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Αγώνας συνεχής
έως την ανατροπή

Προσφυγή του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΣτΕ για την κατάργηση της Εφορίας

«ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Υπό κατάληψη 
βρίσκεται έως και 
σήμερα, Παρα-
σκευή 9 Νοεμ-
βρίου η Εφορία 
της Πάρου, από 
ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς 
φορέων και από 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς 
Πάρου και Αντιπά-
ρου. Είναι η πρώτη 
μορφή αντίδρασης 
στα Κυβερνητικά 
σχέδια να καταργήσει εφορίες στις Κυκλάδες, διατηρώ-
ντας μόνο της Σύρου και της Νάξου. Απόφαση, συνειδητά 
εγκληματική και ασφαλώς αντισυνταγματική. Δεν έλαβαν 
υπόψη τους τη νησιωτικότητα και ασφαλώς την οικονομική 
επιβάρυνση των νησιωτών να μεταβαίνουν σε ένα από τα 
δύο νησιά για να τακτοποιήσουν φορολογικές τους υποθέ-
σεις. 

Η συνάντηση των αρμόδιων υπουργών με τους Δημάρ-
χους, απέβη άκαρπη, γι΄ αυτό και οι κινητοποιήσεις θα κο-
ρυφωθούν με κάθε μορφής αγώνα.

Ήδη, σήμερα Παρασκευή, το Δημοτικό Συμβούλιο συ-
νεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι για ν’ αποφασίσει και να 
εγκρίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), 
κατά της κοινής υπουργικής Απόφασης που προβλέπει την 
κατάργηση των Εφοριών. Θ’ αποφασίσει επίσης για τις πε-
ραιτέρω κινήσεις του Δήμου. 

Την περασμένη Τετάρτη, οι καταληψίες και πολίτες των 
δύο νησιών με αφετηρία την πλατεία Μαντώς Μαυρογέ-
νους, πραγματοποίησαν πορεία προς την Εφορία και συ-
γκέντρωση έξω από αυτή με συνθήματα κατά της Κυβερ-

νητικής πολιτικής 
που υποβαθμίζει 
έως και εξαθλι-
ώνει τη ζωή των 
πολιτών. 

Σε ανακοίνωση 
των φορέων που 
πήραν την πρω-
τοβουλία για τις 
κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ε ι ς 
αναφέρεται: «Οι 
κύριοι υπουργοί, 
κατά τη συνάντηση 

με τους δημάρχους, στο μόνο που δεσμευτήκαν είναι ότι 
θα εφαρμόσουν πιστά την πολιτική, που τους επιβάλλει η 
Τρόικα, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες για τον Ελλη-
νικό Λαό».

Οι φορείς είναι: Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος Πά-
ρου-Αντιπάρου, Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων 
Αλυκής, Σύλλογος Λογιστών Πάρου – Αντιπάρου, Σύλλο-
γος Αδειούχων Ηλεκτρολόγων- Εγκαταστατών Πάρου-
Αντιπάρου, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάουσας 
«Φιλόξενος Δίας»,  Σύλλογος Καφεστιατόρων, Σύνδεσμος 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου-Αντιπάρου, Ένωση Ξενο-
δόχων Πάρου-Αντιπάρου, Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ 
Πάρου , Σύλλογος Μελετητών –Μηχανικών Πάρου-Αντι-
πάρου, ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου.

Στη λίστα προστίθενται συνεχώς και άλλοι φορείς και 
Σύλλογοι. Στην πορεία και συγκέντρωση, παραβρέθηκαν 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάν-
νης, οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Μ. Ισι-
γώνης και Κ. Ροκονίδας, ο αντιδήμαρχος Μ. Κωβαίος και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Άννα Κάγκανη και Μαρία Χανιώτη.

Ενεργειακές σόµπες ξύλου
Λέβητες ξύλου ή pellet
Αντλίες θερµότητας

Αλυκή • τηλ: 22840 91950 & 91713 • e-mail: pantelai@otenet.gr

Ο απόλυτος συνδυασµός
οικονοµίας και τεχνολογίας!

Ενηµερωθείτε στο κατάστηµά µας και επιλέξτε µια λύση στα µέτρα σας!

Δ. Τσιργής, Διοικητής Νοσοκομείου Σύρου

«Βουλιάζει» το σύστημα 
υγείας στα νησιά μας
    ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο τομέας της υγείας, ο πλέον 
ευαίσθητος τομέας, αφού από 
αυτόν εξαρτάται η ζωή όλων 
μας, είναι στο χειρότερο σημείο. 
Η ανασφάλεια των κατοίκων 
των νησιωτικών περιοχών συ-
νεχώς εντείνεται, γιατί δυστυ-
χώς η πολιτική που εφαρμό-
ζεται τα τελευταία χρόνια στον 

τομέα της υγείας, έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των 
υποδομών. Και σ’ αυτό τον τομέα η νησιωτικότητα που εί-
ναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. 

Με τα νέα μέτρα, που προβλέπουν νέες περικοπές, τα 
προβλήματα θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο. Η μόνη 
λύση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι ο 
συντονισμένος αγώνας μας, έως ότου ανατραπεί αυτή η 
καταστροφική πολιτική που μας εξαθλιώνει.

Στο Κέντρο Υγείας όσοι γιατροί έχουν απομείνει προ-
σπαθούν ν’ αντιμετωπίσουν τα χιλιάδες προβλήματα,  με 
την υποστήριξη του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπι-
κού, που και εκεί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, ενώ στο 
ΕΚΑΒ οι βάρδιες δεν επαρκούν καθώς υπάρχουν πολλά 
κενά. Αν θα λυθούν τα προβλήματα, είναι ζήτημα, αφού η 
χρηματοδότηση από την Πολιτεία είναι σημαντικά μειω-
μένη, ενώ παράλληλα δεν ανταποκρίνονται στις υποχρε-
ώσεις τους τα Ασφαλιστικά ταμεία. Το σύστημα θα «βου-
λιάξει» και αυτό είναι ζήτημα ημερών. Οι προκηρύξεις για 
γιατρούς αποβαίνουν άγονες, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. 
Δεν μεριμνά η Πολιτεία. 

Ο Διοικητής του νοσοκομείου της Σύρου Δ. Τσιγρής με 
την ομάδα του, όπως μας λέει,  κάνει ότι μπορεί. Υποβάλει 
προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας, απαιτεί, επιδιώκει, 
αγωνίζεται, αλλά η οικονομική κρίση, όπως ο ίδιος δηλώ-
νει στη ΦτΠ, δεν αφήνει περιθώρια. Να παραιτηθεί; Το σκέ-
φτεται…          συνέχεια σελ.4
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Καραγι-
ώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), 
Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σι-
ρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, 
View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ 
Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (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: 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 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA
Θερμές ευχαριστίες προς το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου και ιδιαίτερα τους 

κ.κ. ιατρούς, Δ. Τζανίδη και Δ. Χριστόπουλο δια την άμεση ιατρική περίθαλψη και συμβολή 
τους ώστε να διακομισθεί ο ασθενής σε νοσοκομείο της Αθήνας. 

Οικ. Μιχαήλ Εμμ. Παντελαίου 

Ο «Αρχίλοχος» θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Μιχάλη Ρουμπάνο για την ευγενική 
προσφορά του στο βιολογικό καθαρισμό όλων των καθισμάτων της αίθουσας του συλ-
λόγου.

Σεμινάρια
πρώτων βοηθειών

Ο Σύλλογος Γυναι-
κών Μάρπησσας μετά 
τη μεγάλη ανταπόκριση 
που είχε το σεμινάριο 
πρώτων βοηθειών του 
Μαΐου, θα πραγματο-
ποιήσει το 2ο σεμινάριο 
πρώτων βοηθειών το 
Σαββατοκύριακο 10-
11 Νοεμβρίου, στην 
αίθουσα της Αγροτο-
λέσχης, σε συνεργασία 
και πάλι με το περιφε-
ρειακό τμήμα Πειραιά 
του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού. Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής : 

Σάββατο 10/11 9:30πμ - 2:00μμ & 5:00μμ - 9:00μμ και 
Κυριακή  11/11 9:30πμ - 2:00μμ.

(Θεωρία, ερωτήσεις, συζήτηση, επίδειξη και εξάσκηση 
σε ειδική κούκλα)

1. Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και διάσωσης 2. 
Αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος 3.     Βασική υποστή-
ριξη ζωής 4. Αιμορραγίες και τραύματα 5. Μυοσκελετικές 
κακώσεις 6.     Προβλήματα από την έκθεση στο περιβάλ-
λον 7. Επείγοντα περιστατικά – φαρμακείο 8.     Χρήση αυ-
τόματου εξωτερικού απινιδιστη 9. Αφαίρεση κράνους

Εθνική Τράπεζα Πάρου

Νέα τηλέφωνα
Κατάστημα Παροικίας: Διευθυντής2284027041. Προ-

ϊστάμενος καταθέσεων22840 27042. Προϊστάμενος ταμεί-
ων 22840 27043 Επενδυτικά προϊόντα 22840 27044 Κε-

ντρικό ταμείο 22840 27052 
Προϊστάμενος χορηγήσεων 
22840 27045 Σύμβουλος 
επιχειρήσεων 22840 27047 
Στεγαστικά – καταναλω-
τικά δάνεια  22840 27048 
Στεγαστικά – καταναλωτικά 
δάνεια 22840 27049 Πρω-
τόκολλο 22840 27051 FAX 
22840 27050

Γ/Σ Νάουσας:
Προϊστάμενος 22840 

55501 Ταμείο 22840 55502 
FAX 22840 55505

Γ/Σ Αντιπάρου:
Προϊστάμενος 

22840 62001 Ταμείο 22840 
62002 FAX 22840 62003

Ανακοινώσεις
Αγαπητοί γονείς, λόγω της 48ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας στις  6 και  7 Νο-

εμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου 
Πάρου, ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την τακτική Γενική Συνέλευση την οποία είχε εξαγγείλει για τις 7 
Νοεμβρίου και καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν κανονικά στην Γενική 
Συνέλευση που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 
μ.μ στο χώρο της σχολικής μονάδας, με τα εξής θέματα:

1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Δ.Σ του Συλλόγου και εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων Πάρου.
Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, προκειμένου να συνεχιστούν 

εντονότερα και συστηματικότερα οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα, 
για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας και σχετίζονται άμεσα με 
το μέλλον των παιδιών μας. 

Στην προσπάθειά μας να «αγκαλιάσουμε» ακόμα μεγαλύτερο κοινό, κρατάμε ανοιχτή 
τη βιβλιοθήκη μας και τα Σάββατα! Από το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο η 
βιβλιοθήκη θα παραμένει ανοιχτή από τις 17:00 έως και τις 21:00.

Σας περιμένουμε!

Άσκηση
έκτακτης ανάγκης

Ολοκληρώθηκε η διήμερη 8η Πανελλήνια Άσκηση Επι-
κοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης, «ΕΡΜΗΣ 2012», στις 3 και  4 
Νοεμβρίου, σε UHF. VHF και HF  της Ελληνικής Ομάδας Δι-
άσωσης.  Στην άσκηση συμμετείχαν 15 Παραρτήματα από 
όλη την Ελλάδα, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, εκτός βά-
σης των Παραρτημάτων.

Το Παράρτημα Κυκλάδων, με έδρα την Πάρο συμμετεί-
χε στην άσκηση, με σημείο εκπομπής τους Άγιους Πάντες, 
όπου τα μέλη που συμμετείχαν, διανυκτέρευσαν το Σάβ-
βατο το βράδυ.  Στην άσκηση συμμετείχαν και οι κρατικοί 
φορείς: ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΠ (ΠΑΡΝΗΘΑ), 
ΠΛΟΙΟ ΣΚΟΠΟΥΝΤΟΣ (Π.Ν.), ΕΚΣΕΔ/ΓΕΑ.

Οι επαφές του Παραρτήματος Κυκλάδων πραγματοποιή-
θηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Φθινοπωρινή εκδρομή

Την φθινοπωρινή του εκδρομή πραγματοποίησε ο Σύλ-
λογος Γυναικών Νάουσας Πάρου το διάστημα από 22 έως 
29 Οκτωβρίου 2012. Με αφετηρία την Πρέβεζα και την 
Κέρκυρα, τα δύο μέρη που διανυκτέρευσαν, οι φίλοι και 
τα μέλη του που συμμετείχαν, επισκέφτηκαν διάφορα ση-
μεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, επισκέφθηκαν την ίδια 
την Πρέβεζα, τον ποταμό Αχέροντα και το νεκρομαντείο 
του, (γνωστά από την αρχαιότητα-όπου έκαναν βόλτα με 
καραβάκι), τη Λευκάδα, όπου πραγματοποίησαν μια μικρή 
κρουαζιέρα στο Νυδρί και στα γύρω νησιά και βέβαια στο 
Σκορπιό, την Πάργα, την Ηγουμενίτσα και στην Κέρκυρα: 
το Ποντικονήσι, την Παναγία των Βλαχερνών, το Αχίλλειο, 
την Παλαιοκαστρίτσα και το μοναστήρι της, φυσικά τον Άγιο 
Σπυρίδωνα, ενώ παρακολούθησαν την παρέλαση της 28ης 
στην πόλη της Κέρκυρας και τέλος επισκέφθηκαν το χωριό 
Κασσιόπη στη βόρεια Κέρκυρα, το κοντινότερο σημείο (2,5 
χλμ.) στην Αλβανία.

Πρόσκληση
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου σας προσκα-

λεί στην ομιλία  των ιατρών: δρ. Γιώργου Δημόπουλου  
(Νευρολόγος-Ψυχίατρος  γνωσιακός ψυχοθεραπευτής 
και συγγραφέας), και δρ .Γιάννη Λαφαζάνου (Χειρουργός- 
Ορθοπαιδικός  τραυματιολόγος και συγγραφέας), με θέμα 
«Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις από μυοσκελετικές  παθή-
σεις, οστεοπόρωση που οδηγούν στην  κατάθλιψη»

«Η διαχείριση της κατάθλιψης στην κρίση σήμερα, μέσα 
από την αυτογνωσία, την αλήθεια, την αισιοδοξία, την αγά-
πη και το Ζήσε το σήμερα». Η εκδήλωση θα γίνει την Παρα-
σκευή  9 Νοεμβρίου 2012 στις  7:00 μ.μ. στον   πολιτιστικό 
χώρο  του  Αγίου. Αθανασίου στη Νάουσα.

Γιορτή ρακής
Ο Σύλλογος Κρητικών Πάρου Αντιπάρου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙ-

ΤΗΣ» προσκαλεί να γλεντήσετε  μαζί με ζωντανή μουσική  
στη γιορτή της ρακής την Κυριακή 11/11/2012 και ώρα 
13:00 στην ταβέρνα «ΜΑΡΑΘΙ»    

Τιμή εισόδου 15€ (συμπεριλαμβάνεται φαγητό και κρασί).

Αντισυνταγματική
η περικοπή συντάξεων

Αντισυνταγματικές 
έκρινε η Ολομέλεια 
του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου τις διατά-
ξεις του υπουργείου 
Οικονομικών με τις 
οποίες επέρχονται 
νέες μειώσεις στις 
συντάξεις, από 5 έως 
10%, αύξηση του ορί-
ου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (στα 67) και κατάργηση 
για τους συνταξιούχους των δώρων Χριστουγέννων και 
Πάσχα, όπως και του επιδόματος θερινής άδειας. Την ίδια 
θέση περί αντισυνταγματικότητας διατύπωσαν οι σύμβου-
λοι και για την αύξηση από 1.1.2013 της ηλικίας όσων δι-
καιούνται το ΕΚΑΣ από το 60ό έτος που είναι σήμερα στο 
65ό έτος.

Ο Στουρνάρας το έμαθε;

Προσκυνηματική εκδρομή στην Αμοργό

Εξορμήσεων συνέχεια 
για το Σύλλογο
Γυναικών
Νάουσας Πάρου

Σε ανακοίνωσή τους στην οποία προαναγγέλουν την 
προσκυνηματική εκδρομή του Συλλόγου, αναφέρουν: 
«Νομίζατε ότι φέτος δε θα πάμε στην Αμοργό για τη γιορτή 
της Παναγίας; Λάθος! Φεύγουμε στις 19/11 και επιστρέ-
φουμε στις 22/11. Διαμονή στο «Αιγιαλίς», (Aegialis Hotel 
& Spa), (τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή), ενώ στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι μεταφορές προς και από Αμοργό 
και οι μετακινήσεις στο νησί της Αμοργού». 

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν 
ν’ απευθύνονται: 22840 51402, 6945533328 ( Ελευθερία 
Μπαρμπαρήγου), & 22840 51535, 52468, 6978446361 
(Μαργαρίτα Σπύρου).

Δραστηριότητες
της «Αρηίς» 

Μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης και «ψυχαγωγίας» 
για τα παιδιά των γυμνασίων, δημοτικών σχολείων & νηπια-
γωγείων,  διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» 
και συγκεκριμένα: Δραστηριότητες για παιδιά. Καλλιτεχνικό 
εργαστήρι κάθε Κυριακή από 13:15 έως 14:15. Επίσης, κάθε 
Κυριακή Σκάκι για παιδιά από τις 18:00 έως 21:00.

Τμήματα χορού για παιδιά κάθε Σάββατο και  Κυριακή. Το 
Σάββατο Ελληνικοί λαϊκοί χοροί 13:30-14:30 και την Κυριακή 
Ευρωπαϊκοί χοροί – Λάτιν 17:00 – 18:00.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Γιόγκα – Δευτέρα & Τετάρτη , πρωί 9:00-10:00 / Γιόγκα  - 

Τρίτη & Πέμπτη , απόγευμα 16:30-17:30 / Συναντήσεις ψυχι-
κής ηρεμίας, κάθε 15μερο, πρωί Τρίτης 9:00-11:00 / Θεατρική 
ομάδα Τετάρτη & Παρασκευή, απόγευμα / Latin – Σάββατο 
14:30 15:30 / Κυριακή 12:00-13:00 / Zumba- Fitness Gym 
– Σάββατο 15:30 – 16:30 / Κυριακή 11:00–12:00 / Ελληνικοί 
Χοροί (Χασάπικο, Ζεϊμπέκικο, Συρτάκι κτλ) Σάββατο 16:30 – 
17:30/ Κυριακή 13,00-14:00 / Μοδιστρική – Σάββατο από-
γευμα 16:00-18:00 / Βραδιές Μπιρίμπας & Σκάκι - Κυριακή 
απόγευμα 18:00–21:00.
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Τα σχέδια της Επιτροπής Τουρισμού για την προβολή της Πάρου

Δυναμισμός και αισιοδοξία…
Δυναμικά μπαίνει στο «παιχνίδι» του του-

ρισμού η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής 
και Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου, με στόχο 
την προσέλκυση τουριστών στο νησί μας, 
από το εξωτερικό και το εσωτερικό. Ήδη, η 
Πρόεδρος Μ. Χανιώτη και τα μέλη της Επι-
τροπής διαμόρφωσαν τις προτάσεις για το 
2013, τις ψήφισαν ομόφωνα και απομένει η 
έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η κ. Χανιώτη, που μίλησε στη ΦτΠ, επι-
σημαίνει ότι η Επιτροπή επιδιώκει την όσο 
γίνεται μεγαλύτερη προβολή της Πάρου με 
συμμετοχή σε σημαντικές τουριστικές εκθέ-
σεις, με διαφήμιση του νησιού, με επαφές με 
tour operators, με παρουσιάσεις, ενώ φέτος 
βαρύτητα θα δοθεί σε μία από τις μορφές 
του  εναλλακτικού τουρισμού (δεν αποκλεί-
ονται οι άλλες μορφές), στα θαλάσσια σπορ. 

Σύμφωνα με την κ. Χανιώτη, αποφασίστη-
κε συμμετοχή στις βασικές τουριστικές εκ-
θέσεις, όπως των Βρυξελλών, του Λονδίνου, του Τελ Αβίβ για πρώτη φορά, της 
Μόσχας και του Όσλο. Ειδικά στη συγκεκριμένη σκανδιναβική αγορά θα δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι χώρες αυτές έχουν καλό βιοτικό επίπεδο, αλλά 
και γιατί οι Σκανδιναβοί ενδιαφέρονται για τα θαλάσσια σπορ. 

Σε ότι αφορά στη Ρωσική αγορά, στην οποία ήδη έχει γίνει το άνοιγμα, η κ. 
Χανιώτη λέει πως «ακόμη χτίζουμε». Ιδιαίτερα αποτελέσματα δεν υπήρξαν 
ακόμη, όμως είναι σημαντικό ότι πέρσι κάθε 15 ημέρες «έπιανε» Πάρο ένα 
μικρό ρώσικο κρουαζιερόπλοιο. Επίσης, ήδη ξενοδοχειακές μονάδες του νη-
σιού μας κλείνουν συμφωνίες με ρώσους tour operators. Όμως, δηλώνει, μία 
αγορά που ήδη έχεις ανοίξεις τη δουλεύεις συνεχώς για να υπάρξει το ποθητό 
τελικά αποτέλεσμα. 

Το θετικό με τους Ρώσους είναι ότι μέρος των διακοπών τους οι Ρώσοι θε-
ωρούν και το ταξίδι με το καράβι, όμως εκτιμά ότι είναι σημαντικό ατού και 
το γεγονός ότι ξεκινά η κατασκευή του νέου αεροδρομίου, που θα καλύψει, 
όχι μόνο για τους ρώσους τουρίστες, αλλά γενικότερα τους επισκέπτες από το 
εξωτερικό και την Ελλάδα. 

Στις ενέργειες που αφορούν στις δημόσιες σχέσεις, η Επιτροπή σε συνερ-
γασία με τους φορείς του τουρισμού, καλεί δημοσιογράφους έλληνες και ξέ-
νους και επιδιώκει την προσέλκυση τουριστικών πρακτόρων με παρουσιάσεις 
της Πάρου στο εξωτερικό. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή της Επιτροπής 
Τουρισμού στο road shou στη 
Γαλλία. Τι ακριβώς θα γίνει. 
Ένα πούλμαν ξεκινάει από 
το Παρίσι και για ένα 15νθή-
μερο, ίσως και περισσότερο, 
επισκέπτεται πόλεις της Γαλ-
λίας, όπου οι εκπρόσωποι 
διαφόρων χωρών παρουσι-
άζουν σε τουριστικούς πρά-
κτορες τους προορισμούς. 
Στο πούλμαν θα βρίσκεται 
και εκπρόσωπος του Δή-
μου Πάρου. Θα γίνει επίσης 
παρουσίαση της Πάρου ως 
προορισμός, στη Βιέννη και 
στις Βρυξέλλες. 

Τέλος, θα δοθεί βαρύτη-
τα στην εναλλακτική μορφή 
τουρισμού, των θαλάσσιων 
σπορ: Kitesurf  και Windsurf, 
χωρίς ωστόσο να αποκλεί-
ονται οι άλλες εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού.

Μία επίσης δράση είναι η 
διαφημιστική προβολή του 
νησιού. Θα γίνει διαφήμιση 
μέσω ιντερνετ, σε ραδιόφω-
να και τηλεοπτικά κανάλια, διαφήμιση σε λεωφορεία σε επιλεγμένες διαδρομές 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδιάζεται από την αρχή η ιστοσελίδα του 
Δήμου, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη και πλήρης πληροφοριών, προς το 
τέλος Ιανουαρίου. 

Μία πολύ καλή προβολή του νησιού μας, είναι τα γυρίσματα ντοκυμαντέρ 
και ταινιών στην Πάρο.  Όπως λέει η κ. Χανιώτη, φέτος ήρθαν πολλοί Ιταλοί στο 
νησί και το αποδίδει στην κινηματογραφική ταινία «Immaturi  il  viaggio” (Οι 
ανώριμοι – το ταξίδι), που γυρίστηκε πέρσι αποκλειστικά στην Πάρο.

Αμβέρσα – Λονδίνο
Για φέτος, η Επιτροπή Τουρισμού προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε μία 

από τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες αγορές του κόσμου στην Αμβέρσα. Με 
πολύ προσωπική εργασία των μελών της Επιτροπής, ετοιμάζονται συσκευα-
σίες με διάφορα τοπικά προϊόντα και βότανα της Πάρου.  Η χριστουγεννιάτικη 
αγορά ξεκινά στις 8 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 ή στις 12 του μήνα. 
Ο Δήμος Πάρου θα έχει το δικό του περίπτερο ή σαλέ και εκτός από τα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα θα υπάρχουν και θα διανέμονται τα έντυπα του Δήμου. 

Πολύ καλά πήγε και η συμμετοχή του Δήμου Πάρου στην τουριστική έκθεση 
του Λονδίνου η οποία ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε την Πέ-
μπτη 8 του μήνα. 

Η έκθεση του Λονδίνου, λέει η κ. Χανιώτη, είναι μία από τις μεγαλύτερες στην 
Ευρώπη. Ο Δήμος Πάρου συμμετείχε μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 Νίκος Συρμαλένιος στην ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η διέξοδος από την κρίση
έχει ταξικό πρόσημο»

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 
4 Νοεμβρίου στην Πάρο, η 
ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ΕΚΜ Πάρου – Αντιπάρου, 
στην οποία βασικός ομιλητής 
ήταν ο βουλευτής Κυκλάδων 
Ν.  Συρμαλένιος.

Ο βουλευτής άσκησε σκλη-
ρή κριτική στην τριτοκομματι-
κή Κυβέρνηση για την πολιτι-
κή της και τόνισε: Ο λαός, είναι 
ο καθοριστικός παράγοντας 
για την ανατροπή της κυβερ-
νητικής πολιτικής της εξαθλί-
ωσης. Χαρακτήρισε κρίσιμη τη 
φάση στην οποία βρισκόμαστε 
και σημείωσε, πως «…ακόμα 
και οριακά να περάσουν στη 
Βουλή τα μέτρα, η κυβέρνηση 
δεν θα μπορέσει να μακροημερεύσει, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει, δεν οδηγεί πουθενά, 
είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο».

Μας λένε, είπε,  ότι «τα μέτρα αυτά είναι μονόδρομος». Φυσικά, πρόσθεσε, «η διέξοδος από την 
κρίση έχει ταξικό πρόσημο. Είτε θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική της απόλυτης λιτότητας και της 
εξουθένωσης των εργαζομένων και των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας, στην Ελλάδα 
και στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, είτε θα βγούμε από την κρίση με κατάργηση των 
μνημονίων, με ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση του χρέους και των δανειακών συμβάσεων, με δι-
αγραφή μέρους του χρέους και αποπληρωμή του υπολοίπου με ρήτρα ανάπτυξης, με στόχο την 
παραγωγική και οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο κ. Συρμαλένιος εκτίμησε, ότι «αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό, πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο 
προς όφελος του λαού, και τόνισε, ότι «καθοριστικός παράγοντας για την ανατροπή αυτής της πο-
λιτικής, είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας». Γι’ αυτό και κάλεσε το λαό σε μεγάλο, μαζικό ειρηνικό 
ξεσηκωμό, με τη συμμετοχή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις.  Μόνο έτσι, κατέληξε, «μπορού-
με να ανατρέψουμε τη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση και να μπούμε σε μια ριζικά διαφορετική 
τροχιά διακυβέρνησης της χώρας…» 

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Ή θα παλέψουμε
ή θα χαθούμε

Η αστική τάξη, δηλαδή οι μεγαλοεπιχειρηματίες, 
οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεργολάβοι 
και ιδιοκτήτες των δελτίων των οχτώ, οι «έχοντες 
και κατέχοντες», και οι χρυσοπληρωμένες πένες 
της πασχίζουν να κάνουν σύμμαχο στη δική τους 
αγωνία τους εργαζόμενους.

Καμιά συμπάθεια για την αγωνία τους. Όλα αυτά 
τα λαμόγια έχουν κάψει κόσμο και κοσμάκη. Έχουν 
ρημάξει σπίτια. Έχουν κάνει ανθρώπους να ρωτάνε 
πρώτα την καρέκλα στο καφενείο πόσο κοστίζει για 
να κάτσουν και ύστερα την τιμή του καφέ.

Καμιά λύπηση. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες ακόμα 
και τη στιγμή που στα λογιστικά φύλλα τους κατα-
γράφουν ζημιές, δηλαδή γράφουν ότι έχουν λιγό-
τερο κέρδος απ’ ό,τι υπολόγιζαν, κερδισμένοι είναι. 
Ακόμα και τη στιγμή της απόλυτης καταστροφής 
τους, τότε που κηρύσσουν πτώχευση, ακόμα και 
τότε κερδισμένοι είναι (να μπορούσε κάθε θέση 
εργασίας να μιλήσει και να αποκαλύψει πόση υπε-
ραξία παράχθηκε από την εργασία του κάθε εργα-
ζόμενου που πέρασε από κει...).

Η αγωνία στον αστικό Τύπο μην και τυχόν δεν 
εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να 
περάσουν τα μέτρα, δεν πρέπει να προκαλεί καμιά 
αγωνία στους εργάτες. Ας βουλιάξουν όλοι μαζί. Οι 
εργάτες μπορούν χωρίς αφεντικά.

Μόνο αν νοιώσουν τη δύναμή μας θα σταματή-
σουν. Μόνο αν δουν τους εργαζόμενους αποφασι-
σμένους να σηκώνουν τα δικά τους τείχη, θα κά-
νουν πίσω. Τους φοβισμένους, τους αδύναμους και 
τους υποταγμένους δεν τους σέβεται κανείς.

Μ’ αυτούς που μπαίνουν στο σπίτι σου κι αρπά-
ζουν τη ζωή και το μέλλον σου, το αύριο το δικό 
σου και των παιδιών σου, δε διαπραγματεύεσαι. 
Πολεμάς!

Η ζωή δεν περιμένει, ούτε έχει κενά. Ας αποφα-
σίσουμε λοιπόν, κοιτώντας τον εαυτό μας στον κα-
θρέπτη. Ή θα παλέψουμε ή θα χαθούμε. 
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Δ. Τσιργής διοικητής Νοσοκομείου Σύρου

«Βουλιάζει» το σύστημα 
υγείας στα νησιά μας
    ΠΑΛΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
    ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η λύση για τον ίδιο και για όλους μας. ‘Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε 
το αυτονόητο. Πόρους για την υγεία που, σημαίνει, ανατροπή αυτής 
της πολιτικής που αποστεώνει τις δομές υγείας.

Κύριε Τσιργή, φημολογείται ότι έχετε δηλώσει πως σε πε-
ρίπου ένα – δύο μήνες τα δύο νοσοκομεία Σύρου και Νάξου 
δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης χρημάτων, 
είναι έτσι; 

Δεν δήλωσα αυτό. Βγάλαμε μια ανακοίνωση όπου επισημάνα-
με τα προβλήματα που έχει ο χώρος αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι αν 
πράγματι δεν υπάρξει ροή χρημάτων και αν τα ασφαλιστικά ταμεία 
δεν καταβάλουν τις οφειλές τους, τότε πολύ σύντομα, μετά από ένα 
μήνα θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή εξυπηρέτηση 
βασικών υπηρεσιών υγείας. 

Ποιο είναι το πρόγραμμα της χρηματοδότησης;
Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Το νοσοκομείο έχει έσοδα 

και έξοδα. Επιχορηγείται από το κράτος ελάχιστα, διότι δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμοι πόροι και το κύριο μέρος των εσόδων του προέρ-
χεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, που όμως  δεν πληρώνουν. Όλα 
τα νοσοκομεία της Επικράτειας αυτή τη στιγμή, έχουν να λάβουν τα 
απαιτούμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία, εδώ και δέκα μήνες. Συ-
νεπώς σήμερα όλα τα νοσοκομεία κινούνται με τα ταμειακά τους 
διαθέσιμα. 

Οπότε για το Κέντρο Υγείας Πάρου τι να περιμένουμε; Έχουν 
γίνει κάποιες προκηρύξεις, περιμένουμε κάποιους γιατρούς, 
θα έρθουν;

Θα έρθουν, ένας καρδιολόγος και ένας γυναικολόγος από τις νέες 
θέσεις των επικουρικών γιατρών, μέσα στο μήνα. Σήμερα Δευτέρα 
5 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Υπουργείο 
Υγείας. Εμείς προκηρύξαμε πάλι τέσσερις θέσεις επικουρικών για-
τρών. Να διευκρινίσω εδώ, ότι αυτές οι τέσσερις θέσεις πληρώνο-
νται από το νοσοκομείο της Σύρου. Καταβάλλονται δηλαδή, οι μισθοί 
και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, αποκλειστικά από τη μισθοδοσία 
μας, γιατί δεν επιχορηγούνται από το κρατικό ταμείο, ούτε από τον 
τακτικό προϋπολογισμό.

Έχουμε ένα προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο 8.600.000 
ευρώ. Κλείσαμε πέρσι περίπου στα 12.900.000 και σ’ αυτά, καταλα-
βαίνετε τι κόστος είναι για μας να εντάσσουμε και άλλες δαπάνες. 

Ένα πράγμα που επίσης θέλω να πω, είναι ότι η θέση των διοι-
κητών στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με ανθρώπους που παράγουν 
πολιτική. Δεν είναι έτσι. Δεν παράγουμε  εμείς πολιτική. Κάνουμε 
διαχείριση σ’ έναν οργανισμό. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός των 
πόρων,  η διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, εί-
ναι οι τροποποιήσεις, η αναδιάρθρωση των μηχανισμών διοίκησης, 
να παράξουμε περισσότερες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγεί-
ας, είναι να εντοπίσουμε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και να προτείνουμε τρόπους και μεθόδους αντιμετώ-
πισης. Και φυσικά δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό το κομμάτι, είναι και 
κοινωνικό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ανταποδοτικά να 
λειτουργήσουμε στο υγειονομικό κομμάτι κοινωνικά. 

Μου είπατε ότι θα έρθουν δύο γιατροί στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου. Οι θέσεις που προκηρύχτηκαν είναι τέσσερις, τι γίνε-
ται με τις άλλες δύο; 

Για τις άλλες δύο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Εδώ θα σας πω 
κάτι. Θα πρέπει η Πολιτεία να εισακούσει τις προτάσεις που έχουμε 
κάνει, για τα κίνητρα προς τους γιατρούς. Είχαμε υποβάλει πρόταση 
αναμόρφωσης του Οργανισμού γενικότερα, με καθορισμό προτε-
ραιοτήτων για τα νησιά, για ενίσχυση των νησιών όπως η Πάρος, 
η οποία, εκτός από τους μόνιμους κάτοικους δέχεται και ένα πολύ 
σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή όμως το υπουργείο, 
δεν ασχολείται με όλα αυτά. Το μόνο που έχει νόημα για το υπουρ-
γείο, είναι τα οικονομικά νούμερα. Εμείς έχουμε αντιτεθεί σ’ αυτό. 
Τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε τεράστια προβλήματα, γιατί δεν 
έχουμε πόρους. Αισθανόμαστε αδικημένοι, γιατί έχουμε άνιση κα-
τανομή των πόρων μεταξύ των νοσοκομείων της Επικράτειας. Με 
ρωτήσατε πριν αν σε δύο μήνες θα «βουλιάξει» το σύστημα. Η απά-
ντηση είναι ναι, βεβαίως και θα βουλιάξει αν δεν έχουμε πόρους. 
Πόσο καιρό θ’ αντέξουμε, αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώνουμε 
τις εταιρίες. Ποιος θα μας πιστώνει συνεχώς. Έχουμε 40% μείωση 
στο υγειονομικό υλικό και μέσα από αυτές τις περικοπές καλούμα-
στε να λειτουργήσουμε. Από τα στοιχεία που έχουμε, η Ρόδος επι-
δοτήθηκε με 2μιση εκατομμύρια ευρώ, τους δύο τελευταίους μήνες 
και η Σύρος με την Νάξο πήραν συνολικά 210.000 χιλιάδες ευρώ. Το 
υπουργείο διέθεσε μόνο αυτά τα χρήματα, γιατί τα οικονομικά νού-
μερα του νοσοκομείου της Σύρου φαίνονται καλά. Όμως, λογιστικά 
φαίνεται ότι πάμε καλά. Ταμειακά διαθέσιμα δεν έχουμε, γιατί δεν 
έχουμε εισπράξει. Είναι πολλά τα οφειλόμενα από τα ασφαλιστικά 
ταμεία που αν τα εισπράξουμε θα καλύψουμε σε σημαντικό βαθμό 
τα έξοδά μας. Αυτός λοιπόν, ότι λογιστικά φαινόμαστε καλά, δεν είναι 
λόγος και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μη επαρκή χρημα-
τοδότησή μας. 

Λύση, υπάρχει;
Υπάρχει. Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, ν’ 

απευθυνθούμε στο υπουργείο, Οικονομικών πρωτίστως και στο 
Υπουργείο Υγείας και ν’ απαιτήσουμε πόρους για την υγεία. Να 
ασκήσουμε πιέσεις.  Αν δεν δοθούν, ανεξαρτήτως προσώπων, δι-

οικητών κ.λπ., δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Τον κόσμο όμως δεν τον 
ενδιαφέρουν τα οικονομικά νούμερα. Ο κόσμος και δικαίως, θέλει 
όταν πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας να εξυπηρετείται. Να υπάρχουν 
γιατροί και νοσηλευτές. Η έλλειψη του παιδιάτρου στην Πάρο είναι 
μείζον θέμα. Και στη Σύρο που το νοσοκομείο έχει 120 κλίνες, υπάρ-
χει ένας παιδίατρος μόνο. 

Τώρα κάνουμε κάποιες προσπάθειες να πάνε στα νησιά κλιμάκια. 
Αυτή την περίοδο στην Πάρο είναι ένα εμβολιαστικό συνεργείο για 
τον εμβολιασμό τον αντιφυματικό. Και θα ετοιμάσουμε κλιμάκιο και 
με καρδιολόγους για την εξέταση των μαθητών. Αυτά είναι πρωτο-
βουλία του νοσοκομείου Σύρου και  πρέπει να καλύψουμε και τα 
24 νησιά. 

Σε ότι αφορά στο ΕΚΑΒ;
Υπάρχουν προβλήματα. Το ΕΚΑΒ είναι κομμάτι του ΕΣΥ, αλλά 

δεν ελέγχεται από το νοσοκομείο της Σύρου, ελέγχεται από το 
ΕΚΑΒ. Εμείς, στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουμε κάνει το μάξι-
μουμ. Υπάρχει έγγραφο δικό μου, που ρυθμίζει τα θέματα βαρδιών 
του ΕΚΑΒ. Γιατί τα πληρώματα του ασθενοφόρου θα πρέπει να εί-
ναι πλέον κοινά με το υπηρετούν ανθρώπινο δυναμικό των οδη-
γών που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας. Να είναι δηλαδή κοινά τα 
προγράμματα, ώστε να εξασφαλίζεται πρωτίστως η ασφάλεια των 
πολιτών. Εκεί που έχει σκοντάψει το θέμα αυτό, είναι ότι το ΕΚΑΒ 
απαιτεί σε κάθε βάρδια δύο άτομα. Εμείς λοιπόν, ρητώς είπαμε ότι 
αυτό που προέχει είναι να καλύπτονται επαρκώς έστω και με ένα 
άτομο οι βάρδιες των ασθενοφόρων. Εχουμε περιγράψει ένα μηχα-
νισμό που θα πρέπει ν’ ακολουθείται με τις κλήσεις των τηλεφώνων. 
Αν δηλαδή ένα περιστατικό είναι πολύ βαρύ τότε να ενεργοποιείται 
ο νοσηλευτής της βάρδιας ή ο αγροτικός γιατρός για να συνοδέψει 
τον οδηγό. Αυτό στην πράξη δεν εφαρμόζεται και έχουμε αυτά τα 
αποτελέσματα. Εμείς να ασκήσουμε διοικητικό έλεγχο στους υπαλ-
λήλους του ΕΚΑΒ δεν μπορούμε. Απλά, επισημαίνουμε στο υπουρ-
γείο τα προβλήματα, τα επισημαίνουμε στο ΕΚΑΒ και επιζητούμε 
τη συνεργασία. Έχουμε μιλήσει και με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ  γι’ 
αυτό το ζήτημα, έχουμε τη συναίνεσή του να προχωρήσουμε και 
περιμένουμε να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν μπορούμε να θρηνού-
με ανθρώπους. Απ’ όσο γνωρίζω, στα περισσότερα Κέντρα Υγείας 
εφαρμόζεται. 

Γενικώς πάντως το Κέντρο Υγείας Πάρου έχει πολλά προ-
βλήματα, τα γνωρίζετε, τι μπορεί να γίνει, δεν ελέγχετε για 
το πώς λειτουργεί;

Βεβαίως και ελέγχουμε. Όμως το Κέντρο Υγείας έχει επιστημονι-
κό Διευθυντή, αλλά δεν έχει Διοίκηση, παρά τις εκκλήσεις μας προς 
τη ΔΥΠΕ. 

Εγώ δεν θέλω να γίνω ούτε βουλευτής, ούτε είμαι πολιτικός. Εγώ 
υπηρετώ αυτή τη στιγμή το σύστημα διαχειριστικά, οικονομικά και 
υγειονομικά. Είμαι 27 χρόνια στο χώρο της υγείας. Όμως, επανα-
λαμβάνω, δεν παράγω εγώ πολιτική. Το αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει διοίκηση στο Κέντρο Υγείας Πάρου, δεν αφορά το νοσοκομείο 
Σύρου. 

Τα προβλήματα είναι λοιπόν πολλά. Η πολιτική που αυτή τη 
στιγμή επιβάλλεται από την Πολιτεία για τον τομέα της υγεί-
ας, σας εκφράζει; 

Όταν κλήθηκα ν’ αναλάβω αυτή τη θέση, είπα από την αρχή πως 
θα πρέπει να γίνουν ομάδες, να μοιραστεί το μάνατζμεντ. Και αυτό 
προσπαθήσαμε με την ομάδα που έχουμε στη Σύρο να το εφαρμό-
σουμε. Αν αυτό δεν προχωράει, κάποια στιγμή αναρωτιέσαι αν θα 
πρέπει να συνεχίσεις ή όχι. Αν θα είσαι δηλαδή μέρος αυτού του 
συστήματος ή δεν θα είσαι. Εγώ πάνω σ’ αυτό προβληματίστηκα 
πάρα πολύ. Γιατί για τον κόσμο, το ακούσαμε και αυτό, είσαι ο κυ-
βερνητικός υπάλληλος. Όσοι λοιπόν, δεν γνωρίζουν τι κάνουμε στο 
νοσοκομείο της Σύρου, ας έρθουν αν το δουν και μετά να μας χαρα-
κτηρίσουν κυβερνητικούς υπαλλήλους. Αυτή είναι η απάντησή μου 
σ’ αυτό. Είμαι άνθρωπος ήπιων τόνων, αλλά τρελαίνομαι μ’ αυτή την 
αβίαστη κριτική. Προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία 
και σ’ ένα βαθμό το καταφέραμε, έχουμε απλοποιήσει τις διαδικα-
σίες στο νοσοκομείο, έχουμε παράξει πολιτική υπέρ της  αξίας του 
πολίτη, αλλά δεν φτάσαμε εκεί που πραγματικά «καίει το σίδερο». 
Στην Πάρο, στη Νάξο, στην Μήλο, στην Ιο… Και δεν φτάσαμε εκεί 
γιατί δεν είχαμε κυβερνητική βοήθεια. 

Το σκέφτηκα λοιπόν πάρα πολύ και ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ. 
Τι ήταν αυτό που σας κράτησε;
Αυτό που με κράτησε, ήταν το συναίσθημα εδώ στη Σύρο κά-

ποιων ανθρώπων, κάποιας ομάδας που με παρακίνησε να μείνω 
λίγο ακόμη, όχι μόνο εγώ, αλλά  ένα επιτελείο ανθρώπων εδώ στην 
Σύρο έχουμε παραμείνει. Από την άλλη όμως, δεν είμαστε διατεθει-
μένοι να παραμείνουμε εσαεί. Όταν αισθανθούμε ότι μας ξεπερνά-
νε όλα τα πράγματα, όλες οι καταστάσεις που διαχειριζόμαστε, τότε 
από σεβασμό και προς τους πολίτες και προς τους εαυτούς μας, θα 
παραιτηθούμε. Γιατί η παραίτηση αυτή τη στιγμή, δεν είναι  πράξη 
δειλίας, είναι πράξη προστασίας και σεβασμού του εαυτού μας και 
των πολιτών. 

Τι γίνεται με τις ΕΔΕ εις βάρος γιατρών του Κέντρου Υγεί-
ας;

Και οι δύο πειθαρχικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη. Η μία περί-
πτωση έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ανώτερο Πειθαρχικό όργανο της 
ΔΥΠΕ. 

Η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με το νοσοκο-
μείο της Σύρου προχωρά σε σύμβαση μαζί του για την υλο-
ποίηση προγράμματος «Πρόληψη και προαγωγή υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. 
Για τι ακριβώς πρόκειται;

Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Πουσσαίου και αποφασίσαμε σε συνεργασία να δημιουργήσουμε 
κλιμάκια ιατροκοινωνικά και να προβούμε σε προληπτικού τύπου 
εξετάσεις (αιματολογικές, test Pap  κ.λπ.), σε όλα τα νησιά των Κυ-
κλάδων. Αυτό το πρόγραμμα θα έχει ορίζοντα δύο χρόνια. 

Δήλωση του
Κ. Αργουζή

Ο αγώνας για καλύτερες παροχές 
στο τομέα της Υγείας στην Πάρο και 
την Αντίπαρο ξεκίνησε με πρωτο-
βουλία φορέων του νησιού, που 
επιμένουν να είναι ζωντανοί και 
δραστήριοι με έργο αξιόλογο στον 
πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στον 
αθλητισμό στο γυναικείο κίνημα 
και εσχάτως παρέχοντας επισιτιστι-
κή βοήθεια στο συνάνθρωπο, που 
χτυπήθηκε και χτυπιέται από την 
οικονομική ανέχεια που επέβαλλαν 
στη χώρα μας οι ξένοι δανειστές 
και όσοι ντόπιοι συνεργάζονται μαζί 
τους, απεργαζόμενοι ακόμη μεγα-
λύτερα δεινά για το λαό μας.

Το συντονιστικό όργανο, που συ-
γκροτήθηκε από φορείς του νησιού 
μας, αποφάσισε να απευθυνθεί στο 
λαό της Πάρου και της Αντιπάρου 
προκειμένου να τον ενημερώσει 
για την απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί στο Κέντρο Υγείας εξαιτί-
ας της υποστελέχωσής του κυρίως 
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό.

Από τις ενημερωτικές αυτές συ-
γκεντρώσεις που προγραμματί-
στηκαν και θα πραγματοποιηθούν 
σε όλα τα χωριά και την πρωτεύ-
ουσα του νησιού,  είναι βέβαιο ότι 
θα προκύψει μια σημαντική διαπί-
στωση: η διάθεση του κόσμου να 
συμμετάσχει σ΄ αυτές και να πάρει 
μέρος στις κινητοποιήσεις που προ-
ετοιμάζονται.

Εάν υπάρξει ανταπόκριση, τότε θα 
έχει γίνει το πρώτο σπουδαίο βήμα, 
που θα επιτρέψει στο συντονιστικό 
των φορέων να προχωρήσει στα 
επόμενα, τα οποία θα δώσουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα 
στο πρόβλημα και θα απαιτήσουν, 
με τη μέγιστη δυνατή πίεση που θα 
ασκηθεί  προς τους κυβερνώντες, 
την άμεση επίλυση του προβλήμα-
τος .

Η προσπάθεια που έχει αναλη-
φθεί  δεν είναι εύκολη, αποτελεί 
όμως μονόδρομο και πρέπει να 
προστατευθεί  από κάθε εκμετάλ-
λευση που ίσως επιχειρηθεί από 
κομματικούς μηχανισμούς  ή δημο-
τικές παρατάξεις, που όμως  έχουν 
χρέος να στηρίξουν ενεργά  τους 
φορείς και να συμπορευτούν μαζί 
τους στην κοινή προσπάθεια για την 
προστασία της υγείας  όλων μας και 
ιδιαίτερα των παιδιών μας.

Ο Δήμος επιβάλλεται να διαθέσει 
όλο το μηχανισμό του στην κοινή 
προσπάθεια και η τοπική Εκκλησία 
οφείλει να συνδράμει,  με την επιρ-
ροή της και με τον ενωτικό της λόγο, 
το έργο του συντονιστικού των φο-
ρέων της Πάρου και της Αντιπάρου.

Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και 
οι δύο περιφερειακοί μας σύμβου-
λοι και από το βήμα του Περιφερει-
ακού συμβουλίου.

Από την κοινή αυτή προσπάθεια 
δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας να 
απουσιάσει.
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...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 τη δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

τηλ: 22840 53555

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Επιτοίχιο ηµερολόγιο 7 φύλλων Α4 µε σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 270 €

αυτό το είδες;

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” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Ηµερολόγιο επιτραπέζιο “πυραµίδα” 10χ21 µε 7 φύλλα και σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 250 €

Λαϊκές συνελεύσεις

Για την
υγεία μας

Στην Πάρο, συνεχίζεται ο αγώνας 
για τη διεκδίκηση καλύτερων συν-
θηκών υγείας στο νησί μας, με την 
ενημέρωση προς το παρόν, όλων 
των κατοίκων του νησιού. Η πρώ-
τη λαϊκή συνέλευση έγινε την πε-
ρασμένη Τετάρτη στα Μάρμαρα και 
σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 
θα γίνει στον Πρόδρομο, στις 7 το 
βράδυ στη Δεξαμενή. 

Το υπόλοιπο πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Αγκαιριά: Κυριακή 11 Νοεμβρί-
ου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Λεύκες: Τετάρτη 14 Νοεμβρί-
ου στο Κοινοτικό Μέγαρο στις 7 το 
βράδυ.

Κώστος: Παρασκευή 16 Νοεμ-
βρίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα 
του συλλόγου στον Άγιο Αθανάσιο.

Νάουσα: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 
στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του 
Νηρέα. 

Μάρπησσα: Τετάρτη 21 Νοεμ-
βρίου στις 7 το βράδυ στην Αγροτο-
λέσχη.

Το συντονιστικό όργανο των φο-
ρέων του νησιού τονίζει πως «η 
συμμετοχή όλων είναι αναγκαία 
όσο ποτέ άλλοτε». Να ενημερω-
θούμε για «την τραγική κατάσταση 
που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας» 
και όλοι μαζί  ν’ αγωνιστούμε για 
καλύτερες συνθήκες υγείας στο 
νησί μας. 

Σινεμά στον Νηρέα

«Οι γυναίκες του
τελευταίου ορόφου»

Με τη γαλλική κωμωδία «Οι Γυναίκες του Τελευ-
ταίου Ορόφου» (Les Femmes du 6eme Etage), 
συνεχίζονται οι  κινηματογραφικές προβολές στη 
Λέσχη του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας»,  την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου στις 19:30. Η ταινία τιμήθηκε φέτος στα 
César με τα βραβεία Β’ Γυναικείου ρόλου (για τη 
μούσα του Almodovar, Carmen Maura), Κοστου-
μιών και Σκηνογραφίας.

Υπόθεση: Παρίσι, 1960. Ο Ζαν-Λουί Ζουμπέρ 
(Fabrice Luchini), ένας ευκατάστατος χρημα-
τιστής και σοβαρός οικογενειάρχης, ζει ήρεμα, 
αλλά βαρετά με την ψηλομύτα γυναίκα του Σου-
ζάν (Sadrine Kiberlain) και τα δυο κακομαθημένα 
βλαστάρια τους. Όμως ο κόσμος τους θα έρθει τα 
πάνω κάτω, όταν στον τελευταίο όροφο του σπι-
τιού τους μετακομίζει μια πολύχρωμη και ζωηρή 
παρέα από Σπανιόλες, που εργάζονται ως οικιακές 
βοηθοί στην πολυκατοικία. Ο Ζαν-Λουί θα συνδε-
θεί αναπάντεχα μαζί τους, ιδιαίτερα με τη δυναμι-
κή Κονσεπσιόν (Carmen Maura) και κυρίως με τη 
γοητευτική ανιψιά της, Μαρία (Natalia Verbeke), τη 
νέα υπηρέτρια της οικογένειάς του, που θα τον κά-
νουν να εκτιμήσει τις απλές χαρές της ζωής. Μπο-
ρεί όμως ν’ αλλάξει ένας άντρας της ηλικίας του; 

Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους.

Επιμορφωτική ποδηλατική βόλτα 

Νέο ραντεβού τον Δεκέμβριο
Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου πραγματοποι-

ήθηκε η ποδηλατική βόλτα που διοργάνωσε 
η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με τη συνεργασία του Ποδη-
λατικού Ομίλου Πάρου,  ξεκινώντας από  το 
Μουσείο Όθωνα Κάπαρη στη Νάουσα και 
τερματισμό στο Μουσείο Νικόλαος Περα-
ντινός στη Μάρπησσα.

Οι συμμετέχοντες μικροί και μεγάλοι φίλοι 
του ποδηλάτου είχαν την ευκαιρία να ξενα-
γηθούν από τον κ. Γιάννη Βασιλειόπουλο 
στο Μουσείο Όθωνα Κάπαρη  και στη συνέ-
χεια ποδηλατώντας μέσω του επαρχιακού 
δρόμου Νάουσας – Μάρπησσας, περνώ-
ντας από το χωριό Μάρμαρα, να τερματί-
σουν στον αύλειο χώρο του Μουσείου Νι-
κόλαος Περαντινός. Η θερμή υποδοχή από 
τους κατοίκους της Μάρπησσας,  αλλά και 
του  Προέδρου της  Τοπικής Κοινότητας κ. 
Αντώνη Ραγκούση, ενθουσίασε τους ποδη-
λάτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξε-
κουραστούν και να ξεδιψάσουν γευόμενοι 
τα εδέσματα και τα αναψυκτικά που είχαν 
ετοιμαστεί με την φροντίδα της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Στη συνέχεια επακολούθησε ξενάγηση στους 
χώρους του Μουσείου από την κ. Κατερίνα Ραγκούση.

Όλοι οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους έμειναν κατενθουσιασμένοι τόσο από την 
ποδηλατική βόλτα όσο και από τον σκοπό της εκδήλωσης που ήταν η γνωριμία των φί-
λων του ποδηλάτου με τον πολιτιστικό πλούτο της Πάρου. Επίσης, οι ενήλικες έμπειροι 
ποδηλάτες δίδαξαν την άψογη ποδηλατική τους συμπεριφορά στους μικρότερους φί-
λους μας. Οι ποδηλάτες ανανέωσαν το ραντεβού τους στις 2 Δεκεμβρίου για τον αγώνα 
Mountain Bike που θα διεξαχθεί στις Λεύκες. 

Διάσωση από τους πυρο-
σβέστες μιας γατούλας 

που έπεσε σε άδειο 
πηγάδι βάθους 12μ.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αγοράστε δικό 
σας σπίτι αντί του ενοικίου 
σας σαν δόση και με πολύ 
μικρή προκαταβολή. 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

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

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ πωλείται, α-
πό ενισχυμένο μπετό 2 Χ 3, 
δεν απαιτείται οικοδομική 
άδεια. Τιμή 3.600,00 €. Τηλ.: 
6937098076. 

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-

φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 145.000€ Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα 
θαλάσσης, βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος, 
108.000 €. Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Τηλ. 693228576

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 165.000€. 
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 205.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 100τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
115.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται 

διαμέρισμα δυάρι 42τμ, με 
θέση πάρκινγκ. Κατασκευής 
2005. Τηλ: 6977771341

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

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 

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλείται κτή-
μα 2,5 στρέμματα με πηγάδι 
(είχε χωματουργική χρήση), 
26.000 €. Τηλ. 6945383262 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΣΩΤΗΡΕΣ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), ενοικιάζεται 
νεόκτιστη μονοκατοικία με 
3 υπνοδωμάτια, βεράντες, 
κήπο. Τηλ: 2284091058, 
6932316389.

ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(διασταύρωση Λευκών – 
Νάουσας), ενοικιάζονται 
δύο καταστήματα, 94 τμ και 
70 τμ, μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν και ως ενιαίος 
χώρος, κατάλληλα και για α-
ποθήκες. Τηλ. 2284021382, 
6945973303.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ενοι-
κιάζονται, καινούριες, 
επιπλωμένες, φουλ εξοπλι-
σμός, από 250,00-280,00 
ευρώ. Τηλ.: 6937098076, 
6937623245 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΑΤΟΥ-
ΜΕΝΟΣ), ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες και δυάρια ε-
πιπλωμένα με air-condition, 
σε συγκρότημα κατοικι-
ών με θέα και κήπο. Τηλ.: 
6948506456, 6939998399 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία - μεζονέτα 
135 τμ, 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, σαλόνι με τζάκι, θέρ-
μανση, ηλιακός, μεγάλες 
βεράντες. Τηλ.: 2284023825, 
6937610754 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καλάμι), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα, 1 υ/δ, 
καινούριο, μερικώς επιπλω-
μένο, αυτόνομη θέρμανση, 
θέα λιμάνι, μόλις 3,5 χλμ από 
Παροικία. Τηλ. 6944711141 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. 
Ελένη), ενοικιάζονται χώ-
ροι για γραφεία. Τηλ.: 
6977403535.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαμέρισμα 43τμ, 
δύο κρεβατοκάμαρες, wc, 
πλήρως επιπλωμένο, air 
condition. Τηλ: 6971894482.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (1 χλμ 
από Παροικία),  ενοικιάζεται 
3άρι σπίτι, 85 τμ, με αυτόνο-
μη θέρμανση, air-condition, 
1ος όροφος, με θέα προς τη 
θάλασσα, μεγάλη βεράντα 
και αυλές. Τηλ.: 6973366992 

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χω-
ριό), ενοικιάζεται 
επιπλωμένο σπίτι, χωρίς 
υγρασία, τιμή 250,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284042660, 
2284043195, 6932656851 
(Βιτζηλαίου Παρασκευή) 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ-
ΦΕ-ΜΠΑΡ, στην 
παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρή) πω-
λείται. Τηλ.: 6974960256, 
6977286865 

ΤΑΒΕΡΝΑ πωλείται στην 
Παροικιά, πλήρως εξο-
πλισμένη με ξυλόφουρνο, 
15ετους λειτουργίας. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 2284021985, 
6937275675. 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πε-
πειραμένη ζητείται, για 
συνεργασία με κομμωτήριο. 
Τηλ.: 2284024827

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 24 ετών, πτυ-
χιούχος νοσηλεύτρια, ζητά 
εργασία. Οποιαδήποτε άλλη 
θέση εργασίας συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970831158 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 
αναζητεί εργασία, ως μα-
γείρισσα, φύλαξη παιδιών 
ή ηλικιωμένων, πωλήτρια, 
ή οποιαδήποτε άλλη εργα-
σία είναι συζητήσιμη. Τηλ.: 
2284025182, 6972117399 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
παραδίδονται, για όλα τα ε-
πίπεδα, από Junior μέχρι και 
Proficiency. Υπεύθυνη προε-
τοιμασία για πτυχία Michigan 
και Cambridge.  Τηλ.: 
6974956912 

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ζητεί ο-
ποιαδήποτε εργασία σχετικά 
με καθαρισμούς γραφείων 
ή οικιακές εργασίες, καθώς 
επίσης και  βοηθητικές ερ-
γασίες εστιατορίου (λάντζα, 
βοηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση.  Τηλ.: 6977248885 

ΓΡΑΦΕΙΟ (SATO) με θέ-
ση για υπολογιστή πωλείται 
καθώς και καρέκλα. Τηλ.: 
6932600990.

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ OLEFINI 
TYPE K-36 πωλείται, σε 
άριστη κατάσταση, τιμή κό-
στους. Τηλ.: 2284051908 
(ώρες καταστημάτων) 

20ΗΜΕΡΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ (1-20 
Νοεμβρίου), στο κατάστημα 
ηλεκτρικών ειδών Βιώνης 
Στέλιος. Τηλ. 2284022707 

HYUNDAI ATOS PRIME 
πωλείται, μοντέλο ‘05, 1000 
cc, 69.000 km, τιμή 3.000 
ευρώ. Τηλ:  6937193841

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ για πά-
χυνση πωλούνται. Τηλ.: 
6936630922.

HYUNDAI MATRIX πωλεί-
ται, μοντέλο 2005, 1600cc, 
άριστη κατάσταση, τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6937500610 

ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΞΥΛΟΥ, μάρκας ELCON, 
πωλείται, διαστάσεις κά-
θετης κοπής 1,85 cm, 
οριζόντιας κοπής 3,70 cm. 
Τηλ.: 6972832496

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

διαφηµίσεις
δούναι λαβείν

paros-vacations.com
φωνή της πάρου

σχεδιασµός
& φιλοξενία ιστοσελίδωνεπικοινωνία διαφήµιση

internet
εκτύπωση

δείτε το νέο µας website smileweb.gr

κάρτες

αφίσες

διαφηµιστικά έντυπα

ηµερολόγια

επαγγελµατικό δώρο

Αγ. Ελένη, Παροικία | τηλ.: 22840 28025 | e-mail: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr
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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.

NOVEMBER 2012
 
Food distribution to those in need organized 
by the Paros Women's Association Ariis 
every Mon 9.15-10.15am at the Paros Rock, 
Potami, Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-
732-5919 & 693-667-0556. 

9 Nov, 7am, Liturgy at Ekatontapyliani 
for Aghia Theoktisti, Paros’s patron saint, 
followed by procession around Paroikia 
around 10am. Schools and some offices/
shops usually closed in Paroikia.
 
9 Nov, 8.45pm, Movie (French) "Les Femmes 
du 6eme Etage" (Οι Γυναίκες του Τελευταί-
ου Ορόφου) and Jeffrey's Jazz melodies on 
piano at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 
Giorgos on 694-484-5372, http://www.
facebook.com/groups/321073924574181/

10-11 Nov, 9.30am, 2nd CPR/First aid 
course (in Greek, but with English literature) 
organised by the Marpissa Women's 
Association at the Agrotoleschi Hall, 
Marpissa. Open to all. Free of charge.  Info: 
Maria 694-508-3520.
 
10 Nov, 3pm, XON (Folkdance Group of 
Naoussa) hike from Aspro Chorio to Marpissa 

starting from the Church of Zoodochou Pigis, 
Aspro Chorio and finishing at the football 
pitch in Marpissa. Info: 697-475-7611,  info@
paros-xon.gr
 
11 Nov, Ag.Minas Festival at the monastery 
in Marathi.
 
11 Nov, 1pm, Raki celebration with live 
music from Crete at the Marathi Restaurant, 
Marathi, organised by the Cretan Association 
of Paros ‘Psiloritis’. Entrance 12€. Info: 697-
220-7537, 697-739-0855.
 
11 Nov, 7.30pm, Movie (French) "Les 
Femmes du 6eme Etage" (Οι Γυναίκες του 
Τελευταίου Ορόφου) at the Nireas Hall, 
Naoussa.
http://www.facebook.com/pages/Κι-
νηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέ-
ας/242656309125609
 
11 Nov, 8pm, "Breathe Together" 11/11 One 
Day event at Tao's Centre, Ambelas.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/110362419124906/
 
16-18 Nov, AIMODOSIA - Blood donation on 
Fri 16 (9am-1pm & 5-8.30pm) at the Naoussa 
medical station and on Sat 17 (8.30am-1pm 
& 5-8.30pm) & Sun 18 (9am-1pm & 5-9pm) 
at the Paroikia health centre. If you want to 
donate, get an early night, don’t drink or take 
any pills. Info: 22840-21297 & 22843-60000.
 
17 Nov, Anniversary of the  Polytechnio, the 
1973 sit-in at the Athens Polytechnic which 
led to the fall of the military dictatorship in 
1974.  Annual Dromos Eleftherias (Road of 
Freedom) races start around 3pm from the 
main square in Alyki with children from all 
the elementary (dimotika) schools of Paros 
and Antiparos participating. Info: Alexandros 
693-693-5591.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός

Τμήμα μπάσκετ

Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεμβρίου οι ομά-
δες μπάσκετ παίδων και κορασίδων του ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκού έλαβαν μέρος σε 4 αγώνες στη 
Σαντορίνη, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Το Σάββατο 3/11 
Άτλαντας - Μαρπησσαικός 108-19(παιδικό)
ΑΜΕΣ Μρπησπησσαικός :(Μουρογιάννης) 

Προμπονάς,Κεχαγιάς,Τριαντάφυλλος 6,Βερνίκος 
4,Κυδωνιευς,Μπουραντάς 2,Μαρινάκης 2,Θαλλα-
σινός 2,Μπαρπαρήγος,Φοίφας,Δαμουλάκης 3.

Πανιώνιος - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 22-61(κορα-
σίδες)

ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός:(Μουρογιάννης) Τσιγώνια Δ. 2,Δαμουλάκη 2,Καλακώνα Β.,Μπου-
ραντά 2,Πραμμάτια 2,Γκεμπόρις 6,Καπούτσου 5,Καλακώνα Μ. 23,Τσιγώνια Μ. 4,Λαουρά-
κη 15.

Κυριακή 4/11
Πανιώνιος - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 47-62(παιδικό)
ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός:(Μουρογιάννης)Προμπονάς,Κεχαγιάς 2,Τριαντάφυλλος 8,Βερνί-

κος 22,Κυδωνιευς 10,Μπουραντάς,Μαρινάκης 2,Θαλλασινός,Μπαρμπαρήγος 2,Φοίφας 
2,Δαμουλάκης 14.

Άτλαντας - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 63-30(κορασίδες)
Δεκάλεπτα: 14-10/24-03/09-14/16-03.
ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός:(Μουρογιάννης) Τσιγώνια Δ. ,Δαμουλάκη,Καλακώνα Β. 1,Μπου-

ραντά 8,Πραμμάτια,Γκεμπόρις,Καπούτσου 6,Καλακώνα Μ. 12,Τσιγώνια Μ.,Λαουράκη 3.
Στην εκδρομή αυτή ακολούθησαν  πολλοί γονείς και φίλαθλοι του Μαρπησσαϊκού και 

τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαραστασή τους.
Ευχαριστούμε επίσης την Blue Star Ferries & το Erkyna Travel για τη χορηγία και τη 

συνεργασία τους.
Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι και στους επόμενους  εκτός έδρας αγώνες, 

θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και άλλες εκδρομές.

Ανακοίνωση PAWS
Τώρα που κλείσαμε τα εποχιακά ξενοδοχεία και 

εστιατόρια στα εξοχικά σπίτια μαζεύονται πολλές γά-
τες, όσα μένουν ανοιχτά. Για να μειωθεί το πρόβλη-
μα ο Σύλλογος προτείνει οι ιδιοκτήτες να δουλεύουν 
μαζί μας για να στειρώνονται οι γάτες και να οργα-
νωθεί χειμερινό τάισμα για τις γατοκοινότητες. Για 
περισσότερες πληροφορίες Τηλ 22840-42073 - Κιν 
6951 851 575.

Δώστε αίμα,
δώστε Ζωή!

Ο Σύλλογος Εθελοντών  Αιμοδοτών Πάρου – Αντι-
πάρου προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή αιμο-
δοσία, που θα πραγματοποιηθεί από το συνεργεί αιμο-
ληψίας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 9.00 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο αγροτικό Ιατρείο 

Νάουσας. 
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 8.30 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 8.30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.
Κυριακή 18 Νοεμβρίου 9.00 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 900 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.
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2013-2014

Και στην κρίση χρειαζόµαστε... τον οδηγό µας!

Τα σκαλιά στο Κοινοτικό Μέγαρο των Λευκών είχαν φθαρεί και ήσαν επικίνδυνα. Κατα-
σκευάζονται από την αρχή για την ασφάλεια όλων μας

Από τα έργα που ξεκίνησαν στην Αντίπαρο για το μεγάλο έργο της Αποχέτευσης

«Βουλιάζουν» τα νοσο-
κομεία της Σύρου και της 
Νάξου. Οι χρηματοδοτήσεις 
έχουν κοπεί. Ο ΕΕΟΠΥ δεν 
πληρώνει. Και εμείς οι νη-

σιώτες, έρμαια της πολιτικής 
που μας εξαθλιώνει. Πως θ’ 
αντιμετωπίσουμε αυτή την 

κατάσταση;
Ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωσή μας και ο αγώνας έως 

την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Οι αποφάσεις των συ-
ντονισμένων φορέων του νησιού μας, με τις κατά τόπους 
λαϊκές συνελεύσεις και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών 
μας, πρέπει να υποστηριχτούν απ’ όλους μας δυναμικά. 

Σ’ αυτό τον αγώνα κανένας δεν περισσεύει. Κανένα 
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Δεν χωράνε παραταξια-
κές μικροπολιτικές ύστερες σκέψεις. Δεν υπάρχουν καλοί 
και κακοί. Όλοι, όσοι πιστεύουν στον δίκαιο αγώνα μας, 
έστω και όψιμα, έχουν θέση σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Απέναντί μας έχουμε την πιο σκληρή πολιτική που μας 
έχει οδηγήσει στην απογοήτευση και την απελπισία και το 
μόνο που μπορεί να βάλλει φραγμό είναι η ενότητά μας και 
η αποφασιστικότητά μας έως το τέλος…     

Δύο μεγάλα έργα είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες 
στα νησιά μας. Στην Πάρο ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο 
αεροδρόμιο και στην Αντίπαρο ο ανάδοχος άρχισε το σκά-
ψιμο για την αποχέτευση του νησιού.

Δύο μεγάλα έργα που θα προσδώσουν αξία στα νησιά 
μας και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και ενώ θα έπρεπε όλοι 
(βλέπε αντιπολιτεύσεις), να είναι ευχαριστημένοι και να εύ-
χονται να ολοκληρωθούν στο σωστό χρόνο, έχουν αρχίσει 
τις μεμψιμοιρίες. Αντί να αγωνιούν για τα δύο αυτά έργα, 
για να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, σκέπτονται τις 
επερχόμενες δημοτικές εκλογές και… αγχώνονται για την 
επιτυχία Ραγκούση - Λεβεντάκη. 

Πολιτική μικροψυχία λέγεται αυτό και όταν έρθει η ώρα, 
μάλλον θα πρέπει οι ψήφοι που θα πάρουν, να τους… στέλ-
νουν, όχι στον Δήμο, αλλά  στα σπίτια τους!

 Για την κατάργηση των Εφοριών, βασικό επιχείρημα 
των υπουργών ήταν ότι όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι 
πάνω από 45 εργασίες στην Εφορία, που γίνονται σήμερα 
χειρόγραφες, με την κατάργηση του κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων μας έλεγαν ότι θα καταργηθούν και αυτές. 

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η κατάργηση της 
κατάργησης του Κ.Β.Σ. πήρε παράταση για ένα χρόνο και… 
βλέπουμε. Η εφορία, σύμφωνα με την επίσημη απόφασή 
τους θα πάει στην Νάξο. Άρα, υποχρεωτικά θα έχουμε 
ταξίδια και κατ’ επέκταση επιπλέον επιβάρυνση για κάθε 
φορολογική μας υποχρέωση. Μας φλόμωσαν στα ψέματα 
για να μας καθησυχάσουν και να μην αντιδρούμε στην κα-
ταστροφή της ζωής μας. 

Στην Πάρο όμως η Εφορία παραμένει υπό κατάληψη και 
οι επαγγελματικοί φορείς επιμένουν σε αγωνιστική κατεύ-
θυνση.

Σήμερα, κατά μέσο όρο στην  Εφορία της Πάρου 
εξυπηρετούνται από όλες τις υπηρεσίες, περίπου 200- 250 
άτομα. Αν αύριο χρειαστεί, οι μισοί από αυτούς να πάνε 
στην Νάξο, έχουμε τα εξής δεδομένα: 100 άτομα που κατά 
μέσο όρο θα ταξιδέψουν, θα χρειαστούν περίπου 100 
ευρώ, για εισιτήρια, φαγητό και ύπνο, σύνολο 10.000 ευρώ 
την ημέρα. Αν αυτό γίνεται τις 20 ημέρες που η Εφορία δέ-
χεται κόσμο, έχουμε 200.000 ευρώ, που θα φεύγουν από 
τις τσέπες των Παριανών και των Αντιπαριωτών (που δεν 
υπάρχου) και θα πηγαίνει στις τσέπες των γειτόνων μας.

Με τα χρήματα αυτά, εξασφαλίστηκε η προεκλογική εκ-
στρατεία του Ναξιώτη βουλευτή – υπουργού που συνέλα-
βε το σχέδιο εξόντωσής μας.

Δικαίως οι Παριανοί και Αντιπαριώτες διαφωνούν και 
κρατούν την Εφορία κλειστή έως και σήμερα…


