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Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 | e-mail: iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

µικροβιολογικό εργαστήριο

συµβεβληµένο µε ΕΟΠΥΥ

Ο κ. Κωνσταντόπουλος Σταύρος, ακτινοδιαγνώστης 18-19/12
Ο κ. Σιαµάτρας Θωµάς, ενδοκρινολόγος 19/12
Ο κ. ∆ιγενής Μιχάλης, γενικός ιατρός, 15-18/12 

Ενηµέρωση λειτουργίας ιατρείων

Χριστουγεννιάτικο
αφιέρωµα

...όλα όσα µπορείς να κάνεις,
να ψωνίσεις, να περιποιηθείς τον εαυτό σου
και να περάσεις τον ελέυθερο χρόνο σου!

» σελ. 5-12
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 362
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Καραγκιόζης
Προσοχή-προσοχή: Η παράσταση του θεάτρου σκι-

ών, που δίνεται σήμερα, στις 5 το απόγευμα, στο πο-
λυγωνικό Παροικιάς, έχει πρωταγωνιστή τον original 
Καραγκιόζη, που δεν έχει καμία σχέση με τους fake 
Καραγκιόζηδες που κυκλοφορούν στο νησί μας!

■ Βουνό
Σήμερα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, εορτάζεται η 

παγκόσμια ημέρα του βουνού! Κοίτα να δεις φίλε μου 
που πήραν χαμπάρι τους πολίτες της χώρας μας τα 
Ηνωμένα Έθνη και καθιέρωσαν και γιορτή…

■ Αμερικανιές
Αμερικανοποιήθηκαμε και εις Παρία Γη. Δημοτική 

σύμβουλος της πλειοψηφίας έκανε viral φωτογραφία 
στο facebook, με ένα παιδάκι στην αγκαλιά της, από 
εκδήλωση στις Λεύκες.

■ Κυκλοφοριακό
Μου αρέσουν πολύ οι προτάσεις των φορέων για 

το κυκλοφοριακό της Παροικιάς. Κάθε σύλλογος-φο-
ρέας, κάνει προτάσεις με σκεπτικό το συμφέρον του 
κλάδου του. Αυτά είναι.

■ Παραλία
Και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα για την παρα-

λιακή οδό Παροικιάς και το κυκλοφοριακό ζήτημα, να 
θυμίσουμε στους υπευθύνους πως αυτός ο δρόμος 
δεν έχει κατασκευαστεί για να αποτελεί εξωτερικό 
«σαλόνι» των καταστημάτων, αλλά για διευκόλυνση 
των διερχομένων οχημάτων και πεζών. Αυτό το γρά-
φω για την ιστορία και μην ξεχνάτε: Ψήφους έχουν 
και οι κάτοικοι του οικισμού Παροικιάς και όχι μόνο οι 
συντεχνίες.

■ «Σοβαρότητα»
Σε μία χώρα, που αίφνης, ο Λεβέντης, αντιμετωπίζε-

ται με σοβαρότητα και αναλύει τις πολιτικές του προ-
τάσεις, ο Τσίπρας αντιμετωπίζεται ως «φιλαλήθης», 
και το 35% των Ελλήνων πολιτών πιστεύει ότι μας 
ψεκάζουν, έχουμε οι υπόλοιποι κάθε δικαίωμα στο 
πτύειν. 

■ Το Yi Quan
Στην Πάρο νόμιζα ότι είχαμε τους «ΧΟΝίτες» και 

τους «Μουσικοχορευτικούς». Τώρα ανακαλύπτω πως 
έχουμε τους αποκρυφιστές με τις Ανατολικές θεωρίες 
και τους αντι-αποκρυφιστές! Μάλιστα. Εγώ πάλι ξέρω 
μια παροιμία για το διάολο που δεν είχε δουλειά…

■ Κουίζ;
Την περασμένη εβδομάδα ο ΑΟΠ αγωνιζόταν με 

τον Πανθηραϊκό και σχετικά γρήγορα νικούσε με 2-0. 
Στο 2-0 κατέφθασε και γνωστός αυτοδιοικητικός πα-
ράγοντας του νησιού μας, για να παρακολουθήσει το 
παιχνίδι. Ο αγώνας τελικά έληξε 2-3! Ποιος ήταν ο 
«γουρλής» παράγοντας; Ονόματα δε λέμε, υπολήψεις 
δε θίγουμε. Ο αντίλογος πάντως λέει, ότι έτσι και αλ-
λιώς, ο ΑΟΠ έχει κάνει όλο και όλο δύο νίκες φέτος, 
άρα δε σημαίνει ότι έχεις και τους τρεις βαθμούς στην 
τσέπη του σε κάθε αγωνιστική.

■ ΕΠΣΚ
Και μιας και πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά, να γράψουμε 

πως όποιος παρακολούθησε το διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΠΣ Κυκλάδων την περασμένη εβδομάδα, που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου, θα κατάλαβε ότι το 
ψάρι δε βρωμάει μόνο από το κεφάλι στο Ελληνικό 

ποδόσφαιρο, αλλά και στην ουρά…

■ Αργίες
Και επειδή, ο σωστός υπάλληλος πρέπει να είναι 

πάντα ενημερωμένος, να σημειώσουμε τις αργίες του 
2016. Η 25η Μαρτίου είναι Παρασκευή, άρα τριήμερο, 
της Παναγίας πέφτει και αυτή Παρασκευή, άρα πάλι 
τριήμερο, όπως ναι (!) τριήμερο και την 28η Οκτωβρί-
ου, που και αυτή πέφτει Παρασκευή! Οι «αναποδιές» 
είναι με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που εί-
ναι Κυριακή και Σάββατο αντίστοιχα. Τέλος, η Καθαρή 
Δευτέρα, πέφτει και πάλι Δευτέρα…

 
■ Αήττητοι!
Δεν παίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ! Έτσι, ο αναπληρωτής 

υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, κ. Γιάννης 
Τσιρώνης, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβέρνη-
σης για τη θεσμοθέτηση «Αστυνομίας Φύσης», για τις 
προστατευόμενες περιοχές. Ωραία, κάποιος να υπεν-
θυμίσει στους Συριζαίους πως υπάρχουν δασοφύλα-
κες και θηροφύλακες, εκτός και αν κλείνουν τίποτα 
υποχρεώσεις με κρατικοδίαιτα μέλη τους.

■ Πρωτοβάθμια
Έτσι, για την ιστορία, μπορεί κάποιος από το δήμο 

να απαντήσει τι στο καλό γίνεται στη σχολική επιτροπή 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου και συνεχώς δεν 
έχει χρήματα για να πληρωθούν οι προμήθειες στα 
σχολεία του νησιού μας; Εντάξει, πέρσι λέγατε να πλύ-
νουν τις μοκέτες οι γονείς, γιατί δεν είχατε κονδύλια. 
Φέτος, τι γίνεται πάλι και δεν έχετε ούτε για φωτοτυ-
πίες.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Παιδικοί σταθμοί
Εργασίες για την καλυτέρευση των παιδικών σταθμών της Πάρου, έγιναν το τε-

λευταίο χρονικό διάστημα. Σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το δήμαρχο 
Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο και τον πρόεδρο του Ν.Π. ΚΠΠΑ, κ. Μ. Λεοντή, γράφεται:

«Μετά από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα Δημοτική αρχή και κα-
τόπιν αιτήματος των διδασκόντων, προβήκαμε σε αυτοψία και διεξοδικό έλεγχο 
στους δυο παιδικούς σταθμούς που ανήκουν στο Ν.Π. Κ.Π.Π.Α, όπου διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη σημαντικών κατασκευαστικών κακοτεχνιών και σχεδιαστικών αστοχιών 
στον προαύλιο χώρο τους, αυξάνοντας την επικινδυνότητα ενός χώρου που χρη-
σιμοποιείται καθημερινά από παιδιά.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και συμμεριζόμενοι το πρόβλημα ως γονείς, 
αναζητήσαμε λύσεις για σωστή αντιμετώπιση δημιουργώντας ένα ασφαλές, ποι-
οτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό των συγκεκριμένων χώρων. Συγκεκριμένα 
αντικαταστήσαμε και στους δυο παιδικούς σταθμούς όλα τα παλιά παιχνίδια αμ-
φιβόλου ασφάλειας, ποιότητας και προδιαγραφών. Επίσης, όλες οι ανισοσταθμίες 
και τα διαφορετικά υλικά στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού της Νάουσας 
αντικαταστάθηκαν με χλοοτάπητα και υπόστρωμα τελευταίας γενιάς, δημιουργώ-
ντας έτσι ένα πολύ όμορφο, λειτουργικό και ασφαλές σύνολο. Θα ακολουθήσουν 
ανάλογες εργασίες αποκατάστασης και στον παιδικό σταθμό της Παροικίας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους υπαλλήλους του 
Δήμου και του Ν.Π. που συνέβαλαν σε αυτό. Γιατί τα παιδιά αξίζουν τα καλύτερα!».

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ. ΜΟΥΡΛΑΣ
ΕΤΩΝ 39

Τα λόγια χάνονται στην άβυσσο του 
θανάτου.

Το μυαλό σταματά στο βουβό της 
καρδιάς σου.

Η αντοχή και η θέληση αγωνιούν να 
συνεχίσουν…

Πώς; Τί; Γιατί; Γιατί, γιατί…
Αναπάντητα ερωτήματα που βασανί-

ζουν τη σκέψη μας και στοιχειώνουν τις 
ζωές μας.

Η δική σου σταμάτησε την 27η Νοεμ-
βρίου 2015, στις 01:30 π.μ.

Αρνιόσουν, μα κουράστηκες. Κουρά-
στηκες πολύ, προσπάθησες πολύ.

Η εννιάμηνη παραμονή σου στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκο-
μείου «Ερ. Ντυνάν», ήταν ο δικός σου 
Σταυρός.

Ο Σταυρός που σου έλαχε και πήγες. 
Με πληγωμένο σώμα κι αντρειωμένη 
ψυχή. Μα υπεραγαπούσες και υπερ-
προσπαθούσες. 

Ξημέρωνε ζωή και νύχτωνε θάνατο. 
Εναλλάξ…

Κι εμείς δίπλα σου ανήμποροι να 
σταματήσουμε το βασανιστήριο, να 
ανατρέψουμε το κακό. Ώσπου νίκησε 
το σκοτάδι…

Μα όχι εντελώς, Γιάννη μας, όχι εντε-
λώς!

Πρόλαβες να ανάψεις στον ουρανό 
μας τα αστέρια σου: το Στράτο και τη 
Φανούλα μας. Αυτά θα φωτίζουν το 

δρόμο μας, αυτά θα οδηγούν τις καρ-
διές μας.

Το ΠΑΝΤΑ της αγάπης μας για σένα, 
είναι το ΣΗΜΕΡΑ και το ΑΥΡΙΟ των παι-
διών μας. Όπως θα ήθελες. Όπως μας 
έμαθες. 

Πονάμε πολύ, μα είμαστε φρουροί 
των ονείρων σου, συνεχιστές της δια-
δρομής σου.

Ξεκουράσου πια, Γιάννη μας.  Γαλήνε-
ψε, κοιμήσου…

Πολυαγαπημένε μας, καληνύχτα!
Η οικογένειά σου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά το χειρούργο 

ιατρό Χρήστο Γεωργόπουλο με το επι-
τελείο του, όλο το νοσηλευτικό προσω-
πικό του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυ-
νάν», όλους τους συγγενείς και φίλους 
που στάθηκαν και στέκονται δίπλα μας 
σ΄αυτή τη δύσκολη στιγμή και τέλος θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το 
Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δ.Χ. 
Αυτοκινήτων Πάρου για τη δωρεά που 
έκαναν στο γηροκομείο μας εις μνήμη 
του αγαπημένου μας Γιάννη Μουρλά.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ.: 2284042798 - 42430
κιν.: 6944525554, 6936686867

FAX: 2284042430
email.: g.xristoforos@yahoo.gr

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΝΟΜΟΥ

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Ε∆ΟΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

Απεργία δικηγόρων
Ο δικηγορικός σύλλογος Σύρου, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 7/12/15, απο-

φάσισε κατά πλειοψηφία, την αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 
2015, ύστερα από απόφαση της ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλό-
γων Ελλάδος, για θέματα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,.

Σε ό,τι αφορά τις αναβολές, ο δικηγορικός σύλλογος Σύρου τονίζει σε ανακοίνωσή 
του: «Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους 
συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος 
αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του 
αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση 
του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία 
της νέας δικασίμου».
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χτίζουμε το μέλλον
των νησιών μας

Με την πετυχημένη ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, είναι ευκαιρία...

η νησιωτικότητα να γίνει πλεονέκτημα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα  
ανάπτυξης

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση ενημέρωσης για το «Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των 
Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) στην Παρονα-
ξία», στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά 
Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ). Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ψήφισης από τα Δημοτικά Συμβούλια 
της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου.  

Εκπρόσωποι φορέων από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των δη-
μάρχων Πάρου και Αντιπάρου, κ. Μ. Κωβαίου και κ. Αν. Φαρούπου, και παρακολούθησαν με ενδια-
φέρον τις εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας της Σύμπραξης, η οποία εργάζεται από τον Αύγουστο 
2015 και έχει καταρτίσει την αρχική πρόταση του προγράμματος. Η παρουσίαση αφορούσε επίσης 
τις κατευθύνσεις της στρατηγικής του προγράμματος και τις δυνατότητες που δημιουργούνται 
από τη διαδημοτική Σύμπραξη. Η παραπάνω πρωτοβουλία των τριών δήμων της Σύμπραξης ξε-
κίνησε πριν την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Α Λ.Θ.) στα οποία εντάσσεται, ώστε να υπάρχει επάρ-
κεια χρόνου για τη διαβούλευση και την προετοιμασία. Για την αρτιότερη σχεδίαση και εφαρμογή 
του προγράμματος και την υλοποίηση άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, προβλέπεται η 
δημιουργία διαδημοτικού δικτύου με μορφή μη αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας. Η εκδήλωση 
ήταν η αρχή μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας, κινητοποίησης και συστράτευσης, συστη-
ματικής εργασίας και συμμετοχής από τους πολίτες, τις τοπικές, επαγγελματικές, πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις των νησιών μας για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής στην 
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Τέλος, οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου ευχαριστούν θερμά όσους παρευρέθησαν στην πρώτη 
ανοιχτή διαβούλευση και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει στήριξη από 
τους φορείς και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσι-
μότητας των περιοχών μας.

Τακτοποιήστε τις  
υποχρεώσεις σας

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», με ανακοίνωσή του στις 
6/12/2015 καταγγέλλει τη σχολική επιτροπή δήμου Πάρου για τη μη 
πληρωμή προμηθευτών.

Η ανακοίνωσή των εκπαιδευτικών έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταγγέλλει τη Σχολική Επιτροπή Π/

θμιας Εκπαίδευσης Πάρου που για άλλη μια φορά έχει αφήσει απλή-
ρωτους τους προμηθευτές των σχολικών μας μονάδων. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα πολλοί ιδιώτες προμηθευτές να αρνούνται να δώ-
σουν επιπλέον υλικά στα σχολεία αν δεν τους αποπληρωθούν τα 
προηγούμενα. 

Είναι αντιληπτό απ’ τον καθένα ότι αυτό σημαίνει μείωση της ποι-
ότητας του εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο Χριστου-
γεννιάτικων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Ενώ είναι αδιανόητο 
να μην έχουν οι σχολικές μονάδες μελάνια στους εκτυπωτές, να μην 
μπορούν να επισκευάσουν τα φωτοτυπικά ή να φοβούνται την επερ-
χόμενη κακοκαιρία του χειμώνα μην τυχόν και δεν έχουν πετρέλαιο.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
αλλά και κατά τη διάρκεια της βάζουν συχνά το χέρι στην τσέπη για 
να εξοπλίσουν το σχολείο με τα απαραίτητα ώστε το μάθημα και οι 
διάφορες σχολικές δραστηριότητες να γίνουν πιο όμορφες. Όμως δε 
γίνεται να μετακυλούμε εξολοκλήρου μια υποχρέωση της πολιτείας 
στις πλάτες των γονιών και των εκπαιδευτικών στο όνομα καμιάς 
οικονομικής κρίσης

Καλούμε την Σχολική Επιτροπή να τακτοποιήσει άμεσα τις οφει-
λές της αποδεικνύοντας στους συμπολίτες μας ότι η Δημόσια και 
ΔΩΡΕΑΝ Παιδεία που τόσο έχει υποτιμηθεί και υπονομευθεί στους 
δύσκολους αυτούς καιρούς, δεν έχει αποκαθηλωθεί, αλλά αποτελεί 
προτεραιότητα της Πολιτείας».



Το πνεύµα της εορταστικής περιόδου, παρά τις ζοφερές κοινωνικο-οικονοµικές 
συνθήκες, είναι εδώ!
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από 
το ∆ήµο και τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού, ενισχύουν το εορταστικό 
πνεύµα που ενώνει τους ανθρώπους χωρίς αποκλεισµούς. Το µήνυµα και οι 
ευχές για αισιοδοξία, αλληλεγγύη και ειρηνική συνύπαρξη, είναι στα χείλη 
όλων. 
Ο εµπορικός κόσµος έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό και προσδοκά µια 
αναθέρµανση της αγοράς, καλώντας µας να στηρίξουµε έµπρακτα µε τις 
αγορές µας την τοπική αγορά.
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή ελπίδας και προσδοκίας. 
Γιορτή που ενώνει και επιτάσσει την αλληλεγγύη.
Ας στρέψουµε λοιπόν το βλέµµα γύρω µας, στο συνάνθρωπό µας, που υποφέρει 
ανεξαρτήτου εθνότητας, θρησκείας, ηλικίας και φύλου. 
Ας απλώσουµε χέρι βοήθειας, ο καθένας µε τον τρόπο του και τη δυνατότητά 
του, στον Έλληνα που υποφέρει από τη λαίλαπα των µνηµονιακών µέτρων, 
αλλά και στον πρόσφυγα που ξεριζώθηκε και θαλασσοπνίγεται αναζητώ-
ντας σωτηρία µακριά από τη φωτιά του πολέµου. Ας δώσουµε την ευκαιρία 
στον εαυτό µας, να δώσει το πραγµατικό νόηµα στη λέξη «ανθρωπιά», σε 
όποιο θεό κι αν πιστεύουµε, εάν πραγµατικά πιστεύουµε. 

Το πνεύµα της εορταστικής περιόδου, παρά τις ζοφερές κοινωνικο-οικονοµικές 

Γιορτές αλληλεγγύης

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης
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∆ελφίνι

Παραλία Αλυκής
τηλ. 22840 91302

επώνυµα
είδη σπιτιού &
διακοσµητικά

ρούχα &
αξουσουάρ κοσμήματα

δώρα
διακόσμηση

Αγορά Παροικιάς|τηλ. 22840 21831

Μαντώ
παιδικά ρούχα | παπούτσια | βαφτιστικά

Ας ευχηθούµε το νέο έτος
να κάνει τα όνειρα όλου 

του κόσµου πραγµατικότητα
και να σκορπίσει υγεία & ευτυχία!

Περιφερειακός Παροικιάς 22840 22635

 

Παροικιά | τηλ. 22840 22908

Χαρούµενες γιορτές
µε πολλά χαµόγελα

& παιχνίδια!

Εκδηλώσεις
Παρασκευή 11 ∆εκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη παράσταση Καρα-
γκιόζη στο Πολυγωνικό Παροικιάς, από το θέατρο σκιών Αθανασίου. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παράσταση θα ξεκινήσει στις 5 το 
απόγευμα.

Σάββατο 12 ∆εκεμβρίου: Στην Παροικιά, χορωδίες ενηλίκων 
και εφήβων του νησιού μας θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, ύμνους και κάλαντα ενώ η χιονομηχανή θα μετατρέψει 
τον Παραδοσιακό οικισμό σε χιονισμένο τοπίο. Στον χώρο τέχνης 

Παλαιά Αγορά Παροικίας το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου 
Πάρου θα παρουσιάσει καλλιτεχνικά δρώμενα και την καθιε-

ρωμένη ετήσια έκθεση με έργα των μαθητών του. Η ΕΥΖΩΙΑ 
Wellness Activities θα πραγματοποιήσει τη χριστουγεν-

νιάτικη δράση «Άστρο Φωτεινό» με συμμετοχή μικρών 
και μεγάλων, φίλων της περιπέτειας και του παιχνιδιού. 
Κατά μήκος της παλαιάς αγοράς μαθητές των σχολεί-
ων θα εκθέτουν αντικείμενα και δημιουργίες τους.

Κυριακή 13 ∆εκεμβρίου: Στην πλατεία Εκατο-
νταπυλιανής όπου στις 18:30 
η πιανίστα και μουσικός Κων/
να Ανδρεάκου θα ερμηνεύσει 
στο πιάνο διασκευές χριστου-
γεννιάτικων μελωδιών ,ενώ 
στη συνέχεια η χορωδία ενη-
λίκων του Δημοτικού Ωδείου 
Πάρου θα ψάλει παραδοσια-
κά κάλαντα. Θα ακολουθήσει 
«Μία μικρή Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» από το μπαλέτο της 
σχολής Έφης Λουδάρου και η 
χορωδία εφήβων του Δημοτι-

κού Ωδείου υπό την διεύθυνση της μουσικού κ. Ρένας Τσακίρη θα παρουσιάσει μία 
επιλογή με γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στις 19:30 θα γίνει το άναμμα 
του δένδρου από τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο. Η βραδιά θα κλείσει με 
το μοίρασμα των δώρων για όλους τους μικρούς μας φίλους συνοδεία πλούσιου 
μουσικού Προγράμματος.

Κυριακή 13 ∆εκεμβρίου: Οι νεανικές συντροφιές κατηχητικού σχολείου διορ-
γανώνουν Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τίτλο: «Ο Άη Βασίλης και τα αληθινά δώρα 
που ζητούν τα παιδιά». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιερό Προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής, στις 10:30 το πρωί.

Σάββατο 19 ∆εκεμβρίου: Η Τοπική Κοινότητα Κώστου πραγματοποιεί τη δική 
της εορταστική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του χωριού και τις δύο τελευταίες 
Κυριακές του έτους στις 20 κ 27 Δεκεμβρίου όπισθεν του κοινοτικού καταστήματος 
θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μάρ-
πησσας.

Σάββατο 19 ∆εκεμβρίου: Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. Θα εκτεθούν οι ζωγραφιές των μαθητών του 
Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας οι οποίοι επισκέφτηκαν το Μουσείο 
Γλυπτικής «Ν. Περαντινός», ξεναγήθηκαν στο χώρο και εμπνεύστηκαν από τα έργα 
του γλύπτη. Θα βραβευτεί η καλύτερη. Ωράριο έκθεσης: 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ και 
17:30 μ.μ. – 19:30 μ.μ.

Κυριακή 20 ∆εκεμβρίου έως Κυριακή 27 ∆εκεμβρίου: Καθημερινές Χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Μάρπησσα, από φορείς και συλλόγους της περιο-
χής με την ευγενική στήριξη της ΚΔΕΠΑΠ.

28-30 ∆εκεμβρίου: «Δημιουργική Γιορτινή Μαγεία». Δημιουργικές δραστηριό-
τητες για παιδιά με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, στην αίθουσα τέχνης Αγ. Αθα-
νασίου Νάουσας, από 17:00-20:30.

Σάββατο 9 Ιανουαρίου: Το Τοπικό Διαμέρισμα και ο σύλλογος ΥΡΙΑ κόβουν 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα στις 19:00. Θα παρευρεθεί και θα ευλογήσει ο σεβασμι-
ότατος μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος.

Εκδηλώσεις
Παρασκευή 11 ∆εκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη παράσταση Καρα-
γκιόζη στο Πολυγωνικό Παροικιάς, από το θέατρο σκιών Αθανασίου. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη και η παράσταση θα ξεκινήσει στις 5 το 
απόγευμα.

Σάββατο 12 ∆εκεμβρίου: Στην Παροικιά, χορωδίες ενηλίκων 
και εφήβων του νησιού μας θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, ύμνους και κάλαντα ενώ η χιονομηχανή θα μετατρέψει 
τον Παραδοσιακό οικισμό σε χιονισμένο τοπίο. Στον χώρο τέχνης 

Παλαιά Αγορά Παροικίας το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου 
Πάρου θα παρουσιάσει καλλιτεχνικά δρώμενα και την καθιε-

ρωμένη ετήσια έκθεση με έργα των μαθητών του. Η ΕΥΖΩΙΑ 
Wellness Activities θα πραγματοποιήσει τη χριστουγεν-

νιάτικη δράση «Άστρο Φωτεινό» με συμμετοχή μικρών 
και μεγάλων, φίλων της περιπέτειας και του παιχνιδιού. 
Κατά μήκος της παλαιάς αγοράς μαθητές των σχολεί-
ων θα εκθέτουν αντικείμενα και δημιουργίες τους.

Κυριακή 13 ∆εκεμβρίου:
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Xρόνια Πολλά!
Ελάτε να δοκιµάσετε
τους σοκολατένιους
κουραµπιέδες µας!

&& ...όταν το όνομα είναι συνώνυμο του γλυκού!

Ζαχαροπλαστείο 22840 51570 | Αρτοποιείο 22840 55255 Κεντρική διασταύρωση Παροικίας | τηλ. 22840 22821, tserkiparos@gmail.com

Χρόνια Πολλά!

ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΗΣ | Υστέρνι, Νάουσα | www.xilofournos.gr | τηλ: 22840 52750
Περιφερειακός Παροικιάς | Τ. 22840 28205 | Κ. 695 1682055
althearizaparos@gmail.com |       althaea riza

Χριστουγεννιάτικα 
γλυκά

Μιας και έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, ήρθε η ώρα 
να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μερικές γλυκές λιχουδιές που θα γεμίσουν το σπίτι 
αρώματα και θα φέρουν το πνεύμα των Χριστουγέννων λίγο πιο κοντά. 

Χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια 
Υλικά:
1,5 κούπα βούτυρο, 2 κούπες λευκή ζάχαρη, 4 αυγά, 1κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας, 5 

κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2κ.γ. baking powder, 1κ.γ. αλάτι.
Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθεί 

ένα μαλακό μείγμα. Προσθέστε τα αυγά και τη βανίλια και ανακατέψτε. Έπειτα προ-
σθέστε το αλεύρι, το baking powder και το αλάτι και ανακατέψτε καλά. Καλύψτε το 
μπολ και αφήστε τη ζύμη να παγώσει στο ψυγείο για μια ώρα (ή ακόμα καλύτερα, 
για όλο το βράδυ).

Προθερμάνετε το φούρνο στους 200C. Απλώστε τη ζύμη σε μια αλευρωμένη 
επιφάνεια και κάντε την σχετικά λεπτή αλλά όχι πολύ. Κόψτε τα μπισκότα με κουπάτ 
σε ό,τι σχήμα θέλετε (χριστουγεννιάτικο προφανώς). Βάλτε τα μπισκότα σε ένα ταψί 
που θα έχετε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας ένα μικρό κενό μεταξύ 
τους. Ψήστε τα για 6 με 8 λεπτά και έπειτα αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς. 
Μπορείτε να τα διακοσμήσετε με γλάσο, το οποίο φτιάχνεται πανεύκολα ανακατεύ-
οντας γάλα και άχνη ζάχαρη (μπορείτε να προσθέσετε και χρώμα ζαχαροπλαστικής 
στο μείγμα για πιο γιορτινό αποτέλεσμα) και αλείφοντάς το με ένα πινέλο σε κάθε 
μπισκότο.

Λοικουμάδες
Υλικά:
220 gr. Αλεύρι, 310 ml. νερό χλιαρό, 4 gr. ξηρή μαγιά στιγμής, 1 κουταλάκι του 

γλυκού ζάχαρη, ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι, Ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. Για το σερ-
βίρισμα: Καρύδια, σουσάμι, κανέλα, μέλι.

Σε ένα μπωλ ρίχνουμε το αλεύρι, προσθέτουμε την μαγιά, την ζάχαρη και το αλάτι. 
Τέλος, προσθέτουμε το χλιαρό νερό σταδιακά, ανακατεύοντας μέχρι να πάρουμε 
έναν παχύρευστο χυλό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό μέρος για 60 λεπτά. Βά-
ζουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα να ζεσταθεί πολύ καλά. Παίρνουμε δίπλα μας 
τον χυλό, ένα κουτάλι, μία τρυπητή κουτάλα και ξεκινάμε να τηγανίζουμε. Βουτάμε 
το χέρι μέσα στο μείγμα, πιάνουμε στην χούφτα μας μείγμα και το πιέζουμε ώστε να 
βγει από την πάνω πλευρά της γροθιάς μας, με το κουτάλι παίρνουμε το μείγμα, και 
το ρίχνουμε στο καυτό λάδι. Κάθε φορά πριν πάρουμε ζύμη, βουτάμε το κουταλάκι 
σε ένα ποτήρι νερό για να μην κολλάει η ζύμη και δυσκολευόμαστε. Τηγανίζουμε 
μέχρι να πάρουν χρυσό χρώμα και όσο είναι ζεστοί περιχύνουμε με μέλι και καρύδια.
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Παροικιά Πάρου - Θέση Αγία Φωτεινή

Χρόνια πολλά,
µε πολύ αγάπη
σε κάθε τετράποδη
συντροφιά!

ΗΧΟΡΑΜΑ
Η/Υ - ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ INTERNET
OPEN SOURCE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
WORDPRESS SITES, BLOGS

Σαρρής Νίκος | Περιφερειακός Παροικιάς
τηλ. 22840 22379 | κιν. 693 9584102

Θερµές ευχές
για ένα χαρούµενο

νέο έτος!

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ
PAROS PET SHOP

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ: 22840 24480 - 6944613181
e-mail: parospet@otenet.gr

Καλή χρονιά!
για γάμους & εκδηλώσεις

Διασταύρωση Παροικιάς | Τηλ. 6980 900227

E-Cigarettes & Liquids
vapechimp

Klimata 1, Parikia, Paros | Tel: 22840 23702 | www.vapechimp.gr

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά!

Χουζούρεμα 
με DVD

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή την οποία 
περνάς με τους ανθρώπους που αγαπάς. Γι’ 
αυτό, Χριστούγεννα χωρίς χριστουγεννιάτικές 
ταινίες και χουζούρι στο σπίτι, δεν μπορεί να 
υπάρξουν! Η «Φωνή της Πάρου» σας δίνει τις 
επιλογές της για ταινίες στο σπίτι.

Μόνος στο Σπίτι (1990)
Απολαυστική κωμωδία, απλή μεν αλλά ευχά-

ριστη και απενοχοποιημένη. Κανείς δεν μπορεί 
να αντισταθεί στο αθώο παιδικό μουτράκι του 
10χρονου τότε Κάλκιν Μακόλεϊ και των δύο 
γκαφατζήδων ληστών, του Ντάνιελ Στερν και 
του πολύ καλού Τζο Πέσι, γνωστού μέχρι τότε 
κυρίως μέσα από ταινίες με θέμα τη Μαφία.

Μία Υπέροχη Ζωή (1946)
Ο Τζορτζ Μπέιλι (Τζέιμς Στιούαρτ) είναι ένας 

καλόκαρδος, συμπονετικός άνθρωπος που νοιάζεται πάντα για τους συνανθρώπους 
του. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Μπέιλι, απογοητευμένος και πιεσμένος 
από οικονομικά χρέη είναι έτοιμος να θέσει τέλος στη ζωή του. Τότε εμφανίζεται ο 
φύλακας άγγελος του, για να δείξει στον Μπέιλι πόσο πολύτιμος είναι για τη ζωή 
πολλών ανθρώπων και ότι αξίζει πολλά περισσότερα από όσο ο ίδιος νομίζει. Η 
ασπρόμαυρη ταινία από το μακρινό1946 είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχουν 
γυριστεί στην ιστορία του κινηματογράφου, με θέμα τα Χριστούγεννα. 

Τα Χριστούγεννα των Μάπετ (1992)
Βασισμένη στην περίφημη νουβέλα του Κάρολου Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικα κά-

λαντα», ήταν η εορταστική πρόταση της Walt Disney Pictures για τα Χριστούγεν-
να του 1992. Ο Μάικλ Κέιν παίζει το ρόλο του τσιγγούνη και άκαρδου Εμπενίζερ 
Σκρουτζ, αλλά πλαισιώνεται κυρίως από τις αγαπημένες μαριονέτες του Muppet 
Show. Την ιστορία του την αφηγείται ο ίδιος ο Ντίκενς τον οποίο τον ενσαρκώνει ο 
Μεγάλος Γκόντζο, ενώ κατά διαστήματα επεμβαίνει και ο Ρίτζο το ποντίκι. 

Arthur Christmas (2011) 
Αγαπημένο animation όπου ο μικρότερος και αδέξιος γιος του Αϊ-Βασίλη θα ξε-

κινήσει μια αποστολή για να παραδώσει ένα δώρο που παράπεσε σε ένα κοριτσάκι. 
Πανέξυπνο, συγκινητικό, με δυνατό cast και bonus τρομερά ξωτικά!

Elf (2003)
Ο Μπάντι είναι ένα αγόρι που μεγάλωσε πλάι στον Άγιο Βασίλη! Όταν ήταν μικρός 

κρύφτηκε σε έναν από τους σάκους με τα δώρα και ο Άγιος Βασίλης τον πήρε κατά 
λάθος μαζί του στο Βόρειο Πόλο. Εκεί υιοθετήθηκε από ένα ξωτικό και προσπάθη-
σε να ενταχθεί στην κοινωνία τους και να δουλέψει στο εργαστήριο των μαγικών 
παιχνιδιών. Μάταια, όμως, καθώς μεγαλώνοντας φάνηκε η ανθρώπινη φύση του και 
κόντεψε να καταστρέψει το εργαστήριο με τις απροσεξίες του. Αποφασίζει, λοιπόν, 
να επιστρέψει στον κόσμο των ανθρώπων και να βρει τους πραγματικούς του γο-
νείς.
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Μακιγιάζ
για ρεβεγιόν!

Τις ημέρες των εορτών που περιμένουμε για να χαλαρώσου-
με και να διασκεδάσουμε, οι προσκλήσεις για πάρτυ, εξόδους 
και ρεβεγιόν ενδιαφέρουν όλους μας. Ακόμα και εάν την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς πρόκειται 
να βρεθείτε σε μια απλή οικογενειακή συγκέντρωση ή σε 
σπίτι με κάποιους φίλους, η εμφάνισή σας αξίζει 
μια έξτρα προσπάθεια.

Αν θέλετε μια εντυπωσιακή εμ-
φάνιση ακολουθήστε μερικές 
απλές και έξυπνες συμβουλές 
που αφορούν το μακιγιάζ.

Καταρχήν, φροντίστε τις 
προηγούμενες ημέρες πριν τη 
μεγάλη βραδιά, να κοιμάστε 
αρκετές ώρες, ώστε η επι-
δερμίδα σας να έχει φρέσκια 
όψη. Επίσης, θα βοηθούσε να 
κάνετε μια καλή μάσκα προ-
σώπου και να μην ξεχνάτε να 
ενυδατώνετε καθημερινά την 
επιδερμίδα σας.

Ανάλογα με την πρόσκληση 

που έχετε και τα ρούχα που θα φορέσετε, προσπαθήστε να καταλήξετε στο 
στυλ και τα χρώματα του μακιγιάζ που θα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγ-

μα, να έχετε υπόψη σας ότι οι ημέρες επιτρέπουν κάπως πιο έντονο, 
φωτεινό και εντυπωσιακό μακιγιάζ, απλά εάν δεν είστε πολύ εξασκη-

μένες, προσέξτε τις υπερβολές..
Αποφασίστε από νωρίς τι είδους μέικ απ θα χρησιμοποιήσετε για 

να μην απογοητευθείτε την τελευταία στιγμή. Η απόχρωσή του έχει 
μεγάλη σημασία, γιατί θα πρέπει να ταιριάζει στα χρώματα και τη 
φυσική επιδερμίδα σας, ενώ αποτελεί τη βάση για όλο το μακιγιάζ 
σας. Το ίδιο ισχύει και για την πούδρα σας. Φωτίστε την επιδερ-
μίδα σας με πούδρα με γκλίτερ εάν σας αρέσει, για πιο λαμπε-
ρό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει να δώσετε και 
στο ρουζ που θα χρωματίσει τα ζυγωματικά σας. Διαλέξτε μια 

μπρονζέ απόχρωση. Θα δείχνει το πρόσωπό σας πιο λεπτό.
Για τα μάτια, κάντε το βλέμμα σας πιο έντονο, δί-

νοντας έμφαση στις βλεφαρίδες, τις οποίες 
θα ενισχύσετε με μια καλής ποιότητας 
μάσκαρα. Εάν σας αρέσουν οι ψεύτικες 
βλεφαρίδες, για μια τόσο εορταστική 
βραδιά, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσε-
τε άνετα. Ακόμα, οι σκιές που θα χρησι-
μοποιήσετε μπορούν να είναι σε σκού-
ρες αποχρώσεις, δίνοντας στο βλέμμα 
σας αυτό που ονομάζουμε smoky στυλ, 
αρκετά δηλαδή μυστηριώδες και εντυ-
πωσιακό. Τέλος, ολοκληρώστε το μακι-
γιάζ με ένα κραγιόν που θα τονίσει τα 
χαρακτηριστικά σας.

1) Περιφερειακός Παροικίας, τηλ.: 22840 22669
2) Πλατεία Νάουσας, τηλ.: 22840 51860

Με επώνυµα δώρα,
αρώµατα των µεγαλύτερων οίκων,

καλλυντικά & προϊόντα µακιγιάζ,
τόσο ξεχωριστά όσο κι εσύ!

Με τις χαµηλότερες τιµές της αγοράς, µεγάλη 
ποικιλία προϊόντων & ξεχωριστές προτάσεις!

Beauty touch store
Acrylic nails

Mani-pedi

Hair extension

Eye lashes
extension

Παροικία | τηλ. 22840 28026 | κιν. 693 2408311 | f: BeautyTouchStore

Σας ευχόµαστε καλή χρονιά!

Με τις καλύτερες ευχές µας
για τον καινούριο χρόνο!

Μακιγιάζ
για ρεβεγιόν!

Τις ημέρες των εορτών που περιμένουμε για να χαλαρώσου-
με και να διασκεδάσουμε, οι προσκλήσεις για πάρτυ, εξόδους 
και ρεβεγιόν ενδιαφέρουν όλους μας. Ακόμα και εάν την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς πρόκειται 
να βρεθείτε σε μια απλή οικογενειακή συγκέντρωση ή σε 
σπίτι με κάποιους φίλους, η εμφάνισή σας αξίζει 

Αν θέλετε μια εντυπωσιακή εμ-Αν θέλετε μια εντυπωσιακή εμ-
φάνιση ακολουθήστε μερικές 

που έχετε και τα ρούχα που θα φορέσετε, προσπαθήστε να καταλήξετε στο που έχετε και τα ρούχα που θα φορέσετε, προσπαθήστε να καταλήξετε στο 
στυλ και τα χρώματα του μακιγιάζ που θα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγ-στυλ και τα χρώματα του μακιγιάζ που θα χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγ-

μα, να έχετε υπόψη σας ότι οι ημέρες επιτρέπουν κάπως πιο έντονο, μα, να έχετε υπόψη σας ότι οι ημέρες επιτρέπουν κάπως πιο έντονο, 
φωτεινό και εντυπωσιακό μακιγιάζ, απλά εάν δεν είστε πολύ εξασκη-φωτεινό και εντυπωσιακό μακιγιάζ, απλά εάν δεν είστε πολύ εξασκη-

μένες, προσέξτε τις υπερβολές..μένες, προσέξτε τις υπερβολές..
Αποφασίστε από νωρίς τι είδους μέικ απ θα χρησιμοποιήσετε για Αποφασίστε από νωρίς τι είδους μέικ απ θα χρησιμοποιήσετε για 

να μην απογοητευθείτε την τελευταία στιγμή. Η απόχρωσή του έχει να μην απογοητευθείτε την τελευταία στιγμή. Η απόχρωσή του έχει να μην απογοητευθείτε την τελευταία στιγμή. Η απόχρωσή του έχει 
μεγάλη σημασία, γιατί θα πρέπει να ταιριάζει στα χρώματα και τη μεγάλη σημασία, γιατί θα πρέπει να ταιριάζει στα χρώματα και τη 
φυσική επιδερμίδα σας, ενώ αποτελεί τη βάση για όλο το μακιγιάζ φυσική επιδερμίδα σας, ενώ αποτελεί τη βάση για όλο το μακιγιάζ 
σας. Το ίδιο ισχύει και για την πούδρα σας. Φωτίστε την επιδερ-σας. Το ίδιο ισχύει και για την πούδρα σας. Φωτίστε την επιδερ-
μίδα σας με πούδρα με γκλίτερ εάν σας αρέσει, για πιο λαμπε-μίδα σας με πούδρα με γκλίτερ εάν σας αρέσει, για πιο λαμπε-
ρό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει να δώσετε και ρό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει να δώσετε και 
στο ρουζ που θα χρωματίσει τα ζυγωματικά σας. Διαλέξτε μια στο ρουζ που θα χρωματίσει τα ζυγωματικά σας. Διαλέξτε μια στο ρουζ που θα χρωματίσει τα ζυγωματικά σας. Διαλέξτε μια 

μπρονζέ απόχρωση. Θα δείχνει το πρόσωπό σας πιο λεπτό.μπρονζέ απόχρωση. Θα δείχνει το πρόσωπό σας πιο λεπτό.
Για τα μάτια, κάντε το βλέμμα σας πιο έντονο, δί-Για τα μάτια, κάντε το βλέμμα σας πιο έντονο, δί-

νοντας έμφαση στις βλεφαρίδες, τις οποίες νοντας έμφαση στις βλεφαρίδες, τις οποίες 
θα ενισχύσετε με μια καλής ποιότητας θα ενισχύσετε με μια καλής ποιότητας 
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Περιφερειακός Παροικιάς
τηλ. 22840 22601

accessoriesargy@yahoo.gr
Accessories Argy Parosαξεσουάρ · µπιζού · τσάντες · είδη δώρων

σας ευχόµαστε ο νέος χρόνος

να φέρει υγεία & ευτυχία

Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Στρώνουμε
γιορτινό τραπέζι 
με γεύσεις
του τόπου μας. 

Χριστουγεννιάτικες 
κατασκευές

Χρόνο έχουμε τις γιορτές, αλλά μαζί μας έχουμε και 

τα παιδιά που πρέπει να τους βρούμε δημιουργικές ερ-

γασίες-παιχνίδια. Τι το καλύτερο από μερικές εύκολες 

κατασκευές στο σπίτι.

∆έντρο από Αστέρια

Υλικά: Φελλός ή χαρτόνι, καλαμάκι από σουβλάκι, 

χαρτόνι πράσινο, χάντρες.

Κόψτε ένα κύκλο από φελλό και στερέωσε το καλα-

μάκι από σουβλάκι. Αν θέλετε βάψ’ το. Κόψτε αστέρια 

σε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο χαρτόνι σε διάφορα μεγέθη. 

Περάστε τα αστέρια στο καλαμάκι βάζοντας ανάμεσά 

τους μια χάντρα. Στην κορυφή στερεώστε ένα χρυσό 

αστέρι.

Μπότες για δωράκι

Υλικά: τσόχα, γιορτινές κορδέλες, κόλλα, ψαλίδι

Κόψε διάφορα σχήματα μπότας από τσόχα σε ζεύγη. Κόλλησε τις 

άκρες τους αφήνοντας μόνο το πάνω μέρος. Κόλλησε μπαλώματα από τις κορ-

δέλες και στις δύο πλευρές. Βάλε μέσα από ένα δωράκι για τον κάθε φίλο σου (π.χ. 

καραμέλα ή μολύβι κλπ) και η μπότα είναι έτοιμη!

Φαναράκια από μεταλλικά κουτιά

Γεμίστε ένα μεταλλικό κουτί με νερό και βάλτε το στην κατάψυξη. Όταν 

παγώσει με ένα μυτερό εργαλείο ή ένα χοντρό καρφί και με την βοήθεια 

ενός σφυριού κάντε τρύπες στα τοιχώματά του. Ο πάγος βοηθάει να μην 

είναι αιχμηρό εσωτερικά το σημείο που τρυπήσαμε. Αφότου λιώσει ο πά-

γος και στεγνώσει μπορείτε να το χρωματίσετε με ένα σπρέι για μέταλλο. 

Μόλις στεγνώσει μπορείτε να το διακοσμήσετε και φυσικά να βάλετε μέσα 

και κάποιο ρεσώ.

Γούρια από μεταλλικό φύλλο

Θα χρειαστείτε φύλλο από μέταλλο (θα το βρείτε σε βιβλιοπωλεία και είδη 

χειροτεχνίας) το οποίο θα κόψετε με ένα πατρόν σε σχήμα σπιτιού (εννοείται 

ότι μπορείτε να φτιάξετε ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε). Μετά μπορείτε να τα 

διακοσμήσετε με ό,τι υλικά έχετε! 

Για να κάνετε τα εξογκώματα στην σκεπή αναποδογυρίστε το 

σπιτάκι πάνω σ ένα κομμάτι φελλού και πιέστε μ’ ένα μολύβι. 

Στην κορυφή της σκεπής κάντε μια τρύπα και περάστε κορ-

δέλες ή κορδόνια σε πλεξούδα ή όχι για να κρεμαστεί. Το ίδιο 

μπορείτε να κάνετε και στο κάνω μέρος για να κρεμάσετε λίγες 

κορδέλες ή κορδόνια.

γασίες-παιχνίδια. Τι το καλύτερο από μερικές εύκολες 

Υλικά: Φελλός ή χαρτόνι, καλαμάκι από σουβλάκι, 

Κόψτε ένα κύκλο από φελλό και στερέωσε το καλα-

μάκι από σουβλάκι. Αν θέλετε βάψ’ το. Κόψτε αστέρια 

σε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο χαρτόνι σε διάφορα μεγέθη. 

Κόψε διάφορα σχήματα μπότας από τσόχα σε ζεύγη. Κόλλησε τις 

άκρες τους αφήνοντας μόνο το πάνω μέρος. Κόλλησε μπαλώματα από τις κορ-

Φαναράκια από μεταλλικά κουτιά

Γεμίστε ένα μεταλλικό κουτί με νερό και βάλτε το στην κατάψυξη. Όταν 

παγώσει με ένα μυτερό εργαλείο ή ένα χοντρό καρφί και με την βοήθεια 

ενός σφυριού κάντε τρύπες στα τοιχώματά του. Ο πάγος βοηθάει να μην 

είναι αιχμηρό εσωτερικά το σημείο που τρυπήσαμε. Αφότου λιώσει ο πά-

γος και στεγνώσει μπορείτε να το χρωματίσετε με ένα σπρέι για μέταλλο. 

Μόλις στεγνώσει μπορείτε να το διακοσμήσετε και φυσικά να βάλετε μέσα 

και κάποιο ρεσώ.

Γούρια από μεταλλικό φύλλο

Θα χρειαστείτε φύλλο από μέταλλο (θα το βρείτε σε βιβλιοπωλεία και είδη 

χειροτεχνίας) το οποίο θα κόψετε με ένα πατρόν σε σχήμα σπιτιού (εννοείται 

ότι μπορείτε να φτιάξετε ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε). Μετά μπορείτε να τα 

διακοσμήσετε με ό,τι υλικά έχετε! 

Για να κάνετε τα εξογκώματα στην σκεπή αναποδογυρίστε το 

σπιτάκι πάνω σ ένα κομμάτι φελλού και πιέστε μ’ ένα μολύβι. 

Στην κορυφή της σκεπής κάντε μια τρύπα και περάστε κορ-

δέλες ή κορδόνια σε πλεξούδα ή όχι για να κρεμαστεί. Το ίδιο 

μπορείτε να κάνετε και στο κάνω μέρος για να κρεμάσετε λίγες 

κορδέλες ή κορδόνια.
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Καλές γιορτές
µε τα πιο

Καλές γιορτές
µε τα πιο

Καλές γιορτές

«δυνατά
µε τα πιο
δυνατά
µε τα πιο

»
δώρα!

Παροικιά | τηλ: 22840 22357
e-mail: roussos@megaeuronics.gr

Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 23266 | fax. 22840 24634

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
παιχνίδια

Σας ευχόµαστε Χρόνια Πολλά
και σας προσφέρουµε

δωροεπιταγές* των 5€ 
µε αγορές από 50€,

για επόµενη αγορά σας.
Επίσης, µε αγορές από 20€
λαχνός για την               
κλήρωση                       

*η προσφορά ισχύει από 14/12 έως 20/12

όποιο παιχνίδι και αν σκεφτείς στο...

θα το βρεις!

Η αγορά μας
Γιορτινές πρωτότυπες κατασκευές, χριστουγεννιάτικα είδη και στολίδια, δώρα για 

μικρούς και μεγάλους, λιχουδιές και πολλά ακόμα θα βρείτε στα καταστήματα του 
νησιού μας που φόρεσαν τα καλά 

τους και σας περιμένουν με Χριστουγεννιάτικη διάθεση!
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν όλο πιο κοντά μας και εμείς αυτό που μένει να κά-

νουμε είναι να ετοιμαστούμε για να τα υποδεχτούμε όπως ακριβώς τους πρέπει: με 
λάμψη, στολίδια, χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και φυσικά με αγάπη και ανθρωπιά!

Μερικές μέρες λοιπόν πριν από τα Χριστούγεννα, κι εκεί που οι πόλεις ανάβουν 
τα φώτα τους, οι αγορές δίνουν κι αυτές δυναμικά το παρόν τους προσφέροντας 
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν τις αγορές τους αλλά και να μαγευτούν 
από την ομορφιά τους. Τα γιορτινά του έχει φορέσει το νησί μας και η τοπική αγορά 
που έχει μπει από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με στόχο να αναδειχτεί 
το εορταστικό πρόσωπο της Πάρου και να δοθεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε μια 
δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Ειδικά ο βραδινός περίπατος πείθει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς Παριανούς, 
που σε κάθε τους βήμα αισθάνονται τη θέρμη και τη ζεστασιά των εορτών να τους 
περιβάλει στους κεντρικούς δρόμους της με τα χιλιάδες Χριστουγεννιάτικα φωτάκια 
να ανάβουν σε κάθε γωνιά. 

Τα χωριά, αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι της Παροικιάς έχουν αποκτήσει χρώμα 
και ατμόσφαιρα Χριστουγέννων, έτοιμοι να υποδεχτούν ντόπιους αλλά 

και επισκέπτες. Η 

Χριστουγεννιά- τ ι κ η 
εικόνα που έχει η αγορά ξεπερνά κάθε προηγού-
μενο φέτος που εκτός από το γεγονός ότι φέρνει το πνεύμα των 
Χριστουγέννων είναι και αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας με μεγάλη συμβολή των 
επαγγελματιών του τόπου μας.

Άλλωστε ο γιορτινός διάκοσμος, αποτελεί «στοίχημα» τη φετινή χρονιά για το 
νησί μας που έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του στολισμού και πλέον 
εστιάζουν στις τελευταίες λεπτομέρειες που θα αλλάξουν για τις επόμενες μέρες 
την Πάρο. Στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου αναμένεται να διοργανωθούν για 
ακόμη μια χρονιά πλούσιες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε κομβικά σημεία 
της αγοράς με μουσική, χρώματα και δρώμενα.



12 | Χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα

Σας ευχόµαστε
καλά χριστούγεννα
& ευτυχισµένο το νέο έτος
µε πολλές χνουδωτές αγκαλιές!

κτηνιατρική γωνιάκτηνιατρική γωνιά

iakovina’s club dog trainingiakovina’s club dog training

ιατρείο µικρών ζώων - pet shop
κτηνίατρος | τηλ. 6946362188Λάµπρου Αντώνης

Λουκή Ιακωβίνα ειδική ψυχολόγος-εκπαιδεύτρια | τηλ. 6972816141

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ | Περιφερ. Παροικίας, τ: 22840 22989
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ | Αγκαιριά, τ: 22840 91281

τραπεζαρία  σαλόνι  κρεβατοκάµαρα  υφάσµατα

στρώµατα     παιδική σύνθεση      έπιπλο κήπου

Ευχές από καρδιάς για µια χρονιά
γεµάτη ζεστασιά & αγάπη!

επιπλα χανιωτη

Χριστουγεννιάτικες 
αποδράσεις

Αν στρέψετε τη σκέψη 
μας στο παρελθόν, τότε 
θα θυμηθείτε τις πιο ευ-
τυχισμένες στιγμές με την 
οικογένειά σας. Ακόμα πιο 
σίγουρο είναι πως οι στιγ-
μές εκείνες ήταν αυτές μέ-
ρες διακοπών.

Ο προϋπολογισμός της 
μέσης οικογένειας στις 
μέρες μας δύσκολα επι-
τρέπει ταξίδια κατά την δι-
άρκεια των διακοπών των 
Χριστουγέννων. Αν, όμως, 
υπολογίσετε τα έξοδα που 
θα κάνετε για δώρα, «τρα-
πεζώματα», επισκέψεις και 
διάφορες άλλες δραστηρι-
ότητες κατά την διάρκεια 
των γιορτών, ίσως τελικά 
ένα ταξίδι να σας συμφέ-
ρει περισσότερο ή, έστω, 
να αξίζει περισσότερο. Οι προτάσεις μας είναι οι παρακάτω:

∆ράμα 
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο πάρκο στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Δράμα και 

δεν θα μπορούσε να έχει πιο ελκυστικό όνομα: Η «Ονειρούπολη» είναι ένα πραγμα-
τικό χωριό του Άη-Βασίλη, τοποθετημένο στον καταπράσινο δημοτικό κήπο και στην 
πλατεία Ελευθερίας όπου μέχρι τις πρώτες ημέρες του νέου έτους γεμίζουν χρώ-

ματα, μελωδίες και χαρούμενες παιδικές φωνές. Το πρόγραμμα της Ονειρούπολης 
κάθε χρόνο περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικά δρώμενα, εργαστήρια κ.α. Αναμένου-
με, λοιπόν, να δούμε τι εκπλήξεις περιμένουν φέτος τους μικρούς επισκέπτες, μέσω 
της ομώνυμης ιστοσελίδας. Φυσικά, κοντά στη Δράμα βρίσκεται και το χιονοδρομι-
κό κέντρο του Φαλακρού και ακριβώς από κάτω το μαγευτικό χωριό Βώλακας. Η 
Δράμα απέχει από την Αθήνα περί τα 650 χιλιόμετρα, τουτέστιν περί τις 7 ώρες με 

αυτοκίνητο και το κόστος 
διαμονής για δύο ενήλικες 
και ένα παιδί κατά τις ημέ-
ρες των γιορτών ανέρχεται 
στα 75 ευρώ ανά διανυ-
κτέρευση.

Μάνη
Τα αετοχώρια της Μά-

νης, με τους πανύψηλους 
πύργους και τα πέτρινα 
σοκάκια, τα Χριστούγεν-
να μυρίζουν παράδοση! Η 
Αρεόπολη είναι ένα από 
τα ομορφότερα χωριά της 
Μάνης, στο οποίο αξίζει 
να βρεθείτε όχι μόνο για 
να βολτάρετε στους πεζο-
δρόμους και να θαυμάσετε 
την υπέροχη αρχιτεκτονική 
του τόπου αλλά και για να 
επισκεφθείτε το εξαιρετικό 

μουσείο πολέμου, με τα παράσημα και τα λάβαρα της Επανάστασης του ’21 που 
ξεκίνησε από εδώ στις 17 Μαρτίου –για λίγο μάθημα ιστορίας εν μέσω Χριστουγεν-
νιάτικων διακοπών.

Κοντά σας φυσικά (αν μείνετε Αρεόπολη), είναι το πανέμορφο Οίτυλο και το σπή-
λαιο Δυρού με το νεολιθικό μουσείο,  για πρωτόγονες βαρκάδες στα παγωμένα 
νερά και παρατήρηση των εντυπωσιακών ευρημάτων των παλαιολιθικών χρόνων. 
Τα ξενοδοχεία στην περιοχή γι’ αυτήν την εποχή είναι περίπου στα 110 ευρώ τη 
βραδιά για δίκλινο δωμάτιο και ένα παιδί και στη τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό.
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Πρόσκληση  
εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  
αγοράς ακινήτου –  
διακήρυξη Νο. 6

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την 
αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, 

(θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισό-
γειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός 
οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 

Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Αλυγαριάς), που εδράζεται σε οικόπεδο 350 τ.μ., 
εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 253 τ.μ.

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (πε-
ριοχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 
κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

6α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.

6β.  Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.

6γ. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.

6δ. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 126,49τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 18,31%.

6ε. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 12,26τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 1,77%.

6στ. Κατάστημα 1ου ορόφου - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογέ-
νους), επιφάνειας 299,09τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 43,28%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση 
που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ) 280.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6γ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6δ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 126,49τ.μ) 310.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6ε (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 12,26τ.μ)  35.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6στ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ,  
299,09τ.μ)

350.000

Για τα ακίνητα Νο 6α, Νο 6β, Νο 6γ, Νο 6δ, Νο 6ε, Νο 6στ, μπορεί να κατατεθεί 
συνολική προσφορά με τιμή εκκίνησης το άθροισμα των τιμών εκκίνησης υπό Νο 6 
ακινήτων έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τιμών μειωμένο κατά 
6% (1.386.500 ευρώ). Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμά του να επιλέξει την 
συμφερότερη  κατά την εκτίμησή του προσφορά, ανεξαρτήτως αν αυτή ανάγεται 
στο σύνολο του ακινήτου ή στις επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες.  

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον 
φάκελο της προσφοράς  να  προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων 
των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 
6.  

  
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 13η Ιανουαρίου 
2016 ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών 
θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 13η Ιανουαρίου 2016 
ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορι-
σθεί με την αριθ.5 και με ημερομηνία 04-08-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και 
των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά 
θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου 
η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά 
προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε 
μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει 
το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο 
υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την 
υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτε-
ρο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν 
από τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να 
καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την 
απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  
έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γρα-
φεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 
2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό Πάρου
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 
για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσο-
λάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. ∆ίνονται και για ενοι-
κίαση. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού,  από 60 έως 
150τµ σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΚΡΩΤΗΡΙ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κτήµα 7 στρέµµατα, µε 
απεριόριστη θέα, µε ρεύµα και 
νερό. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
182 860

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40 τ.µ, επιπλωµένη,  1 υπνοδω-
µάτιο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική θέρµαν-
ση, 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια ηµιυπόγεια 
αποθήκη 100 τ.µ. Τιµή 150€. Τηλ. 
6974 601 331

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 184 955

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΑΡΤΟΥ, ενοικιάζεται, από τον 
καινούριο χρόνο, µε εξοπλισµό. 
Πληροφορίες: 6986 578 012

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται δίπατη 
γκαρσονιέρα, 25 τµ, για όλο το 
χρόνο, σε πλατεία, όπισθεν µου-
σείου Περαντινού. Επιπλωµένη, 
a/c (ψύξη-θέρµανση), parking. 
Τηλ.: 6942 464 971 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο, ενοικιάζεται κατοικία 48 
τ.µ., πλήρως επιπλωµένη. ∆εκτά 
κατοικίδια. Τηλ. 6932 277 669

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται µε γνώσεις και 
εµπειρία  σε µανικιούρ (κυρίως) 
και σε κοµµωτική. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 22646

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑ-
ΦΩΝ ζητείται µε µηχανολογικές 
γνώσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
1746231

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται έως 25 ετών 
ως Barista, για µόνιµη εργασία 
στο Coff ee Island της Πάρου. Τηλ. 
6973 303 404

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. 
Μάθε το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974 717 978

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία σαν οικι-
ακή βοηθός, καθαρίστρια, φύλαξη 
παιδιών ή οπουδήποτε αλλού, 
(εκτός από φύλαξη ηλικιωµένων). 
Τηλ. 6942 038 214

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
παραδίδει διδασκαλεία κατ’ οίκον, 
σε όλα τα θεωρητικά µαθήµατα 
του Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. 
Τηλ. 6986 702 345

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει φύλαξη παι-
διού στο σπίτι του, στην Παροικία, 
Νάουσα ή Αλυκή, τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
475 021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΡΟΣ σε κεντρικό 
σηµείο της αγοράς, πωλείται 
επιχείρηση 10ετούς λειτουργίας. 
Πληροφορίες στο κατάστηµα 
“Melissa” στα τηλέφωνα: 22840 
24840, 6937 422 612

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΣ πωλείται για καφέ – εστίαση. 
Τηλ. 6970 242 230

∆ΙΑΦΟΡΑ 

IRIA RENT A CAR, τώρα ενοικι-
άσεις αυτοκινήτων και µε το µήνα, 
σε πολύ χαµηλές τιµές. Τηλ. 22840 
21232

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ πωλούνται, 
ηλικίας 30 ετών και πάνω. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 802 422

ΕΠΙΠΛΑ ΙΚΕΑ µεταχειρισµένα 
πωλούνται. Σετ κρεβατοκάµαρας 
µε διπλό κρεβάτι 400€, 2 µονά 
κρεβάτια µε 1 κοµοδίνο 250€, 1 
τραπέζι κουζίνας µε 4 καρέκλες 
100€, ηλεκτρική κουζίνα λευκή 

µε µάτια 200€. Τηλ. 22840 41149, 

6948 601 745

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλού-

νται από ιδιώτη. Επίσης πωλείται 

πλαστική κυλινδρική δεξαµενή 

πετρελαίου λευκή, 1.000 LT, 80€. 

Τηλ. 6972 187 275
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Μικροβιολογικές, Βιοχηµικές, 
Ορµονολογικές, Ανοσολογικές εξετάσεις, Καρκινικοί 
δείκτες ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Ακτινογραφίες, Αξονικός τοµογράφος, 
Υπέρηχος, Πανοραµική, Ψηφιακή µαστογραφία, 
Οστική πυκνότητα, Λιποµέτρηση 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
11/12

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 11/12

Παιδίατρος | 11/12

Καρδιολόγος 18/12, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

Νευρολόγος | 4/1 - 5/1

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

rodi Παροικιά, Πάρος | τηλ.: 22840 24317
e-mail: rodiparos@gmail.com

cafe - snack bar

E-Cigarettes & Liquids
vapechimp

Klimata 1, Parikia, Paros | Tel: 22840 23702
www.vapechimp.gr

Με την επίδειξη αυτού
του κουπονιού

κερδίζετε έκπτωση 10% 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€
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& διοργανώνει

Τουρνουά Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης
Πάρου - Αντιπάρου
Μίνι & Παμπαίδων

12 & 13
Δεκεμβρίου

2015

Οι αγώνες την 1η ημέρα
θα διεξαχθούν στην Πάρο

(Παροικία- Μάρπησσα),
ενώ την 2η μέρα οι αγώνες

θα μεταφερθούν στην Αντίπαρο.

Α.Ο.Π.
ΠΛΟΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α.Μ.Ε.Σ.
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ

Συστηµική Αναπαράσταση

Η Συστηµική Αναπαράσταση είναι µία µέθοδος ψυχοθεραπείας που εφαρµόζε-
ται τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο.
Όλοι ανήκουµε σε συστήµατα, συστήµατα που απαρτίζει η οικογένεια, οι συνά-

δελφοι, ο τόπος διαµονής µας, η χώρα καταγωγής µας.
Σε κάθε σύστηµα δρουν κρυµµένες δυναµικές που καθορίζουν τις ζωές µας, τις 

επιλογές µας, την υγεία µας, τις σχέσεις και τη συµπεριφορά µας. Όταν ένα 
οποιοδήποτε σύστηµα διαταραχθεί (π.χ. ένα µέλος παραγκωνιστεί ή επιφορτι-
στεί µε ευθύνες που δεν του ανήκουν), τότε προκαλούνται προβλήµατα που 
µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, βαραίνοντας τους απογόνους χωρίς οι ίδιοι να 
µπορούν να αναγνωρίσουν την αιτία.
Η Συστηµική Αναπαράστη είναι µία συγκλονιστική διαδικασία που αναλαµβάνει 

να φέρει την ισορροπία και την αρµονία στο άτοµο, το ζευγάρι, την οικογένεια, 
σε επαγγελµατικά θέµατα, όπως και σε ψυχικές και σωµατικές ασθένειες.

Η Nέο-κρανιοϊερή Θεραπεία 

Είναι µια αυτόνοµη µη παρεµβατική θεραπεία που διαχειρίζεται τα τραύµατα 
που αποθηκεύουµε στο σώµα µας είτε ψυχικά είτε οργανικά, µε σκοπό την 
αναβίωση και την απαλλαγή από αυτά.
Στηρίζεται στην οστεοπαθητική και κυρίως στον κρανιοϊερό ρυθµό ο οποίος  

δηµιουργείται από την παροχή και αποχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω των µηνίγγων. Όταν παύει αυτός ο ρυθµός, 
το σώµα µπαίνει σε κατάσταση αυτοθεραπείας. Ο θεραπευόµενος µέσω της 
χαλάρωσης και του θεραπευτικού διαλόγου συνειδητοποιεί την αιτία της ασθέ-
νειας και επιλέγει το δρόµο της ίασής του.
Ενδείκνυται για σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές παθήσεις ενώ συµβάλει 

στην ίαση σοβαρών ασθενειών όπως  ΣκΠ, αυτισµό, κινητικά προβλήµατα κ.α. 

εναλλακτικές θεραπείες

Πραγματικά άτυχος στάθηκε ο ΑΟΠ 
στον αγώνα με τον Πανθηραϊκό που 
έγινε στο δημοτικό στάδιο Πάρου και 
στον οποίον αν και προηγήθηκε 2-0, τε-
λικά, το σφύριγμα της λήξης τον βρήκε 
ηττημένο με 2-3.

Τα πράγματα πλέον δυσκολεύουν 
για τον ΑΟΠ που βρίσκεται «φάτσα» με 
τους αγώνες μπαράζ για την παραμονή 
στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΚ και κάθε 
αγώνας από εδώ και πέρα φαντάζει 
σαν μικρός τελικός.

Οι «μεγάλες» φάσεις
9ο ΓΚΟΛ: Ο Κορτιάνος έδωσε μάχη 

στο χώρο του κέντρου για να κερδίσει 
την μπάλα από τους παίκτες της Σα-
ντορίνης. Η μπάλα τελικά καταλήγει 
στο δαιμόνιο Καράι έξω από τη μεγάλη 
περιοχή του Πανθηραϊκού. Ο βραχύ-
σωμος κυνηγός του ΑΟΠ μπαίνει από 
πλάγια και σουτάρει με δύναμη προς το 
τέρμα. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα 
και ο ΑΟΠ προηγείται 1-0.

26ο ΓΚΟΛ: Ο Κορτιάνος εκτελεί 
υποδειγματικά κόρνερ στο πρώτο δο-
κάρι του Πανθηραϊκού. Ο Πετρόπουλος 
πηδάει πιο ψηλά απ’ όλους και με στρι-
φτή κεφαλιά γράφει το 2-0.

40ο ΓΚΟΛ: Ο Περιάλης του Παν-
θηραϊκού κερδίζει μια «τυφλή» μπαλιά 

που γίνεται πίσω από το κέντρο και 
επιχειρεί ένα μακρινό σουτ απελπισίας 
έξω από την περιοχή. Η μπάλα πηγαίνει 
στα δίχτυα και ο Πανθηραϊκός μειώνει 
σε 2-1. Το γκολ θα μπορούσε να «διδα-
χθεί» σε σεμινάρια αμυντικών για μαρ-
κάρισμα του επιθετικού με τα μάτια…

45ο: Ο Περιάλης τρέχει να κερδίσει 
μία σχεδόν χαμένη μπαλιά λίγο μέσα 
από την πλάγια γραμμή της μεγάλης 
περιοχής του ΑΟΠ. Ο Τριανταφυλλίδης 
τον ανατρέπει και ο Πανθηραϊκός κερ-
δίζει πέναλτι. Ο Φύτρος που το εκτελεί 
στέλνει την μπάλα άουτ.

54ο ΓΚΟΛ: Ο Κωλέτσης του Παν-
θηραϊκού βρίσκει με πάσα τον Αρβανί-
τη στο «Γ» της μεγάλης περιοχής του 
ΑΟΠ. Ο Σαντορινιός ποδοσφαιριστής 
ανατρέπεται και ο διαιτητής δείχνει την 
εσχάτη των ποινών. Ο Ρουσάκης στέλ-
νει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 
2-2. Το πέναλτι εκτελέστηκε δύο φο-
ρές, αφού την πρώτη φορά μπήκε στην 
περιοχή επιθετικός του Πανθηραϊκού.

58ο ΓΚΟΛ: Ο Κωλέτσης του Πανθη-
ραϊκού περνάει όποιον βρίσκει μπροστά 
του και μπαίνει στην περιοχή του ΑΟΠ. 
Την κατάλληλη στιγμή με σουτ πλασέ 
γράφει το 2-3 για την ομάδα του.

79ο: Ο Χασάνι του ΑΟΠ πλαγιοκοπεί 
την άμυνα του Πανθηραϊκού και επιχει-
ρεί σέντρα «ξυράφι». Η μπάλα γλύφει 

το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενουμέ-
νων.

84ο: Ο Γιαννούλης εκτελεί από πλά-
για θέση φάουλ και η μπάλα πηγαίνει 
λίγα εκατοστά πιο ψηλά από το οριζό-
ντιο δοκάρι του Πανθηραϊκού.

86ο: Ο Αρβανίτης των φιλοξενου-
μένων μπαίνει με την μπάλα στα πόδια 
στην περιοχή του ΑΟΠ. Την τελευταία 
στιγμή με εκτίναξη ο Παριανός τερμα-
τοφύλακας Βασιλάρης, του κλέβει την 
μπουκιά από το στόμα.

90ο: Ο Κ. Σαρρής του ΑΟΠ πιά-
νει από καλή θέση καρφωτή κεφαλιά, 
αλλά ο τερματοφύλακας της Σαντορί-
νης, Τσουκαλάς, κάνει την απόκρουση 
του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Βασιλάρης, Ρούσσος (64ο 

Μπέρτι) Χασάνι, Τριανταφυλλίδης (55ο 
Αρκουλής), Μπαρμπαρήγος, Κορτιάνος 
(80ο Κ. Σαρρής), Κρουσταλλάκης, Κλη-
ρονόμος, Καράι , Πετρόπουλος, Γιαν-
νούλης

Πανθηραϊκός: Τσουκαλάς, Κρεμμύ-
δας, Βλαβιανός, Ντεκίδης, Ρουσάκης, 
Μηνδρινός, Φύτρος, Κωλέτσης, Αρβα-
νίτης, Περιάλης, Κελίδης (82ο Αγορα-
στός).

∆ιαιτητής: Γ. Ρούσσος (καλός), με 
βοηθούς τον κ. Μουτάφη και την κ. 
Μαργαρίτη (καλοί).

Τα αποτελέσματα
Α’ Όμιλος
Ανδριακός-ΑΟ Σύρου 0-1
Πάγος-Παμμηλιακός 2-1

Άνω Μερά- Μύκονος 0-1

Β’ Όμιλος
ΑΟΠ-Πανθηραϊκός 2-3
Θύελλα Καμαρίου-Πανσιφναϊκός 3-0
Πανναξιακός-Φιλώτι 1-0

Β’ ΕΠΣΚ
Καρτεράδος-Λάβα 1-0

Βαθμολογίες
Α’ Όμιλος
1. Μύκονος 17
2. ΑΟ Σύρου 15
3. Άνω Μερά 11
--------------------
4. Ανδριακός 8
5. Πάγος 7
6. Μήλος -2

Β’ Όμιλος
1. Πανθηραϊκός 17
2. Πανναξιακός 13
3. Φιλώτι 11
--------------------------
4. Θύελλα 10
5. ΑΟΠ 8
6. Πανσιφναϊκός 0

Β’ ΕΠΣΚ
1. Λάβα 12
2. Αίας Σύρου 9
-------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 9
----------------------------
4. Καρτεράδος 9
5. ΠΑΣ Νάξου 6
6. Σέριφος 1
7. Τραγαία 1

Ήττα στις λεπτομέρειες
ΑΟΠ-Πανθηραϊκός 2-3
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Πολύς κόσμος πείστηκε τα τελευταία χρόνια, από τη συστηματική προπαγάνδα 
όλων των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, πως μπορεί να υπάρξει 
πλήρης ηλεκτροδότηση νησιών, περιοχών και της χώρας ολό-
κληρης, μόνο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ακόμα, η συστηματική προπαγάνδα μιλούσε για χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας, για οικονομικά οφέλη και για ρεύμα 
φθηνό στους καταναλωτές.

Όπου εγκαταστάθηκαν Α.Π.Ε. ο κόσμος βίωσε από πρώτο 
χέρι τις επιπτώσεις από την κατασκευή αιολικών πάρκων και 
σήμερα με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε μπορούμε να 
πούμε ότι για το νησί μας η αποδοχή των βιομηχανικών αιολι-
κών πάρκων θα σημάνει: Την αναγκαστική αποψίλωση λόφων, 
τον εκβραχισμό τεράστιων εκτάσεων με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται, τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων, την εξαφάνιση ενδιαιτη-
μάτων μικρών ζώων και του οικοσυστήματος, την παραγωγή 
συνεχούς θορύβου από την κίνηση των πτερυγίων, τη τσιμε-
ντοποίηση τεράστιων εκτάσεων γης, την πλήρη αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών του Κυκλαδίτικου τοπίου, τη μείωση της ελ-
κυστικότητας της ενδοχώρας, τη μείωση της αξίας των ακινή-
των, την ύπαρξη σοβαρών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία 
από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τέλος, στην πρώτιστη οι-
κονομική δραστηριότητα του νησιού που είναι ο τουρισμός, θα 
αποτελέσει θανάσιμο πλήγμα, αφού με την εμπειρία άλλων 
περιοχών και με μετρήσεις που έγιναν μειώθηκε κατακόρυφα, αγγίζοντας το 40%, 
ύστερα από την εγκατάσταση των Α/Γ.

Η ερώτηση ΚΚΕ
Οι βουλευτές του ΚΚΕ (Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου, Μανώλης Συ-

ντυχάκης) στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έκαναν την παρακάτω ερώ-
τηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 
ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά μας:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη (23-12-13) και με νέα 
απόφαση του στις 18-12-14 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της επένδυσης 
με τίτλο «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΗΕ συνολικής 
ισχύος 218,5 mw για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο. Πρόκειται για επενδύ-
σεις που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων και τη διασύν-
δεσή τους με το ηπειρωτικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών είναι ανάστατες με την εξέλιξη αυτή και οι Δή-
μοι των νησιών έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

Στη Πάρο από το παρελθόν έχουν τοποθετηθεί 4 ανεµογεννήτριες, πολύ 
µικρότερες από τις προβλεπόµενες να εγκατασταθούν, οι οποίες έχουν 
δηµιουργήσει πολύ µεγάλα προβλήµατα στους κατοίκους της περιοχής. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι µόνο στην Πάρο προβλέπεται η εγκατά-
σταση 100 περίπου ανεµογεννητριών ύψους 72 µέτρων. 

Η συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση κινείται στον αντίποδα της ικανοποίησης 
των λαϊκών αναγκών των κατοίκων τόσο των νησιών, όσο και της χώρας γενικότε-
ρα. Στόχος της είναι η διασφάλιση υψηλών κερδών για τους επενδυτές. Ανάμεσα 
στα πολλά ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Το πολύ μεγάλο αρχικό μέγεθος της προβλεπόμενης θα επιδράσει καταστρο-
φικά στην τοπική οικονομία (π.χ. στον τουριστικό τομέα, στην κτηνοτροφία, στον 
αγροτικό τομέα κλπ).

- Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων αλλοιώνουν το κυκλαδίτικο 
τοπίο, είναι έξω από την κλίμακα των νησιών και δικαίως προκαλούν τη διαμαρτυ-
ρία των τοπικών Συλλόγων των νησιών. 

- Το υψηλό ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις δεν αφορά 
μόνο τις ανεμογεννήτριες, αλλά και τη διάνοιξη νέων οδών, καθώς και τα έργα 
διασύνδεσης, την εγκατάσταση υποσταθμών μέσης/υψηλής τάσης και σταθμών 
μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος.

- Το αρχικό μέγεθος των αιολικών πάρκων μπορεί εύκολα να αυξηθεί στην πο-
ρεία, όπως δείχνει και το παράδειγμα της Νότιας Εύβοιας με άδειες επέκτασης των 
επενδύσεων. 

- Όταν αποσβεστεί η επένδυση θα απομείνουν τα κουφάρια των παλιών ανεμο-
γεννητριών μαζί με όγκους τσιμέντου στην περιοχή.

- Το ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον για αλλαγή χρήσεων γης, μπορεί να λει-
τουργήσει εμπρηστικά σε ολόκληρη την περιοχή.

Δεν πρόκειται για καινούργια εξέλιξη, αλλά εντάσσεται στην πολιτική απελευ-
θέρωσης της ενέργειας προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου που ακολουθείται 
διαχρονικά σε ολόκληρη την ΕΕ, από όλες τις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως «χρω-
ματισμού». Πρόκειται για την πολιτική που οδηγεί σε πανάκριβο ρεύμα για το λαό 
μέσα και απ’ τα «πράσινα τέλη», σε βιομηχανοποίηση και καταστροφή δασών και 
περιοχών αγροτικής γης, σε ελαστικές σχέσεις εργασίας και φθηνή εργατική δύνα-
μη για τους εργαζόμενους του ενεργειακού κλάδου, με μοναδικό στόχο την υψηλή 
κερδοφορία των επενδυτών που προκρίνουν σήμερα επενδύσεις στις ΑΠΕ γιατί δι-
ασφαλίζουν γρήγορη απόσβεση των κεφαλαίων τους. Αποδεικνύεται, για μια ακό-
μα φορά, πως η απελευθέρωσης της ενέργειας, η ανάπτυξη με κριτήριο το ποσο-

στό κέρδους, δεν οδηγεί στην λαϊκή ευημερία. Αποδεικνύεται πως η συνδυασμένη 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών απαιτεί το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης 
της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας, του ενιαίου κρατικού φορέα ενέργειας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,
- Σε τι ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να σταματήσει η εγκατάσταση των τερά-

στιων αιολικών πάρκων στα προαναφερθέντα νησιά με τις τεράστιες αρνητικές 
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία; 

- Σε τι ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανά-
γκες των κατοίκων των νησιών και των υπολοίπων περιοχών 
της χώρας, διασφαλίζοντας Φθηνό και επαρκές ρεύμα για τα 
λαϊκά στρώματα, ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στο περι-
βάλλον, ενεργειακή ασφάλεια, μόνιμη σταθερή δουλειά με μι-
σθό και συνθήκες εργασίας που αντιστοιχούν στις σύγχρονες 
ανάγκες για τους εργαζόμενους στον κλάδο;

- Σε τι ενέργειες θα προβεί ενάντια στην πολιτική απελευθέ-
ρωσης της ενέργειας που θυσιάζει τα λαϊκά δικαιώματα προς 
όφελος της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων;».

ΚΚΕ Κυκλάδων
Για το ίδιο θέμα το ΚΚΕ Κυκλάδων δημοσιοποίησε την πα-

ρακάτω ανακοίνωση:
«Μέσα στη ζούγκλα της «απελευθερωμένης» ενεργειακής 

αγοράς, οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν  με γνώμονα 
φυσικά, τη μέγιστη κερδοφορία τους. Έτσι ο κρατικός ενερ-
γειακός σχεδιασμός  από τα πράγματα δε στοχεύει στη δι-
ασφάλιση φτηνής και επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης, στην 
ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας, 

στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου 
στο περιβάλλον. Στην ουσία, έχει ένα μόνο μέλημα: να διασφαλίσει τα κέρδη των 
ομίλων και να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό τους, την άναρχη διαπάλη τους για 
την κατάκτηση μεριδίων της αγοράς.

Οι προτεινόμενες επενδύσεις για τη Πάρο, την Νάξο, την Άνδρο και την Τήνο 
αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι  επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν 
την ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας .

Σε καμιά περίπτωση η συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση δεν εξασφαλίζει την 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών των νησιών μας. Αν κάτι διασφαλίζει σίγουρα, 
είναι τα υψηλά κέρδη των επενδυτών. Ανάμεσα στα πολλά ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Το πολύ μεγάλο αρχικό μέγεθος της προβλεπόμενης θα επιδράσει αρνητικά 
στην τοπική οικονομία (π.χ. στον τουριστικό τομέα, στην κτηνοτροφία κλπ).

- Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων «βιάζουν» το κυκλαδίτικο 
τοπίο, είναι έξω από την κλίμακα των νησιών και δικαίως προκαλούν τη διαμαρτυ-
ρία των τοπικών Συλλόγων των νησιών. 

- Το υψηλό ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις δεν αφορά 
μόνο τις ανεμογεννήτριες, αλλά και τη διάνοιξη νέων οδών, καθώς και τα έργα 
διασύνδεσης, την εγκατάσταση υποσταθμών μέσης/υψηλής τάσης και σταθμών 
μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος.

- Το αρχικό μέγεθος των αιολικών πάρκων μπορεί εύκολα να αυξηθεί στην πο-
ρεία, όπως δείχνει και το παράδειγμα της Νότιας Εύβοιας με άδειες επέκτασης των 
επενδύσεων. 

- Όταν αποσβεστεί η επένδυση θα απομείνουν τα κουφάρια των παλιών ανεμο-
γεννητριών μαζί με όγκους τσιμέντου στην περιοχή.

- Το ευνοϊκό νομοθετικό περιβάλλον για αλλαγή χρήσεων γης, μπορεί να λει-
τουργήσει εμπρηστικά σε ολόκληρη την περιοχή.

- Οι ελάχιστοι πόροι που θα «επιστρέψουν» θα αξιοποιηθούν για να δικαιολο-
γήσουν την κρατική υποχρηματοδότηση των δήμων. Οι όποιες θέσεις εργασίας 
δημιουργηθούν  θα είναι  κακοπληρωμένες με μαύρες εργασιακές σχέσεις για τη 
λειτουργία των αιολικών πάρκων και δεν αναπληρώνουν τις αρνητικές συνέπειες 
στην τοπική οικονομία.

ΦΙΛΟΛΑΪΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ:

- Όταν ο σχεδιασμός και η διαχείρισή τους θα ανήκουν σε έναν αποκλειστικά 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Ενέργειας, μηχανισμό της λαϊκής εξουσίας.

- Όταν οι ΑΠΕ,  στα πλαίσια ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού με γνώμο-
να τη λαϊκή ευημερία, θα συμβάλουν στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος 
των νησιών και της χώρας συνολικά.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, μακριά από αυταπάτες και ανέξοδες ρητορείες, άμεσα 
και αγωνιστικά να διεκδικούμε:

- Κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα εγκατά-
στασης των βιομηχανικών πάρκων στα νησιά μας.

- Να μη μετατραπούν  τα νησιά μας σε βιομηχανικά πάρκα με την εγκατάσταση 
δεκάδων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών. Απαγόρευση εγκατάστασης κοντά 
σε αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

- Αναβάθμιση των δικτύων διανομής και των αυτόνομων συμβατικών σταθμών 
παραγωγής των νησιών.

- Φθηνό ρεύμα για το λαό, κατάργηση των πράσινων τελών ΑΠΕ.
Καλούμε λοιπόν, σε μαζική αγωνιστική συσπείρωση  ενάντια στον πραγματικό 

αντίπαλο, την οικονομική ολιγαρχία, την πολιτική της εξουσία  και την ΕΕ, που απο-
τελεί τον στυλοβάτη της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης στην αγορά 
της ενέργειας με γνώμονα το κέρδος».

Ερώτηση ΚΚΕ
Φαραωνικά αιολικά πάρκα


