο νησιών. Μίλησε και για το «Αν-
θέμιον», το μουσείο που έχει δημιουργήσει η ερευνήτρια και 
συγγραφέας, λέγοντας ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν, τα νο-
μικά κυρίως ζητήματα, ώστε να «κλείσει» σύντομα αυτό το 
θέμα. 

Για το «Ανθέμιον» μίλησε, εκ μέρους του Δημάρχου Αντιπά-
ρου, ο σύμβουλός του  Μ. Χανιώτης. Είναι είπε, ένα περιου-
σιακό στοιχείο του οποίου τη λειτουργία θα στηρίξει ο Δήμος 
Αντιπάρου «για να παραμείνει στα δύο νησιά».

Το έργο της πραγματικά μεγάλο και σημαντικό. Η κοινω-
νική προσφορά της, «το Ανθέμιον», τα βιβλία της. Η Νομικός 
και συγγραφέας Μοσχούλα Κοντόσταυλου, λέει: «…δεν κου-
τσομπολεύει γράφοντας, δεν παραποιεί την αλήθεια κατά το 
δοκούν, δεν εκθειάζει αθλιότητες, δεν καταφρονεί ταπεινοσύ-
νες, δεν ωραιοποιεί διαστροφές, δεν ωραιολογεί ασύστολα ή 
εκμαυλιστικά. Αγνοεί τη συνήθη αναψυχή της ανάγνωσης και 
σκύβει πάνω από τον κόσμο της δουλειάς, της σκληρής, της 
βλοσυρής δουλειάς. Της προσφυγιάς, των ναυαγίων και της 
όποιας πνευματικής προσπάθειας, βάζοντας τους ήρωές της 
ν’ αφηγηθούν». 

Για τη συγγραφέα, την πορεία και το έργο της μίλησε ο για-

τρός Γ. Ξένος. Γεννήθηκε στην Πάρο από Παριανό πατέρα και 
μητέρα Απεραθιώτισσα. Τέλειωσε εδώ και το τότε εξατάξιο 
γυμνάσιο, πάντα με άριστα και το τελευταίο έτος σημαιοφό-
ρος, αλλά και με διακρίσεις στον αθλητισμό (πρώτη θέση στις 
Κυκλάδες στο ακόντιο). 

Φτωχά χρόνια, σκληρός ο αγώνας για την επιβίωση και 
στην Αθήνα πια, έπρεπε να αγωνιστεί για να συντηρήσει τους 
ηλικιωμένους γονείς της, αλλά και να σπουδάσει. Τα κατάφε-
ρε! Απόφοιτος του Οικονομικού Παν/μίου (με υποτροφία) και 
της Σχολής Στατιστικής με «άριστα». Μετεκπαιδεύτηκε στο 
Παρίσι (Ι.Ι.Α.Ρ.) και στο Πανεπιστήμιο της Dijion για θέματα της 
Ε.Ο.Κ., μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. 

Το 1987 εγκαθίσταται με την οικογένειά της στην Πάρο και 
η ενασχόλησή της με το νησί γίνεται πιο άμεση. Τα χρόνια 
που ακολουθούν είναι τα πιο γόνιμα και τα πιο δημιουργικά. 
Ερευνά, μελετά, καταγράφει, δημοσιεύει, γίνεται ένα με τους 
απλούς ανθρώπους, εναντιώνεται στην αυθαιρεσία και την 
αλλοίωση της ιστορικής μνήμης, ανοίγει δρόμους για ανά-
δειξη των τοπικών πνευματικών δυνάμεων, για αλλαγές στις 
πολιτισμικές προσεγγίσεις. Συμμετέχει στην έκδοση της ανε-
ξάρτητης εφημερίδας «Παριανή Πορεία», προσφέρει τις υπη-
ρεσίες της στη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο», εκλέγεται Νομαρχιακή 
Σύμβουλος, και προσφέρει στην οργάνωση του νεοσύστατου 
Επαρχείου, αλλά και όπου αλλού της ζητηθεί. Το 1997 η κ. 
Ραγκούση πραγματοποιεί το όνειρο της ζωής της, το όνειρο 
ίσως της Πάρου. Ιδρύει το «ΑΝΘΕΜΙΟΝ», όπου στεγάζονται 
οι «θησαυροί» που συγκέντρωνε επί 45 χρόνια. Το Μουσείο 
αυτό, είναι ο ένας πυλώνας του έργου της και ο άλλος πυλώ-
νας είναι το συγγραφικό της έργο. 

«Ασφαλώς το σύντομο αυτό βιογραφικό δεν δίνει την πραγ-
ματική εικόνα και το μέγεθος της προσφοράς της προς τα 
νησιά μας και ασφαλώς ο καθένας από μας έχει τη δική του 
εντύπωση στο μυαλό του, τόσο που οι μεγαλύτεροι τη θυμού-
νται από παιδί, όσο και οι άνθρωποι της γενιάς της, αλλά και 
οι μικρότεροι που την ξέρουν ήδη μέσα από τα βιβλία της», 
κατέληξε ο κ. Ξένος. 

Για την παρουσία της Κυριακής Ραγκούση – Κοντογιώργη, 
στον πολιτισμό της Πάρου μίλησε η κ. Κούλα Κασιμάτη (καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου – συγγραφέας). Μίλησαν επίσης, ο κ. Θ. 
Μαύρης, ο κ. Δ. Τριώδας, ο παλιός λατόμος από την Αγκαιριά 
Γ. Λουκής. Κείμενα από τα βιβλία της κ. Ραγκούση διάβασε η 
φιλόλογος Μπέτη Μπιζά.

Η ίδια η συγγραφέας και ερευνήτρια χάρηκε για την τιμή, 
όπως είπε,  που της έγινε από το Δήμο. «Μια τιμή που ανήκει 
στους Παριανούς και στους Αντιπαριώτες που με ενέπνευσαν. 
Δεν έχω τρόπο να εκφράσω όσα η ψυχή μου ζει τώρα».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση της κ. Ρα-
γκούση από τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο οποίος της προ-
σέφερε ένα Κυκλαδίτικο ειδώλιο, έργο του γλύπτη κ. Ριγανά. 

Τι είναι η Κούλα Κοντογιώργου, έθεσε το ερώτημα η κ. Μο-
σχούλα Κοντόσταυλου και απάντησε η ίδια: «Ένας αγαπητικός 
άνθρωπος που ζει και γράφει κατά φύσιν λόγον και έθος». 

Τα βιβλία: 
«Έξι χρόνια Παριανή Πορεία» (1998)
Περιλαμβάνονται κείμενα που δημοσιεύτηκαν στην ομότιτ-

λη εφημερίδα την περίοδο 1993- 1998 και αναφέρονται στη 
ζωή της Πάρου κατά την περίοδο αυτή, καθώς και κείμενα 
ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου.

«Νικηφόρος Γ. Κυπραίος» (1999)
Αναφέρεται στον σπουδαίο λαογράφο της Πάρου. Το προ-

λογίζει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Βας. Βλ. Σφυρόερας.

«Μετά τιμής…» (1999)

Το βιβλίο γράφτηκε για να τιμήσει τον δάσκαλο και να θυμί-
σει την ιστορία 120 χρόνων του ιστορικού σχολείου της Πα-
ροικίας και των μαθητικών χρόνων. Ανιχνεύει ταυτόχρονα τη 
ζωή της εποχής και μέσα από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα 
ζωντανεύει πρόσωπα και σκαλίζει τις μνήμες.

«Πάρος – Αντίπαρος» (2000)
 Με τα μάτια των χαρτογράφων και περιηγητών (15ος – 

19ος αιώνας)
Κύριος σκοπός να έρθει το κομμάτι αυτό της ιστορίας του 

νησιού κοντά στους ανθρώπους και να ξανοιχτούμε ως τό-
πος, αρκετά πέρα από τα όρια του νησιού μας. Περιλαμβάνο-
νται εκατόν πενήντα χαρακτικά (τετραχρωμίες), που αναφέ-
ρονται στους χάρτες, στις ενδυμασίες, στον χορό, στο σπήλαιο 
της Αντιπάρου, στα αρχαία λατομεία, σε τοπία του νησιού.

«Το σπήλαιο της Αντιπάρου (2001)
Σε συνεργασία και για λογαριασμό της Κοινότητας Αντιπά-

ρου εκδόθηκε με το βιβλίο αυτό για το σπήλαιο, με βάση τα 
χαρακτικά που περιέχονται στο οικείο κεφάλαιο του προη-
γούμενου βιβλίου, με την προσθήκη ιστορικών στοιχείων.

Υπόθεση… ΣΑΜΙΝΑ (2001)
Το χρονικό και η φρίκη του ναυαγίου του «Σάμινα» στην 

Πάρο. Το βιβλίο κυκλοφόρησε με τη συμπλήρωση ενός χρό-
νου από τη σημαδιακή μέρα της 26ης Σεπτεμβρίου του 2000. 

«Ζαχαρίας Στέλλας» (2002)
Μια προσεγμένη προσέγγιση της λαογραφίας του νησιού, 

με την παρουσίαση της δουλειάς του κατ’ εξχήν λαογράφου 
Ζαχαρία Στέλλα, λίγο πριν από το θάνατό του και την ανάδειξη 
των ντόπιων δημιουργών.

Πάρος και Αντίπαρος  - Το εικονοστάσι της ψυχής μου 
(2004)

Πρόκειται για μια περιήγηση στα δύο νησιά και καταγραφή 
των ανθρώπων και της ζωής τους, που στηρίζεται στον ευθύ, 
γλαφυρό και έντιμο λόγο και στα όσα σου διηγούνται οι έξο-
χες και μοναδικές 300 ανέκδοτες φωτογραφίες.

Της Πάρου οι Καλλίεροι (2005)
Ίστορική έρευνα και παρουσίαση της οικογένεια των Καλ-

λιέρων από το 1776 έως σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στον 
δάσκαλο και ιεροψάλτη Αναστάσιο Καλλίερο και τον παιδα-
γωγό Παναγιώτη Καλλίερο.

Γυναίκες της Πάρου (2008)
Μια εικόνα της γυναίκας του περασμένου αιώνα γενικά και 

ειδικότερα με παραστάσεις που ενδιαφέρουν την ιστορία και 
τις παραδόσεις του τόπου, εν προκειμένου της Πάρου, όπου 
εκτυλίσσονται οι πραγματικές ιστορίες των γυναικών που πα-
ρουσιάζονται.

Παριανοί λατόμοι – Από την Πάρο στην Πεντέλη (2009)
Μελέτη για την εποχή των λατόμων κατά τους χρόνους της 

μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης. Μέσα από τις διηγήσεις 
30 λατόμων, η συγγραφέας επιχειρεί μια ενδοσκόπηση της 
γενιάς των λατόμων και προσκομίζει σημαντικά ιστορικά, λα-
ογραφικά και κοινωνικά στοιχεία, για πρώτη φορά τόσο άμε-
σα και τόσο τεκμηριωμένα.

Παριανοί Συγγραφείς (2011)

Εγγραφές στις Ακαδημίες του ΑΟΠ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Ακαδημίες ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Οι προ-

πονήσεις στα τμήματα Μπαμπίνι, Προ-τζούνιορ, Τζούνιορ, Προπαιδικό, θα πραγματοποιούνται 
κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα και Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το 
πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο γραφείο 
του ΑΟ Πάρου, στον αριθμό τηλεφώνου 22840-23010.

Μικρασιατική καταστροφή
Με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή και τον εορτασμό 

του Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης, πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις στο Άσπρο Χωριό: 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 20:00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία, Κυ-

ριακή 9 Σεπτεμβρίου στις 07: 30 π.μ. η Ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατική Θεία λειτουργία 
ιερουργούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Παροναξίας. Στις 10:00 π.μ.  ευλογία κολλύ-
βων των σφαγιασθέντων κατά την Μικρασιατική καταστροφή Αγίων Μαρτύρων και Λιτάνευση 
της Ιεράς Εικόνας. Στις 20:00 μ.μ., «8η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου», με τη συμμετοχή για 
φέτος και της χορευτικής ομάδας του Μικρασιάτικου Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ» 
Νέας Λαμψάκου Ευβοίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον περίβολο του Ενοριακού Ναού Άσπρου Χωριού και θα 
παρουσιαστούν δρώμενα, χοροί και τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Ίμβρου, και της Πάρου. Τις 
εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία 
με το Μουσικοχορευτικό συγκρότημα, τη Χορωδία Νάουσας Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ. 

Φραγκίσκος Βελέντζας

Ο ευεργέτης του Κώστου
Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου, της 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κώστου, με την συμμετοχή του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΕΑΣ Κώστου και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίου 
Παντελεήμονα Κώστου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση τιμής του Μεγάλου Ευεργέτη του 
Κώστου και της Πάρου Φραγκίσκου Βελέντζα. 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο εκπαιδευτικός Μενέλαος Χασομέρης, ο οποίος 
αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και το πλούσιο έργο του μεγάλου Παριανού ευεργέτη, με ταυ-
τόχρονη παρουσίαση οπτικού  υλικού από τη ζωή και το έργο του Φ. Βελέντζα. 

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε με παρουσίαση παραδοσιακών χορών το μουσικοχορευτικό 
συγκρότημα Νάουσας με παιδιά από το τμήμα Κώστου. Οι τιμητικές εκδηλώσεις ολοκληρώ-
θηκαν την Κυριακή 26 Αυγούστου με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την τέλεση του 
μνημόσυνου. 



Λύσεις οικονομίας από τη φύση
Άκρως ενδιαφέρουσες οι υπηρεσίες της 

γεωλόγου, με εξειδίκευση στο περιβάλλον 
και τη γεωθερμία, κας Μαρίας Μπιρμπίλη, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Πάρο, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Ανα-
λαμβάνει άδειες γεωτρήσεων και πηγαδιών, 
γεωλογικές, γεωτεχνικές, υδρογεωλογικές, περιβαλλοντικές μελέτες κάθε τύπου και Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ιδιωτικά και Δημόσια έργα.

Ειδικεύεται στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναλαμβάνει εγκαταστάσεις 
θέρμανσης-κλιματισμού κατοικιών με γεωθερμία, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, εφαρμογή 
φωτοβολταϊκών σε γεωτρήσεις και πηγάδια, πράσινες ταράτσες και άλλες σύγχρονες περιβαλ-
λοντικές εφαρμογές.  

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού κατοικιών με γεωθερμία είναι μία σύγχρονη 
εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας η οποία μας παρέχει, εκτός από το περιβαλ-
λοντικό και σημαντικό οικονομικό όφελος, καθώς υποκαθιστά τη χρήση του πετρελαίου του 
οποίου η τιμή έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Η αρχή της γεωθερμικής ενέργειας είναι εξαιρετικά απλή και βασίζεται στο γεγονός ότι λίγα 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή στους 14-
20°C καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Αν συνεπώς εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμο-
κρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμάνουμε χώρους το χειμώνα 
και να τους ψύξουμε αντίστοιχα το καλοκαίρι. Αυτό γίνεται με τη χρήση μιας γεωθερμικής 
αντλίας θερμότητας, ενώ η θερμότητα μεταδίδεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων με νερό, 
που είτε βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη και χαμηλό βάθος, είτε σε κατακόρυφη διάταξη  σε 
μία ή περισσότερες τυφλές γεωτρήσεις (συστήματα κλειστού τύπου). Επιπλέον, υπάρχουν τα 
συστήματα ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούμε υπάρχουσα γεώτρηση με ταυτόχρονη επα-
νεισαγωγή του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τα θετικά της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας είναι πάρα πολλά, καθώς είναι πολύ οικονο-
μικότερη του πετρελαίου, είναι διαθέσιμη όλο το 24ώρο, καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου και 
υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,  είναι διαρκώς ανανεώσιμη, και μπορεί να αξιοποιηθεί 
με δοκιμασμένες τεχνολογίες ψύξης – θέρμανσης, όπως για παράδειγμα ενδοδαπέδια θέρ-
μανση ή κλιματισμό με fan coils, κλπ. Εξασφαλίζει θέρμανση και ψύξη των χώρων, καθώς και 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με την ίδια εγκατάσταση χωρίς επιπλέον κόστος και αποδε-
σμεύει πλήρως από το πετρέλαιο. Τέλος, είναι φιλική προς το περιβάλλον αφού δεν υπάρχουν 
εκπομπές ρύπων.

Παροικία, 2284024881 

Φροντίζουμε έγκαιρα
για την θέρμανση … 
Έρχεται ο χειμώνας και είναι και-

ρός να ετοιμαστούμε. Η έγκαιρη και 
σωστή συντήρηση του καυστήρα 
είναι απαραίτητη ώστε να έχουμε οι-
κονομία, αλλά και καλύτερη απόδοση. Ο αδειούχος του Υπουργείου Βιομηχανίας 
με πολυετή πείρα, κος Γιάννης Παντελαίος, σπεύδει κοντά στους πελάτες για τη 
σωστή συντήρηση του καυστήρα, αλλά και για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. 
Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα εκτός του ότι είναι υποχρεωτική από το νόμο, 
προλαμβάνει επιπλέον τις βλάβες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Ο κος Γιάννης Παντελαίος αναλαμβάνει την εγκατάσταση συ-
στημάτων θέρμανσης, αυτονομίες θέρμανσης, έκδοση πιστο-
ποιητικών καυσαερίων Π.Ε.Ρ.Π.Α. και φυσικά στο κατάστημα 
του στην Αλυκή θα βρείτε μεγάλη γκάμα από πλακάκια, είδη 
υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου και ότι άλλο απαιτεί μια υδραυλική 
εγκατάσταση. Όλα σε τιμές που ανταποκρίνονται σε κάθε οικο-
νομική δυνατότητα. 

Αλυκή, 2284091950 

Σωστή φροντίδα ρούχων… OSTRIA 
Σιγά - σιγά πλησιάζει η περίοδος που πάλι θα 

έρθουν τα «πάνω κάτω» στις ντουλάπες μας. Τα 
φθινοπωρινά και αργότερα τα χειμωνιάτικα ρούχα 
θέλουν φρεσκάρισμα και τα καλοκαιρινά σωστή 
φροντίδα πριν τα «αποσύρουμε». 

Το στεγνοκαθαριστήριο “OSTRIA”, της κας Όλγας Βίκτωρα, 
μπορεί με υπευθυνότητα να δώσει εγγυημένο αποτέλεσμα στο 
στεγνό καθάρισμα όλων των ρούχων, στο ειδικό καθάρισμα 
των ευαίσθητων ρούχων, στην φροντίδα του επαγγελματικού 
ιματισμού, αλλά και στο καθάρισμα κάθε δερμάτινου ρούχου 
και γούνας. 

Χωρίς άγχος λοιπόν, ξεκινάμε την αναδιάταξη στις ντουλάπες αφήνοντας στα 
έμπειρα χέρια της κας Όλγας Βίκτωρα την περιποίηση των ρούχων μας. 

Παροικία (παραπλεύρως Λιμεναρχείου), 2284021969 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ M.Sc
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Στάση στην γεύση... µε ελληνική δηµιουργική κουζίνα!
Relax and enjoy... greek creative cuisine

παραλία Παροικίας, Πάρος     seafront Parikia, Paros
tel: +30 6984 474111
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το λεμόνιτο λεμόνι

Κέντρο Υγείας Πάρου 

Οι αγροτικοί ανησυχούν,
η Διοίκηση… απειλεί! 

συνέχεια από σελ.1
Απαντώντας στους αγροτικούς γιατρούς που ανησυχούν για την όλη κατάσταση, ο Διοι-

κητής του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου κ. Τσιργής, στο οποίο εντάσσεται οργανικά το Κ.Υ, 
τους εγκαλεί αρχικά γιατί δημοσιοποίησαν το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Κ.Υ., λέγο-
ντας: «… καταρχήν σας γνωρίζουμε ότι με βάση τους κανόνες της χρηστής συμπεριφοράς, οι 
υπάλληλοι δεν δημοσιοποιούν στοιχεία της υπηρεσίας τους, χωρίς την προηγούμενη έγκρι-
σή της και πριν το πράξουν είθισται να λαμβάνουν τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους». 

Απειλή εκτοξεύει ο κ. Τσιργής και στο τέλος της απάντησής του, λέγοντάς τους, ούτε λίγο 
ούτε πολύ ότι θ’ απομακρυνθούν από το ΕΣΥ.

Λέει συγκεκριμένα: «… καλούμε και εσάς να συνεχίζετε να συνεργάζεστε με τη Διοίκηση, 
έτσι ώστε, παρά το γεγονός ότι είστε «περαστικοί» από το Κέντρο Υγείας Πάρου (όπως εσείς 
αναφέρετε), να μην αισθανθείτε τελικώς «περαστικοί» από το Εθνικό Σύστημα Υγείας». 

Για την ουσία του θέματος ο κ. Τσιργής αποδέχεται μεν την άσχημη κατάσταση,  μας ενημε-
ρώνει όμως, ότι έχει κάνει πολλές ενέργειες χωρίς αποτέλεσμα, μας λέει ότι δεν εγκρίνονται 
οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και τέλος, επισημαίνει ότι σε όλα 
τα νησιά υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης, άρα τι ζητάμε εμείς οι Παριανοί;

Το πρόβλημα πάντως του Κ.Υ., η Διοίκηση του Γ.Ν. Σύρου το «έλυσε» με έναν γιατρό από 
την Αντίπαρο και με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον…

Συγκεκριμένα: «Στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων καταγράφονται επίσης ελλείψεις σε 
ιατρικό δυναμικό, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Παρ’ όλα 
αυτά και ανεξαρτήτως του αιτήματός σας, τούτη την ώρα η Διοίκηση μετακινεί έναν ειδι-
κευμένο ιατρό Παθολογίας από το Ιατρείο Αντιπάρου και αναζητά λύσεις για τη μετακίνη-
ση ενός ακόμη ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Ταυτόχρονα εξετάζεται η πιθανότητα 
ανάκλησης των χορηγούμενων αδειών στο μέτρο που εξυπηρετεί πρωτίστως την ασφαλή 
εφημέρευση». 

Οι αγροτικοί γιατροί πάντως, υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του προβλήματος για την 
ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων της περιοχής και τονίζουν: «Είναι 
απαράδεκτο, σε μια δυσπρόσιτη περιοχή με υγειονομική περίθαλψη επιπέδου Κ.Υ., να μην 
εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, να μην μπορεί να στελεχωθεί πλήρως και η 
υγεία των κατοίκων να βρίσκεται πολλές ημέρες του μήνα εξ ολοκλήρου στα χέρια των 
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. 

Το λόγο πλέον έχουν οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες. Οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμ-
βούλια και όλοι οι μαζικοί φορείς, πρέπει ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες, γιατί εκτός από το 
κτίριο, σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο από το Κ.Υ. Πάρου.

Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Εορταστικές εκδηλώσεις της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα πραγματοποιηθούν στην 

Αγκαιριά και την Αλυκή στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου .
Την Πέμπτη 13/9 θα τελεστεί Εσπερινός στις 19.30 και την Παρασκευή 14/9 στις 7.30 θα 

τελεσθεί Όρθρος και στη συνέχεια Θεία λειτουργία. Μετά την τελετή θα προσφερθεί νηστίσιμη 
παραδοσιακή ρεβιθάδα και κεράσματα στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. 

Το βράδυ στις 20.30 χορευτικά συγκροτήματα θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς στο 
λιμανάκι της Αλυκής.

Τα νηπιαγωγεία του νησιού
Στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Νηπιαγωγείου Νάουσας Νήσου 

Πάρου» προϋπολογισμού 800.000,00 €., σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Δήμου Πάρου.
Ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας είναι 

η Κοινοπραξία Βασάκος Σταύρος-Παντούσας Διονύσιος προσφέροντας έκπτωση 38,05%. Το 
ποσό της υπογραφείσας σύμβασης ανέρχεται στα 495.849,15 €.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) ημερο-
λογιακούς μήνες.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το Νηπιαγωγείο της Μάρπησ-
σας και τη φετινή σχολική χρονιά τα νήπια θα στεγαστούν σε ένα ολοκαίνουριο κτίριο προϋ-
πολογισμού 450.000,00 €.

Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς προ-
ϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. Πάρου
Η Επαγγελματική Σχολή Πάρου σας ενημερώνει πως οι εγγραφές της νέας σχολικής χρονιάς 

2012-2013 για την Α΄και τη Β΄τάξη έχουν αρχίσει και θα συνεχιστούν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. 
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από την Ά τάξη Γενικού, Ενι-
αίου ή Επαγγελματικού Λυκείου. Σας πληροφορούμε ότι πλέον έχουν δικαίωμα απευθείας εγγρα-
φής στην τελευταία τάξη της ΕΠΑ.Σ. οι απόφοιτοι Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε., σε αντίστοιχη ειδικότητα του 
πτυχίου τους. Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

1.Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Εργασιών / 2.Αμαξωμάτων / 3.Θερμικών και Υδραυλικών Εγκατα-
στάσεων / 4.Κομμωτικής Τέχνης.

Πληροφορίες στα γραφεία του ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. τις καθημερινές 09.00-13.00, ή στο 2284024124 
με τον υπεύθυνο κ. Κοζομπόλη Νικόλαο.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΝΑΟΥΣΑ, επένδυση 
-  ευκαιρία, πανοραμική 
καινούρια βιλίτσα, και για 
μόνιμη κατοικία, 180 τμ, η 
πιο καλόγουστη, πανορα-
μική, φουλ εξοπλισμένη, 
τρία υπνοδωμάτια, μεγάλο 
καλοκαιρινό εισόδημα, πε-
ριοχή ακριβών οικοπέδων. 
Τζάκι, καλοριφέρ. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΝΑΟΥΣΑ, (Αγ. Ανάρ-
γυροι), διώροφη οικία, 
σχεδίου, 160 τμ, σε οικό-
πεδο 300 τμ,  ευκαιρία και 
εισόδημα. Κατάλληλο και για 
μόνιμη κατοικία. Χωρίζεται 
και σε δυο οικίες, 95 τμ και 
60 τμ.  Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, 
ενοικιάζεται οικία με 2-4 υ-
πνοδωμάτια. Για όλο το χρόνο 
ή μόνο για καλοκαίρι. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΓΛΥΦΑ (Άσπρο Χωριό), 
πωλούνται καινούριες μι-
κρές μονοκατοικίες, με 
δύο υπνοδωμάτια. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ, 
πωλείται οικία 100 τμ. Δυο 
μεγάλες Βεράντες ,ένας 
ενιαίος χώρος κουζίνα- σα-
λόνι , 2 κρεβατοκάμαρες , 
ένα μπάνιο. A/C , αυτόνομη 
θέρμανση. Απόσταση 100μ 

από την θάλασσα . Τηλ: 
6973366992

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 
150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικία 
120τμ, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, 
3 υπνοδωμάτια, barbeque. 
Τηλ.: 6975065776.  

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (Ά-
γιος Παύλος), πλησίον 
πλατείας και μετρό, πωλεί-
ται διαμέρισμα 33,5 τμ στον 
ημιώροφο, προσόψεως, με 
1 Υ/Δ, χωλ, μπάνιο, κουζίνα 
φωτεινή. Έχει κεντρική θέρ-
μανση και είναι κατάλληλο 
για φοιτητές. Ελεύθερο: τιμή 
25.000€ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6976433642

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται 
οικόπεδο 1.200 τμ, κτίζει 
400 τμ, εντός σχεδίου, απε-
ριόριστη θέα, τιμή 140.000 
ευρώ. Τηλ.: 6977434760 

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 

ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο, κοντά στο 
λιμάνι, μπροστά στη θά-
λασσα, 4.000 τμ, με παλαιά 
οικία. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 2.000 τμ, περιφερειακός, 
50.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr   

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Α-
νάργυροι), πωλείται 
οικόπεδο 300 τμ, με άδεια 
για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4.000 τμ, με 
θέα. Τιμή 30.000 €. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλείται 
οικόπεδο 4.000 τμ, μπρο-
στά στη θάλασσα. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΣΩΤΗΡΕΣ, 5 χλμ από την 
Παροικία, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία, με 3 υ/δ, κε-
ντρική θέρμανση, βεράντες, 
κήπος. Τηλ.: 6932316389 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται 
δίπατο studio, 25 τμ, πλή-
ρως εξοπλισμένο, με air 
condition. Σε εκπαιδευτικούς 
για όλη τη σχολική περίοδο. 
Τιμή 180,00 €. Χώρος για 
parking. Τηλ.: 6942464971   

ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (σε ήσυχο πε-
ζοδρόμιο), κοντά στη στάση 
Αμπελοκήπων του μετρό, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 50 
τμ, χωρίς κοινόχρηστα. Κα-
τάλληλη για φοιτητές. Τηλ.: 
6973214291 (Μιχάλης) 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), ε-
νοικιάζονται γκαρσονιέρες 
25-32 τμ, επιπλωμένες. 
Άριστη κατάσταση, αυτόνο-
μη θέρμανση, απεριόριστη 
θέα θάλασσα. Από 150,00 
το μήνα. Ενοικιάζονται ε-
τησίως ή με το μήνα. Τηλ.: 
6976433642

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλησίον 
ΔΕΥΑΠ), ενοικιάζονται δυ-
άρια, επιπλωμένα, με air 
condition, για όλο το χρό-
νο. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399 

2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 120 τμ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, με δικό 
του πάρκινγκ, 450,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284023101, 
6978085886 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΛΤΟΝ, ε-
νοικιάζεται εσωτερική 
γκαρσονιέρα, 48 τμ, 3 λεπτά 
από τη στάση μετρό Ευαγγε-
λισμός.  Τηλ.: 6944725996  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30 τμ., γωνιακή. Τηλ.: 
6937651265  

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται νε-
όδμητες μεζονέτες, με 2 υ/δ, 
100 τμ έκαστη, 500 μέτρα α-
πό τη θάλασσα, 350€/ μήνα. 
Τηλ.: 6948830332  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένο διαμέρισμα 
για εκπαιδευτικούς. Τηλ 
6977356609

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
μικρή μονοκατοικία, με 
δυο υπνοδωμάτια, τιμή 
350,00€ Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, με δυο υπνο-
δωμάτια, επιπλωμένο. Τιμή 
400,00 € Τηλ.: 6944856105-
2284052225 Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικι-
άζεται μεζονέτα, με 
τρία υπνοδωμάτια. Τηλ.: 
6944856105-2284052225 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγεια, νεόδμητη, πετρό-
χτιστη, κομψή γκαρσονιέρα 
30 τμ με θέα και πάρκινγκ, 
πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ: 
6988401084

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 40τμ. Τηλ.: 
2284041893, 6986412252 

ΔΡΥΟΣ,ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένη γκαρσονιέρα 
35τμ. Τηλ.: 2284041893, 
6986412252 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 250 
τμ. ισόγειο και 150 τμ. υ-
πόγειο. Κατάλληλο για 
σούπερ μάρκετ.  Ενοικιά-
ζεται και τμηματικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 45τμ στον 1ο 
όροφο. Τιμή 150,00 €. Τηλ: 
6943020582

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται studio 33τμ, επιπλωμένο, 
με αυτόνομη θέρμανση και  
κλιματισμό. Κατά προτίμη-
ση σε εκπαιδευτικούς. Τηλ: 
6976675669

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
επιπλωμένη με κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κά-
στρο, στον παραδοσιακό 
οικισμό, ενοικιάζεται studio 
33τμ, επιπλωμένο. Τηλ: 
6976675669 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ              

ΠΑΛΑΙΑ ή ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
(35-100 τμ) ζητείται προς 
ενοικίαση από ζεύγος, στην 
ευρύτερη περιοχή της Πα-
ροικίας (από Καμάρες έως 
Αγ. Αρσένιο-Αγ. Ειρήνη). 
Τηλ.: 6944257045 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ζητείται 
προς ενοικίαση, στη Νά-
ουσα ή στην Παροικία, 
ισόγειο, χωρίς σκαλιά, με 
φαρδιές πόρτες, για οικογέ-
νεια με άτομο που κινείται 
με αναπηρικό αμαξίδιο. Τηλ.: 
6974282788

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, στην 
Παροικία, πλήρως εξοπλι-
σμένο, με ξυλόφουρνο. Τηλ.: 
2284023652, 6936849101 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο, σε 
λειτουργία όλο το χρόνο. Ι-
δανικό και για ξενοδοχεία. 
Τηλ.: 6972706594 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
εν ενεργεία, πωλείται στην 
Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα 
στη στάση του λεωφορεί-
ου. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6934506657 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται για 
όλα τα επίπεδα, σε πολύ κα-
λές τιμές. Τηλ.: 6948448274 

ΕΛΛΗΝΑΣ, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου, ζητώ ο-
ποιαδήποτε εργασία. Μιλώ 
αγγλικά και διαθέτω Ι.Χ. και 
επαγγελματική άδεια οδήγη-
σης Β΄. Τηλ: 6976433642

ΜΑΓΕΙΡΑΣ απόφοιτος της 
Le Monde, αναζητά ερ-

γασία στο είδος του. Τηλ: 
6937730858 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
με πολυετή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα, λογικές 
τιμές. Τηλ. 6977646827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου, λυ-
κείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6982287020 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, 
κάτοχος άδειας διδασκαλίας, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 
6974299340 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ, γεννημένος στη 
Γερμανία, με εμπειρία 
διδασκαλίας, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε λογικές 
τιμές. Τηλ.: 6937421532, 
2284025008 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. 
Τηλ.: 6946713374. 

ΚΥΡΙΑ 35 ΕΤΩΝ, αναλαμ-
βάνει τη φύλαξη βρέφους 
ή παιδιού σε δικό της 
χώρο, Δευτέρα – Παρα-
σκευή, πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6934709113 (Παροικία) 

ΚΟΠΕΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-
ΑΓΩΓΟΣ, αναλαμβάνει την 
φροντίδα βρέφους ή παι-
διού. Τηλ.: 6956304900  

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΣ ζητείται, να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, που να γνωρίζει 
πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία. Τηλ. 2284021449 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, για να εργαστεί σε 
κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, με εμπειρία στις 
πωλήσεις καλλυντικών, 
που να γνωρίζει πολύ καλά 
την Αγγλική γλώσσα. Τηλ.: 
2284022039 (κα. Φραγκού-
λη Ειρήνη) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 4,50 μέ-
τρα, κατάλληλη για ψάρεμα. 
Τηλ.: 2284042413 

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από HOndA CIVIC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312

JCB 2003 MONTEΛΟ 
πωλείται, και μαζί κτή-
μα στα Τσουκαλιά για 
χωματουργικές εργασίες ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση. 
Και τα 2 μαζί τιμή: 50.000€. 
Τηλ: 6945383262.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€
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Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας καθημερινά επι-
βεβαιώνει την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος 
υγείας όπως το έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν οι συ-
γκυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων.

Οι αγροτικοί γιατροί ανησυχώντας για αυτή την κατά-
σταση, ζήτησαν με επιστολή τους να παρθούν μέτρα, γιατί 

οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες είναι ακάλυπτοι ιατρικά.
Αυτό θεωρήθηκε εγκληματικό και απειλούνται με απομάκρυνση από το ΕΣΥ.

Για το έγκλημα της κατάρρευσης των υπηρεσιών υγείας ποιος θα πληρώσει;

Μετά από πρόταση του Εμπ/κού Συλλόγου το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση 
και δημιούργησε μια επιτροπή για να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις των νησιών μας για 
τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας. 

Τώρα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε, να διεκδικήσουμε και να πιέσουμε ασφυκτικά 
όλους τους αρμόδιους όλων των βαθμίδων, γιατί σε λίγο θα πεθαίνουμε και δεν θα υπάρχει 
γιατρός να υπογράψει το πιστοποιητικό του θανάτου μας.

Επτακόσιες (700) ημέρες από σήμερα.
Μέσα στη μαυρίλα της περιόδου, η υπογραφή της σύμβασης για το νέο αεροδρόμιο Πά-

ρου είναι μια αχτίδα φωτός. 
Ας ελπίσουμε ότι η γενικότερη κατάσταση της χώρας θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί αυτό 

το μεγάλο έργο για την Πάρο.
Και επειδή πολλοί δυσανασχετούν, γιατί η ΦτΠ παρακολουθεί από κοντά το έργο που 

έχει τη σφραγίδα του Γ. Ραγκούση, εμείς λέμε ότι ευτυχώς που ο ΓΑΠ υποβάθμισε τον 
Ραγκούση και τον πήγε στο Μεταφορών και έτσι προχώρησε το έργο.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. 

Και μιας και θυμηθήκαμε τον Ραγκούση, πρέπει να πούμε, γιατί τον ρωτήσαμε, ότι 
για το μόνο που δεν ενδιαφέρεται είναι η υποψηφιότητά του για δήμαρχος της Πάρου.

Επειδή σιγά – σιγά άρχισε η συζήτηση περί των υποψηφίων δημάρχων, πολλοί πιστεύουν 
ότι θα επέστρεφε ο Γ. Ραγκούσης.

Το ενδιαφέρον του για την κεντρική πολιτική σκηνή είναι δεδομένο, χωρίς τίποτα συγκε-
κριμένο.

Ποιος είναι πρόεδρος οργανισμού που θέλει να εξασφαλίσει επικοινωνιακή ασυλία 
και με απευθείας αναθέσεις πληρώνει διπλάσια του κανονικού;

Όποιος απαντήσει σωστά κερδίζει μια δέστρα στις πλωτές εξέδρες, όταν θα μπουν. Όποτε 
τέλος πάντων μπουν.

Στην τελευταία θεατρική παράσταση στον Άη Γιάννη, αντί για 400 θέσεις στριμώχτη-
καν πάνω από 800 άτομα.

Ποιος πήρε την απόφαση; Γιατί έπρεπε να περιμένουν οι συνεπείς μια ώρα για ν’ αρχίσει 
η παράσταση; Ποιος τα οικονόμισε από έναν τέτοιο χειρισμό;

Μπορεί κανένας να μας πει, αν από τα περίπου 15.000 ΕΥΡΩ που εισπράχτηκαν… έπεσε 
κανένα ευρουλάκι στο ταμείο της ΚΔΕΠΑΠ;

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

CONTINUING...  

until 9 Sep, Manu Tilinski photography exhibition at 
Galerie Pontoporos, Naoussa. Duration 29/8-9/9. Info: 
22840-52242, email gallery@pontoporos.gr, www.
pontoporos-gallery.com

until 10 Sep, Jutta Legien exhibition "Ode to Colour" 
at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Duration 1-10/9.

until 10 Sep, Maria Stefou painting exhibition at the 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 3-10/9.# 

until 12 Sep,  Yiannis Dendrinos exhibition at 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Info: http://
community.parosweb.com/events/yanis-dendrinos

until 13 Sep, Exhibition by Giorgos Houliaras 
(sculpture) & Elke Lagansky (painting) at Anti Art 
Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 3-13/9, daily 
11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924, 697-
440-0035, http://www.facebook.com/anti.antiparos
 
until 15 Sep, Christian Stemper photography 
exhibition "Θαλασσολυκοι Lupimaris" at the Paros Bay 
Hotel, Delphini Beach, Paroikia. Duration 7/6-15/9, 
open daily.  Info: 22840-21140, 694-658-1531, http://
stemper.at

until 30 Sep, "Cafe Electra (Faces)" exhibition & 
installation by Eduard van Giel at the artist's studio 
(The Warehouse), Kastro, Paroikia. Duration 17/5-
30/9, daily from 12 noon. Info: www.thewarehouse.gr  

until 30 Sep, Group painting & sculpture exhibition 
"Keep Running Greece" with artists Apostolos Lavdas, 
Maria Ktistopoulou, Konstantinos Rammos, Angelos 
Razis, Yiannis Koutsouris, Ioannis Karakatsanis & 
Angelos Panagiotidis at the Venus Art Gallery, Astir 
of Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 14/7-30/9. 
Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr,  www.
natasalavda.gr

until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) & 
Nikos Vlachos (painting) exhibition at Franca Scala 
Restaurant, Paroikia, tel: 22840-24407, 7.30pm-
12.30am.  Nikos Vlachos at Fotis Αrt Café, Aghios 
Dimitris, Naoussa, 10am-3am, tel: 697-033-9326. 
Duration 9/6-30/5/13. Info: 697-033-9326, Medusa 
Art Gallery 210-724-4552, www.medusaartgallery.
com
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BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!
 
7-9 Sep, "Now You" workshop with Ujallah at Tao's 
Center, Ambelas.   Info: 22840-28882,  www.taos-
greece.com

 
7-9 Sep, Visiting team (2 paediatricians, 1 orthopaedic 
and 1 GP) ) from "Doctors of the World" (Γιατροί Του 
Κόσμου) organized by the Marpissa local community 
and Women's Association at the Agrotoleschi Hall, & 
and Medical Station, Marpissa. Fri 7/9: 5-8.30pm, Sat 
8/9: 9am-1pm & 5-8.30pm, Sun 9/9: 9am-2pm. Info: 
Maria 694-508-3520, http://www.facebook.com/
groups/186791289229/
 
7-10 Sep, Cross Country MTB Camp with Awake 
Paros. Info: 693-652-9302, www.awakeparos.gr, 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=37299326
6104092&set=a.292196010850485.63076.220510081
352412&type=1&theater
 
7-8 Sep, Festival of Virgin Mary (Pera Panaghia) in 
Marmara starts evening of 7/9; mezes & local wine, 
music, traditional dancing on 8/9.#
 
7 Sep, around 7pm, Festival at the church of Holy 
Mary Phaneromeni, Antiparos, accessible only by boat 
leaving from Antiparos port. Info: Chrysoula 22840-
61570.
 
8 Sep, 8.30pm, Artist talk & opening of exhibition 
"Full of Life (Landscapes of Greece)" by Vivian Abell, 
artist in residence at Apothiki Art Center, Paroikia. 
Duration 3-16/9, daily 10.30am-1.30pm & 7-11pm. 
Info:  697-954-0416,  www.apothiki.com
 
9-15 Sep, Yoga workshop with Oona Giesen in Alyki. 
Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com
 
9 Sep, 8pm, Festival of Chrisostomos Smyrnis and 
the 8th Asia Minor meeting with performance by the 
Music Dance Group of Naoussa in the courtyard of the 
Zoodochou Pigis church, Aspro Chorio.  Info: 22840-
52284.
 
10-15 Sep, IFCA Slalom Worlds windsurfing 
competition at Sun Wind Surf Club, Golden Beach. 
Info: Theo 693-273-7376,  http://www.facebook.com/
events/332526350170780/
 
14-17 Sep, Cross Country MTB Camp with Awake 
Paros. Info: 693-652-9302, www.awakeparos.gr, 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=37299326
6104092&set=a.292196010850485.63076.220510081
352412&type=1&theater
 
14 Sep, around 10am, Holy Cross (Timios Stavros) 
celebration following the liturgy. Food & drink offered 
and traditional 'revythada' in the church courtyard of 
Aghios Georgios, Angeria. Celebrations continue in the 
evening in the port of Alyki.#    
 
15 Sep-14 Dec, Paros International Creative Music 
Programme Autumn Semester. Info: 693-494-6750, 
http://www.parosmusicprogram.org
 
15 Sep, 8.30pm, Opening of exhibition by Jiannis 
Bagourdas (photography) at Anti Art Gallery, Kastro, 
Antiparos.  Duration: 15-30/9, daily 11am-1pm & 
7pm-12am. Info: 694-489-8924, 697-440-0035, 
http://www.facebook.com/anti.antiparos

16 Sep, 11am-3pm, Girls Sunday Getaway 
organized by the Paros Women's Association Ariis 
at the pool area at Margarita's Studios Ambelas for  
yoga, Reiki, Pilates, massage, dietary & beauty advice, 
manicure, water aerobics and swimming in the 
pool. ALL free of charge. Info: Stella 694-258-2321, 
Stavroula 694-732-5919, http://www.facebook.com/
groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πάρος, 4 Σεπτεμβρίου 2012 
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ      Αριθμός Πρωτ.: 265
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου με την υπ’ αρίθμ. 39/2012 απόφαση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις καθαριστών/καθαριστριών με σύναψη 
μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών:

1. Του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας (2 θέσεις)
2. Του Δημοτικού Σχολείου Λευκών-Κώστου (1 θέση) 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στους Διευθυντές των 

εν λόγω σχολείων ή στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 14.00 και συγκεκριμένα:

1.  Αίτηση 2.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4.  Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2012. 5.  Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ 6.  
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται εάν έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για καθαρι-
σμό και με άλλο σχολείο. 7.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως καθαριστή/καθαρίστρια σε ιδιωτικό ή δημόσιο 
σχολείο 8.  Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

                                                                   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης
Μάρκος Κωβαίος

Κώστας Ροκονίδας "Λαϊκή Συσπείρωση"
Οι εξελίξεις  και στο χώρο της τοπικής διοίκησης  ήταν αναμενόμενες. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, με την επιχειρηματολογία των προκατόχων της, συνεχίζει τη περικοπή της κρατι-
κής χρηματοδότησης των Δήμων  στο όνομα παραμονής της χώρας στο ευρώ και της μη χρεοκο-
πίας. Είναι η ίδια πολιτική που βιώνει ο λαός μας στο πετσί του καθημερινά και σπρώχνει όλο και 
περισσότερα νοικοκυριά στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ  η κρατική επιχορήγηση στην τριετία 2009-2012 έχει μειωθεί κατά 
65% και οι πόροι για έργα κατά 55%, ο πρωθυπουργός αρνείται να δεσμευτεί ότι το κράτος εγγυάται 
μισθούς, υπηρεσίες και κοινωνικές υποδομές των Δήμων.

Εμείς σαν «Λαϊκή Συσπείρωση», προειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια τι φέρνει ο «Καλλικράτης» 
στο όνομα της «προοδευτικής μεταρρύθμισης», αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων, 
μαζί και ο δικός μας, επικροτούσαν τα θετικά που έφερνε . Για τις αρνητικές εξελίξεις του σήμερα 
όλοι  αυτοί και το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) είναι συνυπεύθυνοι, αφού εδώ και ένα 
μήνα συζητούν  με τη πολιτική ηγεσία το ύψος των περικοπών. 

Σε μια περίοδο που οι λαϊκές ανάγκες αυξάνονται δραματικά και  οι  κοινωνικές υποδομές των 
Δήμων έχουν πολύ μεγάλη σημασία, η νέα περικοπή χρηματοδότησης οδηγεί σε κατάρρευση και 
αυτές τις λίγες υπάρχουσες υποδομές.

Παρά τη διαφωνία μας με το πολιτικό πλαίσιο της ΚΕΔΕ, στηρίζουμε την κλιμάκωση των κινητο-
ποιήσεων  θεωρώντας αυτονόητο, ότι αυτές πρέπει να συνοδεύονται με το συντονισμό της δράσης 
με τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται τόσο από τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 
όσο και από την ειδικότερη που οδηγεί τους Δήμους σε κατάρρευση». 

Μανώλης Ισιγώνης "Κίνηση Ενεργών Πολιτών"
συνέχεια από σελ.4
Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ πιστεύει ότι, η προγραμματισμένη μείωση των κρατικών 

επιχορηγήσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι μια μεμονωμένη πολιτική 
Κυβερνητική απόφαση, αλλά μέρος της πιστής τήρησης των δεσμεύσεων του μνημονίου, που οι 
νέοι κατακτητές επιβάλλουν στη χώρα, με στόχο τον οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων και την 
ουσιαστική διάλυση τους.

Η οικονομική ασφυξία που έχει επιφέρει η μείωση της κρατικής επιχορήγησης  προς τους Δή-
μους κατά 60% σε συνδυασμό με την απαγόρευση  προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και της ερ-
γασιακής εφεδρείας – απόλυσης , οδηγούν στην πλήρη κατάρρευση των υπηρεσιών τους και των 
κοινωνικών δομών. Με τις νέες μειώσεις στα κονδύλια που σχεδιάζει η τρικομματική μνημονιακή 
κυβέρνηση, οι δήμοι οδηγούνται σε κατάρρευση.

 Είναι γνωστό ότι με τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», ένα σημαντικό τμήμα του 
κοινωνικού κράτους έχει μεταφερθεί στη δικαιοδοσία των δήμων, οπότε η μείωση του προϋπολο-
γισμού θα πλήξει όλους τους πολίτες. Ακόμη υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μην μπορούν να πληρω-
θούν ούτε οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων. Πιστεύουμε ότι ο κύριος στόχος της Κυβέρνησης 
των Ανδρεικέλων είναι να πληγούν όλες αυτές οι κοινωνικές και προνοιακές δομές των Δήμων, 
που θα έχει σαν αποτέλεσμα την κατάργηση τους, και το πέρασμα τους στον ιδιωτικό τομέα.

Απέναντι σ’ αυτή την καταστροφική Πολιτική οι Δήμοι πρέπει να κινητοποιηθούν ΔΥΝΑΜΙΚΑ. 
Μοναδική διέξοδος και προοπτική οι συνεχείς διαμαρτυρίες, με επ΄ αόριστον κλείσιμο των Δήμων 
και διακοπή της παροχής των κάθε είδους υπηρεσιών, με στόχο τον εξαναγκασμό της Κυβέρνησης 
στην αλλαγή της πολιτικής της. Οριστική λύση του προβλήματος φυσικά θα επέλθει μονάχα με την 
αποπομπή της Κυβέρνησης της φτώχειας και της ανέχειας, και την αντικατάσταση της από μία Κυ-
βέρνηση Αριστερής Λαϊκής Προοπτικής. 



∆είτε τον ανανεωµένο
ηλεκτρονικό οδηγό επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

µε όλες τις διαφηµίσεις
των επαγγελµατικών καταχωρήσεων

πιο εύχρηστος
µε αγγλικό τµήµα

www.dounai-lavein.gr

το δεξί χέρι του επαγγελµατία


