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Υπεγράφη το μεγαλύτερο
έργο πνοής για τα νησιά μας

Νέο Αεροδρόμιο

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ιστορική για την Πάρο 

μπορεί να χαρακτηριστεί η 
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρί-
ου, καθώς την ημέρα αυτή 
υπεγράφη η σύμβαση με-
ταξύ Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του αναδόχου 
για το «Νέο πεδίο ελιγμών 
Κρατικού Αερολιμένα Πά-
ρου». 

Χρειάστηκε να περάσουν 
περίπου 20 χρόνια από τότε 
που απέτυχε η πρώτη προ-
σπάθεια κατασκευής του 
νέου αεροδρομίου στην 
Πάρο, για να φτάσουμε στη 
σημερινή, ιστορική ημέρα 
για την οικονομία των νησιών μας. Όλοι οι Παριανοί και οι 
Αντιπαριώτες, όλα αυτά τα χρόνια, περίμεναν να γίνει αυτό 
που έγινε την Παρασκευή. Όλα αυτά τα χρόνια, ο τουριστικός 
τομέας στήριζε τις όποιες προσπάθειες ανάπτυξής του από τις 
αγορές του Εξωτερικού στα αεροδρόμια των γειτονικών νη-
σιών. Τώρα, όλοι ελπίζουμε, με την ολοκλήρωση του έργου, 
στην απογείωση της οικονομίας μας. 

Είναι πολύ σπουδαίο, να ξεκινάει ένα τόσο μεγάλο έργο 
πνοής για την Πάρο και την Αντίπαρο μέσα στη δύσκολη συ-
γκυρία που ζούμε. Φυσικά θα ήταν παράλειψη, αν δεν επι-
σημάνουμε την ουσιαστική και καθοριστική παρέμβαση του 

Γιάννη Ραγκούση κατά τη 
θητεία του στο Υπουργείο Υπο-
δομών.

Τα μάτια πλέον θα είναι 
στραμμένα στην περιοχή του 
νέου αεροδρομίου, παρακο-
λουθώντας την εξέλιξη των 
έργων έως την τελική ολοκλή-
ρωσή του.  

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώ-
νονται και οι προμελέτες που 
αφορούν στο «Νέο κτίριο Αε-
ροσταθμού, διαμόρφωση πε-
ριβάλλοντα χώρου». 

Ο ανάδοχος ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
ΑΤΕ, εγκαθίσταται τις επέμενες 
ημέρες και σύντομα θα ξεκι-
νήσουν τα έργα προϋπολογι-
σμού 13,15 εκατ. ευρώ πλέον 

ΦΠΑ.
Το νέο Αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί σε έκταση που απαλ-

λοτριώθηκε για το σκοπό αυτό, δυτικά του υφιστάμενου και 
προβλέπεται να κατασκευαστούν:

1. Διάδρομος προσαπογειώσεων αεροσκαφών διαστάσεων 
1400 Μ μήκος, 30 Μ πλάτος (45 Μ με τα ερείσματα πλάτους 
7,5 Μ εκατέρωθεν), πλευρικές ζώνες  ασφαλείας  εκατέρω-
θεν του διαδρόμου σε πλάτος 75 Μ από τον άξονα, ακραίες 
ζώνες ασφαλείας στα δύο άκρα του διαδρόμου σε μήκος 60μ. 

2. Δύο συνδετήριοι τροχόδρομοι που θα συνδέουν το διά-
δρομο με το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών.   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

Η ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ!
ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
(ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΟ ΣΓΑΡΔΕΛΗ). 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟ 22840 28321.

Ξεκινήσαμε με 24ωρη απεργία στα σχολεία

…Και χωρίς χρήματα!
Τελέσθηκε την περασμένη Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου ο καθιε-

ρωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία της Πάρου, οι μαθητές 
πήραν όλα τα βιβλία τους  και η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε 
προς το παρόν…

Οι καθηγητές στις θέσεις τους, οι ελλείψεις φέτος στα σχο-
λεία της Πάρου ελάχιστες (καθηγητές ειδικοτήτων), που ανα-
μένεται σύντομα να καλυφθούν με αναπληρωτές εκπαιδευ-
τικούς. 

Τα προβλήματα όμως για τη λειτουργία των σχολείων της 
Πάρου παραμένουν και είναι πολλά, καθώς η χρηματοδότη-
ση για τις λειτουργικές ανάγκες (πετρέλαιο, αναλώσιμα κ.λπ.), 
είναι πλέον μηδαμινή, ενώ οι περικοπές στους μισθούς των 
εκπαιδευτικών, είναι ένα αρνητικό στοιχείο για όλη την εκ-
παίδευση. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο τομέας παιδεία, με 
εκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα… 

Η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ), κήρυξε 24ωρη 
απεργία την επομένη της έναρξης των σχολείων, καυτηριάζο-
ντας την κακή κατάσταση στην παιδεία γενικότερα, όπως: «Η 
νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τους χειρότερους οιωνούς. Αντί 
κάθε οικογένεια και κάθε μαθητής/τρια-εκπαιδευτικός να κα-
ταστρώσει τον κατάλογο των υποχρεώσεων, των ονείρων και 
των προσδοκιών του, ασχολείται με τη «λίστα» των περικο-
πών, την οποία σκέφτηκε η Τρόϊκα και υλοποιεί η κυβέρνηση.
	 	 	 	 	 	 σελ.4

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΟΥ
Στις πρώτες θέσεις η αθλήτριά του Κατερίνα Γκόκα στο 
45ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, στο Γαλαξίδι.
Πέντε χρυσά και τέσσερα χάλκινα και στην κολύμβηση.

σελ.3
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 224

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (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
ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βοήθησε τα 

παιδιά μας Δομένικο και Γιάννη μετά το τροχαίο 
ατύχημα που είχαν στις 19-5-2012, στο δρόμο Νά-
ουσας – Μάρπησσας.

Ευχαριστούμε το περιπολικό της Αστυνομίας Νά-
ουσας, που τυχαία περνούσε και έδωσε σημαντική 
βοήθεια και κάλεσε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. 
Το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας που ήρθε άμε-
σα. Όλο το προσωπικό του Κ. Υγείας που εφημέ-
ρευε, τους αγροτικούς γιατρούς, τις νοσηλεύτριες 
και ιδιαίτερα τον χειρούργο του Κ.Υ. κ. Μαλλιω-
τάκη Ανδρέα, του οποίου η άμεση παρέμβαση και 
η συμβολή του στις πρώτες βοήθειες, καθώς και η 
συνοδεία του στη μεταφορά του Δομένικου (μαζί 
με την κ. Μαλαματένιου, νοσηλεύτρια, πλήρωμα 
ΕΚΑΒ), με το αεροπλάνο του Δήμου Πάρου, ήταν 
σημαντική για τη διάσωση του παιδιού (όπως ειπώ-
θηκε από του γιατρούς του νοσοκομείου Ευαγγε-
λισμός). 

Ευχαριστούμε τον κ. Ευριπίδη Ακάλεστο, πιλότο 
του αεροπλάνου του Δήμου Πάρου για τη γρήγορη 
μεταφορά του περιστατικού στην Αθήνα, η οποία 
χαρακτηρίστηκε «χρόνος ρεκόρ» από το νοσοκο-
μείο Ευαγγελισμός (11 π.μ. έγινε το ατύχημα και 
14.30 μ.μ. ήταν στο χειρουργείο).

Ευχαριστούμε τους γιατρούς του νοσοκομεί-
ου Ευαγγελισμός, τον Διευθυντή Α΄ Ορθοπεδικής 
Ματθαίο ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ που εφημέρευε και παρέ-
λαβε το περιστατικό και τον αγγειοχειρουργό του 
νοσοκομείου κ. Χ. ΖΗΣΗ, ο οποίος δεν εφημέρευε, 
αλλά ήρθε από το σπίτι, καθώς ενημερώθηκε από 
τον κ. Τζουρμπάκη για την κρισιμότητα της κατά-
στασης υγείας του Δομένικου. (Σε χειρουργείο 12 
ωρών έδωσαν μάχη για τη σωτηρία του παιδιού). 

Ευχαριστούμε το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Πάρου, που στάθηκε κοντά μας για όσο χρειάστηκε, 
τους παριανούς φοιτητές και όλους τους αιμοδότες 
που προσέφεραν εθελοντικά αίμα από την Πάρο, 
αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έγινε 
έκκληση από τη νεολαία της Πάρου μέσω internet.

Τέλος, ευχαριστούμε τους συμπατριώτες μας, 
όλους τους συγγενείς μας και τους φίλους μας που 
μας στήριξαν αυτές τις κρίσιμες ώρες και προσευ-
χήθηκαν για την ανάρρωση του παιδιού μας. Μας 
συγκίνησε το πραγματικό ενδιαφέρον και η συμπα-
ράστασή τους.

Ευχόμαστε υγεία στις οικογένειες όλων!
Η Παναγία μας να βοηθάει και να προστατεύει 

όλους στις δύσκολες στιγμές!
   Η οικογένεια

Νικήτα & Καλυψώς Ανουσάκη

Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων 

Τεχνικοί ασφαλείας
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε 

θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας για τα μέλη του στα νησιά 
των Κυκλάδων.

Η επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής 
και μεσαίας επικινδυνότητας (οι οποίες απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομέ-
νων), προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, καλύπτει την υποχρέωση 
έναντι του Νόμου 1568/1985 «Υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων» (ο οποίος 
τροποποιήθηκε από το Νόμο 3144/03 (Φ.Ε.Κ.111/τ. Α’/8.5.2003) «Κοινωνικός 
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία 
και άλλες διατάξεις»), που ορίζει την υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση.  

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν: Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών 
και εργαζομένων», διάρκειας 35 ωρών, για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη 
Β’ κατηγορία και Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών», διάρκειας 10 ωρών, για 
επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις, αλλά και συμπλήρωση αιτήσε-
ων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Επιμελη-
τηρίου Κυκλάδων στη Σύρο (κ. Πέγκυ Στεργίου, τηλ. 22810 82346, εσωτ. 135), 
καθώς και με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Πάρο.

Ακύρωση Σεμιναρίου
Από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ανακοινώ-

θηκε ότι αναβάλλεται το 9ο  Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Λοιμώξεις και Αντιμι-
κροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη»,   που είχε προγραμματιστεί 
να γίνει στην Πάρο, στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου.

Το Κέντρο θα ενημερώσει έγκαιρα για το πότε και που θα διεξαχθεί το σεμινά-
ριο στο Νομό Κυκλάδων. 

Κυνηγετικός  Σύλλογος
Την Τετάρτη 19-Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου 

Ευσταθίου στο Μαράθι θα ψαλθεί Εσπερινός μετά την το τέλος του οποίου, θα 
γίνουν τα εγκαίνια του Εκτροφείου Αγρίων Θηραμάτων που βρίσκεται πλησίον 
του Ιερού Ναού. Θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα με ζωντανή μουσική.

Απελευθερώσεις πουλιών στην Κρήτη
Απελευθερώσεις αρπακτικών πουλιών πραγματο-

ποίησαν στην Κρήτη η ΑΛΚΥΟΝΗ και η ΑΝΙΜΑ. Άγρια 
πουλιά, που είχαν σταλεί από φορείς και πολίτες της 
Κρήτης εξαντλημένα ή τραυματισμένα, ξαναγύρισαν 
στο νησί, αφού φιλοξενήθηκαν τους καλοκαιρινούς 
μήνες στις εγκαταστάσεις των δύο φορέων.  

Στο νομό Ηρακλείου οι απελευθερώσεις έγιναν σε 
συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελι-
δοχωρίου, το ΣΕΚΝΗ (σύλλογο κτηνοτρόφων Νομού 
Ηρακλείου), το Δασαρχείο και την Θηροφυλακή. 

Συνολικά απελευθερώθηκαν  16 Γερακίνες, 2 Όρνια, 3 Βραχοκιρκίνεζα, 1 Νανόμπουφος, 1 Τυτώ 
και ένας Μικροτσικνιάς.

Στα Χανιά, η απελευθέρωση έγινε στο πλαίσιο των εγκαινίων από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
του Περιβαλλοντικού Κέντρου της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων.

Επιστολή Περιφερειάρχη προς τους Δημάρχους για τα έργα του ΕΣΠΑ

Επισπεύστε τις διαδικασίες
για να μην απενταχθούν…

Σύσκεψη για την πρόοδο των έργων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιή-
θηκε στην Ερμούπολη, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαι-
ρίδης, ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας,  Αντώνης Βουτσί-
νος, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην ανάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των έργων και 
να εξυγιανθούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς η πρόοδος και η επίτευξη των 
στόχων του ΕΣΠΑ συνδέεται με τις υποχρεώσεις του μνημονίου. Η εξυγίανση των Προγραμμάτων 
θα γίνει μέσω της απένταξης των έργων που είναι ανενεργά, εκείνων δηλαδή που δεν έχουν υπο-
γραμμένη σύμβαση μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από την ημερομηνία ένταξής τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης έστειλε έγγραφο προς τους δήμους (και στον Δήμο Πάρου), 
που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των έργων αυτών, με το οποίο τους ζητεί να προβούν άμεσα 
στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ή στην επαρκή αιτιολόγηση της μη συμβασιοποίησής 
τους έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση τα έργα θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ.

Επίσκεψη του Πρέσβη της Σλοβακίας
Επίσκεψη στην Πάρο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (σήμερα), ο Πρέσβης της Σλοβακίας 

στην Ελλάδα, Jan Voderadsky. Ο κ. Voderadsky θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, Χρήστο Βλαχογιάν-
νη, στις 13.00 στο Δημαρχείο Πάρου.

Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας

10ήμερη εκδρομή 
Ελάτε να γνωρίσουμε όλοι μαζί την Βεργίνα, τα 

Λουτρά Πόζαρ (Αριδαία), τον Αγ.Νικόλαο (Βέρμι-
ο),το Καϊμακτσαλάν, τους Καταράκτες της Έδεσ-
σας , τη Λίμνη Κερκίνη, τα Σπήλαια Αλιστράτης 
(Σέρρες), τη Μονή Εικοσιφόνισσας (όρια Σέρρες 
– Καβάλα), τα Οχυρά Ρούπελ (Σέρρες), το Σα-
ντάνσκι, τη Θεσσαλονίκη και το Πλαταμώνα.

Αναχώρηση από την Πάρο την Τετάρτη 
7/11/2012 το βράδυ και επιστροφή το Σάββα-
το 17/11/2012. Πληροφορίες 22840-41141 & 
6945186978.

Φθινοπωρινή
εκδρομή

Τη φθινοπωρινή του εκδρομή θα πραγματοποι-
ήσει ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου από 
23 έως 29 Οκτωβρίου 2012. Ο σύλλογος διορ-
γανώνει 7ήμερη εκδρομή σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, 
Λευκάδα. Μέρη όπως το Αχίλλειο και το Ποντικο-
νήσι, η αρχαία Νικόπολη, το Νυδρί, το Πόρτο Κα-
τσίκι κ.λπ., συμπεριλαμβάνονται στις επισκέψεις! 
Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέ-
φωνα: 22840-51402 κα Ελευθερία Μπαρμπαρή-
γου, 22840-52468 και 22840-51535 κα Μαργαρί-
τα Σπυρου. 

Ο ΕΦΕΤ μας εφιστά την προσοχή!
Στο φύλλο της ΦτΠ, Παρασκευή 31 Αυγούστου, είχε ένα δημοσίευμα για «Υποχρεωτική Υγειονομική 

Εκπαίδευση Επιχειρήσεων» για τις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, πρόγραμμα: Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφί-
μων, εκπλήρωσης υγειονομικής νομοθεσίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). 

Μετά τη δημοσίευση δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από επιχειρηματίες του νησιού μας, οι οποίοι μας ανέ-
φεραν ότι η συγκεκριμένη Εταιρία, η οποία επικαλείται και τον ΕΦΕΤ, τους ζητεί 300 ευρώ για συμμετοχή 
στα σεμινάρια.

Επικοινωνήσαμε με τον ΕΦΕΤ, ο οποίος μας έστειλε το δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει 
τον περασμένο Μάρτιο, με το οποίο πληροφορούσε τους επιχειρηματίες για τα εγκεκριμένα 
προγράμματα, δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα και τονίζοντας πως «…όσοι φορείς 
δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αυτό, δεν έχουν καταθέσει φάκελο για έγκριση εκπαι-
δευτικού προγράμματος από τον Ε.Φ.Ε.Τ, συνεπώς τα προγράμματα που πιθανώς να υλοποι-
ούνται, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης 
14708/2007».

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται επίσης: «Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και 
τους ενδιαφερόμενους προς εκπαίδευση χειριστές τροφίμων, να είναι πολύ προσεκτικοί σε 
σχέση με την ενημέρωση που λαμβάνουν για την εκπαίδευσή τους και να έρχονται σε επικοι-
νωνία με το Τμήμα Εκπαίδευσης στα τηλ: 210-6971611 και 6971523, για κάθε διευκρίνιση ή 
πληροφορία επί των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

» Τέλος, για την αποφυγή πιθανής παραπλάνησης, καλούνται οι επιχειρήσεις και οι χειρι-
στές τροφίμων, αν παρατηρήσουν ισχυρισμούς από φορείς π.χ. ότι εκπροσωπούν ή συνεργά-
ζονται με τον ΕΦΕΤ ή λάβουν άλλα παραπλανητικά δημοσιεύματα μη σχετικά με τη διαδικασία 
που ορίζεται με την Υπουργική Απόφαση για τα προγράμματα  εκπαίδευσης, να επικοινωνούν 
άμεσα με το αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ».
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Υπεγράφη το μεγαλύτερο
έργο πνοής για τα νησιά μας

Νέο Αεροδρόμιο

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
συνέχεια	από	σελ.1
3.Δάπεδο στάθμευσης Αεροσκαφών διαστάσεων:  200μ. Χ130μ. 
4.Περιμετρική - Υπηρεσιακή Οδός. 
5. Χώρος εφοδίων διαστάσεων : 10Χ15 Μ στο βορειοανατολικό άκρο του δαπέδου
6. Τεχνικά έργα αποστράγγισης. 
7. Φωτοσήμανση διαδρόμου και τροχοδρόμων και φωτισμός δαπέδου στάθμευσης αερο-

σκαφών.
8. Χωματουργικά έργα στην περιοχή ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του αερο-

δρομίου.
9. Περίφραξη του Αεροδρομίου στα όρια της απαλλοτριωθείσας έκτασης.
Για την εξέλιξη αυτή που αφορά στο νέο αεροδρόμιο του νηισού, έκαναν δηλώσεις στη ΦτΠ 

εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και τοπικοί παράγοντες.

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΙNTRAKAT, Πέτρος Σουρέτης: «Αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για εμάς η ανάληψη του έργου για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου της Πάρου. 
Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρε-
χόμενων τουριστικών υποδομών και κατ’ επέκταση στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.»

χρ. Βλαχογιάννης, Δήμαρχος Πάρου: Είναι γεγονός. Ένα έργο πρώτης προτεραιότητας 
για το νησί μας, ένα έργο ιστορικής σημασίας για μας, ένα έργο που διαμορφώνει νέα δεδομένα 
για τους μόνιμους κατοίκους, τους επισκέπτες και την τουριστική προβολή του νησιού μας, ένα 
όνειρο πολλών ετών, το αεροδρόμιο της Πάρου, οριστικά, σε λίγες ημέρες ξεκινάει. 

Την Παρασκευή 7/9/2012 υπεγράφη η σύμβαση και σύντομα εγκαθίσταται ο ανάδοχος. 
Τώρα πια και οι πλέον δύσπιστοι πρέπει να πιστέψουν, ότι στην πιο δύσκολη οικονομική περίο-
δο για τη χώρα μας υλοποιείται το πιο μεγάλο έργο στην ιστορία του νησιού μας. 

Καθοριστική είναι η συμβολή του Γ. Ραγκούση στη λήψη αυτής της απόφασης. Έτσι έμελλε 
παριανός υπουργός να υπογράψει το μεγαλύτερο έργο της Πάρου. 

Γιάννης Λεβεντάκης Δήμαρχος Αντιπάρου: Ένα μεγάλο έργο για τα νησιά μας οδεύει 
προς την τελική  φάση υλοποίησής του. 

Ένα μεγάλο έργο, που το περιμέναμε όλοι πάρα πολλά χρόνια από τότε που ακυρώθηκε 
η προηγούμενη απόπειρα κατασκευής του νέου μεγάλου αεροδρομίου για την Πάρο και την 
Αντίπαρο. Ένα μεγάλο έργο, που μετά την ολοκλήρωσή του, ευελπιστούμε ότι θα απογειώσει 
την τουριστική οικονομία των νησιών μας. 

Γι΄ αυτό το μεγάλο έργο αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν για να φτάσουμε έως 
εδώ και προ πάντων στον Γιάννη Ραγκούση, που από τη θέση του υπουργού Υποδομών και 
Επικοινωνιών έδωσε την τελική και καθοριστική ώθηση. 

Ευχόμαστε γρήγορα να γιορτάσουμε την άφιξη του πρώτου μεγάλου αεροσκάφους στο νέο 
αεροδρόμιο της Πάρου. 

Μαρία χανιώτη Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου: 
Το Αεροδρόμιο Πάρου είναι χρόνιο αίτημα και αποτελούσε στόχο για πολλά χρόνια από 

τους κατοίκους του νησιού, τους επιχειρηματίες αλλά και τους επισκέπτες.  Είναι ιστορικές 
οι στιγμές που ζούμε,  ανοίγονται νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού 
μας.  Οι δυνατότητες  που μας δίνει η κατασκευή του Αεροδρομίου είναι πάρα πολλές , έργα 
υποδομής σαν κι αυτό θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, θα λύσουν τα χέρια των επιχειρηματιών,  
αλλά φυσικά και τα δικά μας, όσον αφορά στη διαφημιστική προβολή του νησιού, έχοντας ένα 
τέτοιο όπλο στα χέρια μας. Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Ραγκούση, 
του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική, καθώς ασχολήθηκε ενδελεχώς, αντίθετα με τα όσα 
υποστηρίζουν κάποιοι, με αυτό και κατάφερε να το προχωρήσει και να φτάσουμε σε αυτό το 
σημείο. Τέλος, οφείλουμε ένα ευχαριστώ και σε όλους όσοι συνέβαλλαν και κυρίως στον Δή-
μαρχο Πάρου κ. Χρήστο Βλαχογιάννη.

Το ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, πληροφορούμενο,την υπογραφή της 
σύμβασης κατασκευής του διαδρόμου του νέου Α/Δ της Πάρου, επιθυμεί να συγχαρεί, αλλά 
και να ευχαριστήσει όλους τούς συντελεστές που με τη συμβολή τους οδήγησαν στο πολύ 
σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν από τις κυριότερες επιδιώξεις όλων των Παριανών 
και κυρίως των Ξενοδόχων.

Ειδικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, η έγκαιρη κατασκευή του Α/Δ θα συμ-
βάλει στη βελτίωση των συγκοινωνιών και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ελ-
πίζουμε να προχωρήσει σύντομα και η διακήρυξη των έργων των κτιρίων. Εμείς στηρίζουμε 
απεριόριστα με όλες μας τις δυνάμεις τέτοιου είδους παραγωγικές ενέργειες.

Γιώτης Αμανατίδης Πρόεδρος Συλ. Ενοικιαζομένων Δωματίων «Ποσειδώνας»:
Η είδηση της υπογραφής και η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής από τον εργολάβο που 

αναλαμβάνει τις εργασίες για το αεροδρόμιο της Πάρου, είναι ότι πιο ευχάριστο θα μπορούσα-
με ν’ ακούσουμε αυτή τη στιγμή και ειδικά στη δύσκολη φετινή σεζόν. 

Θα ήθελα να συγχαρώ και συγχρόνως να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέδραμαν στη 
μεγάλη αυτή επιτυχία. Διότι, κακά τα ψέματα, με την αποπεράτωση του αεροδρομίου η Πάρος 
θ’ απογειωθεί. 

Οι ενέργειες όλων των αρχών, δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λπ. έφεραν αυτό το 
αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να συγχαρώ τον τέως υπουργό και συντοπίτη μας Γιάν-
νη Ραγκούση, που χάρη στις δικές του προσωπικές ενέργειες επετεύχθη το έργο αυτό.

Βασίλειος Καρποδίνης Ξενοδόχος: Η υπογραφείσα την 7/9/2012 σύμβαση κατασκευής 
του νέου αεροδρομίου (πεδίου ελιγμών διαδρόμου προσγείωσης, λοιπών χώρων κ.λπ.), με-
ταξύ του Δημοσίου  και της αναδόχου ΔΟΜΗ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε., αποτελεί ασφαλώς τη Λυδία λίθο 
της τουριστικής ανάπτυξης και των όμορων νησιών με κέντρο την Πάρο. 

Προφανώς απαιτείται εντατική προσπάθεια για την προώθηση της μελέτης και δημοπράτη-
σης των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων ολοκλήρωσης της λειτουργίας του νέου 
αεροδρομίου, διότι χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

Μέχρις εδώ καλά εργαστήκαμε, θεσμικοί και μη θεσμικοί παράγοντες. Βεβαίως, χωρίς την 
ενεργό και λυσιτελή παρουσία του κ. Γιάννη Ραγκούση δεν θα μπορούσε να έχουμε σήμερα 
αυτό το χαρμόσυνο γεγονός.

Θα περέπει λοιπόν, να συνεννοηθούμε πως θα ενεργήσουμε για την έγκαιρο ολοκλήρωση 
του έργου αυτού, διότι διαφορετικά θα προστεθεί άλλο ένα ημιτελές έργο στην πατρίδα μας, 
στην ουρά της αμέτρητης σειράς τους.

Εμείς, ως φύσει και θέσει αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι από όλους τους πιο πάνω εργασθέντες 
θα συνεχιστεί η προσπάθεια και ιδιαιτέρως από τον κ. Υπουργό, που ασφαλώς έχει την ισχυρά 
θέληση και την ικανότητα για την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου. 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

Μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Γκόκα
Η αθλήτρια του ΝΟΠ Κατερίνα Γκόκα κατέκτησε την 3η θέση 

στην κατηγορία της στο 45ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, 
που έγινε στο Γαλαξίδι από τις 2 έως τις  8 Σεπτεμβρίου. 

Συμμετείχαν 73 αθλητές από 8 χώρες, από τους οποίους, 17 
ήσαν οι έλληνες. Στις 8 ιστιοδρομίες που έγιναν, από τις εναλλα-
γές θέσεων  και την βαθμολογία προκύπτει το υψηλό επίπεδο των 
αθλητών που συμμετείχαν και ο έντονος ανταγωνισμός.

Με την νίκη της αθλήτριας του ΝΟΠ συνεχίζεται η διαρκής πα-
ρουσία αθλητών του Ομίλου στο βάθρο, σε εθνικές  και διεθνείς 
διοργανώσεις, καθώς και στις τάξεις της Εθνικής ομάδας. 

«Θέλω να συγχαρώ την Κατερίνα και στο πρόσωπο της όλους 
τους αθλητές του ομίλου μας, για τις αγωνιστικές τους διακρίσεις, 
καθώς και για το ήθος τους. Ακόμη για τις επιδόσεις τους στο 
σχολείο, όπου και εκεί είναι μεταξύ των πρώτων. Δεν είναι τίποτε 
τυχαίο! Οι προσπάθειες ανταμείβονται», δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΝΟΠ  Ελ. Πώλος και πρόσθεσε: «Θέλω να συγχαρώ τους προπονητές για τη μεγάλη τους 
αυτή επιτυχία να διατηρούν τον μικρό όμιλο του νησιού μας στις πρώτες θέσεις σε πολύ 
υψηλό επίπεδο αγωνιστικών επιδόσεων.»

Πολλές οι επιτυχίες
και στην κολύμβηση

Πέντε (5) χρυσά και τέσσερα (4) χάλκινα μετάλλια κέρδισε η Αγωνιστική Κολυμβητική 
ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (4 αθλητές), που πήρε μέρος στο Παμπεριφερειακό 
Πρωτάθλημα Συλλόγων που ασκούνται στην θάλασσα και διεξήχθη στις 8 και 9 Σεπτεμ-
βρίου στην Ιτέα. 

Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα προετοιμασίας τους, λόγω επισκευής της προβλή-
τας στις εγκαταστάσεις της κολύμβησης, η συστηματική προπόνηση απέφερε επιτυχίες.

Οι αθλητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν είναι οι εξής: 
Λένια Βασίλη: Εφήβων: Ελεύθερο 50μ. ΧΡΥΣΟ, Εφήβων: Πεταλούδα 100μ. ΧΡΥΣΟ, 

Εφήβων: Ελεύθερο 100μ. ΧΡΥΣΟ
Λάπι Ιωάννα: Νεανίδων: Ελεύθερο 200μ. ΧΡΥΣΟ, Νεανίδων: Πεταλούδα 100μ. ΧΡΥΣΟ
Τσώλη Δήμητρα: Νεανίδων:Ελεύθερο 200μ. ΧΑΛΚΙΝΟ, Νεανίδων: Ύπτιο 100μ., ΧΑΛ-

ΚΙΝΟ, Νεανίδων:  Ελεύθερο 50μ. 6η θέση
Μανέκα Θεοδώρα: Κορασίδων: Ελεύθερο 200μ.  ΧΑΛΚΙΝΟ, Κορασίδων:Πρόσθιο 

100μ. ΧΑΛΚΙΝΟ, Κορασίδων: Ελεύθερο 50μ., 5η θέση.
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συνέχεια	από	σελ.1
Λιγότερα και χειρότε-

ρα, αυτό είναι το γενικό 
πλαίσιο. Λιγότερα σχολεία, 
κλείσιμο των βρεφονηπια-

κών σταθμών, περικοπές στο μισθό, σύνταξη, ασφάλιση, ιδιωτικοποίηση ακόμα και στο 
νερό της φύσης, αύξηση πετρελαίου, τιμές - φωτιά, στο απόσπασμα υγεία - παιδεία – 
πρόνοια». Τα προβλήματα στην Παιδεία καταγγέλουν με ανακοινώσεις τους, ο ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου – Αντιπάρου και η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου.

Η γνωστή λαϊκή ρήση «κάθε πέρσι και καλύτερα», αν, στον καιρό του 
Μνημονίου, ισχύει σε όλους τους τομείς, στη δημόσια εκπαίδευση βρί-
σκει  την τέλεια εφαρμογή. Μπορεί εφέτος να μην έχουμε το φιάσκο με 
τα βιβλία, αλλά στα υπόλοιπα ο κατήφορος συνεχίζεται. Ο Αγιασμός βρί-
σκει τα σχολεία, για άλλη μια φορά, με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Οι 

μόλις 225 διορισμοί (σε π/θμια και δ/θμια), τη στιγμή που εφέτος συνταξιοδοτήθηκαν 
5000 εκπ/κοι, αφήνουν τα σχολεία χωρίς διδάσκοντες. Τα «κενά», στα «βασικά» μαθή-
ματα, λένε, θα καλυφθούν με αναπληρωτές αποσιωπώντας τις συνέπειες που θα έχει 
στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης.  Με εξαθλιωμένα σχολεία, με εξαθλιωμένους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες 
των μαθητών (εξαιτίας των άγριων περικοπών μισθών και συντάξεων, την ανεργία και 
την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων), οδηγούν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευ-
ση στην παρακμή, στην εξαθλίωση και τελικά στη διάλυση. 

Τα Ταμεία των σχολείων είναι άδεια. Οι Σχολικές Επιτροπές έχουν εισπράξει μόνο μία 
δόση και αυτή μειωμένη κατά 33%, η οποία, σημειωτέον, προστέθηκε στην μείωση του 
προηγούμενου έτους. Εξαιτίας της υποχρηματοδότησης η λειτουργία των σχολείων θα 
είναι προβληματική. Η τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση, και με δεδομένη την υπο-
χρηματοδότηση που η ίδια αποφάσισε, ούτε καν για την απαλλαγή των σχολείων από 
την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν φρόντισε. 

Το χειρότερο είναι ότι αυτή την εξαθλίωση, θα επιχειρήσουν, όπως κάνουν πάντοτε, 
να την φορτώσουν στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς. Είναι δύ-
σκολο όμως, παρά την άγρια  προπαγάνδα και την στήριξη που έχουν από καθεστωτι-
κά ΜΜΕ, να κρύψουν την αδυσώπητη πραγματικότητα. Η κοινωνία, έχει καταλάβει ότι 
αυτή η πραγματικότητα είναι κατασκευασμένη από «υπεύθυνους» με  ονοματεπώνυμο, 
τους κυβερνώντες, που έχουν βαλθεί να μετατρέψουν τους κατοίκους της μνημονιακής 
Ελλάδας σε σύγχρονους σκλάβους μιας απέραντης Ειδικής Οικονομικής Ζώνης, που 
ξεπουλάνε όλα τα δημόσια αγαθά και το δημόσιο πλούτο σε κερδοσκόπους. 

Στην εκπαίδευση, με τη συνεχή υποχρηματοδότηση, ως μοναδικό στόχο έχουν την 
διάλυση και τελικά την εγκατάλειψη της δημόσιας δωρεάν παιδείας, για να μπορέσει 
να ανθίσει η κερδοφόρα ιδιωτική αγορά προϊόντων. Η μνημονιακή κυβέρνηση, με τα 
μέτρα που λαμβάνει, ναρκοθετεί το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, ορθώνει αξεπέρα-
στους ταξικούς φραγμούς  στη μόρφωση των νέων και τελικά καταδικάζει τη νέα γενιά 
στην αμάθεια, στην ανεργία, στη μετανάστευση.

Η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία στο σύνολό της δεν μπορεί να αφήσει την 
παιδεία στο έλεος του μνημονίου. Θα πρέπει να αντισταθούν και να υπερασπιστούν το 
δικαίωμα στην μόρφωση. Θα πρέπει να συγκροτήσουν δομές αλληλεγγύης, αντίστασης 
και αυτοοργάνωσης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, για να κρατήσουν υψηλά την 
ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, οι αγώνες 
για την υπεράσπιση του μορφωτικού αγαθού, θα πρέπει να συνδεθούν με τους αγώνες 
για την υγεία, την ασφάλιση και την εργασία, που δέχονται ολομέτωπη επίθεση από τις 
συστημικές δυνάμεις, γιατί όλα αυτά αφορούν τη ζωή τους, την ίδια την επιβίωση. 

Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς όλα δείχνουν ότι τα πράγματα 
θα είναι πολύ χειρότερα από πέρυσι.

Ενα χρόνο μετά την εφαρμογή του πολυδιαφημισμένου «νέου» σχο-
λείου, λείπουν όλα όσα είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει στοιχειω-
δώς ένα σχολείο: εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες, αίθουσες και σχολεία, 
αναλώσιμα και θέρμανση, σίτιση, οι συντηρήσεις και οι επισκευές, επο-

πτικά μέσα, μεταφορά μαθητών.
Με αφορμή την κρίση, προωθούν τη λογική της αυτοσυντήρησης  της σχολικής μονά-

δας, όπου αν ο δήμος ή ο γονιός δεν μπορεί να το συντηρήσει ή να προσελκύσει χορη-
γούς, θα κλείνει ή θα υποβαθμίζεται. Ο εκπαιδευτικός θα καλείται να ζήσει με 600 ευρώ 
και θα γυρίζει από σχολείο σε σχολείο, για να συμπληρώσει ωράριο, χωρίς να μπορεί 
να θυμηθεί ούτε το όνομα των μαθητών του. Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
όπου αναμένονται και προπτυχιακά δίδακτρα, δείχνουν το δρόμο που θέλουν να μας 
οδηγήσουν.

Απαιτούμε μέτρα άμεσης ανακούφισης
1. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των 

σχολείων. Δωρεάν θέρμανση, πετρέλαιο, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο στα σχολεία.
2. Εκτακτη χρηματοδότηση στα σχολεία για να καλυφθούν ανάγκες μαθητών άνερ-

γων οικογενειών όπως αγορά τετραδίων και στυλό.
3. Όλα τα βρέφη και τα νήπια με δημόσιες κινητές μονάδας υγείας στα σχολεία. 
4. Δωρεάν μεταφορές όλων των μαθητών προς και από το σχολείο.
5. Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας και των Π.Δ.Σ.
6. Δωρεάν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες (π.χ. πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα, παιδι-

κοί σταθμοί) για τα παιδιά άνεργων οικογενειών.
7. Να καλυφθούν όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. 
8. Οχι παραπάνω από 20 μαθητές ανά τμήμα. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι ελαστικά 

εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων.
Παλεύουμε γι’ αυτό που έχουμε ανάγκη.
Αποκλειστικά Ενιαία - Δημόσια και Δωρεάν Αναβαθμισμένη εκπαίδευση για όλα τα 

παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια, που θα εξασφαλίζει σύγχρονη ολόπλευρη μόρφωση σε 
όλα τα παιδιά.

Καλούμε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς,  κάθε λαϊκή οικογένεια να βάλουμε φραγ-
μό στην διάλυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου. Ολοι μαζί μαχητικά, μαζικά, οργα-
νωμένα να στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες, να αποκαλύψουμε τα ζητήματα υπο-
σιτισμού και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κόντρα στο παζάρι ελπίδας των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των φασιστικών φωνών που δηλητηριάζουν την ενό-
τητα των εργαζομένων και πουλάνε φιλανθρωπία.

Ξεκινήσαμε με 24ωρη απεργία στα σχολεία

…Και χωρίς χρήματα!

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Τι θα γίνει με τα παιδιά
που μένουν εκτός σταθμών;

Με τα οικονομικά στοιχεία του 2008 (καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα), αντιμετω-
πίστηκαν οι Κυκλάδες και χαρακτηρίστηκαν ως… εύρωστες οικονομικά και άρα οι γονείς 
μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους. Έτσι, στην 
τελική έγκριση, για το Νότιο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα πήραν 248 επιδοτούμενες θέσεις 
παιδιών και οι Κυκλάδες 46 θέσεις. 

Από αυτές, στην Πάρο δίνονται συνολικά 35 θέσεις και συγκεκριμένα: 14 θέσεις για 
νήπια και 8 θέσεις για βρέφη στα «Μελισσάκια» και 13 θέσεις για νήπια στα «Δελφινάκια». 

Να θυμίσουμε, ότι οι αιτήσεις που έγιναν από τους γονείς είναι περισσότερες από 100. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο ειπώθηκε ότι η χρηματοδότηση πέρσι για τα Μελισσάκια ήταν 

στις 167 χιλ. ευρώ και φέτος είναι στις 61.400 ευρώ, όταν μόνο οι μισθοί φτάνουν στις 
117.000 ευρώ. 

Για τα Δελφινάκια, η χρηματοδότηση πέρσι ήταν στις 85.000 ευρώ, φέτος είναι στις 
35.000, ενώ οι μισθοί μόνο φτάνουν τις 58.000 ευρώ. 

Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, κατ’ αρχάς για τους γονείς που εργάζονται και δεν 
θα έχουν που ν’ αφήσουν τα παιδιά τους. Είναι δύσκολη και για το Δήμο ο οποίος, όπως 
είπε ο κ. Βλαχογιάννης, πρέπει να βρει τρόπους για να συμπληρώσει το έλλειμμα, ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει οι δύο σταθμοί.

Κ. Μπιζάς, Περιφερειακός Σύμβουλος

Τι θα γίνει με τις ελλείψεις στο Κ.Υ.;
Με την επισήμανση, ότι «Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που πρέπει να παρέχει 

το Κράτος προς όλους τους πολίτες του», ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Μπιζάς 
έστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σ’ αυτήν αναφέ-
ρεται εκτενώς στις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Πάρου σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσω-
πικό, και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. 

Ο κ. Μπιζάς υπενθυμίζει ότι: «Εδώ και δύο (2) χρόνια δεν υπάρχει παιδίατρος, ορθο-
πεδικός, γυναικολόγος, ενώ το τελευταίο διάστημα έφυγαν η μοναδική παθολόγος και 
ο ένας εκ των δύο ιατρών γενικής ιατρικής. Σήμερα, (Σεπτέμβριος 2012) στο Κ.Υ. Πάρου 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ένας (1) γιατρός γενικής ιατρικής, ένας (1) καρδιολόγος, 
ένας (1) χειρουργός ο οποίος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, δύο (2) οδοντίατροι, ένας 
(1) μικροβιολόγος, ένας (1) ακτινολόγος και 7 αγροτικοί ιατροί. Επίσης, το νοσηλευτικό 
προσωπικό είναι υποστελεχωμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βάρδιες του ΕΚΑΒ» και 
υπογραμμίζει τον αγώνα τους «για να ανταποκριθούν στα καθημερινά περιστατικά που 
αντιμετωπίζουν». 

 Αναφορά γίνεται στην επιστολή και των αγροτικών γιατρών του Κ.Υ. Πάρου που είχαν 
στείλει στις 31/8/2012, στην οποία σας αναφέρουν ότι: «[…] Θεωρώντας ότι με την υπάρ-
χουσα κατάσταση το πρόγραμμα εφημεριών των ειδικευμένων ιατρών δεν είναι πλήρες, 
δεν εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στην ισχύουσα νομοθεσία και καθιστά επισφαλή την υγεία 
των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Πάρου δεν δυνάμεθα να εφημερεύσουμε 
τις παραπάνω ημερομηνίες. Καθιστούμε ηθικά και νομικά υπεύθυνους όλους αυτούς που 
δεν φρόντισαν την έως τώρα στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου για όλο το χρόνο με ειδικευμέ-
νους γενικούς ιατρούς (…)».  

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου, τονίζει ο κ. Μπιζάς,  οι αγροτικοί ιατροί έλαβαν 
«απειλητική» επιστολή στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σύ-
ρου κ. Τσιργή, στην οποία αναφέρεται:

«[…] Στο πλαίσιο αυτό σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από 
την πλευρά της Διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών και στο πλαίσιο των καθηκόντων 
σας, καλούμε και εσάς να συνεχίζετε να συνεργάζεστε με την Διοίκηση, έτσι ώστε πάρα το 
γεγονός ότι είστε «περαστικοί» από το Κ.Υ. Πάρου (όπως εσείς αναφέρετε) να μην αισθαν-
θείτε τελικώς «περαστικοί» από το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ο κ. Μπιζάς σχολιάζει: «Κύριε Υπουργέ, από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάποιοι δεν 
κάνουν καλά την δουλειά τους ή ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. 
Βαρεθήκαμε τις ακάλυπτες υποσχέσεις του εκάστοτε Διοικητή και των αρμόδιων παρα-
γόντων του Υπουργείου Υγείας. Έχω την άποψη ότι όποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί τον 
κρατικό τομέα ευθύνης που του έχει ανατεθεί οφείλει να παραιτείται ή να τον παραιτούν 
οι προϊστάμενοι του. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Κ.Υ 
Πάρου εφόσον οι «Υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας» δεν μπορούν ή είναι ανίκανοι να 
λύσουν το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 15.000 μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου 
και της Αντιπάρου». Δυστυχώς, σημειώνει, η παραπάνω εικόνα επικρατεί σε όλη την νη-
σιωτική Ελλάδα. Η Κυβέρνηση οφείλει να βρει λύσεις. Προτάσεις έχουν ακουστεί τόσο 
στην Βουλή αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Ακόμα, πριν λίγες μέρες στη Βουλή ακούσαμε – έπειτα από σχετική ερώτηση - ότι η νο-
μοθεσία προβλέπει και άλλους τρόπους πρόσληψης προσωπικού για τρία χρόνια με από-
φαση Υπουργού. Επίσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καμπάνης, Διευθυντής 
Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Κω και Γεν. Γραμ. Ιατρικού Συλλόγου Κω, με σχετικό 
του δελτίο τύπου στις 27 /7/2011 έχει καταθέσει ορισμένες εξειδικευμένες προτάσεις, οι 
οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν. 

Και καταλήγει: «Ως εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου στην περι-
φερειακή ενότητα Πάρου - Αντιπάρου έχω την υποχρέωση να σας μεταφέρω την αγωνία, 
τους φόβους αλλά και την προσδοκία των συμπολιτών μου ότι θα καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια ώστε να δοθεί άμεση λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».

Ερώτηση Συρμαλένιου στη Βουλή 
Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα προ-

βλήματα στο Κέντρο Υγείας Πάρου κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Ν. 
Συρμαλένιος.

Ο βουλευτής, αφού αναφέρεται στην τραγική κατάσταση του Κ.Υ., ρωτά τον Υπουργό: Σε 
ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου:

1) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό.

2) Να εγκριθούν άμεσα τόσο οι προμήθειες σε υγειονομικό υλικό όσο και η κάλυψη του 
κόστους συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.



Η Isuzu παρουσιάζει…
Έφτασε η ώρα να φιλοξενηθεί στην Πάρο, 

στην έκθεση αυτοκινήτων του κ. Μενέλαου 
Σκιαδά το νέο μοντέλο της  Isuzu D-max. Το νέο 
μοντέλο, πέρα από τις σημαντικές αλλαγές στην 
εξωτερική εμφάνιση, έχει βελτιωμένο πλαίσιο 
και αναρτήσεις, αλλά και αρκετά «συν» σε λει-
τουργικά στοιχεία εσωτερικά και εξωτερικά. 

Όσοι αναζητούν ένα αυτοκίνητο πραγματικά 
«εργαλείο» αξιόπιστο και λειτουργικό θα πρέπει 
να δουν το νέο μοντέλο από κοντά, να συζητή-
σουν και να ενημερωθούν για όσα το φέρνουν 
στις πρώτες θέσεις προτίμησης του αγορα-
στικού κοινού. Φυσικά η εξυπηρέτηση πελατών δεν σταματά στην πώληση, αφού το 
άψογα οργανωμένο συνεργείο του κ. Σκιαδά παρέχει πλήρες και αξιόπιστο σέρβις όχι 
μόνο για τα αυτοκίνητα της μάρκας που αντιπροσωπεύει, αλλά για κάθε άλλης μάρκας 
αυτοκίνητο. 

Παροικία, Αγ. Φωτεινή, 22840-22056

Πυλόστομος Ηλίας: Επένδυση με ασφάλεια
Με έμφαση πάντα στην ποιότητα και με αρχή τη σω-

στή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών, ο κ. Πυλό-
στομος παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο των συν-
θετικών κουφωμάτων συνεργαζόμενος με την εταιρία 
Komerling, την εταιρία ΒΙΟΡΟΛ στις βιομηχανικές πόρ-
τες, γκαραζόπορτες και ρολά, αλλά και με την εταιρία 
Bright για σήτες, ρολοκουρτίνες, περσίδες και στόρια.

Το ευρύ φάσμα προτάσεων σε κάθε είδος που αντι-
προσωπεύει, δίνει τη δυνατότητα δημιουργικών λύσε-
ων σε κάθε αρχιτεκτονική, αλλά και οικονομική απαί-
τηση. Η εξοικονόμηση ενέργειας επιβάλλεται για κάθε 
νοικοκυριό πλέον και τα θερμομονωτικά κουφώματα 
αποτελούν εγγυημένη λύση οικονομίας, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές τους. Έτσι λοιπόν, πριν αποφασίσετε 
να «επενδύσετε» για τα κουφώματά σας, επισκεφθείτε 
την έκθεση του κ. Πυλόστομου, ο οποίος θα δώσει κάθε 
πληροφορία προκειμένου να κάνετε τη σωστή επιλογή, όχι μόνο στα κουφώματα, αλλά 
και στα υπόλοιπα είδη που εξοπλίζουν την κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο.

Παροικία (προς Αλυκή) 22840-22944

Πάντα ασφαλείς…
Σε αυτές τις ιδιόμορφες οικονομικές συν-

θήκες, που δυστυχώς οι κοινωνικές παρο-
χές καταρρέουν, όλοι προσπαθούν να βρουν 
τη «Χρυσή τομή» και επιλογή σε σχέση με τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Το πρακτορείο ασφαλίσεων του κ. Μάριου 
Μαυρομάτη (Promist s.a.), παρέχει υπηρεσίες 
ασφάλειας με προγράμματα στα μέτρα και τις 
ανάγκες σας. Ασφάλειες ζωής, Επιχείρησης, 
Κατοικίας, αστικής ευθύνης, νομικής προ-
στασίας, αυτοκινήτου, κατά παντός κινδύνου, 
σκαφών και αεροσκαφών, μεταφορών, πιστώ-
σεων και εγγυήσεων. Η συνεργασία με κορυ-
φαίες ασφαλιστικές εταιρίες όπως: Α.Τ.Ε. Ασφαλιστική, Allianz, Interamerican, Υδρό-
γειος, Chartis, AXA, Grouporama, Φοίνιξ, Εθνική και Generali Hellas, εξασφαλίζουν 
ευελιξία στην επιλογή και την αξιοπιστία των προγραμμάτων που θα επιλέξετε τελικά 
σε οποιοδήποτε είδος ασφάλισης σας ενδιαφέρει. 

Πριν αποφασίσετε, συγκεντρώστε κάθε πληροφορία με τη βοήθεια του κ. Μαυρομά-
τη, που θα σας οδηγήσει στη σωστή επιλογή. Στα μέτρα σας!  

Παροικία – Περιφερειακός, 22840 – 25121

Πάντα σε φόρμα, πάντα με στιλ 
Για όσους η γυμναστική δεν είναι μόνο ανάγκη, αλλά και τρό-

πος ζωής, το γυμναστήριο OLYMPUS GYM της κ. Βίκυς Πολίτη 
προσφέρει όλα όσα απαιτούνται για τη σωστή άθληση. Στο χώρο 
του OLYMPUS GYM θα βρείτε σύγχρονα μηχανήματα για την εν-
δυνάμωση και άθλησή σας με την επίβλεψη γυμναστών και με 
προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες όλων. 

Η πληρότητα των ομαδικών προγραμμάτων, που 
επίσης παρέχονται, ικανοποιούν κάθε σύγχρονη 
ανάγκη εκγύμνασης, πάντα με εξειδικευμένο προ-
σωπικό, σε χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον.

Στο χώρο του γυμναστηρίου θα βρείτε επίσης, τα 
ποιοτικά αθλητικά ρούχα Decibel σε προσιτές τιμές 
που θα εξασφαλίσουν άνεση, αλλά θα σας χαρίσουν 
και ξεχωριστό στιλ.

Παροικία Λιβάδια, 22840-22233 

...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

την δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 2
5. 000 επισκέπτες;
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ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
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ήξερες ότι...
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Καλέστε ΤΩΡΑ στο            τηλ: 22840 28321

Υπεύθυνος γραφείου

Περιφερειακός Παροικίας
84400, Πάρος
e-mail: marios_h@otenet.gr

τηλ.: 22840 25121
fax : 22840 25122

mob : 6944 913118

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
- Ζωής
- Επιχείρησης
- Κατοικίας
- Αστικής ευθύνης
- Νοµικής προστασίας
- Αυτοκινήτου
- Κατά παντός κινδύνου
- Σκαφών & Αεροσκαφών
- Μεταφορών
- Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Πιστοποιηµένα ενεργειακά κουφώµατα!

1,5 χλµ. από Παροικία προς Αλυκή
τηλ./fax: 22840 22944 & κιν.: 6947188702

ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ
Επένδυση...
    µε ασφάλεια!
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. χΩΡΩN        

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

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ, 
πωλείται οικία 100 τμ. Δυο 
μεγάλες Βεράντες ,ένας ενιαί-
ος χώρος κουζίνα- σαλόνι , 2 
κρεβατοκάμαρες , ένα μπάνιο. 
A/C , αυτόνομη θέρμανση. 
Απόσταση 100μ από την θά-
λασσα . Τηλ: 6973366992

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 
τμ. νεόκτιστο σε 250 τμ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626 

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ει-
δική 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 από ι-
διώτη, μια μεζονέτα 150 τμ., 
με 3 κρεβατοκάμαρες, ένα 
διαμέρισμα 66 τμ., με 2 κρε-
βατοκάμαρες και δυο οικίες 
39 τμ. & 46 τμ.. Όλα διαθέτουν 
τζάκι, κεντρική θέρμανση 
αυτόνομη, ντουλάπια κου-
ζίνας 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, καλο-
ριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, 
κτήμα 1800τ.μ. με 10 ελιές, 
αμπέλι, οπωροφόρα, βερά-
ντες, πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές  δε-
κτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 

σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 175.000 
€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (Άγιος 
Παύλος), πλησίον πλατείας 
και μετρό, πωλείται διαμέρι-
σμα 33,5 τμ στον ημιώροφο, 
προσόψεως, με 1 Υ/Δ, χωλ, 
μπάνιο, κουζίνα φωτεινή. Έ-
χει κεντρική θέρμανση και 
είναι κατάλληλο για φοιτητές. 
Ελεύθερο: τιμή 25.000€ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6976433642

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑχΙΩΝ                   

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτή-
μα 100 στρέμματα, πάνω από 
τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8 στρ., 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό 
κτήμα (15 λεπτά από Παροι-
κία) 15.604τ.μ. με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμέ-
νο. 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 με-
τρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  (περιφερεια-
κός), καινούργιο, πλήρως 
επιπλωμένο & εξοπλισμέ-
νο, εντοιχισμένη κουζίνα, 
πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, 
φούρνος, πλάσμα τηλεόρα-
ση, κλιματισμός, θέρμανση, 
μπαλκόνι, παρκινγκ & δω-
ρεάν ιντερνέτ. Ενοικιάζεται 
ετησίως ή και με το μήνα, 
200,00 €. Τηλ.: 6986439393

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΛΗΜΑΤΑ), ε-
νοικιάζεται ή πωλείται οικία 
120τμ, 3 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, 

2 wc, αυτόνο-
μη θέρμανση. 
Τηλ: 6936670555

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α 
( π ε ρ ι ο χ ή 
Έλητας), ε-
ν ο ι κ ι ά ζ ε -
ται διαμέρισμα 
δίχωρο, 40 
τμ., 2 χλμ από 
το λιμάνι. Τηλ.: 
2284022302

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή Αγίου 
Σπυρίδωνα), ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 50τμ. Διαθέτει 2 υ/δ, 
κουζίνα και σαλόνι μαζί. Θέα 
στη θάλασσα. Τιμή 250,00 €.  
Τηλ.: 6937442566 (κος Γιώρ-
γος) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ), 
ενοικιάζεται παραλιακό κα-
τάστημα 92 τμ, με ιδιόκτητο 
πεζοδρόμιο 17 τμ. Τηλ.: 210-
4119914 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζο-
νται δυο δυάρια, 50 τμ, το 
ένα επιπλωμένο, έναντι ξε-
νοδοχείου «Ελληνικό». Τηλ.: 
6970022726  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλησίον ΔΕΥΑΠ), 
ενοικιάζονται δυάρια, επιπλω-
μένα, με air condition, για όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399 

ΣΩΤΗΡΕΣ, 5 χλμ από την 
Παροικία, ενοικιάζεται μονο-
κατοικία, με 3 υ/δ, κεντρική 
θέρμανση, βεράντες, κήπος. 
Τηλ.: 6932316389 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (σε ήσυχο 
πεζοδρόμιο), κοντά στη στά-
ση Αμπελοκήπων του μετρό, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 50 
τμ, χωρίς κοινόχρηστα. Κα-
τάλληλη για φοιτητές. Τηλ.: 
6973214291 (Μιχάλης) 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), ε-
νοικιάζονται γκαρσονιέρες 
25-32 τμ, επιπλωμένες. Ά-
ριστη κατάσταση, αυτόνομη 
θέρμανση, απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Από 150,00 το μή-
να. Ενοικιάζονται ετησίως ή 
με το μήνα. Τηλ.: 6976433642

2ο χΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-Α-
ΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστημα 120 τμ, κατάλλη-
λο για γραφείο, με δικό του 
πάρκινγκ, 450,00 ευρώ. Τηλ.: 
2284023101, 6978085886 

ΠΕΡΙΟχΗ χΙΛΤΟΝ, ενοικιά-
ζεται εσωτερική γκαρσονιέρα, 
48 τμ, 3 λεπτά από τη στάση 
μετρό Ευαγγελισμός.  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 από 
τη θάλασσα, 350€/ μήνα. Τηλ.: 
6948830332  

ΝΑΟΥΣΑ, (προς Αγ. Αναρ-
γύρους) απέναντι από το 
φούρνο του Μπατίστα (50 
μέτρα), πρώτος δρόμος αρι-
στερά,  ενοικιάζεται οικόπεδο 
για πάρκινγκ, 300 τμ. Τηλ.: 
2284041246, 6945275152 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικι-
άζεται επιπλωμένο 
διαμέρισμα για εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ 6977356609

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται ισό-
γεια, νεόδμητη, πετρόχτιστη, 
κομψή γκαρσονιέρα 30 τμ με 
θέα και πάρκινγκ, πλήρως ε-
ξοπλισμένη. Τηλ: 6988401084

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 40τμ. Τηλ.: 
2284041893, 6986412252 

ΔΡΥΟΣ,ενοικιάζεται επιπλω-
μένη γκαρσονιέρα 35τμ. Τηλ.: 
2284041893, 6986412252 

3ο χΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, ενοικιάζεται 
κατάστημα 250 τμ. ισόγειο και 
150 τμ. υπόγειο. Κατάλληλο 
για σούπερ μάρκετ.  Ενοικι-
άζεται και τμηματικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται διαμέ-
ρισμα δυάρι, 45 τμ, πρώτος 
όροφος, με θέα, air-condition, 
κατάλληλο για εκπαιδευτι-
κούς, για όλο το χρόνο, τιμή 
200,00 €. Τηλ.: 2284091290, 
6934137569

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται 
δίπατο studio, 25 τμ, επι-
πλωμένο, με air condition. 
Κατάλληλο για εκπαιδευτι-
κούς. Τιμή 150,00 €. Χώρος 
για parking. Τηλ.: 6942464971   

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζε-
ται 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 ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, επιπλωμένη με 
κουζίνα και πλυντήριο ρού-
χων. Τηλ.: 6989871269, 
6975328459

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κάστρο, 
στον παραδοσιακό οικισμό, 
ενοικιάζεται studio 33τμ, επι-
πλωμένο. Τηλ: 6976675669 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ              

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

ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ ζητείται προς 
ενοικίαση, στη Νάουσα ή στην 
Παροικία, ισόγειο, χωρίς σκα-
λιά, με φαρδιές πόρτες, για 
οικογένεια με άτομο που κι-
νείται με αναπηρικό αμαξίδιο. 
Τηλ.: 6974282788

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙχ/ΣΕΩΝ    

ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΡΙ-ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟ πωλείται, πλήρως 
εξοπλισμένο, στον παραδο-
σιακό οικισμό της Παροικίας, 
σε πολυσύχναστο σημείο, με 
ανάπτυξη σαράντα τραπεζο-

καθίσματα σε πλατεία. Τηλ.: 
6974049557

ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, 
στην παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πωλείται. 
Τ η λ . : 6 9 7 4 9 6 0 2 5 6 , 
2284024664 
 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, στην 
Παροικία, πλήρως εξοπλι-
σμένο, με ξυλόφουρνο. Τηλ.: 
2284023652, 6936849101 

ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙ-
Ο – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, εν 
ενεργεία, πωλείται στην Χρυ-
σή Ακτή, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο, δίπλα στη στάση του 
λεωφορείου. Τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6934506657 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και λυ-
κείου. Τηλ.: 6979689490

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, με 
πολυετή εμπειρία σε εστιατό-
ριο-ψησταριά, ζητεί ανάλογη 
εργασία ως βοηθός κουζίνας, 
λάντζα ή συναφή εργασίες. 
Τηλ. 6972938242 

ΕΛΛΗΝΑΣ, μόνιμος κάτοικος 
Πάρου, ζητώ οποιαδήποτε 
εργασία. Μιλώ αγγλικά και 
διαθέτω Ι.Χ. και επαγγελμα-
τική άδεια οδήγησης Β΄. Τηλ: 
6976433642

ΜΑΓΕΙΡΑΣ απόφοιτος της Le 
Monde, αναζητά εργασία 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.: 
6947632536 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, 
γεννημένος στη Γερμανί-
α, με εμπειρία διδασκαλίας, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε λογικές τιμές. Τηλ.: 
6937421532, 2284025008 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ.: 
6946713374. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ, ζητείται 
για φύλαξη παιδιών και βοή-
θεια στις οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6977783113.

ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΣ ζητείται, να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απασχό-
ληση, που να γνωρίζει πολύ 
καλά την Αγγλική γλώσσα. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
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. Φραγκούλη 
Ειρήνη) 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΥΔΡΩ» ζη-
τείται, με γνώση Η/Υ. Τηλ.: 
6944919529

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται. 
Τηλ.: 6985080455 

Α χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Ο Σ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ πωλειται: 1) δυο 
διευθυντικά γραφεία 500,00€ 
2) διευθυντική δερμάτινη 
καρέκλα 180,00€ 3) κρυστάλ-
λινο τραπέζι μέσης 200,00€ 
4) κρυστάλλινη τραπεζαρία 
400,00€ 5) 8 δερμάτινες κα-
ρέκλες τραπεζαρίας 400,00€ 
6) 2 air-conditions ψύ-
ξης-θέρμανσης 12.000 BTU 
600,00€. Τιμές συζητήσιμες. 
Τηλ: 6938674038 

ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΓΚΡΙΦΟΝ (2 
μηνών) χαρίζονται. Τηλ.: 
2284051866 

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 4,50 μέτρα, 
κατάλληλη για ψάρεμα. Τηλ.: 
2284042413 

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποίητες, 
από HOnDA CIvIC μοντέλο 
2007. Τιμή 370,00 €. Τηλ.: 
6974069312

JCB 2003 MONTEΛΟ πω-
λείται, και μαζί κτήμα στα 
Τσουκαλιά για χωματουργικές 
εργασίες ή οποιαδήποτε άλ-
λη 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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ιατρός-ρευµατολόγος
Θοδωρής Σαρλάνης

θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι μια 
σημαντική στιγμή στη ζωή όλου του μαθητόκο-
σμου, αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών. 
Φέτος, ελέω συγκυβέρνησης, με την έναρξη, ξεκινά-
ει μια χρονιά, που δυστυχώς θα μας φέρει δεκαετίες 

πίσω. Με το διδακτικό προσωπικό στα όρια της φτώχιας, 
με τις σχολικές επιτροπές χωρίς ουσιαστικά χρήματα για 

τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, τα παιδιά θα ζήσουν σκηνές από το έργο «η 
δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά». Δάσκαλοι, γονείς, μαθητές, ενωμένοι στον αγώνα για την 
ανατροπή αυτής της πολιτικής, που είναι η μόνη διέξοδος. Καλή χρονιά. 

Μετά την παιδεία, η υγεία…
Πολύ σωστά ο Ισιγώνης ζήτησε θεματική συνεδρίαση για τα προβλήματα του Κέντρου 

Υγείας και ελπίζω να προταχθεί στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η κατάσταση με την πολιτική που εφαρμόζεται δεν έχει προοπτικές βελτίω-
σης, άρα στα χέρια μας είναι να την ανατρέψουμε. Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να πάρει 
σοβαρές αποφάσεις για δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί ο κύριος προϊστάμενος που απεί-
λησε τους αγροτικούς γιατρούς επειδή ανησυχούν για την κατάσταση στο κέντρο υγείας 
μπορεί να μας απειλήσει όλους ότι θα πάρει και τους δυο – τρεις γιατρούς που έχουν 
απομείνει και θα τους μεταθέσει στη Σύρο, γιατί κι εκεί υπάρχουν κενά. Δεν ανησυχεί 
φυσικά για μας, γιατί υπάρχουν πολλοί ιδιώτες γιατροί… 

Αφού καθάρισε η τροϊκανή κυβέρνηση με τα παιδιά και την υγεία πρέπει να 
αποτελειώσει και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμαρχοι πριν από τις παραιτήσεις τους 
ή την παύση πληρωμών αποφάσισαν να κλείσουν, κατ’ αρχήν για δυο μέρες τις Δημαρ-
χίες. Όλοι συμφώνησαν με την απόφαση για τις κινητοποιήσεις, αλλά απλά κλείσιμο της 
δημαρχίας χωρίς ενημέρωση του κόσμου και κινητοποίησή του, για να διεκδικήσει τα 
αυτονόητα, είναι μισή δουλειά. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ότι μόνο οι ενημερωμένοι 
πολίτες μπορούν με τις κινητοποιήσεις τους να φέρουν αποτέλεσμα. 

Και μέσα στο χαμό της φοροεπιδρομής και τα χαράτσια από την εσωτερική τρό-
ικα, ακούστηκε σαν πρόταση για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τα προβλήματα των σχολεί-
ων, να επιβληθεί δημοτικός φόρος εκπαίδευσης. Το τραγικό είναι ότι η πρόταση ειπώθηκε 
από συνδικαλιστή των γονέων. Έστω και αν είναι αστείο, είναι κακόγουστο. Δεν αντέχει 
κανένας πλέον άλλη αφαίμαξη. Τις υποχρεώσεις της πολιτείας για δωρεάν παιδεία, δεν 
μπορεί να τις ρίχνουμε στις πλάτες των πτωχευμένων γονέων. 

Το μπαλάκι για τα παιδιά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί περνάει στα χέρια της ΚΔΕΠΑΠ και κατ’επέκταση του Δήμου. Οι περικοπές του 
Υπουργού Εργασίας είχαν ως αποτέλεσμα 60 παιδάκια να είναι εκτός σταθμών. 60 οικο-
γένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το δίλλημα να δουλεύουν και τα λεφτά που παίρνουν να 
τα δίνουν για την φύλαξη των παιδιών τους ή να χάσουν τη δουλειά τους. Η ευαισθησία 
της κυβέρνησης δεδομένη, δυστυχώς τώρα θα δούμε και την ευαισθησία των δικών μας. 

Στην Αντίπαρο, η αντιπολίτευση εξαντλεί όλη την αντιπολιτευτική τακτική της 
στη μουρμούρα ότι δεν ενημερώνεται από τον Δήμαρχο. Ο λαός όμως λέει ότι «όποιος 
δε θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Έτσι λοιπόν, αντί να δώσουν τις δικές τους 
προτάσεις να κάνουν κριτική συγκεκριμένη στις ενέργειες του δήμου, αρκούνται να λένε 
απλά ότι δεν ενημερώνονται. Άμα κοιτάξουμε άραγε στις παρουσίες ή τις απουσίες από 
τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να λέμε ότι υπάρχει ενδια-
φέρον από την αντιπολίτευση για θέματα που απασχολούν τον δήμο; 

Και μια και λέμε για την Αντίπαρο, να πούμε και μια κουβέντα για τις προσλήψεις 
που έγιναν στο Δήμο. Διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι ότι ο Δήμος προσέλαβε και μια κοπέλα 
από την Πάρο και αυτό είναι κακό γιατί δεν είναι Αντιπαριώτισσα. Το ψάξαμε το θέμα και 
έχει ως εξής: το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων το ενεργοποιεί η ΓΣΕΕ. Με βάση τις 
αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ προσλήφθηκαν 5 άτομα, οι 4 αντιπαριώτες και η μια Παριανή. Μα 4 
αιτήσεις ήταν από την Αντίπαρο και καλύφθηκαν όλες. Καλό όμως είναι, για να μην δημι-
ουργούνται παρεξηγήσεις και σχόλια (χαρά των κακόβουλων), ο Δήμος να ενημερώνει 
τους κατοίκους.  

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 15 Sep, Yiannis Dendrinos exhibition at 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 5-15/9, 
daily 7-11pm. Info: http://community.parosweb.com/
events/yanis-dendrinos
  
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 16 Sep, Exhibition "Full of Life (Landscapes of 
Greece)" by Vivian Abell, artist in residence at Apothiki 
Art Center, Paroikia. Duration 3-16/9, daily 11am-
1.30pm & 7.30-10.30pm. Info:  697-954-0416,  www.
apothiki.com

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 

SEPTEMBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 
RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!
 
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/
ht tp : // i fca . in ternat iona lwindsur f ing .com/
page0001v01news861.htm
 
14-17 Sep, Cross Country MTB Camp with Awake 
Paros. Info: 693-652-9302, www.awakeparos.gr, 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3729932
66104092&set=a.292196010850485.63076.22051008
1352412&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/
 
16 Sep, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Slalom" 
race, Kambi-Angeria. http://www.facebook.com/
group.php?gid=30699312098&v=wall
 
16 Sep, 7pm, Presentation of the book "Ο Χάρτης 
των Ονείρων" (Map of Dreams", a fictional narrative 
of Parian families in medieval times by Katerina 
Karizoni at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. #
 
17 Sep, International Coastal Cleanup Day, the 
largest volunteer effort of its kind.  See www.
oceanconservancy.org
 
21-23 Sep, "Vocal Journey" workshop with Amit 
Carmeli at Tao's Center, Ambelas.   Info: 22840-
28882,  www.taos-greece.com
 
22 Sep, 7.30pm, Book launch "Parian Chronicles - 
Foreign Affairs With a Greek Island" presentation and 
reception at Damianos Taverna, Ambelas. Info: 694-
494-0437.
 
23-29 Sep, Yoga workshop with Oona Giesen in 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22840 53060

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ

• Στρώµατα (µονό 35€ / διπλό 55€)
• Αυτοκίνητα (από 60€)
• Σαλόνια οικιών (από 25€ / κάθισµα)

Για πεντακάθαρους και υγιεινούς χώρους
χωρίς αλλεργίες!

στρώµατα αυτοκίνητα σαλόνια

 Άλλη μια Κυριακή αφιερωμένη 
στις γυναίκες

                                                                                                                                                                                                                                   
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου ‘’Αρηίς’’ και το Γυμναστήριο’’Olymbic Gym’’ περιμένουν όλες τις 
γυναίκες της Πάρου, την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου από τις 11.00 το πρωί έως τις 15.00 μετά το 
μεσημέρι στο συγκρότημα Μαργαρίτα στον Αμπελά ,για ένα ανεπανάληπτο πρωινό. 

Στο Δελτίο Τύπου του Συλλόγου αναφέρεται: «Άλλη μία Κυριακή για να χαρίσετε στον εαυτό 
σας μία μέρα απόλυτης χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς χωρίς καμία βιασύνη και όλα εντελώς 
δωρεάν! Αφήστε το καθημερινό άγχος, δεχτείτε ξανά την ευκαιρία για ηρεμία, αλλά και ανα-
ζωογόνηση στο σώμα και πνεύμα με χαλαρωτικούς ρυθμούς. Σας περιμένουμε για μια μέρα, 
μόνο για όλες εσάς ,με χορό της κοιλιάς, γιόγκα , pilates, μασάζ ,συμβουλές για την εσωτερική 
μας ηρεμία, ρέικι θεραπείες, περιποίηση προσώπου και μυστικά ομορφιάς, διαιτολόγο με προ-
σωπική διατροφή, μανικιούρ, και δροσερά παιχνίδια στη πισίνα για εκείνες που συνεχίζουν τα 
φθινοπωρινά μπάνια . 
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Δημοτικό Συμβούλιο 
Αόριστη ήταν η απάντηση του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο τη 

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου σχετικά με την πρόοδο του έργου που αφορά στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Παροικίας. Το έργο είπε, το έχει αναλάβει η ΕΓΜΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ...προχωράει. 
Σε ότι αφορά στο 2ο Γυμνάσιο, αυτό το έργο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι στα τεύχη 
δημοπράτησης και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει η προκήρυξη για την εκπόνηση της 
μελέτης. 

• Αίτημα για τη θεματική συζήτηση που θ’ αφορά στο ζήτημα της υγείας και στην κατά-
σταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας, υπέβαλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου Λ. Κοντό, ο επικεφαλής της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών» Μ. Ισιγώνης. 

Στο αίτημα αναφέρεται:
Καθημερινά είμαστε όλοι  μάρτυρες  των τραγικών συνεπειών της Ανάλγητης Κυβερ-

νητικής Πολιτικής  στον τομέα της Υγείας. •Τα περιστατικά στα οποία, το προσωπικό του 
Κ.Υ. δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες πολλαπλασιάζονται. •Οι ελλεί-
ψεις σε προσωπικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και ΕΚΑΒ, συνεχώς αυξάνονται. •Οι ελλείψεις  
σε υγειονομικό υλικό, είναι πια τραγικές. •Δεν υπάρχουν πλέον ούτε ταινίες για μέτρηση 
ζαχάρου. •Δεν λειτουργούν μηχανήματα, γιατί δεν μπορεί να γίνει  συντήρηση και αντι-
κατάσταση αναλώσιμων. •Υπάρχει ανάγκη, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης. 
•Υπάρχει ανάγκη να λάβουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, για να κινητοποιηθούμε ξανά 
για την επίλυση των προβλημάτων, για να αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι και οι επισκέ-
πτες του νησιού. •Για το λόγο αυτό η παράταξή μας, ζητάει την σύγκληση μονοθεματικής 
συνεδρίασης, το συντομότερο δυνατόν.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό, δεν ορίστηκε όμως συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί όπως 
είπε ο κ. Κοντός, θα πρέπει πρώτα να γίνει κάποιος προγραμματισμός.

• Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της 
ΚΕΔΕ. Έτσι, ο Δήμος Πάρου θα παραμείνει κλειστός στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ημέρες 
κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονο-
μικών και με το Προεδρείο της Βουλής και θα θέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι Δήμοι λόγω των μεγάλων περικοπών στη χρηματοδότησή τους. 

Όπως είπε ο Δήμαρχος χρ. Βλαχογιάννης, κατά τη συζήτηση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ 
που έγινε στις 30 Αυγούστου, επιβεβαιώθηκε το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει 
όλοι οι Δήμοι και πως είναι ζήτημα χρόνου ακόμη και η αδυναμία πληρωμής μισθών των 
υπαλλήλων. Βιώνουμε, τόνισε, ισοπέδωση και κατάρρευση των Δήμων και πρόσθεσε, 
πως δεν μπορεί να υπάρξει ανασυγκρότηση της χώρας όταν οι Δήμοι είναι σε τόσο κακή 
οικονομική κατάσταση. 

Υπέρ των κινητοποιήσεων τάχθηκαν και οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων. Η κ. 
Πρωτολάτη (Πάρος ΑΞΙΑ), τόνισε: «όλοι μαζί, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις να διεκδι-
κήσουμε την αντιστροφή αυτής της Κυβερνητικής πολιτικής». 

Ο κ. Ισιγώνης (Κίνηση Ενεργών Πολιτών), χαρακτήρισε ως σημαντικές τις αποφά-
σεις της ΚΕΔΕ για κινητοποιήσεις, αλλά τόνισε, «δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σ’ αυτές. Να 
οργανώσουμε, σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ και τους πολίτες, ευρύτατες κινητοποιή-
σεις για να καταρριφθεί η Κυβερνητική πολιτική».

Ναι, στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ, είπε ο κ. Ροκονίδας «Λαϊκή Συσπείρωση», ση-
μειώνοντας ωστόσο, ότι η παράταξή του διαφωνεί με το χειρισμό των ζητημάτων και των 
καταστάσεων που οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση, κατακεραυνώνοντας παράλληλα και 
τους Δημάρχους εκείνους, «που έβαλαν πλάτη και στήριξαν αυτή την πολιτική». Ο κ. Ρο-
κονίδας είπε επίσης, «πως πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και να καταλάβουν ότι χρε-
οκοπήσαμε, ώστε με τη συμμετοχή τους να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική».  

• Το θέμα της αποκρατικοποίησης – πώλησης των λιμανιών της χώρας τέθηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και όπως είπε ο Δήμαρχος και συμφώνησαν όλοι μαζί του, θα πρέπει 
να υπάρξει αντίδραση προς το Ταμείο Αποκρατικοποίησης των λιμανιών. Οι πύλες εισόδου 
των λιμανιών, είπε ο κ. Βλαχογιάννης, θα πρέπει να παραμείνουν στους Δήμους. 

• Τη διεκδίκηση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Αγροτική Τράπεζα στην πλατεία Μα-
ντώς Μαυρογένους, θα επιδιώξει ο Δήμος Πάρου. Το κτίριο αυτό, όπως ειπώθηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, ήταν δωρεά της τότε Κοινότητας Παροικίας προς την Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδας, η οποία τότε ήταν ένα εργαλείο στήριξης των αγροτών. Με τη σημερινή της 
μορφή όμως, μετά την πώληση σε ιδιώτη του υγιούς μέρους της τράπεζας, δεν έχει πλέον 
καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο και δεν εξυπηρετεί τη στήριξη της αγροτικής οικονο-
μίας. Θεωρώ, είπε ο κ. Ροκονίδας, που ήταν ο εισηγητής, ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδική-
σει αυτό το ακίνητο, γιατί δεν πρέπει να περάσει στους ιδιώτες και να γίνει περιουσία τους. 

Αποφασίστηκε λοιπόν ομόφωνα, ν’ ανατεθεί στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου η διε-
ρεύνηση του ζητήματος και των σημείων στα οποία θα στηριχτεί η επιχειρηματολογία του 
Δήμου, για να ανακτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο. 

Από την επίσκεψη του Αντ/ρχη Γ.Πουσσαίου στο Δεσποτικό Αντιπάρου. Συνοδευό-
ταν από το Δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη και ξεναγήθηκε από τον αρχαιολόγο Γ. Κουράγιο.

Αγιασμός στα σχολεία Πάρου & Αντιπάρου


