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Με δυναμική παν-Παριανή
κινητοποίηση απαντά ο Δήμος

Το ΕΚΑΒ σφυρίζει αδιάφορα για την τύχη των ασθενών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Το θλιβερό τροχαίο δυστύχημα στις 22 Οκτω-
βρίου 2012 ήρθε να επιβεβαιώσει με τον επιση-
μότερο τρόπο τις ελλείψεις στον τομέα υγείας 
του νησιού μας. Συγκεκριμένα, εκείνο το θλι-
βερό απόγευμα δύο αλλοδαποί συμπολίτες μας 
έχασαν τη ζωή τους μόλις 1,5 χιλιόμετρο πιο 
μακριά από το Κέντρο Υγείας Πάρου.

Οι στιγμές αλλοφροσύνης που ακολούθη-
σαν έμειναν στο μυαλό όλων μας, καθώς λόγω 
έλλειψης βάρδιας διασωστών του ΕΚΑΒ, η δι-
ακομιδή τους έγινε με αυτοκίνητο της Ελληνι-
κής Ομάδας Διάσωσης και εθελοντές της, ενώ 
ο εφημερεύων αγροτικός γιατρός μετέβη στο 
σημείο του δυστυχήματος με μηχανάκι (!!!) του 
θυρωρού του Κ.Υ. Πάρου! Όλα τα παραπάνω 

τραγελαφικά γεγονότα συνέβησαν εν έτη 2012 
σ’ ένα από τα πλέον κεντρικά νησιά της χώρας 
μας, σ’ έναν από τους πιο δημοφιλής τουριστι-
κούς προορισμούς της Ελλάδας. Έγιναν στην 
Πάρο…

Με αφορμή το παραπάνω γεγονός ο δήμαρ-
χος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης έστειλε την 
επόμενη ακριβώς ημέρα του ατυχήματος, δη-
λαδή στις 23/10, επιστολή στον Υπουργό Υγείας 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, την οποία κοινοποίησε 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους 
βουλευτές του Νομού Κυκλάδων. Ο κ. Βλαχο-
γιάννης στην επιστολή του (που είχε δημοσιεύ-
σει αυτούσια η εφημερίδα μας), κατέληγε γρά-
φοντας τα εξής: σελ. 3
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Αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα είναι συνεχείς και με διάρκεια, απο-
φάσισε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, το Συντονιστικό όργανο, που συνεδρίασε στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων 
των φορέων. 

Όπως είπε, ο κ. Αργουζής, στις λαϊκές συνελεύσεις που έγιναν στα χωριά του 
νησιού, αναδείχτηκε η αγανάκτηση των πολιτών, αλλά και η αγωνιστική του δι-
άθεση. Τόνισε επίσης, πως για να έχουν επιτυχία οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να 
υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ενότητα έως το τέλος του αγώνα. 

Σημαντική στον αγώνα αυτό είναι η συμμετοχή και της τοπικής Εκκλησίας. Στη 
συνάντηση παραβρέθηκε ο εκπρόσωπός π. Δημήτριος, ο οποίος είπε πως θα 
ενημερωθούν για τις κινητοποιήσεις οι πολίτες και από άμβωνος. 

Η ολοκλήρωση των Λαϊκών συνελεύσεων γίνεται με τη συγκέντρωση στον 
Αρχίλοχο για ενημέρωση των κατοίκων της Παροικίας, την Παρασκευή 7 Δεκεμ-
βρίου (σήμερα) στις 6 το απόγευμα. 

Στις 10 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του θ’ αποφασίσει 
το κλείσιμο του Δήμου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου. Στις 14 του μήνα στις 11 το 
πρωί θα γίνει και η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Κέντρο Υγείας. Στη 
συγκέντρωση θα εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας, το οποίο μαζί με τις υπογραφές 
που έχουν ήδη συγκεντρωθεί θα παραδοθεί στον υπουργό Υγείας και στα κόμ-
ματα της Βουλής από κλιμάκιο που θα μεταβεί στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου. 

Οι φορείς που συμμετείχαν στη συγκέντρωση την Τρίτη ήσαν: ο Δήμαρχος, ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι Πρόεδροι 
και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πάρου, 
«Σκόπας ο Πάριος», η Τοπική Εκκλησία, ο Κυνηγετικός Σύλλογος, η Ομάδα Διά-
σωσης, ο ΑΟΠ, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου, τα ΑΜΕΑΙ, ο Εμπ/κος Σύλλογος 
Πάρου – Αντιπάρου, ο Σύλλογος «Ατλαντίς», οι Σύλλογοι Γυναικών του νησιού, οι 
Εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΠ, ΜΕΑΣ Κώστου, ο Κυκλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων 
στους Παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, ο 
Σύλλογος Φίλων Αγίων Αναργύρων, ο Υρια Λευκών, Σύλλογος Καμαρών, Σύλ-
λογος Μηχανικών Πάρου Αντιπάρου, Σωματείο Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, 
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, και ο σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων. 
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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
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς, φί-

λους και συγχωριανούς που παρέστησαν 
στην εξόδιο ακολουθία του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, 
Μιχαήλ Νικολάου Λουκή, ετών 81, 
από την Αγκαιριά, που απεβίωσε στις 23-
11-2012. 

Η σύζυγος, τα τέκνα & τα εγγόνια 

Η  οικογένεια του εκλιπόντος Μιχαήλ Νικολάου Λουκή 
ευχαριστεί θερμά το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Πά-
ρου καθώς και την κ. Μαρία Ναυπλιώτου για την προσφο-
ρά αίματος.  

Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λευ-
κών - Κώστου νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά 
τη συγγραφέα και εκπαιδευτικό κα Ειρήνη Βενιέρη (κόρη 
του Δημήτρη & της Άννας Γεωργούση), η οποία διέθεσε 
αφιλοκερδώς στην καλοκαιρινή έκθεση βιβλίου του σχο-
λείου μας , αντίτυπα του βιβλίου της «ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΚΥ-
ΚΝΟΣ», τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα χρη-
σιμοποιηθούν για τις ανάγκες των παιδιών. Στις ιδιαίτερα 
δύσκολες μέρες που όλοι μας βιώνουμε, η ανιδιοτελής 
αγάπη και προσφορά προς τα παιδιά μας, μας γεμίζει με 
ελπίδα και προσδοκίες  ότι όλα θα πάνε καλύτερα.

ΠΕΝΘΟΣ 
Απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου ο Εμμανουήλ Τσιγώνιας 

του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, ο οποίος γεννήθηκε στη 
Μάρπησσα όπου και ετάφη.

Δημοτικό Συμβούλιο
• Το ζήτημα της αλλαγής των δρομολογίων των 

πλοίων προς το δυσμενέστερο για το νησί μας (αύ-
ξηση ωρών άφιξης, κόψιμο του απογευματινού δρομο-
λόγιου και αντικατάστασή του με βραδινό), συζητήθηκε 
στο Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 29 Νοεμ-
βρίου. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, εξέφρασε τη 
διαφωνία του με τις αλλαγές και ομόφωνα αποφάσισε 
τη διαμόρφωση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με τα εξής 
αιτήματα: Να μην γίνει δεκτό το αίτημα της blue Star για 
αλλαγή των δρομολογίων και ένταξη στο δρομολόγιο 
της Σύρου, να ενισχυθεί η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία, 
να μειωθεί ο ΦΠΑ από τα εισιτήρια των πλοίων, που 
είναι 23%, μείωση της τιμής των εισιτηρίων. Ζητείται 
επίσης, να μην παίρνονται αποφάσεις που εξαθλιώνουν 
το βιοτικό επίπεδο των νησιωτών. 

• Οι προτάσεις του Δήμου για το Συνέδριο της 
ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, δια-
μορφώθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου.  

Το Δ.Σ. διαφωνεί με τη δημιουργία παρατηρητηρίου 
των ΟΤΑ, καθώς όπως ειπώθηκε, υπάρχει έλεγχος από 
την Περιφέρεια και από τον Επίτροπο. 

Είναι αντίθετο με τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων. 
Να παταχθεί πρώτα η γραφειοκρατία και μετά να υπάρ-
ξει περιορισμός των δημοσίων υπαλλήλων. 

Είναι αντίθετο με την αυτοδίκαιη αργία, η οποία τίθε-
ται μόνο με την παραπομπή στο πειθαρχικό όργανο.

Είναι αντίθετο με την επιπλέον εργασία, ενώ μειώνο-
νται οι μισθοί. 

Είναι αντίθετο με την υποβάθμιση του ρόλου των αι-
ρετών.

Είναι αντίθετο με τη μη πρόσληψη υπαλλήλων καθα-
ριότητας κ.λπ., γιατί αυτό οδηγεί τις υπηρεσίες αυτές 
στους ιδιώτες.

Να ισχύσει η νησιωτικότητα.
Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ να ληφθούν αποφάσεις για 

δυναμική αντίδραση. 
Η ΚΕΔΕ να προσφύγει 

στα Ελληνικά και τα Ευ-
ρωπαϊκά Δικαστήρια για 
την αντισυνταγματικότη-
τα του μνημονίου. 

Κορυφαία αντίδραση 
να είναι η παραίτηση Δη-
μάρχων και Δημοτικών 
Συμβουλίων. 

Οι προτάσεις πέρα-
σαν ομόφωνα, ενώ κατά 
πλειοψηφία πέρασε 
η πρόταση για μικρής 
κλίμακας κλείσιμο των 
υπηρεσιών του Δήμου. 

Αποφράδα, χαρακτή-
ρισε την ημέρα κατά την 
οποία ψηφίστηκαν τα 
νέα μέτρα, ο Δήμαρχος 

Χρ., Βλαχογιάννης και τόνισε ότι με την ψήφιση του 
Ν.4093/2012 «πυροβολήθηκε» η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τα όρια αντοχής των Δήμων, είπε, έχουν ξεπεραστεί και 
με την ψήφιση των νέων μέτρων, οι Δήμοι οδηγούνται 
σε κατάρρευση μαζί με όλες τις κοινωνικές δομές. Τέ-
λος επισήμανε, ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία οι Δήμοι 
θ’ ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητες, καθώς δεν 
υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. 

Να μην αντιδρούμε στην απομάκρυνση των επίορ-
κων υπαλλήλων, ανέφερε η επικεφαλής της Πάρος 
ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη και σημείωσε ότι θα πρέ-
πει να είναι πιο εξειδικευμένες οι απαιτήσεις της Τ.Α., 
για έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, που απαιτούν οι 
νέες αρμοδιότητες. 

Διαφώνησε επίσης, με την πρόταση του Δημάρχου να 
κλείνουν υπηρεσίες του Δήμου, σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας, γιατί όπως είπε, πλήττονται οι Δημότες. 

Την άποψη, ότι ο Καλλικράτης είναι η καταστροφή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασε ο Επικεφαλής 
της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μ. Ισιγώνης, ο οποίες, 
όπως είπε, δεν διαφωνεί με τις προτάσεις του Δημάρ-
χου, αλλά σε ορισμένες διαφωνεί μόνο με το σκεπτι-
κό. Διαφωνεί επίσης με τον Δήμαρχο για το ζήτημα της 
υποβάθμισης των αιρετών λόγω της μείωσης των μι-
σθών τους.

Ο κ. Ισιγώνης τόνισε ότι ο Κυβερνώντες καταργούν 
την Αυτοδιοίκηση για να την μετατρέψουν σε ελεγχό-
μενη διοίκηση, ενώ σε ότι αφορά στις διαθεσιμότητες 
υπαλλήλων ανέφερε πως αυτές εξυπηρετούν τα αφε-
ντικά των κυβερνώντων (τρόικα), που τους επιβάλλουν 
απολύσεις από τον Δημόσιο τομέα.  Τέλος, τόνισε, ότι με 
την αυτοδίκαιη αργία καταργείται το τεκμήριο της αθω-
ότητας και έκανε λόγο για μεσαιωνικές πρακτικές των 
κυβερνώντων. 

Διαπιστώνεται ότι τα πράγματα στριμώχνονται και 
το πρόβλημα πηγάζει από την ψήφιση του προϋπολο-
γισμού που επιβάλει δημοσιονομική πειθαρχία, τόνισε 
ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας. 
Εξέφρασε την αντίθεσή του με το μέτρο της διαθεσιμό-
τητας υπαλλήλων, γιατί όπως είπε, είναι η πόρτα που 
οδηγεί στις απολύσεις. 

Ο κ. Ροκονίδας είπε πως η παράταξή του στηρίζει τις 
προτάσεις που κατατέθηκαν, με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα είναι στη λογική των Δήμων που στέλνουν κατα-
λόγους με ονόματα υπαλλήλων… Τέλος, τάχθηκε υπέρ 
των κινητοποιήσεων που έχουν ως στόχο την εξέυρε-
ση λύσεων υπέρ της Τ.Α. 

• Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολυγω-
νικού στο Λύκειο Παροικίας, μπορεί να χρησιμοποι-
είται από όλα τα σχολεία για εκδηλώσεις, όχι όμως να 
χρησιμοποιείται ως διδακτική αίθουσα, καθώς δεν το 
επιτρέπει ο νόμος, ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για το ζήτημα που ανέκυψε με τη χρήση 
της συγκεκριμένης αίθουσας.

Το θέμα αυτό τέθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, μετά το αίτημα του πρώτου δημοτικού σχο-
λείου να χρησιμοποιήσει την αίθουσα του πολυγωνικού 
για το  μάθημα της θεατρικής αγωγής.

 Ερανική  Επιτροπή Ι.Ν. ΠΑΜΜ. Ταξιαρχών                                        

Ενισχύστε το έργο μας
 
Η  Ερανική Επιτροπή που έχει συσταθεί για τη στερέωση και 

την αποκατάσταση των παρεκκλησίων Αγίου Κωνσταντίνου  
και Ευαγγελισμού, στο Κάστρο της Παροικιάς, με ανακοίνωσή 
της γνωστοποιεί ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά, για να 
ολοκληρωθούν όμως ζητείται η επιπλέον οικονομική στήριξη 
των συμπολιτών μας, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
α)  Ξεκίνησε και γρήγορα θα ολοκληρωθεί, η αφαίρεση  των 

εσωτερικών επιχρισμάτων και  των δύο παρεκκλησίων, που 
αναφέρονται παραπάνω. Η εργασία αυτή, η οποία γίνεται με τις 
υποδείξεις και την παρακολούθηση της αρχιτέκτονος που έχει 
αναλάβει  τον σχεδιασμό  και την  εκτέλεση του έργου, είναι 
απαραίτητη, για να διαπιστωθεί η εσωτερική κατάσταση των 
τοίχων και των θόλων και  των δύο  παρεκκλησίων  και στη 
συνέχεια, να  πραγματοποιηθεί η ενίσχυσή τους  με  ενέματα, 
στηρίγματα  και  ό,τι  άλλο  απαιτείται, για  την στερέωσή  τους.  
Με την επέμβαση αυτή, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση του 
όλου έργου.

β)  Σημειώνουμε ότι, οι εργασίες στο εσωτερικό των δύο πα-
ρεκκλησίων, που αναφέρον-ται  παραπάνω, πραγματοποιήθη-
καν  χωρίς  καμιά δαπάνη, χάρη στην προσφορά  εθελοντικής  
εργασίας, από  συμπολίτες  μας,  ειδικούς  τεχνίτες,  τούς  οποί-
ους  και   ευχαριστούμε  θερμά.  

γ)  Απομένει η τρίτη και τελευταία φάση των εργασιών στε-
ρέωσης  και αποκατάστασης  των δύο αυτών ιστορικών πα-
ρεκκλησίων, η  οποία είναι η  σπουδαιότερη, η  δυσκολότερη  
και  η  περισσότερο  δαπανηρή.  Η  φάση  αυτή  περιλαμβάνει  
την στερέωση  των  θεμελίων  και  των δύο  παρεκκλησίων, με  
δοκούς  και  συνδέσεις των δοκών αυτών.  Η  εργασία αυτή θα 
πραγματοποιηθεί  επάνω  στα θεμέλια του  αρχαϊκού ναού  της 
Αθηνάς, που υπήρχε πρώτα, στη θέση των σημερινών παρεκ-
κλησίων.

Ολοκληρώνουμε την ενημέρωση αυτή, με τη θερμή  παρά-
κληση  προς τους συμπολίτες μας, να  ενισχύσουν  οικονομικά  
την Ερανική Επιτροπή, όσο οι οικονομικές  δυσχέρειες  που 
όλοι αντιμετωπίζουμε την εποχή αυτή, το επιτρέπουν, για  να 
μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε  την τρίτη  και τελευταία  
φάση, του έργου, και  να  αποδώσουμε  σύντομα  τα  δύο  αυτά  
παρεκκλήσια, που  κοσμούν  την πόλη μας  και  αποτελούν  δύο  
από τα  σημαντικώτερα  μεταβυζαντινά  μνημεία του νησιού 
μας, στον  θαυμασμό  και την λατρεία των πιστών.

Δύο Παριανοί
στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γ. Παπανικολάου εκλέχτηκε με 283 ψήφους στην Kεντρι-
κή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επιλαχών είναι ο Αντ. Δαβανέ-
λος, ο οποίος έλαβε 171 ψήφους.

Ο Γ. Παπανικολάου συμμετείχε στο Ενιαίο Ψηφοδέλτιο και ο 
Αντ. Δαβανέλος στο ψηφοδέλτιο με την Αριστερή πλατφόρμα.

Ανακοίνωση
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 

με αφορμή τα 50 του χρό-
νια θα πραγματοποιήσει 
έκθεση με διάφορα αντι-
κείμενα από τη πορεία του 
συλλόγου από το 1963 ως 
και σήμερα. Γι αυτό το λόγο 
καλεί όλους όσοι έχουν 
κάποια φωτογραφία, βίντε-
ο(κασέτα ή DVD), εμφάνι-
ση της ομάδας, μετάλλιο ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό 
σχετικά με το σύλλογο να 
του το δανείσει  ή να το 
προσκομίσει ώστε να βγά-
λει ο σύλλογος κάποιο αντί-
γραφο.

Για οποιαδήποτε πληρο-
φορία επικοινωνήστε με 
το κ. Πρόδρομο  Μαμάση 
στο 6942890403 -email 
keeaparo@hol.gr ή με 
την κ. Περαντινού Μα-
ρία 6945083520 - email 
perantinou@gmail.com.

Αρχαιρεσίες στον Νηρέα
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του ΑΜΕΣ Νηρέα, την Κυριακή 9 Δε-
κεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Νάουσα. Σε περίπτωση 
μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια μέρα, 
στον ίδιο χώρο, αλλά μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 12 
το μεσημέρι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: Μείωση 
ετήσιας συνδρομής συλλόγου, διοικητικός και οικονομικός 
απολογισμός και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες να 
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του συλλόγου Σταύρο Τρι-
πολιτσιώτη έως την Παρασκεςυή (σήμερα) στα τηλέφωνα: 
22840 51795 και 6976688939.

Άναμμα δέντρου
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα,  θα γίνει 

το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 
της Νάουσας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το παζάρι 
της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου της Νάουσας. Θα ακουστούν 
κάλαντα από τη χορωδία του χωριού και θα προσφερθούν 
εδέσματα από το Σύλλογο Γυναικών Νάουσας.   

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει 
και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλα-
τεία Εκατονταπυλιανής στην Παροικία.

Θα δοθούν δωράκια στα παιδιά, γλυκά και σοκολάτες, θα 
υπάρχουν εκπλήξεις από τον άγιο Βασίλη και θα ακούγο-
νται κάλαντα από όλη την Ελλάδα από τη χορωδία της Σχο-
λής Μουσικής του Δήμου.
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Με δυναμική παν-Παριανή
κινητοποίηση απαντά ο Δήμος

Το ΕΚΑΒ σφυρίζει αδιάφορα για την τύχη των ασθενών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
συνέχεια από σελ.1
«[…] Οι κάτοικοι της Πάρου με συνέπεια ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, το Βε-

λέντζειο Ίδρυμα χρηματοδοτεί το Κέντρο Υγείας σε ετήσια βάση, ο Δήμος Πάρου συνεισφέρει 
στο μέτρο που του επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία και οι οικονομικές του δυνατότητες, σεβό-
μαστε τους νόμους και δεν προβαίνουμε σε βιαιότητες παρ’ όλο που μας πνίγει το δίκιο και 
αισθανόμαστε ότι μας συμπεριφέρεστε ως πολίτες υποδιέστερης κατηγορίας. 

Επειδή, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, τα όρια ανοχής και υπομονής εξαντλή-
θηκαν, αδυνατούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τις δικαιολογημένες κραυγές 
των κατοίκων του νησιού μας. 

Απαιτούμε άμεσα να δοθεί λύση. Να προχωρήσετε στην κάλυψη των κενών θέσεων ια-
τρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του ΕΚΑΒ, ώστε να λειτουργεί το Κέντρο 
Υγείας με επάρκεια.

Εάν αυτό δε συμβεί τότε έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να 
μην παραμείνουμε αδρανείς και απαθείς. 

Θα διεκδικήσουμε δυναμικά τα αυτονόητα δικαιώματά μας που προβλέπονται από το Σύ-
νταγμα και περιλαμβάνονται στην χιλιοειπωμένη έννοια της νησιωτικότητας».

Η «δημοσιογραφική» απάντηση ΕΚΑΒ
Η επιστολή του κ. Χρ. Βλαχογιάννη, από το γραφείο του κ. Α. Λυκουρέντζου στη συνέχεια 

στάλθηκε στο γραφείο του κ. Παν. Βαχαβιόλου, πρόεδρου του ΕΚΑΒ, ώστε να δοθούν οι 
απαραίτητες διευκρινήσεις.

Στις 28 Νοεμβρίου 2012 το ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας), ενημέρωσε το 
Υπουργείο Υγείας, καθώς και τους: Δήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, και τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση, μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«[…] Τίθεται βεβαίως υπόψη σας ότι στον Τομέα ΕΚΑΒ Πάρου προσελήφθησαν από προκη-
ρύξεις τρεις υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, τρεις υπάλληλοι μετα-
τάχθηκαν από το Κ.Υ. Πάρου και ένας υπάλληλος μετακινήθηκε με μετάθεση από το ΕΚΑΒ 
Αθήνας. Από τους 7 υπαλλήλους αποχώρησαν οι δύο λόγω συνταξιοδότησης στις 17/5/2010 
και 1/7/2011 αντίστοιχα και έτσι υπηρετούν πλέον πέντε υπάλληλοι. Επιπλέον έγινε προσω-
ρινά μετακίνηση, για έξι μήνες, μιας υπαλλήλου από τον Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου για ενίσχυση του 
Τομέα Πάρου. Ομοίως υπηρετεί και ένας οδηγός στο Κ.Υ. Πάρου, ο οποίος εντάσσεται στο 
πρόγραμμα βαρδιών του ΕΚΑΒ.

Η παρουσία μόνο έξι υπαλλήλων στον Τομέα ΕΚΑΒ Πάρου έχει σαν αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει δυνατότητα 24ωρης κάλυψης στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας. Για να υλοποιηθεί 
ένα πρόγραμμα δράσης ασθενοφόρων για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φρο-
ντίδας 365 ημέρες το χρόνο, χωρίς να σημειωθεί έλλειψη σε βάρδιες ασθενοφόρου ή χωρίς 
να πραγματοποιούνται υπερβάσεις του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού, απαιτού-
νται τουλάχιστον 11 υπάλληλοι - ελάχιστος αριθμός – ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενο-
φόρων».

Στη συνέχεια της ενημέρωσής του το ΕΚΑΒ, προς τους κ.κ. Λυκουρέντζο, Βρούτση και 
Βλαχογιάννη αναφέρει παρόμοια προβλήματα που υπάρχουν στη Νάξο και την Ίο και κα-
ταλήγει: «[...] συμπερασματικά το πρόβλημα εστιάζεται ότι δημιουργούνται γενικά Τομείς 
ΕΚΑΒ χωρίς να εξασφαλίζεται το κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των 11 ατόμων και 
υπάρχει και η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μετάθεση από τους ελάχιστους υπάρχοντες 
υπαλλήλους. Βεβαίως, ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφό-
ρων για μετάθεση στα νησιά δεν υφίστανται, οπότε παραμένουν ακάλυπτες βάρδιες με τους 
όποιους κινδύνους για τους κατοίκους.

Σε κάποιες περιπτώσεις και όταν υπάρχει η δυνατότητα, ο αριθμός των Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων ενισχύεται με οδηγούς που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας ή σε άλλες Μονά-
δες Υγείας των νησιών, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν. 3984/2011 Άρθρο 66 παρ. 15 υπάγονται 
στη συντονιστική αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται πάντοτε, καθόσον 
αντιμετωπίζεται επίσης έλλειψη σε οδηγούς στα Κέντρα Υγείας. Ενδεικτικά στην Πάρο όπως 
ήδη αναφέρθηκε υπηρετεί μόνο ένας οδηγός στο Κ.Υ. και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην 
προσφορά παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, η οποία τις περισσότερες φο-
ρές είναι ελλιπής».

Το «διά ταύτα» του ΕΚΑΒ
Αφού το ΕΚΑΒ δεν κάνει τίποτα άλλο σε όλη την απάντηση που έδωσε, παρά μόνο να επα-

ναλαμβάνει τις ελλείψεις, που είναι γνωστές σε όλους σημειώνει: 
«[…] Το Υπουργείο Υγείας με το υπ’ αριθ. Υ10β/Γ.Π.108080/1-11-2011 έγγραφό του ζήτησε 

την κατανομή θέσεων για επικείμενη προκήρυξη πλήρωσης διακοσίων (200) κενών οργανι-
κών θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ 28/9-11-2011 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ εγκρίθηκε η κατανομή των θέσεων αυτών, 
εκ των οποίων τριάντα δύο (32) αφορούν τα νησιά του Αιγαίου. Η απόφαση αυτή στάλθηκε 
στο Υπουργείο Υγείας και αναμένεται η διενέργεια του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ για την 
πρόσληψη προσωπικού».

Από τον Άννα στον Καϊάφα
Η επιστολή του κ. Βλαχογιάννη, με κανέναν τρόπο δεν απαντιέται επί της ουσίας. Αυτή είναι 

η πραγματικότητα.
Ο κ. Βλαχογιάννης στην επιστολή του καταλήγει γράφοντας: «απαιτούμε άμεσα να δοθεί 

λύση. Να προχωρήσετε στην κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού προσω-
πικού και διασωστών του ΕΚΑΒ ώστε να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας με επάρκεια» και το 
ΕΚΑΒ απαντά ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού προ 13 μηνών… 

Δηλαδή, σε εποχή (2011) που ακόμα δεν υπήρχαν δεκάδες συμπληρωματικές οδηγίες από 
την Τρόικα για τη μείωση των δημοσίων εξόδων. Δεν υπάρχει ούτε ένας σοβαρός παρατηρη-
τής των παραπάνω γεγονότων που να μην καταλαβαίνει ότι η πρόσληψη προσωπικού, αφού 
δεν έγινε επί 13 μήνες είναι σχεδόν αδύνατη να γίνει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Ενώ, ούτε λίγο – ούτε πολύ, η Πολιτεία αναγνωρίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν από 
τη μη πλήρωση προσωπικού στις βάρδιες του ΕΚΑΒ, στη συνέχεια νίπτει τα χέρια της και 
στρίβειν διά του αρραβώνος… Οι πολύ δύσκολες στιγμές για την υγεία στο νησί μας φαίνεται 
ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινούν και ουδείς όπως φαίνεται από την Πολιτεία δεν είναι ικανός να 
φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα την χιλιοειπωμένη έννοια της νησιωτικότη-
τας. Αυτή πλέον, κατάντησε άγνωστη λέξη για εγχώρια και εξωτερική τρόικα…

Αναπτύσσεται η κρουαζιέρα

Οι ελπίδες μας στη θάλασσα, 
αλλά χωρίς υποδομές

Η κρουαζιέρα στο νησί μας αναπτύσσεται χάριν στους Τουριστικούς πράκτορες που το 
παλεύουν, οι άνθρωποι της θάλασσας κάνουν ότι μπορούν για να προσελκύσουν περισσό-
τερα τουριστικά σκάφη, άρα κόσμο, τα έργα εκείνα όμως που θα βοηθήσουν καθοριστικά 
σ’ αυτή την προσπάθεια, που θα δώσει ανάσα σε όλους τους επαγγελματίες του νησιού, εί-
ναι… σ’ εξέλιξη. Κανένα έργο σημαντικό δεν έχει ξεκινήσει και ολοκληρωθεί. Όλα βρίσκο-
νται στο στάδιο των μελετών, όπως το ζήτημα των ναύδετων και των προσκρουστήρων 
στο λιμάνι της Παροικίας, έργα που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην κρουαζιέρα. 

Σύμφωνα με τον Τουριστικό Πράκτορα Γ. Μπιζά, την περσινή σεζόν είχαμε 45 αφίξεις 
κρουαζιερόπλοιων στο νησί μας, τα τρία εκ των οποίων ήσαν μεγάλα πλοία. Τώρα, ο κ. 
Μπιζάς εκτιμά ότι οι αφίξεις τη νέα σεζόν θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιες. Ήδη, είναι δηλω-
μένα 12 μεγάλα κρουαζιερόπλοια, που έχουν εντάξει την Πάρο στους προορισμούς τους 
και έπεται συνέχεια, ενώ από την άνοιξη θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από μικρότερα 
πλοία. Έχει επίσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον για ακόμη 5 προσεγγίσεις μεγάλων κρουαζιε-
ρόπλοιων (500 ατόμων),  για τον όρμο της Νάουσας, μας λέει ο Τουριστικός Πράκτορας Δ. 
Πετρόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Στ. Γαβαλά για το ζήτημα των ναύδετων. Η απάντηση, μας λέει, δεν ήταν συγκεκριμένη 
για την τοποθέτηση ναύδετων, ενώ για τους προσκρουστήρες στο λιμάνι, απάντησε πως 
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την προμήθειά τους. Τουλάχιστον, είπε ο κ. Πετρόπουλος 
έχει κάτι διευθετηθεί, που και αυτό έχει τη σημασία του. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε 
συνεργασία με το Λιμεναρχείο υπέδειξαν χώρο στο λιμάνι όπου θα βγαίνουν οι βοηθητι-
κές λέμβοι των κρουαζιερόπλοιων που θα φέρνουν τον κόσμο στην Παροικία. Επηρεάζει 
όμως αρνητικά την κρουαζιέρα, λέει ο κ. Πετρόπουλος, η μη τοποθέτηση των ναύδετων, 
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές και δεν υπάρχει ασφά-
λεια, κάποια κρουαζιερόπλοια να μην προσεγγίσουν…

Μελέτες και… βλέπουμε
Η ΦτΠ μίλησε γι’ αυτά τα ζητήματα με τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Στ. Γαβαλά. Το θέμα το-

ποθέτησης των ναύδετων είναι στο στάδιο της ανάθεσης των 4 μελετών, οι οποίες έχουν 
την έγκριση από την Περιφέρεια. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να έχουν εγκρίσεις και από 
υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς και αυτό είναι ένα αγκάθι, γιατί είναι αρκετός ο χρόνος 
που απαιτείται. Ο κ. Γαβαλάς δεσμεύτηκε ωστόσο, να γίνει ότι είναι δυνατόν ώστε να ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες και να έχουν τοποθετηθεί έως τη νέα σεζόν.

Στις καλένδες
Επίσης, ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί το ζήτημα με τις πλωτές εξέδρες. Ένα 

έργο ώριμο και με όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται και είναι γνωστό σε όλους πόσος 
χρόνος απαιτείται για μια υπογραφή (είχαν ληφθεί 16), ανακοινώθηκε από τον κ. Γαβαλά 
ότι το έργο δεν ήταν σωστό (;), έτσι αποφάνθηκε ο λιμενολόγος σύμβουλός του και το έργο 
πήγε στις καλένδες… 

Οι άνθρωποι που δέχονται στο λιμάνι τα τουριστικά σκάφη επιμένουν ότι οι πλωτές εξέ-
δρες ήταν η λύση στο πρόβλημα της χωρη-
τικότητας για την υποδοχή περισσότερων 
σκαφών. Δεν δέχονται όμως, ότι το έργο 
αυτό είναι λάθος και ζήτησαν, όπως μας 
είπαν, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το 
σχέδιο των πλωτών για να το δείξουν σε λι-
μενολόγο και να έχουν τη γνώμη του, αλλά 
το Δ.Λ.Τ. αρνείται να τους το δώσει. Γιατί; 
Μυστικό του κράτους πάντως δεν είναι. 

Το θέμα των πλωτών εξεδρών το ξεχνά-
με. Όπως μας είπε ο κ. Γαβαλάς, ο λιμενο-
λόγος, σύμβουλός του, αποφάνθηκε ότι το 
σχέδιο δεν είναι σωστό. Αντ’ αυτών, υπάρ-
χει πρόταση, που δεν είναι οριστική, είναι σε 
επίπεδο συζητήσεων ακόμη, για τη δημι-
ουργία ενός τουριστικού καταφυγίου. Προς 
το παρόν, γίνονται κάποια έργα στο Βίντζι, 
τα οποία θα επιτρέψουν την πρόσδεση ακό-
μη 15 τουριστικών σκαφών. Έγινε δηλαδή 
εκβάθυνση σε συγκεκριμένο σημείο και 
ένας διάδρομος όπου θα τοποθετηθούν 
Pilars για παροχή νερού και ρεύματος. 

Σε ότι αφορά στην κατασκευή αίθουσας 
αναμονής στο λιμάνι της Παροικίας και στη 
βελτίωση της γενικότερης εικόνας του λι-
μανιού, ο κ. Γαβαλάς μας είπε, πως η προ-
καταρκτική μελέτη έχει περάσει ήδη από το 
ΣΧΟΠ. Το επόμενο στάδιο είναι η δημοπρά-
τηση του συνόλου των μελετών που έχουν 
καταρτιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου. Η γραφειοκρατία και γι’ αυτό το 
έργο είναι τεράστια, γι’ αυτό και ο Πρόεδρος 
του Λ.Τ. επιδιώκει, τουλάχιστον έως τη νέα 
σεζόν το έργο να έχει ξεκινήσει. Έως τότε 
όμως, θα γίνει στο βαθμό που είναι δυνα-
τόν, προσπάθεια για τη βελτίωση της εικό-
νας του λιμανιού, που είναι η πύλη εισόδου 
της Πάρου. Όπως είπε ο κ. Γαβαλάς, θα 
καθαριστούν τα κιόσκια, θα επισκευαστούν 
και θα βαφτούν και θα τοποθετηθεί στο λι-
μάνι μεγάλη οθόνη για την παροχή πληρο-
φοριών προς τους επισκέπτες. 

Τέλος, έως το Πάσχα θα έχει ολοκληρω-
θεί το έργο στο λιμανάκι της Πούντας.

Στο μεταξύ, η ζωή στην Πάρο όσο περ-
νάει ο καιρός γίνεται όλο και ποιο δύσκο-
λη. Τα μαγαζιά κάθε είδους κινήθηκαν το 
καλοκαίρι σε όχι ικανοποιητικό επίπεδο και 
τώρα, αυτή την περίοδο φυτοζωούν.  Είναι 
απαραίτητο έως αναγκαίο λοιπόν να γίνουν 
επιτέλους αναπτυξιακά έργα, κυρίως αυτά 
στο λιμάνι, αφού η θάλασσα είναι αυτή που 
τροφοδοτεί, κατά κύριο λόγο, τουριστικά 
την Πάρο.
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Υπό ομίχλη ο ποδηλατικός στις Λεύκες

Τα κατάφεραν
οι αθλητές!

Κάτω από αρκετά αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες 
(ομίχλη που περιόριζε την 
ορατότητα στα 2 με 3 μέτρα 
κατά διαστήματα και νότιους 
ανέμους που έφταναν τα 7 
Μποφώρ), πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 2 Δεκεμ-
βρίου  ο 1ος Αγώνας Ορει-
νής Ποδηλασίας Λευκών. Η 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
– Παράρτημα Κυκλάδων 
φρόντισε για την ασφάλεια 
των αθλητών και τις επικοι-
νωνίες, με 9 μέλη – μεταξύ 
των οποίων και γιατρός -, το 
van της ομάδας  και 2 μοτο-
συκλέτες. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες 
της διαδρομής και τις άσχη-
μες καιρικές συνθήκες, ο 
αγώνας ολοκληρώθηκε 
χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Ακολούθησε μια μικρή γιορ-
τή με τις απονομές στους 
αθλητές.

Τα Αποτελέσματα 
Ανδρών 30χλμ:1ος Δάντος Γεώργιος     Χρόνος   01:45:35. 

2ος Φραντζής Χρήστος  Χρόνος  01:50:40. 3ος Ξενάριος Δημή-
τριος  Χρόνος  02:00:54. 

Γυναικών 30χλμ: 1ος Παντελαίου Μαρία  χρόνος   02:23:27
Ανδρών 15χλμ: 1ος Σκλαβούνος Ραφαήλ  χρόνος    

01:10:54. 2ος Ντούσης Στέφανος  χρόνος  01:17:48. 3ος Τσα-
ντάνης Αρσένιος  χρόνος  01:18:00

Εφήβων 15χλμ: 1ος Ανουσάκης Ιωάννης Χρόνος  01:07:25. 
2ος Αλιφιέρης Ιωάννης χρόνος 01:28:11. 3ος Μπαρμπαρήγος 
Μηνάς χρόνος   01:30:27

Γυναικών- Νεανίδων 15χλμ: 1ος Παντελαίου Βαρβά-
ρα χρόνος   01:18:45. 2ος Μαρκόπουλου Αικατερίνη  χρόνος   
02:05:05. 3ος Χαμηλοθώρη Ιωάννα Χρόνος  02:05:06.

Άνω των 50 ετών: 1ος Χατζηλάρκος Λάμπρος χρόνος  
02:02:06.

Κουϊζ
για δυνατούς λύτες

Η Ενωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου αποφάσισε «να 
μην συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάληψη της Δ.Ο.Υ. Πά-
ρου», σύμφωνα με έγγραφο που έστειλε προς όλους τους 
φορείς-και όχι μόνο- που συμμετέχουν στο συντονιστικό. 
Ρωτάμε:

1)Πότε συνεδρίασε το Δ.Σ. του συλλόγου και ποιός είναι ο 
αριθμός αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τα εξερχόμενα 
έγγραφα του Συλλόγου, που πρέπει πάντα να φέρουν την 
υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα;

2)Γιατί δεν ζήτησε πρώτα συνεδρίαση του συντονιστικού-
του οποίου αποτελεί μέλος- για να το ενημερώσει για την 
αλλαγή θέσης της Ένωσής τους, ως όφειλε και μετά να βγει 
δημόσια και να εκφράσει τις αντιρρήσεις της, τις διαφωνίες 
της; Που αποσκοπεί τέτοια βιασύνη; Που είναι η ευαισθησία 
της απέναντι στους άλλους φορείς;

Κάποιος πρέπει να απαντήσει για να επανέλθουμε στην 
ουσία του θέματος. Και θα επανέλθουμε εκεί που πρέπει 
και όχι στον αέρα και στο διαδίκτυο. Δηλαδή στις συλλογι-
κές διαδικασίες. Η Δημοκρατία θέλει μεγάλο στομάχι...Αυτά 
προς το παρόν.

Το Συντονιστικό

Μας χρωστάνε πολλά 
δεν τους οφείλουμε 
τίποτα

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις για 
την τραγική κατάσταση στο Κέντρο 
Υγείας θα πρέπει να θυμηθούμε με 
ηρεμία και νηφαλιότητα και να απα-
ντήσουμε στο παρακάτω ερώτημα. 
Η Παριανή κοινωνία έχει προσφέρει 
στον τομέα της υγείας; Απαντάμε: Το 
οικόπεδο που χτίστηκε το Κ.Υ. απο-
τελεί δωρεά εκ μέρους του Δήμου. 

Τα χρήματα για την ανέγερση του Κ.Υ. είναι δωρεά του Βε-
λέντζειου Ιδρύματος.

Η «Επιτροπή Φίλων Στήριξης του Κ.Υ.» δημιουργήθηκε 
για να συγκεντρώσει χρήματα με σκοπό να καλύπτει «τρύ-
πες» του Κ.Υ.

Ο Δήμος Πάρου κάθε χρόνο χρηματοδοτούσε και χρημα-
τοδοτεί το Κ.Υ. για να καλύπτει διάφορες ανάγκες του.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα διέθεσε περίπου 500.000 ευρώ για 
την αγορά του αεροπλάνου. Επίσης για κάθε αεροδιακομιδή 
πληρώνει 1.000 ευρώ για έξοδα, συντήρηση κ.λ.π.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα μέχρι πριν από δύο χρόνια χρημα-
τοδοτούσε με 60.000 ευρώ κάθε χρόνο το Κ.Υ.

Επισκευές ασθενοφόρων έχουν γίνει κατά καιρούς αφι-
λοκερδώς από συμπολίτες μας επαγγελματίες.

Ο Παριανός λαός με τη φορολογία εισοδήματος πληρώ-
νει κάθε χρόνο για να του παρέχονται οι «δωρεάν» ιατρικές 
υπηρεσίες.

Οι Παριανοί εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι πλη-
ρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στα διάφορα ταμεία για 
να έχουν τις απαραίτητες παροχές. 

Η Δ.Ο.Υ. Πάρου συνεισφέρει στον κρατικό κορβανά περί-
που 20.000.000 με 25.000.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Ο Παριανός λαός παραχώρησε δωρεάν οικόπεδο για την 
περίφημη ανέγερση νοσοκομείου και νοσοκομείο δεν είδε 
και ούτε πρόκειται να δει.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Θα μπορούσε 
να ήταν μακρύτερος. Δεν χρειάζονται περισσότερα.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Μας χρωστάνε πολλά και δεν τους οφείλου-
με τίποτα. Ένοχος δεν είναι ο Παριανός λαός για την τραγική 
κατάσταση στο Κ.Υ. Οι μοναδικοί ένοχοι αυτής της κατά-
στασης είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις που με την αντιλαϊκή 
πολιτική τους θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι γνω-
ρίζαμε μέχρι σήμερα σαν παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας.

Ένοχη είναι η πολιτική που παράγει συνεχή μνημόνια, που 
στο όνομα δήθεν του «εξορθολογισμού των δαπανών» και 
της «σπατάλης», προσπαθεί να μας πείσει να δεχτούμε τις 
άγριες περικοπές και στον τομέα της υγείας.

Η μέχρι σήμερα ήπια αντίδρασή μας δεν απέφερε καρ-
πούς. Από τα πράγματα προκύπτει η ανάγκη να αντιδρά-
σουμε, να παλέψουμε. Ο δρόμος του αγώνα είναι ο μόνος 
δρόμος για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. 

Όλοι οι φορείς του νησιού θα πρέπει να αντιδράσουμε 
δυναμικά, υπερασπίζοντας το δικαίωμα στις σύγχρονες και 
δωρεάν υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή.

Τούτες τις ώρες, ο κάθε εργαζόμενος, αυτοαπασχολού-
μενος, αγρότης, ψαράς, νεολαίος και γυναίκα θα πρέπει 
να πάρει μέρος στον συντονισμένο αγώνα. Άλλη λύση δεν 
υπάρχει.

Για να μην πεθάνουμε στο δρόμο, πρέπει όλοι να βγούμε 
στους δρόμους.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Ετήσια απογραφή
αιγοπροβάτων 
- χοιροειδών

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αντ. Χατζηιωάννου, εξέδωσε δελ-
τίο Τύπου που αφορά τους κτηνοτρόφους και την ετήσια 
απογραφή των ζώων τους.  

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:
Ενημερώνουμε όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και 

χοιροειδών ότι η ετήσια απογραφή αποτελεί υποχρέωση 
του κάθε κτηνοτρόφου. 

Ο κάτοχος αιγοπροβάτων διενεργεί απογραφή του ζωι-
κού κεφαλαίου στην εκμετάλλευσή του υποχρεωτικά, του-
λάχιστον μία φορά το χρόνο, στο διάστημα των μηνών Νο-
εμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Μετά από κάθε απογραφή και εντός προθεσμίας 30 ημε-
ρών από τη διενέργειά της, που πάντως δεν ξεπερνά την 
15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο κάτοχος οφείλει να διαβιβά-
σει τα καταχωρημένα στοιχεία της απογραφής στην αρμόδια 
τοπική Κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας για την εισαγωγή 
τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Ο κάτοχος χοιροειδών διενεργεί απογραφή του ζωικού 
κεφαλαίου στην εκμετάλλευσή του υποχρεωτικά, τουλάχι-
στον μία φορά το χρόνο, στο διάστημα του μηνός Δεκεμβρί-
ου κάθε έτους. 

Μετά από κάθε απογραφή και εντός προθεσμίας 30 ημε-
ρών από τη διενέργειά της, που πάντως δεν ξεπερνά την 
31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο κάτοχος οφείλει να διαβιβά-
σει τα καταχωρημένα στοιχεία της απογραφής στην αρμόδια 
τοπική Κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας για την εισαγωγή 
τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Πληροφορίες επί του θέματος δίνονται από τις Κτηνιατρι-
κές Υπηρεσίες  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αξιόλογες ταινίες
σε Αρχίλοχο
και Νηρέα

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
της  Δράμας… ταξιδεύει στον Αρχίλοχο, 
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 19:00. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

H μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων 
στην Δράμα ταξιδεύει στον Αρχίλοχο,

κλείνει φέτος 35 χρόνια ζωής και τα 
γιορτάζει. Θα προβληθούν φέτος 85 ελ-
ληνικές ταινίες μικρού μήκους από τις 
209 που υποβλήθηκαν στο Εθνικό Δι-
αγωνιστικό Τμήμα. Οι φετινές «μικρές», 
ανεξάρτητες στην πλειονότητά τους 
παραγωγές, διακρίνονται νγια την ποιό-
τητά τους, αλλά και για την έμφαση που 
δίνουν οι δημιουργοί τους στην ταλα-
νισμένη από την κρίση Ελλάδα και στις 
ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές δια-
μορφώνονται σε μια χώρα που δοκιμά-
ζεται: ανεργία, φτώχια, άστεγοι, έξαρση 
του εθνικισμού, οικογένεια, εργασιακές 
σχέσεις.

«Εncardia, η πέτρα που χορεύει»
Επίσης, η Κινηματογραφική Λέσχη 

του Αρχιλόχου παρουσιάζει την ταινία 
«Εncardia, η πέτρα που χορεύει». Mία 
ταινία ντοκιμαντέρ  για τη γλώσσα, την 
ποίηση και τη μουσική από τα Ελληνό-
φωνα Χωριά της Κάτω Ιταλίας. Η ταινία 
θα προβληθεί  την Παρασκευή 7/12 στις 
20:45.

Η ίδια ταινία θα προβληθεί και από 
την Κινηματογραφική Λέσχη του 
Νηρέα, στην αίθουσά του, την Κυριακή 
9 Δεκεμβρίου στις 19:30. 

Η ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο 
κοινού στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης 2012, αλλά και βραβείο και 
τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ CINEMA 
DEL REALE, στη Specchia της Ιταλίας. 

Λίγα λόγια για την ταινία
«Τα λόγια των τραγουδιών τους, 

μπορεί να μην τα καταλαβαίνεις, αλλά 
τα νιώθεις!». Η ταινία παρακολουθεί το 
ελληνικό μουσικό συγκρότημα encardia 
που εμπνέεται, δημιουργεί και παρουσι-
άζει μουσικές και τραγούδια μέσα από 
την πλούσια μουσική παράδοση των Ελ-

ληνοφώνων της Κάτω Ιταλίας. 
Η ταινία γυρίστηκε στην περιοχή της 

Grecia Salenitna στην Απουλία και κυ-
ρίως στα Ελληνόφωνα χωριά και τις 
πόλεις της Νότιας Ιταλίας, αλλά και στη 
Μήλο, στην Αθήνα και σε άλλους τό-
πους που το συγκρότημα περιοδεύει. 
Εμφανίζονται και τραγουδούν όλα τα 
σημαντικά, μεγάλα αλλά και τα ανερχό-
μενα “αστέρια” της μουσικής σκηνής του 
“Salento”, ενώ παρουσιάζονται στο φακό 
άνθρωποι της πνευματικής ζωής του 
τόπου που ασχολούνται σήμερα με τη 
γλώσσα “ Grico”, αλλά και γενικότερα με 
την πλούσια πολιτισμική παράδοση της 
Grecia Salentina, μια από τις πιο ζωντα-
νές σήμερα παραδόσεις της Μεσογείου. 

Η σκηνοθεσία είναι του Ά. Κοβότσου.

Νέα από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Δράση και… επίδραση
Σημαντικό είναι το έργο που επιτελείται στη Δημοτική Βιβλι-

οθήκη, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους τίτλους, αλλά 
και με ποικίλες δραστηριότητες. Το τελευταίο τρίμηνο, Σεπτέμ-
βριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο έγιναν διάφορες δραστηριότητες, 
αλλά εκτός αυτού, φρεσκαρίστηκε το κτίριο που τη φιλοξενεί.

Συγκεκριμένα, στις 22 Σεπτεμβρίου η βιβλιοθήκη φιλοξένησε 
την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Δήμητρας Σοφιανού με τίτλο 
«Οδυσσέας Ελύτης – εκ γενετής Έλλην εν μέσω των αγρίων», 
από τις εκδόσεις Ιωλκός. Για το βιβλίο μίλησαν η κ. Μοσχούλα 
Κοντόσταυλου, ο κ. Χρήστος Γεωργούσης και ο κ. Άλκης Γκίνης. 

Στις 12-14 Νοεμβρίου η Βιβλιοθήκη συμμετείχε στο 1ο 
Unconference (Άτυπο συνέδριο) του Future Library, στη Θεσ-
σαλονίκη. Εκπροσωπήθηκε από τη βιβλιοθηκάριο Αλέγκρε 
Εσκαλονή και από την πρόεδρο του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Άννα 
Κάγκανη. 

Το άτυπο συνέδριο παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις, 
δημιουργικές ομάδες, τα προγράμματα των 16 Πρωτοπόρων 
υπαλλήλων για το Α’ εξάμηνο του 2013, καθώς και το πρόγραμ-
μα του Future Library για την προσεχή χρονιά.

Για την εφαρμογή της προτεινόμενης υπηρεσίας στην περι-
οχή του Νοτίου Αιγαίου – περιοχή για την οποία είναι υπεύ-
θυνη η Βιβλιοθηκονόμος κ. Εσκαλονή, απαιτείται η συνεργασία 
πληροφορικών και ανθρώπων που γνωρίζουν τη χρήση των 
Social Media (Συστημάτων Κοινωνικής Δικτύωσης). Η πρώτη 
προσπάθεια για το συντονισμό  με τους ανθρώπους αυτούς έγι-
νε σε συνάντηση την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου. 

Αποκλειστικός χρηματοδότης των δράσεων αυτών, είναι το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο μεταξύ, περισσότερα από  450 νέα βιβλία έχουν εμπλου-
τίσει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Τα 130 προέρχονται από 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τη συμμετοχή της 
βιβλιοθήκης στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2012, ενώ τα υπό-
λοιπα προέρχονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου. 

Επισκέψεις σχολείων
Στις 29/10/2012, η Γ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πα-

ροικίας με συνοδό την κ. Σωτηρία Μπακράτση
Την  1/11/2012, η Α’ τάξη του Γυμνασίου Παροικίας με συνο-

δό την κ. Σοφία Δηνάκη
Στις 26/11/2012, η Α’ τάξη του Λυκείου Παροικίας με συνοδό 

την κα. Άννα Περράκη
Στις 27/11/2012, η Β’ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πα-

ροικίας, με συνοδό την κα. Χριστίνα Σιμούδη.
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Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι O

Αγαπητο ί  συµπατρ ιώτες ,

µετά τα αλλεπάλληλα πλήγµατα που επέφερε η χρηµατοπιστωτική κρίση 
στα οικονοµικά όλων µας, οι γιατροί του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥ συµφωνή-
σαµε, σε ένδειξη συµπαράστασης και σύµφωνα µε το µέτρο των δυνατο-
τήτων µας, να προχωρήσουµε σε µείωση των αµοιβών µας.

Έχοντας πάντα ως στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών υγείας, σας παρέχουµε δωρεάν κάρτα υγείας.

Τα προνόµια της κάρτας υγείας είναι τα εξής:
• έκπτωση 10% - 30% στις µικροβιολογικές εξετάσεις
• bonus παροχών (ανάλογα µε το ύψος του ποσού)
• δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης (µε e-mail ή sms)
για τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών σας εξετάσεων
• χορήγηση ειδικού κωδικού µε τον οποίο έχετε τη δυνατότητα άµεσης   
 πληροφόρησης & εκτύπωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεών σας

Από 01.01.2013 θα ισχύουν νέες µειωµένες τιµές:
• ακτινολογικό τµήµα: έκπτωση έως -20%
   για όλες τις εξετάσεις υπερήχων και όλες τις ακτινογραφίες
• καρδιολογικό τµήµα: έκπτωση -20% στο triplex καρδιάς
• ειδικές τιµές για παιδιά και εφήβους

Παροικία Πάρου • τηλ: 22840 24410-1 • fax: 22840 24412

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ι.Ε.Ε.

ο υπεύθυνος του κέντρου
Γιάννης Τσιγώνιας • χειρουργός

Τα νέα
δρομολόγια
των πλοίων
Blue Star

Μετά τις αντιδράσεις από τους νησιωτικούς 
Δήμους και από την Περιφέρεια, για την αλ-
λαγή των δρομολογίων της Blue Star, η εται-
ρία δεν αποσύρει το πλοίο Ιθάκη, το οποίο θα 
περνούσε από την ετήσια επιθεώρηση και 
έτσι τα δρομολόγια για την Πάρο παραμένουν 
ως έχουν με μόνη αλλαγή στο απογευματινό 
δρομολόγιο που γίνεται βραδινό. Συγκεκρι-
μένα:

Καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή 
το πλοίο της Blue Star “Paros” ξεκινά από τον 
Πειραιά στις 7.25 το πρωί για Πάρο- Νάξο – Ίο 
– Σαντορίνη, με άφιξη στην Πάρο στις 11.45 
μετά το μεσημέρι (5 ώρες). 

Καθημερινά επίσης, το Blue Star “Paros” 
επιστροφή στον Πειραιά στις 23.30 με άφιξη 
στις 5.15 το ξημέρωμα, ξεπερνάμε τις 5 ώρες 
ταξίδι. 

Δεν υπάρχει δρομολόγιο το Σάββατο το 
πρωί. 

Επίσης, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή το πλοίο 
Blue Star Νάξος, αναχωρεί από Πειραιά για 
Πάρο στις 17.30, συμπεριλαμβάνοντας στο 
δρομολόγιό του τη Σύρο.

Η μόνη αλλαγή είναι ότι δεν θα υπάρχει κα-
θημερινά πλέον απογευματινό δρομολόγιο, 
αλλά βραδινό 23.30, καθώς όπως μας είπαν 
από την εταιρία, αυτό ήταν αίτημα των νησιω-
τών, επειδή τους εξυπηρετεί ο ηλεκτρικός σι-
δηρόδρομος που ξεκινάει τα δρομολόγιά του 
στις 5 το ξημέρωμα. 

Τα δρομολόγια αυτά της Blue Star θα ισχύ-
σουν για δύο μήνες, δηλαδή από τις 10 Δε-
κεμβρίου έως τις 29 Ιανουαρίου.

Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των Κυκλάδων,
η Εκατονταπυλιανή, εκτός του θρησκευτικού «χάρτη»
της Περιφέρειας  

Διαμαρτυρία από
το Δήμο Πάρου 

Στον θρησκευτικό «χάρτη» των Κυκλά-
δων, που διαμορφώνεται από την Περιφέ-
ρεια, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ναός της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 

Την αντίδρασή τους σ’ αυτό, αλλά και σε 
άλλες παρατυπίες, σε σχέση με την αντιμε-
τώπιση των νησιών στον τομέα προβολής, 
εξέφρασαν, κατ’ αρχάς ο Δήμαρχος  Πάρου 
Χρ. Βλαχογιάννης και η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια, ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς, με επιστολές τους προς την αρμόδια Αντιπερι-
φερειάρχη Ελευθερία Φτακλάκη. 

Η διαπίστωση για την εξαίρεση της Πάρου από τους Θρησκευτικούς προορι-
σμούς διαπιστώθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε η Αντιπεριφερειάρ-
χης Ελευθερία Φτακλάκη στο πλαίσιο της Τουριστικής Έκθεσης «PHILOXENIA», 
στην Θεσασαλονίκη. Η κ. Φτακλάκη, ανέφερε ως θρησκευτικούς προορισμούς, 
την Τήνο και την Πάτμο, ενώ ως ναυαρχίδες του τουρισμού ανέφερε πως είναι η 
Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος και η Νάξος. 

Μία άλλη παρατυπία που διαπιστώθηκε, είναι ότι η κ. Φτακλάκη αναφέρεται 
γενικώς σε νησιά του Αιγαίου και όχι Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπως είναι ευ-
ρέως γνωστά τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ διαρκώς η Περιφέρεια αλλάζει 
λογότυπα.  

Η απάντηση της κ. Φτακλάκη στον Δήμο, με κοινοποίηση στον κ. Μπιζά, είναι 
μακράν… Η Αντιπεριφερειάρχης δεν κατάλαβε πως όταν ο Δήμος Πάρου έκα-
νε λόγο για «θρησκευτικό χάρτη», εννοούσε το σχεδιασμό για τους τουριστικούς 
προορισμούς και απαντά, πως όταν αυτό θα γίνει θα συμπεριληφθεί και η Εκατο-
νταπυλιανή, λες και θα μας κάνει χάρη. 

Δημοσιεύουμε την απάντηση της κ. Φτακλάκη: 
«Αναφορικά με τον θρησκευτικό χάρτη των Κυκλάδων , θα ήθελα να σας 

ενημερώσω πως εάν είχε εκδώσει τέτοιο έντυπο παλαιότερα η Νομαρχία εμείς 
δεν είχαμε κάποια εμπλοκή, καθώς επίσης και να σας διαβεβαιώσω πως στους 
θρησκευτικούς χάρτες που σχεδιάζει να δημιουργήσει επί του παρόντος η ΠΝΑ, 
οπωσδήποτε θα συμπεριληφθεί ένα τόσο σημαντικό μνημείο όπως η Εκκλησία 
της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής όπως και άλλα θρησκευτικά μνημεία των 
υπολοίπων νησιών , μετά από συνεννόηση φυσικά με τους επιμέρους Δήμους».

Η ένταση στο
σχολείο επιβαρύνει τη
μαθησιακή διαδικασία

Στην εφημερίδα μας, έστειλε η Διευθύντρια του 
Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς Αικατερίνη Δεσύλ-
λα την παρακάτω επιστολή, μετά τη συνάντηση δα-
σκάλων και γονέων με τη Σχολική Σύμβουλο.

«Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, στο φύλλο 235/σελ.5 
της εφημερίδας σας αναφέρεστε σε καταγγελίες 
του Συλλόγου Γονέων Αγκαιριάς που αφορούν 
στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι το περιεχόμενο 
του δημοσιεύματος με θίγει και ως εκπαιδευτικό 
και ως πολίτη της τοπικής κοινωνίας μας και θα 
ήθελα να σας παρακαλέσω να προβείτε άμεσα σε 
όποιες ενέργειες θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσαν 
να αποκαταστήσουν την τιμή και την αξιοπρέπειά 
μου».

Η εφημερίδα μας από την πρώτη στιγμή που 
ήρθε σε γνώση της το πρόβλημα που καταγράφουν 
οι γονείς, επικοινώνησε με όλους τους ενδιαφερό-
μενους. Μίλησε με την Προϊσταμένη της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βλαστάρη, με τη Σχολική 
Σύμβουλο Τόνια Αντωνίου, και με την κ. Δεσσύλα 
και με τον τίτλο: «Διάθεση να βρεθεί λύση», παρου-
σίασε όλες τις απόψεις. 

Η πεποίθησή μας είναι, ότι η ένταση στη σχέση 
γονέων και εκπαιδευτικών στρέφεται κατ’ ευθείαν 
εις βάρος της μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών. 
Η διάθεση να βρεθεί λύση, που όλοι δήλωσαν στη 
Φ.Τ.Π., όχι μόνο δεν φάνηκε στη συνάντηση γονέ-
ων – δασκάλων αλλά υπονομεύτηκε με την έντα-
ση που δημιουργήθηκε. Αν άμεσα όλα τα μέρη δεν 
φροντίσουν να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί μια 
λύση, θα έχουν διαπράξει «έγκλημα» κατά των παι-
διών του σχολείου. Οι συζητήσεις στο προσκήνιο 
αλλά και στο παρασκήνιο, ο διχασμός της σχολικής 
κοινότητας και του χωριού, μόνο το καλό των παι-
διών δεν εξυπηρετεί. 

Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα και όποτε 
χρειαστεί θα επανέλθουμε γιατί ο κόσμος πρέπει να 
γνωρίζει τι γίνεται γύρω του. 

Ν.Ρ.Λ. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, περιοχή Ευαγγε-
λίστρια, πωλείται διαμέρισμα 
δυάρι, 42 τμ, με θέση πάρ-
κινγκ, κατασκευή 2005. Τηλ.: 
6977771341 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αγοράστε δικό σας 
σπίτι αντί του ενοικίου σας σαν 
δόση και με πολύ μικρή προ-
καταβολή. Τηλ. 6932285768.

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

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται κατοικία δυο επιπέδων 
(60 τμ ισόγειο, 22 τμ ορόφου), 
με τακτοποιημένους τους 
ημιυπαίθριους χώρους και ε-
ξαιρετική θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6973304112 (κος Μαύρης) 

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

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 145.000€ Έκπτωση στα  
μετρητά  ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πε-
τρόχτιστη οικία 70τ.μ. σαλόνι, 
2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα θαλάσ-
σης, βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος, 108.000 €. 
Έκπτωση στα  μετρητά, ευκο-
λίες, ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768.

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικία πρώ-
του ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, 
πέργολες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, θέ-
α, 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. Τιμή 
205.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
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  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,  
τζακούσι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέ-
ματος. 135.000 €  Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΔΡΥΟΣ, καινούρια ακίνητα, 
σχεδίου, 40 τμ και 60 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται ακί-
νητα, 96 τμ, 55 τμ, 340 τμ 
τρία επίπεδα, με τέσσερα δια-
μερίσματα. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ      
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΜΠΕΛΑΣ), προς 
Παλιόπυργο, ευκαιρία, 6.600 
τμ, επίπεδο, με θέα θάλασσα, 
καλλιεργήσιμο, γίνεται γεώ-
τρηση, επίπεδο. Τιμή 60.000 
ευρώ. Και για κατοικία.  Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οι-
κόπεδο σχεδίου, 300τμ, 
οικοδομήσιμο, τιμή 75.000 
ευρώ. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), 
πωλείται οικόπεδο, 300 τμ, 
λίγα μέτρα από αμμουδιά, ά-
δεια για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτήμα 
100 στρέμματα, πάνω από τα 
ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 

φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 75.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά.  
Τηλ. 6932285768

ΔΡΥΟΣ, ευκαιρία, πωλείται οι-
κόπεδο, 1.000 τμ, σχεδίου, με 
άδεια για 8 διαμερίσματα των 
50 τμ, πισίνα, θαυμάσια θέα. 
Πωλείται 100.000 ή 95.000 ευ-
ρώ. Και ένα διαμέρισμα 50 τμ 
στα μπετά. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (θέση Φλόγα, με 
πρόσωπο στον περιφερειακό) 
ενοικιάζεται οικόπεδο, 1.200 
τμ περίπου, για επαγγελματι-
κή χρήση. Πλησίον δημοτικού 
χώρου στάθμευσης. Τιμή 700 
€. Τηλ.: 6978403252, 210-
5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
νεόδμητο 2άρι με 2 υπνοδω-
μάτια, λουτρό, σαλόνι, κουζίνα 
με τζάκι και θέρμανση, 300μ 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται μια 
γκαρσονιέρα και ένα δυάρι 
μεζονέτα. Τηλ.: 2284024056, 
6936515353 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυ-
άρι επιπλωμένο με ηλιακό 
και κλιματισμό, κοντά στο 
ταχυδρομείο, με μεγάλη βε-
ράντα και θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6945053139 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Λειβάδια), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα δυάρι, 
επιπλωμένο, με αυτονομία 
ΔΕΗ – νερό. Για όλο το χρό-
νο. Τηλ.: 210-9631639, 
6977785214 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα, 60 τμ, με 
θέρμανση, τζάκι, αυλή, κο-
ντά στη θάλασσα, 280 €. Τηλ.: 
6973403218

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται δυάρι 
50 τμ, μη επιπλωμένο, με αυ-
τόνομη θέρμανση και ωραία 
θέα. Τηλ.:  6936709537

ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(διασταύρωση Λευκών – Νά-
ουσας), ενοικιάζονται δύο 
καταστήματα, 94 τμ και 70 τμ, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως ενιαίος χώρος, κατάλ-
ληλα και για αποθήκες. Τηλ. 
22840 21328, 6945973303.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. Ελέ-
νη), ενοικιάζονται χώροι για 
γραφεία. Τηλ.: 6977403535.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται: έ-
να τεσσάρι, τιμή 420 ευρώ, 
ένα δυάρι επιπλωμένο, τιμή 
300 ευρώ, ένα δυάρι, τιμή 
250 ευρώ, ένα studio, τιμή 
150 ευρώ. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225 

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Αλώνια), 
ενοικιάζονται δυο σπίτια, 50 
τμ και 70 τμ και στην περιοχή 
Καμάρες ενοικιάζεται ένα σπί-
τι 70 τμ. Και τα τρία διαθέτουν 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6986717406, 2284052425 
(στο σταθερό μόνο πρωινές 
ώρες) 

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, (κοντά στο μετρό 
Αγ. Αντωνίου), ενοικιάζεται ή 
πωλείται, διαμέρισμα 85 τμ, 
σε πολύ καλή κατάσταση, δι-
αμπερές, επιπλωμένο ή μη, 
με πατώματα, αυτόνομη θέρ-
μανση, air-condition, όλο το 
κτήριο είναι τρία διαμερίσματα. 
Βρίσκεται στην οδό Κρέζνας, 
κοντά στο γήπεδο Ατρομήτου. 
Τηλ.: 6973366992

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                      

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, με 3 υ/δ, στη Μάρ-
πησσα, Πρόδρομο και γύρω 
χωριά, με δυνατότητα προ-
πληρωμής έως και 1 χρόνο. 
Τηλ.: 6972295318

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ταβέρνα πωλεί-
ται, πλήρως εξοπλισμένη με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
2284021985, 6937275675 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη κα-
τάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητεί-
ται, για φύλαξη-απασχόληση 
παιδιών κυρίως απογεύματα 
στην περιοχή του Αρχιλόχου. 
Επιθυμητή διαθεσιμότητα 
για κάποια πρωινά και ίσως 
Σαββατοκύριακα. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6972609728

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

Ε Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ 
ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος, ανα-

λαμβάνει εργασίες σε 
όλη την Πάρο και Αντίπαρο, 
σε καινούρια και παλιά σπί-
τια. Πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6972304177, 2284053042  

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για φύ-
λαξη παιδιών ή ηλικιωμένων, 
βοήθεια στις οικιακές εργα-
σίες ή άλλες δουλειές. Ομιλεί 
Ελληνικά και Αγγλικά. Τηλ.: 
6939253612 

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6944242874 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6938999239 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον 
στα μαθηματικά, σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου. Τηλ: 
6993939396.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμ-
βάνει οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6972092268 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (Έλ-
ληνες) αναλαμβάνουν 
συντήρηση και καθαρισμούς 
κήπων και οικιών. Τηλ.: 
6940561192, 6974543884

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμ-
βάνει την φύλαξη παιδιών 
καθώς και καθαρισμούς 
οικιών ή καταστημάτων ή σχε-
τικές οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6940561192 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβά-
νει το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 
6973814493 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ      

KIA SORENTO πωλείται, 
μοντέλο 2006, diesel turbo, 
2.500 cc, τιμή 9.000 €. Τηλ.: 
6974812383, 6978126696, 
2284041172.

FIAT PUNTO CABRIO πωλεί-
ται, μοντέλο ’99, 1.100 cc, τιμή 
1.100 €. Τηλ.: 6975680163 

GRAND VITARA πωλείται, 
πετρέλαιο, μοντέλο 2007, 
ή ανταλλάσσεται με αυτο-
κίνητο μικρού κυβισμού. 
Ατρακάριστο, βιβλίο service, 
ζάντες 17’΄, airbag, υδραυλι-
κό τιμόνι, κλιματισμός (A/C), 
ABS, ηλεκτρικά παράθυρα, 
πλοήγηση, κεντρικό κλείδω-
μα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, 
συναγερμός, turbo, cruise, 
control, υπολογιστής ταξιδίου, 
κοτσαδόρος εργοστασιακός, 
elcd οθόνη με navigator. Τιμή 
17.500 €, συζητήσιμη. Τηλ.: 
2284052623 

HYUNDAI ATOS PRIME πω-
λείται, μοντέλο 2002, 82.000 
χλμ, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή 2.300 €. Τηλ.: 6937241430, 
6936642475.

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ 
πωλείται, μάρκας KAREL, μο-
ντέλο Fishing, με 150 ίππους, 
τετράχρονη VERADO, όπως 
και βοηθητική 15 τετράχρονη 
MERCURY ή ανταλλάσσεται με 
μικρότερο σκάφος ανοιχτού 
τύπου. Ιδανικό για συρτές – 
παραγάδια και καθετές. Τιμή 
19.000 €, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6944202104  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, μάρ-
κας Dynamic, 66.000 btu, 
σε πολύ καλή κατάσταση.  
Τηλ.: 6977248885

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΟΓΚΑ παρα-
δίδονται, στο Ανεζίνα Καφέ, 
στο Δρυό, κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη στις 10:00. Πληροφο-
ρίες: 6982320862 (Ερυφίλη) 

LAPTOP TOSHIBA 
SATELLITE για ανταλλακτικά 
πωλείται. Τηλ.: 6975765118 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOUND 
STUDIO πωλείται, 3 x CD 
player Yamaha CDX-397, 1 x 
CD Recorder Sony RCDW 100, 
1 x ενισχυτής Yamaha AX 397, 
1 x μίκτης Omnitronic EMX-5, 
2 x ηχεία Diamond Wharfedale 
Di, 2 μικρόφωνα AKG D55s, 
κτλ. Τηλ.: 6972361088

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€
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WHAT'S ON IN PAROS 
& ANTIPAROS
Daily updates and ongoing activities (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 to have a direct link to all 
the What's On information for Paros 
& Antiparos. 

DECEMBER 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. 
 
7 Dec, 7.30pm, Lighting of the Christmas Tree on 
Alyki Beach with Christmas music, hot chocolate 
and activities for kids. Info: Maria 22840-92217.
 
7 Dec, 7.30pm, Exhibition of student work at the 
Aegean Center, Paroikia. Info: 22840-23287, www.
aegeancenter.org
 
7 Dec, 8.45pm,  Documentary film "Encardia, the 
Dancing Stone" («Εncardia, η πέτρα που χορεύει») 
at the Archilochos Hall, Paroikia.  
Info: Giorgos 694-484-5372, http://www.facebook.
com/groups/321073924574181/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/121317898028845/
 
8-17 Dec, 2nd Christmas Commercial Festival 
organized by the Ariis Women's Association of 
Paros and the Paros & Antiparos Trade & Business 
Association. Info: 22840-22262, Stavroula 694-
732-5919, Apostolos 694-646-8060. 
 
8 Dec, 6pm, Gala Fashion Show organized by 
the Paros Women's Association Ariis at the Paros 
Rock, Potami, Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-
732-5919, 693-667-0556. http://www.facebook.
com/events/129403320546003/
 
8 Dec, 6pm, Lighting of the Christmas Tree in 
the square of Naoussa with singing of traditional 
"kalanta", treats and Gymnasio School Bazaar.
 
8 Dec, 7pm,  Movies from the Short Film Festival 

of Drama at the Archilochos Hall, Paroikia.  
Info: Giorgos 694-484-5372, http://www.facebook.
com/groups/321073924574181/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/142603169221273/
 
8 & 9 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert, Aghios Antonios 
Catholic Church, Paroikia. Info: 22840-23287, www.
aegeancenter.org
 
9 Dec, Art & Crafts Exhibition at the Pirate Bar, 
Market St, Paroikia.  Duration: 9-31/12, 10am-
evening. Info: Alexia 
694-070-8456,  22840-27238, http://www.
facebook.com/piratebar.paros 
 
9 Dec, 7pm, Lighting of the Christmas tree in front 
of the Ekatontapyliani Church, Paroikia. Santa Claus 
gives gifts to the children, music by the Municipal 
Band and singing of the traditional ‘kalanda’.#
 
12 Dec, 12pm, International Women's Organization 
of Paros (IWOP) meeting at Marilyn Rooks' house.  
Cooking lesson: Lemon Meringue Pie.  Please bring 
something savory to share.  Info/RSVP: Marilyn 
22840-92203.
 
12 Dec, 7.30pm, Naoussa Hip Hop Crew Christmas 
Show at the Nireas Hall, Naoussa.  Info: Lisa 694-
245-8477.
http://www.facebook.com/pages/Paros-Hip-Hop-
Crew/122153611204788
 
14-16 Dec, 6-9pm, Christmas Bazaar at the 
Cultural Centre of Angeria.  Info: Maria 22840-
92217.
 
15-16 Dec, Annual Christmas Bazaar at 
Archilochos Hall, Paroikia with lottery, games, 
pottery, jewellery, homemade goods and 
handicrafts, storytelling, local produce, hot dogs 
and hot chocolate.  Info: Michalis 693-745-4266, 
698-081-1688, email: paroscc@gmail.com, http://
www.facebook.com/groups/321073924574181/
 
15-16 Dec, Exhibition of the Future Library events 
held at the Paros Public Library this summer.  Info: 
KDEPAP 22843-60167/8. 
 
16 Dec, 6.30pm, Paroikia Hip Hop Crew Christmas 
Show at the Paros Rock, Potami, Paroikia.  Info: 
Lisa 694-245-8477.
http://www.facebook.com/pages/Paros-Hip-Hop-
Crew/122153611204788

Χάνονται ζωές από την κατάσταση 
στο ΕΚΑΒ. Αλλά για τους εκπροσώ-
πους της κυβερνητικής πολιτικής, 
αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μα και στα 
άλλα νησιά - μας λένε -  υπάρχουν προ-

βλήματα. «Εμείς το είπαμε και έχουμε κά-
νει τις εισηγήσεις αλλά...» Δηλαδή θα το συ-

ζητήσουμε και θα έρθει η «κακή τρόικα» και θα 
μας τα κόψει, άρα εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, μας λένε, έστω κι αν χάνονται ζωές...

Η απάντηση στην ανάλγητη αυτή πολιτική, είναι ο κοινός αγώνας. Η απάντηση του 
Δήμου στην απάντηση του ΕΚΑΒ, είναι 48ωρο κλείσιμο του Δήμου και 24ωρη γενική 
απεργία και συγκέντρωση στην Παροικιά.

Ο δρόμος του αγώνα είναι μακρύς, η συγκέντρωση είναι ένας πρώτος σταθμός σε 
αυτή την πορεία. Πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι για να φθάσουμε 
ως το τέλος. Το ωφείλουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας. Δεν πρέπει να εξοικιωθούμε 
με τους θανάτους, με την ανθρωποκτόνα πολιτική των κυβερνήσεων, με την εξαθλίωσή 
μας. Όλοι μαζί μπορούμε.

Σχεδόν όλοι οι φορείς του νησιού συμμετείχαν στη σύσκεψη του συντονιστι-
κού για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Τα συμπεράσματα των ενημερωτικών 
συγκεντρώσεων που έγιναν στα χωριά, είναι ότι ο κόσμος είναι αποφασισμένος να διεκ-
δικήσει το αυτονόητο. Η αγανάκτηση από την καταστροφή κάθε έννοιας περίθαλψης στα 
νησιά μας είναι έκδηλη. Πολλοί ζητούν από το συντονιστικό να μεθοδεύσει δυναμικές 
κινητοποιήσεις και δηλώνουν συμμετοχή.

Το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου προβλέπει μεγάλη συγκέντρφωση στην Παροικιά, 
και άνοδο στην Αθήνα. Όλοι οι φορείς δήλωσαν συμμετοχή και ανέλαβαν συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις για την επιτυχία στις κινητοποιήσεις. Όταν όλοι αυτοί που αποφασίζουν 
για την ζωή μας, μας οδηγούν στην εξαθλίωση, εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αγώνας 
μέχρι το τέλος.

Ακούστηκε πολλές φορές στις συναντήσεις των χωριών, ότι δεν γίνεται τί-
ποτα ότι κι αν κάνουμε. Δυστυχώς, τα πουλημένα ΜΜΕ έχουν εμφυσήσει την απογο-
ήτευση και γι' αυτό ακούγονται αυτές οι απόψεις. Η αλήθεια όμως ποιά είναι;

 Πρώτον: όταν μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή μας και αυτή των παιδιών μας από την 
ανυπαρξία γιατρών, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να αγωνιστούμε να ανα-
τρέψουμε την πολιτική αυτή. 

Δεύτερον: έχουμε πρόσφατο παράδειγμα αποτελεσματικών κινητοποιήσεων όταν 
αυτές είναι σωστά μεθοδευμένες. Για το χαράτσι της ΔΕΗ πέρυσι, οι λαϊκές επιτροπές 
κινητοποίησαν τον κόσμο και εκατοντάδες συμπολίτες μας και χιλιάδες σε όλη τη χώρα 
αντιστάθηκαν στα σχέδια της κυβέρνησης. Σήμερα, με απόφαση του δικαστηρίου κρίθη-
κε παράνομο η ΔΕΗ να είναι  φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Αυτή και όλες οι αποφάσεις 
που προηγήθηκαν, ήρθαν ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης του κόσμου. Τις εξελίξεις 
τις καθορίζει η κινητικότητα του λαού. Αν παθητικά από τον καναπέ μας βλέπουμε τις 
εξελίξεις, θα έχουμε και ένα και δύο και πολλά μνημόνια.

Ο δρόμος του αγώνα μόνο μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και να αλλάξουν τα 
πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει σε όλους μας σαφές ότι όλοι μαζί μπορούμε.

Οι τουριστικοί πράκτορες κινητοποιούνται και έχουν πολύ καλά αποτελέσμα-
τα στον τομέα της κρουαζιέρας. Η Σαντορίνη και η Μύκονος ζουν από την κρουαζιέ-
ρα. Και είναι αισιόδοξο μήνυμα ότι η Πάρος αρχίζει να προσεγγίζει τον τομέα αυτό.

Τι γίνεται όμως με τις υποδομές; Τι γίνεται με τα αγκυροβόλεια που χρειάζονται τα 
κρουαζιερόπλοια; Τί γίνεται με τους χώρους υποδοχής στο λιμάνι των επισκεπτών της 
κρουαζιέρας;

Δυστυχώς για άλλη μια φορά, από το λιμενικό ταμείο δεν παίρνουμε ξεκάθαρες απα-
ντήσεις και χρονικές δεσμεύσεις για το πως θα βοηθηθούν στην επιτυχή έκβαση της 
προσπάθειας τους οι τουριστικοί πράκτορες.

Είναι όλα υπό μελέτη...
Καλά... το καταλάβαμε ότι σε αυτή τη θητεία του ΔΛΤ δεν θα υπάρξουν πλωτές εξέ-

δρες αλλά μήπως και η αίθουσα υποδοχής στο λιμάνι, τα ναύδετα και όλα τα αναπτυξια-
κά έργα θα έχουν την τύχη των πλωτών;

Α και μην ξεχνιόμαστε... Τα χρήματα του ΔΛΤ που κινδυνεύουν να τα πάρουν οι Τρο-
ϊκανοί, είναι για να γίνουν έργα και όχι για να δίνουν τόκους!

Έχει αναστατωθεί η Αγκαιριά με τα προβλήματα και την ένταση που δημιουρ-
γήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο. Ποιός έχει την ευθύνη άραγε για όσα συμβαίνουν τις 
τελευταίες ημέρες και που έμμεσα, φυσικά, ξεσπούν στα παιδιά;

Ποιός έχει το θάρρος να δει τα προβλήματα κατάματα και να δώσει λύσεις για να 
υπάρξει ηρεμία προς ώφελος της σωστής εκπαίδευσης των παιδιών;

Επειδή όχι μόνο οι Αγκαιριανοί, αλλά όλοι μας γνωρίζουμε και θυμόμαστε πρόσω-
πα και πράγματα, καλό θα είναι να πέσουν  οι τόνοι και να δωθούν σωστές λύσεις έξω 
από προσωπικές φιλοδοξίες και υστεροβουλίες, γιατί κανέναν δεν εξυπηρετεί να ανα-
μοχλεύουμε μνήμες...

Το μόνο που πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να επιδιώξουν, είναι η ηρεμία και η αντιμετώπι-
ση των όποιων προβλημάτων για να μην ζουν τα παιδιά σε εμπόλεμη περιοχή.

Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας
Ενοριακό Φιλόπτωχο ταμείο Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Κώστου

Γεύμα αγάπης
Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Κώστου, σας προ-

σκαλεί στο "Γεύμα Αγάπης" το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:30μμ, στην τραπεζαρία 
του Γηροκομείου. Συμβολική τιμή του μενού: 7 ευρώ. Για δηλώσεις συμμετοχής: π. Νικόλαος 
Ανουσάκης, τηλ: 22840 29019, 6977318309.

"Η πραγματική αγάπη είναι πάντοτε συνυφασμένη με την προσφορά, τη θυσία, την ανιδιοτέ-
λεια".

Προσφορές από την Γερμανία 
στον PAWS

Προσφορά προς το Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου έγινε από το MΑRCHIG ANIMAL 
WELFARE TRUST UK για τη στείρωση 100 αδέσποτων θηλυκών  ζώων (γάτες) στην Πάρο. 
Οι προτεραιότητες που δίνει ο Σύλλογος, είναι οι αποικίες γάτων εκεί που έχουν κλείσει για τη 
χειμερινή περίοδο ξενοδοχεία και εστιατόρια, καθώς και οι ομάδες γάτων σε χωριά.

Επίσης, η EUROPAS e.V της Γερμανίας συνεχίζει τη χρηματοδότηση για άλλες 10 γάτες τον 
μήνα, ενώ το GREEK CAT WELFARE SOCIETY UK έχει δωρίσει 4 παγίδες και ειδικά κλουβιά για 
την στείρωση γάτων. 

Ο PAWS παρακαλεί όποιον πολίτη θέλει να βοηθήσει ή να ενημερώσει τον PAWS για τη στεί-
ρωση αδέσποτων γάτων στη γειτονιά του, να τηλεφωνήσει στο 6951 851 575.

Ανακοίνωση
Το Σπίτι του Δασκάλου θα λειτουργεί ως Καφενείο, κάθε Τετάρτη από τις 5μμ έως τις 11μμ.

Ελάτε για καφέ, συζήτηση, επιτραπέζια παιχνίδια και ότι άλλο προκύψει!
Σας περιμένουμε όλους!

Συνταξιοδοτική ημερίδα
Η ING στο πλαίσιο της παροχής εξειδικευμένης και αξιόπιστης ενημέρωσης για το θέμα 

της συνταξιοδότησης, θα πραγματοποιήσει συνταξιοδοτική Ημερίδα ενημέρωσης και εκ-
παίδευσης.

Τα θέματα σύνταξης που θα αναλυθούν στην Ημερίδα από εξειδικευμένο Ασφαλιστικό 
Σύμβουλο της ING, είναι τα εξής: • Ιστορική ανασκόπηση της κοινωνικής ασφάλισης 

• Αρχικά δεδομένα και προβλήματα στην εφαρμογή της Κοινωνικής Ασφάλισης • Το 
συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα σήμερα • Το νέο ασφαλιστικό σύστημα  • Προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης • Νέος υπολογισμός της σύνταξης • Παρουσίαση εφαρμογής 
υπολογισμού σύνταξης • Οι αλλαγές στην ασφάλιση Υγείας-ΕΟΠΥΥ

Επιπλέον, εφόσον οι παρευρισκόμενοι στην Ημερίδα το επιθυμούν, παρέχεται η δυνατό-
τητα να πραγματοποιηθεί μελέτη προσωποποιημένου υπολογισμού σύνταξης από το κρα-
τικό ταμείο, χωρίς επιπρόσθετο κόστος και με την αξιοπιστία της ING. Η μελέτη αυτή γίνεται 
από εξειδικευμένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο της ING με τη βοήθεια του PΑt, του μοναδικού 
εργαλείου υπολογισμού σύνταξης της ING για την παροχή της καλύτερης δυνατής συμβου-
λής στη διαχείριση του χρηματο-οικονομικού σας μέλλοντος. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 12/12/2012 και ώρα 17:30 έως 19:00 στην αίθουσα 
της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Παροικία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22840-
27255  ώρες 10:30-14:00 & 17:00-20:00 με τον κ. Ραγκούση Νικόλαο.
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