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Δυναμώνουν τα… μποφόρ 
στα νησιά μας

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική απόφαση που καταργεί
τις Δ.Ο.Υ. στις Κυκλάδες

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
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Σε όλες τις Κυ-
κλάδες συνεχίζεται 
με επιτυχία η κατά-
ληψη των εφοριών, 
κόντρα στην Κυ-
βερνητική Υπουρ-
γική Απόφαση για 
την κατάργησή 
τους. 

Στις καταλήψεις, 
εκτός από τους 
εργαζόμενους οι 
οποίοι απεργούν, 
συμμετέχουν όλοι 
οι Δήμοι, φορείς 
και Σύλλογοι, κα-
θώς και εκπρόσω-
ποι Παριανών Συλλόγων των Αθηνών. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης μετέβη στην Αθήνα, 
όπου την περασμένη Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών κ. 
Στουρνάρας συναντήθηκε με όλους τους δημάρχους της 
χώρας που θίγονται από τη συγκεκριμένη Υπουργική Από-
φαση, η οποία έχει ήδη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με αυτήν, έχουμε: Εφορία Σύρου – Μυκόνου 
– Τήνου, με έδρα την Σύρο και Εφορία Νάξου – Θήρας – 
Πάρου, με έδρα την Νάξο. 

Υπό κατάληψη τελεί και η Εφορία Πάρου από τους ερ-
γαζόμενους, από εκπροσώπους φορέων και Συλλόγων, 
από τους Δημάρχους των δύο νησιών Πάρου - Αντιπάρου, 
Βλαχογιάννη και Λεβεντάκη, τους επικεφαλής των παρα-

τάξεων, Δημοτι-
κούς Συμβούλους, 
επιχειρηματίες και 
πολίτες. Οι εργα-
ζόμενοι, (Σύλλο-
γος Εργαζομένων 
στις Δ.Ο.Υ. Νομών 
Αττικής και Κυ-
κλάδων), οι οποίοι 
έχουν προγραμ-
ματίσει απεργιακές 
κινητοποιήσεις και 
για την ερχόμενη 
εβδομάδα σε ανα-
κοίνωσή τους κά-
νουν λόγο για «διά-
λυση του Δημόσιου 

τομέα και για ιδιωτικοποίηση του φορολογικού μηχανι-
σμού που έχει σίγουρα χορηγούς και συμφέροντα που την 
προωθούν», όμως δηλώνουν ότι θα «βρουν αντιμέτωπους 
όλη την κοινωνία». 

Κάνουν επίσης αναφορά στα προβλήματα που θα έχουν 
στο εξής ν’ αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες, οι επαγγελ-
ματίες, οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι, που όπως τονίζουν «οι 
υπάλληλοι που εργάζονται στις Δ.Ο.Υ. μένουν στην κυριο-
λεξία μετέωροι». 

Οι εργαζόμενοι, μέσω του συνδικαλιστικού τους οργά-
νου, υπογραμμίζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση 
στην απόφαση αυτή και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με 
δυναμισμό τον αγώνα τους για να μην ισχύσει.              σελ.5

Συντονίζονται οι φορείς για την ενημέρωση 
του κόσμου στα προβλήματα υγείας

Πανστρατιά για
να δοθούν λύσεις

Αποφασισμένοι είναι οι φορείς και οι Σύλλογοι να αγωνι-
στούν για καλύτερες συνθήκες στον τομέα της υγείας. Στη 
συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους στον «Αρχίλο-
χο», αποφάσισαν την πραγματοποίηση Λαϊκών Συνελεύ-
σεων σε όλη την Πάρο, κατά τις οποίες θα ενημερώσουν 
όλους τους Παριανούς για την ανάγκη, που είναι πλέον επι-
βεβλημένη, να ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουν σημαντι-
κή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, με κάλυψη όλων των 
αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε προ-
σωπικό για το ΕΚΑΒ, σε αναλώσιμα και ότι άλλο απαιτείται, 
για να μην κινδυνεύει η ζωή μας και η ζωή των παιδιών 
μας. Στόχος των λαϊκών συνελεύσεων η πανστρατιά στον 
κοινό αγώνα.

Αποφασίστηκε επίσης, η συγκέντρωση υπογραφών σε 
κείμενο – διαμαρτυρία που διαμόρφωσε ο εκπρόσωπος 
του Συλλόγου Φίλων Παροικίας, πρώην Δήμαρχος Κ. 
Αργουζής και το οποίο εγκρίθηκε από τη συνέλευση. Το 
συγκεκριμένο κείμενο θα σταλεί στον υπουργό Υγείας Αν-
δρέα Λυκουρέντζο, σε όλους τους αρμόδιους φορείς και 
Υπηρεσίες, αλλά και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. 

Οι υπογραφές, όπως ειπώθηκε στη συγκέντρωση από 
τον κ. Γουρδούκη, είναι σημαντικές και θα πρέπει να είναι 
όσο γίνεται περισσότερες, γιατί αυτές θα καταδείξουν τη 
συμμετοχή του κόσμου.

Όταν ολοκληρωθούν οι λαϊκές συνελεύσεις, θα ανακοι-
νωθεί η ημερομηνία μεγάλης ανοιχτής συγκέντρωσης δι-
αμαρτυρίας, κατά την οποία θα εκλεγεί Επιτροπή Αγώνα, 
καθώς οι κινητοποιήσεις θα είναι συνεχείς και όσο γίνεται 
πιο μαζικές, έως ότου υπάρξει αποτέλεσμα. 

Κατά τη συγκέντρωση διατυπώθηκαν απόψεις σε σχέ-
ση με τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αγώνα, του Δημάρχου 
και των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων. Η 
πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής τους, ορισμένοι 
μάλιστα απαίτησαν να είναι μπροστάρης ο Δήμαρχος στον 
αγώνα αυτό και όχι απλώς στρατιώτης, όπως ο ίδιος είχε 
δηλώσει κατά τη συνεδρίαση του μονοθεματικού Δημοτι-
κού Συμβουλίου για την Υγεία.      σελ.3



2 Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 www.fonitisparou.gr

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 231

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

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

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

Δήλωση Ισιγώνη για τη «Λίστα Λαγκάρντ» 

«Άνθρακας
ο θησαυρός» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε για την περιβόητη λί-
στα Λαγκάρντ, στην οποία εμφανίζεται και το όνομά του, ο κ. 
Μ. Ισιγώνης, ο οποίος καταφέρθηκε και εναντίον όλων όσοι 
«βρήκαν την ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν πολιτικά».

Αυτοί, είπε, που χρησιμοποιούν ακόμη τη λάσπη νομίζο-
ντας ότι έπιασαν «λαυράκι», για να το εκμεταλλευτούν πολι-
τικά, χάνουν το χρόνο τους, είναι όμως λυπηρό…

Σε ότι αφορά στη λίστα, ο κ. Ισιγώνης τονίζει σε ανακοίνω-
σή του: «Επειδή το όνομα μου εμφανίζεται στη ονομαζόμε-
νη Λίστα Λαγκάρτ και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου 
για Ψευδή Δήλωση, δηλώνω τα ακόλουθα: 1. Δεν Διατηρώ 
ΚΑΝΕΝΑ λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα του Εξωτε-
ρικού. 2. ΠΟΤΕ στη Ζωή μου, δεν έχω βγάλει από την Ελλά-
δα, νόμιμα ή παράνομα, χρήματα στο Εξωτερικό.

»Το όνομα μου φαντάζομαι ότι υπάρχει στη λίστα γιατί, 
στη δεκαετία του 1970, οι γονείς μου είχαν τραπεζικό λογα-
ριασμό στο εξωτερικό, σε Τράπεζα που αργότερα εξαγορά-
στηκε από την HSBC Ελβετίας, την περίοδο που ο πατέρας 
μου έκανε τρεις εγχειρήσεις Ανοιχτής Καρδιάς, στην Αμερι-
κή, και το ΙΚΑ δεν κάλυπτε τα έξοδα. Μετά τον θάνατο του 
Πατέρα μου έγινα συνδικαιούχος, μαζί με την Μητέρα μου, 
του λογαριασμού αυτού στην Ελβετία.  Εδώ και σχεδόν 10 
χρόνια, μιας και εξέλειπαν οι λόγοι διατήρησης του, ο λο-
γαριασμός έκλεισε και το υπόλοιπο του, μεταφέρθηκε στην 
Ελλάδα, στο υποκατάστημα Γλυφάδας της HSBC. Λόγω της 
οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων ο λογαριασμός 
αυτός στην Ελλάδα έχει μηδενιστεί...

»Δηλώνω επίσης, ότι αυτοί που θα θελήσουν να εκμεταλ-
λευτούν την παρουσία του ονόματος μου στη Λίστα, για πο-
λιτικούς λόγους και θα προσπαθήσουν να με ταυτίσουν με 
αυτούς που ευθύνονται για την οικονομική, και όχι μόνον, 
καταστροφή του τόπου, διαψεύδονται ήδη πανηγυρικά».

Επανεμφάνιση
του ιού της λύσσας

Σωστή ενημέρωση, πρόληψη, επαγρύπνηση, όχι πανικό, 
αλλά και εμβολιασμό ΟΛΩΝ των οικόσιτων και αδέσποτων 
ζώων συνιστούν ειδικοί επιστήμονες,  με αφορμή την επα-
νεμφάνιση του ιού της λύσσας στη χώρα μας μετά από 25 
χρόνια. 

Ο ιός της λύσσας εντοπίστηκε σε αλεπού στο Παλαιόκα-
στρο Κοζάνης. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στις 19 Οκτω-
βρίου, με ανακοίνωση του Εθνικού Εργαστήριου Αναφο-
ράς για τη Λύσσα του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Αθηνών.

 «Η  λύσσα οφείλεται σε  ιό, ο οποίος προκαλεί θανα-
τηφόρο λοίμωξη, που μεταδίδεται ανάμεσα στα άγρια, τα 
οικόσιτα ζώα και τον άνθρωπο», ανέφερε ο καθηγητής 
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  Β. Κοντός.`

Σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με ύποπτα άγρια 
η οικόσιτα ζώα, σε περιοχές όπου η λύσσα είναι συχνή, 
όπως κτηνίατρους και κυνηγούς, οι ειδικοί συνιστούν προ-
ληπτικό εμβολιασμό. 

Τρόποι  μετάδοσης
Ο ιός μεταδίδεται από δήγμα ζώου, που απεκκρίνει τον 

ιό με το σάλιο του σε άλλο ζώο ή στον άνθρωπο. Πύλη 
εισόδου μπορεί να αποτελέσει και ένα εξωτερικό τραύμα 
που έρχεται σε επαφή με σάλιο ζώου, το οποίο πάσχει από 
λύσσα. Τουλάχιστον το 90% των κρουσμάτων λύσσας στον 
άνθρωπο οφείλεται σε δήγμα από λυσσασμένο οικόσιτο ή 
αδέσποτο ζώο συντροφιάς (σκύλο ή γάτα)».

Συμπτώματα  
Το προσβεβλημένο οικόσιτο ζώο μπορεί να αναγνωρι-

στεί σχετικά εύκολα διότι:
Αλλάζει συμπεριφορά καθώς αποφεύγει τον άνθρωπο. 

Κρύβεται σε σκοτεινά μέρη. Γαυγίζει χωρίς λόγο. Ερεθίζε-
ται εύκολα από το φως ή το θόρυβο. Δεν έχει όρεξη για 
φαγητό. Παρουσιάζει αστάθεια και επιτίθεται συχνά χωρίς 
να υπάρχει λόγος. Η όψη του είναι σχετικά άγρια, ενώ πα-
ρουσιάζει ασυνήθη σιελόρροια.

Ανοιχτή συνέλευση
ΣΥΡΙΖΑ

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου 
πραγματοποιεί ανοιχτή συνέλευση στην αίθουσα του «Αρ-
χίλοχου» στις 11.00 το πρωί. Ομιλητής θα είναι ο βουλευ-
τής Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, ευχαριστούμε θερ-

μά τον Γιώργο Νίκα, την Κατερίνα και Αντωνία Νίκα, τον 
Μανώλη Δελέντα, τον Γιώργο Χανιώτη (φούρναρη), τον 
Μανώλη Δαβερώνα (χωματουργικές εργασίες), τον Μα-
νώλη Σκανδάλη (πιτσαρία), και όλους τους τσαμπουνιέρι-
δες που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην παραδοσι-
ακή βραδιά την περασμένη  Κυριακή 28 Οκτωβρίου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μπαρμπαρήγος Παναγιώτης του Ιωάννη και της Μαρ-

γαρίτας, το γένος Βιώνη,  και η Παρούση Βασιλική του Γε-
ωργίου και της Δήμητρας, το γένος Ζησοπούλου,  πρόκει-
ται να παντρευτούν το Νοέμβριο στην Πάρο. 

Χειμερινό ωράριο
Από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωρά-

ριο λειτουργίας που αφορά όλα τα καταστήματα των νη-
σιών Πάρου – Αντιπάρου, για τη χρονική περίοδο από  1η  
Νοεμβρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013.                             

Εμπορικά – Τουριστικά καταστήματα: Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00 – 14:00 & 17:00-21:00, Τετάρτη, 
Σάββατο: 08:00-15:00. Κυριακή: Αργία

Καταστήματα τροφίμων-Κάβες: Δευτέρα, Τρίτη, Πέ-
μπτη, Παρασκευή: 08:00 –  21:00. Τέταρτη : 08:00 – 16:00 
Σάββατο: 08:00 – 20:00. Κυριακή: Αργία

Εκδρομή στη Σαντορίνη
Για το πρωτάθλημα Κυκλάδων το Σαβ/κο 3-4 Νοεμβρί-

ου, οι δυο ομάδες μπάσκετ του Μαρπησσαικού κορασίδες 
και  παιδικό θα αγωνιστούν στη Σαντορίνη. 

Στο πλαίσιο αυτής της αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί  
και εκδρομή στο νησί της Σαντορίνης. Το κόστος είναι 50 
ευρώ το άτομο και συμπεριλαμβάνονται τα εισιτήρια(Πάρο-
Σαντορίνη & Σαντορίνη - Πάρο), η διαμονή στο ξενοδοχεί-
ο(με πρωινό) και οι μετακινήσεις. Πληροφορίες Τριβυζάς 
Νικήτας 6977419388 και Περαντινού Μαρία 6945083520.

Γενική συνέλευση
και εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του Γυμνασίου Πάρου, καλεί όλα τα μέλη του σε 
τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ στο χώρο της σχολικής μονά-
δας, με τα εξής θέματα:

1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Δ.Σ του Συλλόγου και εκπροσώπων στην 

Ένωση Γονέων Πάρου.
Ο Σύλλογος τονίζει ότι, «η παρουσία όλων κρίνεται απο-

λύτως επιβεβλημένη, προκειμένου να συνεχιστούν εντο-
νότερα και συστηματικότερα οι προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί μέχρι τώρα, για τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το σχολείο μας και σχετίζονται άμεσα με το 
μέλλον των παιδιών μας».

Αναφορά για
τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια

Αναφορά προς το προεδρείο της Βουλής για τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατέθεσε ο Βου-
λευτής Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιος, με Θέμα: Κατάργηση 
των άρθρων 32 και 2 του Νόμου 4075/2012.

Συ6γκεκριμένα, ο κ. Συρμαλένιος κατέθεσε αναφορά το 
υπόμνημα των συλλόγων ενοικιαζόμενων δωματίων Πά-
ρου-Αντιπάρου  «Ο Ποσειδώνας», «Μαντώ Μαυρογένους» 
και « ο Φιλόξενος Δίας που ζητάνε άμεσα την κατάργηση 
των άρθρων 32 και 2 του Νόμου 4075/2012  που ρυθμίζουν 
το ασφαλιστικό καθεστώς των τουριστικών καταλυμάτων 
και την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς.   

Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη διάταξη επιβάλει την 
υποχρεωτική υπαγωγή στον ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕΕ 
όλων των επιχειρηματιών/ιδιοκτωτών τουριστικών κατα-
λυμάτων με 5 δωμάτια και άνω σε αντίθεση με το προϊσχύ-
ον καθεστώς που προέβλεπε την υπαγωγή στον ΟΓΑ των 
ιδιοκτητών επιχειρηματιών έως και δέκα δωμάτια.  Οι συ-
γκεκριμένοι επιχειρηματίες λειτουργούν έως και 50 ημέρες 
το χρόνο και μόνο τη θερινή περίοδο. Η εξομοίωσή τους με 
τον κλάδο των ξενοδοχειακών μονάδων τους επιφορτίζει με 
επιπλέον εισφορές και έξοδα.

Το Ελεύθερο Βήμα
του Αρχιλόχου

Στον «Αρχίλοχο» θα λειτουργήσει και κατά την τρέχου-
σα περίοδο το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ.  Τη νέα αυτή περίοδο θα 
ασχοληθεί με θέματα ιστορίας της Πάρου και των Κυκλά-
δων σε σχέση με τη γενικότερη ιστορία.

Η πρώτη παρουσίαση με τίτλο: «Τολμηρές ματιές στην 
ιστορία της Πάρου» θα είναι την Κυριακή 18 Νοεμβρίου ώρα 
7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου. Διερευνάται η 
σχέση της χλωρίδας και της πανίδας με την τοπική ιστορία, 
η σχέση του χώματος και της πέτρας, επιχειρείται σύνδεση 
ευρύτερων γεγονότων με τα τοπικά και δίνονται προτάσεις 
για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των νησιών. 

Καλούνται όσοι έχουν ενδιαφέρον και θέλουν να φω-
τίσουν και με δικές τους σκέψεις τα πράγματα να συμμε-
τέχουν. Καλούνται επίσης όλοι, όσοι ενδιαφέρονται για τη 
λειτουργία του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ να δώσουν τους 
προβληματισμούς τους και να συνεισφέρουν στη δυναμική 
του θεσμού και στο πρόγραμμα των συζητήσεων. Το άνοιγ-
μα της παρουσίασης (θα ακολουθήσουν και άλλες πάνω στο 
ίδιο θέμα), θα γίνει από τον Χρίστο Γεωργούση, που είναι ο 
υπεύθυνος του Ελεύθερου Βήματος.

Χειμερινή 
αιμοδοσία

Ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπά-
ρου προσκαλεί όλα τα μέλη 
του στη χειμερινή αιμοδο-
σία, που θα πραγματοποι-
ηθεί από το συνεργείο αι-
μοληψίας του νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία».

Το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:

Παρασκευή 16 Νοεμβρί-
ου 9.00 – 1.00 μ.μ. και 5.00 
– 8.30 μ.μ. στο αγροτικό Ια-
τρείο Νάουσας. 

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 
8.30 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 
8.30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου.

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 
9.00 – 1.00 μ.μ. και 5.00 – 
900 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου.

Σύλληψη
Την 27-10-2012/19.35 

στην Πάρο, συνελήφθησαν 
τέσσερις (4) αλλοδαποί, 
υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 
23 έως 33 ετών, γιατί διέμε-
ναν παράνομα στη χώρα. Σε 
βάρος τους κινήθηκε η δια-
δικασία επιστροφής

Ομιλία για τη δυσλεξία
Η Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός σύλλογος Αγκαι-

ριάς προσκαλούν, την Κυριακή στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 
19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού συλλόγου, σε ομιλία 
που διοργανώνουν, με θέμα:  «Μητέρα, Πατέρας, παιδί, 
δυσλεξία».  Ομιλητής ο κ. Στέλιος Μαύρης, ειδικός παι-
δαγωγός. Θα κάνει μία ανάλυση της γενικής εικόνας των 
μαθησιακών δυσκολιών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο.
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Συντονίζονται οι φορείς για
την ενημέρωση του κόσμου
στα προβλήματα υγείας

Πανστρατιά
για να δοθούν 
λύσεις

συνέχεια από σελ.1
Υπήρξαν όμως έντονες αντιδράσεις από 

άλλους εκπροσώπους συλλόγων, οι οποίοι 
απαίτησαν τον αποκλεισμό τους από το συ-
γκεκριμένο όργανο, "αφού έως σήμερα ο 
Δήμος δεν ασχολήθηκε όπως έπρεπε με το 
μείζον αυτό ζήτημα". 

Έτσι, αποφασίστηκε, το υπάρχον συντο-
νιστικό όργανο, το οποίο διευρύνθηκε, να 
συντονίσει τις επόμενες κινήσεις (συνεδρί-
ασε την 1η Νοεμβρίου και όρισε τις ημερο-
μηνίες των λαϊκών συνελεύσεων), και για 

τη συμμετοχή ή όχι των εκπροσώπων των 
τοπικών αρχών στην επιτροπή αγώνα, θα 
ληφθεί νέα απόφαση. 

Για τη συγκέντρωση στον Αρχίλοχο ενη-
μέρωσε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου το Δημο-
τικό Συμβούλιο, η Δημοτική Σύμβουλος 
Μαρία Χανιώτη. Διάβασε την επιστολή δια-
μαρτυρίας και παρέδωσε από μία σε όλους 
τους συναδέλφους της για να υπογράψουν 
οι ίδιοι, αλλά και για να συγκεντρώσουν 
υπογραφές. 

Φορείς – Σύλλογοι
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν εκ-

πρόσωποι των Συλλόγων: Σύνδεσμος Ιδι-
ωτικών Υπαλλήλων Πάρου Αντιπάρου, 
Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, 
Σύλλογος Γυναικών Πάρου «ΑΡΗΙΣ», Σύλ-
λογος Φίλων Παροικίας, Σύλλογος Κολυ-
μπηθρών, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου, 
ΕΛΜΕ, Ένωση Γονέων, Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Γυμνασίου Πάρου, Σύλλο-
γος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Νά-
ουσας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
1ου Δημοτικού Παροικίας, Σύλλογος Εργα-

ζομένων Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικός 
Σύλλογος «Αρχίλοχος», Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγκαιριάς, ΑΟΠ, Σωματείο Φορτοεκ-
φορτωτών.

Παρόντες από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ήσαν: Μαρία Χανιώτη, Γρηγορία Πρωτολά-
τη, Ευρ. Ακάλεστος, Μ. Ισιγώνης, ο κ. Ρο-
κονίδας εκπροσωπήθηκε από το μέλος της 
παράταξής του, Σ. Χουλιάρα.

Συντονιστικό όργανο
Γ. Παπανικολάου, Κ. Αργουζής, Δέσποι-

να Χριστοφόρου ή κάποιο άλλο μέλος της 
ΕΛΜΕ, Ν. Ραγκούσης Λαουτάρης ή Απ. 
Αλιπράντης, Γ. Μωραιτίδης, Λ. Φωτίου, Γ. 
Παντελαίος, Ειρήνη Τστιγώνια, Αντ. Δαβα-

νέλος, Φιλία Γρηγοράσκου ή Δ. Γεωργιάδης. 
Προστέθηκαν: Μανόλης Τσιγώνιας (Σωμα-
τείο Φορτοεκφορτωτών), Μαρία Δουλγέρη 
ή άλλο μέλος του συλλόγου ΑΡΗΙΣ, Αδρια-
νή Φραντζή (Μάρπησσα).

Η επιστολή διαμαρτυρίας
Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός, ότι σας 

είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το Κέντρο Υγείας Πάρου, αυτά όχι 
μόνο δεν επιλύονται, αλλά αντιθέτως επι-
δεινώνονται ( μετά τους παιδιάτρους, τους 
παθολόγους, το γυναικολόγο και τη μαία, 
πρόσφατα αποχώρησε και ο καρδιολόγος).

Εμείς οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντι-
πάρου, που υφιστάμεθα καθημερινά τις 
επιπτώσεις  από την κακή λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας, σας εκφράζουμε την έντο-
νη διαμαρτυρία μας και ζητάμε την άμεση 
κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό καθώς και σε διασώστες 
του ΕΚΑΒ.

Υποχρέωση δική σας είναι η προστασία 
της υγείας μας και οι όποιες δικαιολογίες 
για την αναποτελεσματικότητα του ΕΣΥ στο 

νησιωτικό χώρο και ειδικότερα στην Πάρο 
και την Αντίπαρο, μας βρίσκουν αντίθετους 
και δεν μας πείθουν.

Στα νησιά μας, λόγω της γεωγραφικής 
τους ιδιαιτερότητας, σοβαρά επείγοντα 
περιστατικά υγείας, αντιμετωπίζονται σε 
τοπικό επίπεδο, εξαιτίας  κακών καιρικών 
συνθηκών ή εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του 
περιστατικού. Και αυτό συμβαίνει συχνά, με 
αποτέλεσμα να χάνονται ζωές.

Έχετε υποχρέωση να καλύψετε άμεσα 
τις κενές θέσεις που προβλέπονται από 
τον οργανισμό του Κέντρου Υγείας  Πάρου 
Αντιπάρου θεσπίζοντας κίνητρα, ώστε να 
μην αποβαίνουν άγονες οι προκηρύξεις του 
Υπουργείου σας.

 Τη δυνατότητα αυτή σας τη δίνει η συ-
νταγματική διάταξη που αναφέρεται στη 
νησιωτικότητα, της οποίας ουδέποτε έγινε 
χρήση.

Οφείλουμε να σας κάνουμε γνωστό, ότι 
εμείς που υπογράφουμε τη διαμαρτυρία 
αυτή είμαστε αποφασισμένοι  να υπερασπι-
στούμε με κάθε πρόσφορο μέσο το δικαίω-
μά μας  να αισθανόμαστε ασφαλείς εμείς και 

τα παιδιά μας.
Η αδιαφορία που διαχρονικά έχει επιδεί-

ξει το Υπουργείο Υγείας μέχρι σήμερα για τα 
νησιά μας είναι εγκληματική, αφού χάνονται 
ανθρώπινες ζωές, οι οποίες θα είχαν δια-
σωθεί, εάν ο σεβασμός προς την ανθρώπι-
νη ζωή αποτελούσε στην πράξη τη βασική 
πολιτική κατεύθυνση του υπουργείου σας.

Τα μεγάλα λόγια και οι χωρίς αποτέλεσμα 
προσπάθειες,  κατέστησαν στη συνείδησή 
μας τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του 
Υπουργείου που προΐστασθε αναξιόπιστες.

Αναξιόπιστος θα είστε και εσείς, εάν δεν 
δώσετε άμεσα λύση στα οξύτατα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας 
Πάρου.

Επιστολή Βλαχογιάννη
προς τον υπουργό Υγείας

Δώστε
άμεσα λύση  

            
Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας έστει-

λε στις 23 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης στην οποία αναφέρει τα προ-
βλήματα στον τομέα της υγείας στο νησί 
μας, αλλά και το γεγονός ότι ενώ ενημερώ-
νονται συνεχώς οι αρμόδιοι, δεν υπάρχει 
αποτέλεσμα. 

Ο Δήμαρχος απαιτεί άμεσα λύσεις, δι-
αφορετικά προειδοποιεί για «διεκδίκηση, 
δυναμικά, των αυτονόητων δικαιωμάτων 
μας».

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται 
στους βουλευτές, στη ΔΥΠΕ και σε κάθε 
αρμόδιο φορέα, αναφέρεται:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, τα τελευταία 
τρία χρόνια έχουμε κατ’ επανάληψη ενη-
μερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς του 
τομέα υγείας για τη ραγδαία επιδείνωση 
των υπηρεσιών που προσφέρονται από το 
Κέντρο Υγείας στους κατοίκους και επισκέ-
πτες της Πάρου. Έχουμε κατ’ εξακολούθη-
ση ζητήσει απ’ όλους τους αρμόδιους να 
προβούν στην κάλυψη των κενών θέσεων 
ιατρών ειδικοτήτων, νοσηλευτικού προσω-
πικού και ΕΚΑΒ.

»Τα προβλήματα υγείας έχουν συζητηθεί 
αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και το μόνο που καταφέρνουμε κάθε φορά 
είναι να συμφωνούμε στο ότι το χθες ήταν 
καλύτερο από το σήμερα.

»Η κατάσταση χωρίς ίχνος υπερβολής 
χαρακτηρίζεται ως τραγική και οδηγείται 
από το κακό στο χειρότερο. Στο Κέντρο 
Υγείας τις τελευταίες δεκαετίες υπηρετού-
σαν δύο παιδίατροι, ένας γυναικολόγος, 
δύο καρδιολόγοι, ένας ορθοπεδικός, δύο 
μαίες και σήμερα δεν υπηρετεί κανένας 
από αυτές τις ειδικότητες. Επίσης υπηρε-
τούσαν τέσσερις γιατροί παθολόγοι-γενι-
κής ιατρικής σήμερα ένας, και από τις έξι 
νοσηλεύτριες σήμερα υπηρετούν τέσσερις.

»Τα παιδιά μας δεν εμβολιάζονται στον 
χρόνο που πρέπει και δεν τυγχάνουν προ-
ληπτικού υγειονομικού ελέγχου για τη 
χορήγηση βεβαιώσεων απαραίτητων για 
τη συμμετοχή τους στο μάθημα της γυ-
μναστικής. Η συνταγογράφηση φαρμάκων 
απαιτεί αναμονή τόσων ωρών όσων για τη 
συμπλήρωση ενός ημερομισθίου.

»Κύριε Υπουργέ, για να έχετε όμως πλή-
ρη εικόνα της κατάρρευσης του συστή-
ματος και της κατάστασης που βιώνουμε, 
θα σας αναφέρω το εξής γεγονός. Χθες 

το απόγευμα, 22 Οκτωβρίου 2012, συνέ-
βη ένα τροχαίο ατύχημα 1,5 χιλιόμετρο 
από το Κέντρο Υγείας. Δύο συνάνθρωποί 
μας άφησαν την τελευταία τους πνοή στην 
άσφαλτο. Ο εφημερεύων αγροτικός ιατρός 
μετέβη στον τόπο του τραγικού συμβάντος 
με το μηχανάκι του θυρωρού του Κέντρου 
Υγείας και τα άψυχα σώματα μεταφέρθη-
καν στο Κέντρο Υγείας με το αυτοκίνητο της 
Ομάδας Διάσωσης τα καύσιμα του οποίου 
πληρώνουν οι εθελοντές της ομάδας. Το 
ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας ήταν ακι-
νητοποιημένο στο χώρο στάθμευσης  γιατί 
δεν υπήρχε βάρδια και βεβαίως δεν ήταν 
και δεν είναι η μοναδική φορά, αυτό συμ-
βαίνει συχνά.

»Κύριε Υπουργέ, οι κάτοικοι της Πάρου 
με συνέπεια ανταποκρινόμαστε στις υπο-
χρεώσεις μας, το Βελέντζειο Ίδρυμα χρη-
ματοδοτεί το Κέντρο Υγείας σε ετήσια βάση, 
ο Δήμος Πάρου συνεισφέρει στο μέτρο που 
του επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία και οι 
οικονομικές του δυνατότητες, σεβόμαστε 
τους νόμους και δεν προβαίνουμε σε βιαι-
ότητες παρ’ όλο που μας πνίγει το δίκιο και 
αισθανόμαστε ότι μας συμπεριφέρεστε ως 
πολίτες υποδεέστερης κατηγορίας. 

»Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο 
απροχώρητο, τα όρια ανοχής και υπομονής 
εξαντλήθηκαν, αδυνατούμε πλέον να αντι-
μετωπίσουμε με ψυχραιμία τις δικαιολογη-
μένες κραυγές των κατοίκων του νησιού 
μας.

»Απαιτούμε άμεσα να δοθεί λύση. Να 
προχωρήσετε στην κάλυψη των κενών θέ-
σεων ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού 
και διασωστών του ΕΚΑΒ, ώστε να λει-
τουργεί 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 
Σύνταγμα και περιλαμβάνονται στην χιλιο-
ειπωμένη έννοια της νησιωτικότητας».

Φωτιά στις
Κουκουναριές

Περίπου 20 στρέμματα χορτολιβαδικής 
έκτασης έκαψε η φωτιά που ξέσπασε, από 
άγνωστη προς το παρόν αιτία, το Σάββατο 
27 Οκτωβρίου στην περιοχή Κουκουνα-
ριές. 

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 το βρά-
δυ  και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Άμεσα η 
Πυροσβεστική έφτασε στον τόπο της πυρ-
καγιάς και σε περίπου 2,5 ώρες κατάφερε 
να την κατασβήσει. 

Η Πυροσβεστική συμμετείχε με 3 οχή-
ματα και 6 άνδρες, το έργο της οποίας συ-
νέδραμε η Ομάδα Διάσωσης με τέσσερα 
άτομα, αλλά και ιδιώτες, κάτοικοι της πε-
ριοχής.
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Χορευτικός Όμιλος Νάουσας

Ξεκίνησαν τα μαθήματα
Ένα μήνα από την έναρξη της περιόδου 2012-13, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει δια-

μορφωθεί ως εξής:
Μαθήματα παραδοσιακών χορών 
Τετάρτη: Α’ παιδικό τμήμα (μαθητές νηπιαγωγείου & α’ δημοτικού): 17:30 - 18:30
Β’ παιδικό τμήμα (7 - 12 ετών): 18:30 - 19:30. Γυναικείο τμήμα: 19:30 - 20:30. Αρχάριοι: 

20:30 - 21:30
Ομάδα παραστάσεων: 21:30 - 22:30
Παρασκευή: Έφηβοι: κάθε 19:30 - 20:30 
Θέατρο: Θεατρική παιδική συντροφιά: Δευτέρα 16:30-18:00. Θεατρική νεανική συντρο-

φιά: Παρασκευή 20:30-22:00 
Γυμναστική 
Πρωινό τμήμα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 08:30-09:30. Απογευματινό τμήμα: Δευ-

τέρα-Τρίτη 18:00-19:00 & Πέμπτη 19:00-20:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ-

φαξ 2284052971, στο κινητό 6974757611 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paros-
xon.gr και να ενημερώνονται από το γκρουπ του συλλόγου στο Facebook («Χορευτικός 
Όμιλος Νάουσας Πάρου»).

Για τα μαθήματα χορών λάτιν θα υπάρχουν επιμέρους ανακοινώσεις. Το 2ο μάθημα θα 
πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 4/11 στην αίθουσα του συλλόγου στη Νάουσα. Δη-
λώστε συμμετοχή στο mail & στο τηλέφωνο του ΧΟΝ (μπορείτε να καλείτε την Τετάρτη 
31/10, από 18:00 έως 21:00).

Πεζοπορία
Η δεύτερη πεζοπορία της περιόδου 

Νοεμβρίου έχει οριστεί για το Σάβ-
βατο 10 Νοεμβρίου στη διαδρομή 
Άσπρο Χωριό – Μάρπησσα, με ανα-
χώρηση στις 15:00. Αρχηγός θα είναι 
η Μαρία Παντελαίου. Σημείο συνά-
ντησης στην εκκλησία της Ζωοδόχου 
Πηγής και τερματισμός στο γήπεδο 
της Μάρπησσας. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να φροντίσουν ώστε να υπάρ-
χουν αυτοκίνητα τόσο στην αφετηρία, 
όσο και στο τέλος της διαδρομής. Η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή 
μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και 
αντηλιακό, και να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν. Σε περίπτωση 
βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6974757611 ή να στείλουν μήνυμα στο 
info@paros-xon.gr.

Ο ΧΟΝ στο Φεστιβάλ Πολιτισμού 
«Κασκάρκα» 

Στο 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού «Κασκάρκα» 
που πραγματοποιήθηκε στο Καλοχώρι Θεσ-
σαλονίκης συμμετείχε ο ΧΟΝ το Σαββατο-
κύριακο 29 και 30 Σεπτεμβρίου με 16μελή 
αποστολή του. Το Φεστιβάλ διοργάνωσε ο 
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Καλο-
χωρίου. Συμμετείχαν επίσης συγκροτήματα 
από τη Λειβαδιά, την Ορεστιάδα, το Πρόχωμα 
και την Αλεξανδρούπολη. 

Η κεντρική εκδήλωση έγινε το βράδυ του 
Σαββάτου. Ο παριανός σύλλογος παρουσίασε 
εκεί χορούς του νησιού μας, καθώς και την 
αναπαράσταση του παριανού γάμου. 

Μουσική έπαιξαν η Χαριτίνη Κώττη (βιολί) και ο Μανώλης Σιφναίος (λαούτο) και τρα-
γούδησε η Αγγελική Σκιαδά. Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η χοροδιδάσκαλος Ελένη 
Τριώδα, στην παρθενική της συνεργασία με το ΧΟΝ.

Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Ψηφίσματα διαμαρτυρίας
για λιμάνια και ακτοπλοϊκό

Την αντίδρασή του στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των λι-
μανιών και για την επιδεινούμενη κατάσταση στο ακτοπλοϊκό, εκφράζει με ψηφίσματά του 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου.

Για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών το Π. Σ. εκφράζει τον προβληματισμό και την αντί-
θεση των μελών του στην παραχώρηση σε ιδιώτες της διαχείρισης υποδομών εθνικής 
σημασίας, και τονίζει πως τέτοιου χαρακτήρα υποδομές δεν παζαρεύονται και δεν γίνονται 
αντικείμενο οικονομικής διαπραγμάτευσης με όρους ελεύθερης αγοράς. 

Επισημαίνει επίσης, τον κίνδυνο, η εκμετάλλευση των λιμένων από ιδιώτες που απο-
σκοπούν αποκλειστικά στο κέρδος, να θέσει υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη και βιωσιμότη-
τα μικρότερων λιμανιών του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία μπορεί να μη θεωρούνται «συμφέ-
ρουσες επενδύσεις», είναι όμως ζωτικής σημασίας υποδομές για τα νησιά μας, τυγχάνουν 
της στήριξης και της μέριμνας των Λιμενικών Ταμείων, κάτι που δεν μπορεί να θεωρηθεί 
δεδομένο για τον όποιο επενδυτή. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί την κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
218/13.8.2012 που προβλέπει τη μεταφορά 23 λιμένων στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Το Π.Σ. συμφωνεί και συντάσσεται με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου 
(ΠΕΔ), που ζητεί να παραμείνουν τα λιμάνια στον έλεγχο και την εκμετάλλευση των Δη-
μοτικών Λιμενικών Ταμείων, με (1) τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος, 
έτσι ώστε τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να απεμπλακούν από τον ασφυκτικό έλεγχο της 
κεντρικής διοίκησης και να γίνουν πιο ευέλικτα και λειτουργικά, προς όφελος των τοπι-
κών μας οικονομιών και (2) την απλοποίηση των διαδικασιών χωροθέτησης τουριστικών 
λιμένων.

Για το ακτοπλοϊκό, το Π.Σ.  επισημαίνει: Η διακοπή δρομολογίων, παρά την επιτακτική 
ανάγκη για αύξησή τους και η πρόσφατη αύξηση των εισιτηρίων στις γραμμές του κρατι-
κού ναυλολογίου, φανερώνουν από τη μία τις εγγενείς στρεβλώσεις του συγκοινωνιακού 
σχεδιασμού και από την άλλη την έλλειψη πολιτικής βούλησης να θωρακιστεί ο νησιωτι-
κός χώρος από πρακτικές που τον διαχωρίζουν σε συμφέρουσες και μη επιχειρηματικές 
ζώνες, την ώρα που το μεταφορικό ισοδύναμο, πάγιο αίτημα των νησιωτών, παραμένει 
σχέδιο επί χάρτου και αντικείμενο αέναων συζητήσεων που καταλήγουν σε απόπειρες 
εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων. 

Το κορυφαίο πολιτικό όργανο της Περιφέρειας επισημαίνει και καταγγέλλει την αδυνα-
μία της Πολιτείας να ασκήσει τον παρεμβατικό και ρυθμιστικό της ρόλο σε έναν ευαίσθητο 
τομέα όπως είναι οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές στο νησιωτικό χώρο, με υπαρκτό τον 
κίνδυνο να αφεθούν οι νησιώτες στο έλεος ενός σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες και να καταβάλλουν αυτοί τελικά το τίμημα της κρίσης που επικα-
λούνται οι εκπρόσωποι του κλάδου. 

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ελάχιστες έστω προϋποθέσεις για απρόσκοπτη και 
ποιοτική συγκοινωνία στα νησιά μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αρωγή και τη 
συνδρομή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των δύο νομών μας, Δωδεκανήσου και 
Κυκλάδων, διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί με κάθε πολιτική - αν κριθεί σκόπιμη, 
και με κάθε πρόσφορη νομική διαδικασία, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των κατοίκων της Περιφέρειάς μας και την αρχή της ισοπολιτείας στον ευαίσθητο χώρο 
του Νοτίου Αιγαίου.

Παραδοσιακή βραδιά 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη 

Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγκαιριάς, με παραδοσιακά όργανα και χορούς. 

Η ιδέα ήταν του Γ. Νίκα και στόχος η διάδοση 
της παραδοσιακής μουσικής, η οποία είχε ιδιαίτερη 
ανταπόκριση. Η αίθουσα κατακλίστηκε από κόσμο 
από όλο το νησί, που διασκέδασε με την τσαμπού-
να. Παρόντες, οι τσαμπουνιέρηδες της Πάρου και ο 
Φραγκίσκος Τζιωτάκης από την Κύθνο, καλεσμένος  
του Συλλόγου. 

Ο Σύλλογος τίμη-
σε τον τσαμπουνιέρη 
Γιώργο Σκιαδά, τον 
Στέφανο Λουκή και τον 
Γιάννη Σκιαδά, οι οποί-
οι, για προσωπικούς 
λόγους δεν παρέστη-
σαν στην εκδήλωση.

Δίκτυο φορέων 
για την ψυχική 
υγεία

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συμ-
μετέχει ενεργά με ειδικό επιστη-
μονικό προσωπικό, στο «Δίκτυο 
φορέων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας Νομού Κυκλάδων» που 
ξεκίνησε τη λειτουργία πριν λίγες 
ημέρες.

Σκοπός του  ΔΙΚΤΥΟΥ  είναι ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή δρά-
σεων για τη βελτίωση της υγείας 
και της ποιότητας ζωής των πολι-
τών των Κυκλάδων συντονισμέ-
να και ευέλικτα. Στο πλαίσιο αυτό, 
η πρόληψη και η προαγωγή της 
υγείας αποτελούν πλέον προτε-
ραιότητα καθώς τα περισσότερα 
προβλήματα υγείας της εποχής μας 
είναι αιτιολογικά συνυφασμένα με 
το σύγχρονο τρόπο ζωής και με το 
σύγχρονο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον.

Ενισχύοντας την πρωτοβουλία 
αυτή η Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
θα παρέχει ψυχολόγο, η οποία θα 
έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέμα-
τα ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης των πολιτών στο πλαίσιο της 
αποστολής του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Ανακομιδή
λειψάνων
Aγίου Γεωργίου
Λαγκάδας

Στις 2 και 3 
Νοεμβρίου θα 
γίνει το πανη-
γύρι της Ιεράς 
μονής του Αγί-
ου Γεωργίου 
Λαγκάδας και η 
ανακομιδή των 
Λειψάνων του 
Αγίου Ενδόξου 
Μεγαλομάρτυ-
ρος Γεωργίου.
Το πρόγραμμα 
έχει ως εξής:

Παρασκευή 2 
Νοεμβρίου, ώρα 5:30 μ.μ. θα τελεστεί ο μέγας  
πανηγυρικός εσπερινός  μετά των εγκωμίων 
του ΑγΊου, εν συνεχεία στην τραπεζαρία της Μο-
νής θα ευλογηθεί ο νέος οίνος.

Σάββατο 3 Νοεμβρίου
Ώρα 8:00 π.μ. θα αρχίσει η ακολουθία του όρ-

θρου μετ’ αρτοκλασία και εν συνέχεια θα τελε-
στεί η Θεία λειτουργία.  Προ της απολύσεως της 
Θείας Λειτουργίας θα ευλογηθεί ο νέος οίνος.

Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να τι-
μήσουν την ιερά πανηγύρι.
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...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί τη δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

τηλ: 22840 53555

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

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

αυτό το είδες;

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

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

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

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική απόφαση που καταργεί
τις Δ.Ο.Υ. στις Κυκλάδες

Δυναμώνουν τα… μποφόρ
στα νησιά μας

συνέχεια από σελ.1
Για την κατάργηση των Δ.Ο.Υ, εκδόθηκε ψή-

φισμα διαμαρτυρίας από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Ν. Αιγαίου στο οποίο γίνεται λόγος για 
«… de facto αλλοίωση και ακύρωση της έννοι-
ας της νησιωτικότητας και της ειδικής μέριμνας 
προς τον νησιωτικό χώρο, όπως αυτή προβλέ-
πεται ρητά από το Σύνταγμα της χώρας» και 
πως «αμφισβητείται, ευθέως και όχι για πρώτη 
φορά, το αναφαίρετο δικαίωμα των νησιωτών 
για άμεση εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε δη-
μόσιες υπηρεσίες, χωρίς να μετακινούνται από 
τον τόπο διαμονής τους, δικαίωμα που πρέπει 
να διασφαλίζεται πάση θυσία και με κάθε κό-
στος».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαί-
ου «θεωρεί πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο, 
η ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας 
των νησιωτών να καθορίζεται, στο όνομα της 
δημοσιονομικής προσαρμογής, από ρυθμίσεις 
διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα, που δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, τις 
δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ειδικές ανά-
γκες που συνεπάγεται η νησιωτικότητα». 

Το ψήφισμα καταλήγει: «Θέση, απόφαση και 
απαίτηση του κορυφαίου πολιτικού οργάνου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η υιοθέ-
τηση στην πράξη του διοικητικού ισοδύναμου στο νησιωτικό χώρο, που ως φιλοσοφία 
επιβάλλεται να διαπερνά το πνεύμα και το γράμμα κάθε νομοθετήματος και παράλληλα, 
να αντιδράσει και να σταθεί εμπόδιο σε κάθε απόπειρα περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής 
των νησιωτών, συνδράμοντας τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις της κοινοβουλευτικής 
μας εκπροσώπησης και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τους Δήμους των 
νησιών μας».

Πρόσκληση στον αγώνα
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου καλεί όλα τα μέλη της να συμμετάσχουν 

στις κινητοποιήσεις που διεξάγονται από τον δήμο της Πάρου, Αντιπάρου και όλους 
τους φορείς των νησιών για την αποτροπή του κλεισίματος της ΔΟΥ Πάρου και πιθανών 
λοιπών υπηρεσιών που θα ακολουθήσουν.

Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι με κάθε αλλαγή που μειώνει την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και των επιχειρηματιών.

Ορίζουμε ως εκπρόσωπό μας στην συντονιστική επιτροπή αγώνα τον Αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Πρέκα. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Ο Πρόεδρος, Γιώργος Μπαφίτης 
Ο Γραμματέας, Γιώργος Περαντινός

Ερώτηση          στη Βουλή
Μετά την κυβερνητική απόφαση για το κλείσιμο 7 Δ.Ο.Υ. στις Κυκλάδες και τις αρνητικές 

επιπτώσεις αυτής της απόφασης, για εργαζόμενους και κατοίκων των νησιών, η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του Κ.Κ.Ε κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό Οικονο-
μικών, με θέμα: Να μην καταργηθούν οι Δ.Ο.Υ. Πάρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας, Μυκόνου, 
Τήνου, Μήλου.

Στην ερώτηση αναφέρεται: «Τόσο η σημερινή τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – 
ΔΗΜΑΡ όσο και οι προηγούμενες σε εφαρμογή της δραστικής περικοπής των δαπανών 
για τη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της λεγόμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας, εκτός 
από τη μεγάλη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των κοινωνικών πα-
ροχών, προχωράνε και σε αναδιάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών, αδιαφορώντας για τα 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται.

»Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εξέλιξη αυτή για το νομό Κυκλάδων, λόγω της νησιωτικότη-
τας (όχι πυκνή ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών, υποχρεωτικές διανυκτερεύσεις, 
ακριβά εισιτήρια, ενώ για Άνδρο, Κέα, Μήλο θα πηγαίνουν αντίστοιχα σε Παλλήνη και 
Πειραιά), θα είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση- τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο – των 
επαγγελματιών, των εργαζομένων και των πολιτών γενικότερα, που θα έχουν συναλλαγές 
μέσω των Δ.Ο.Υ., αφού με βάση τα σχέδια της κυβέρνησης, αυτές θα λειτουργούν μόνο 
στην Σύρο και στην Νάξο. 

»Αυτή η επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στο ήδη λεηλατημένο εισόδημα που προκα-
λεί η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική από τη συγκυβέρνηση, με στόχο τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα να πληρώσουν τη διέξοδο από την οικονομική κρίση υπέρ του μεγάλου κεφα-
λαίου.

Γι’ αυτό ερωτάται ο υπουργός: «Τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των Δ.Ο.Υ.» των συγκεκριμένων νησιών των Κυκλάδων.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται δια-
μέρισμα σχεδίου, 98 τμ, 
στην ακριβότερη περιοχή, 
ησυχία, 2 υ/δ, βεράντα 25 
τμ, μπροστά στη θάλασ-
σα, τιμή 130.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105. 

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλο-
ριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 145.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
θέα θαλάσσης, βεράντες, 

πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος, 108.000 €. Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
693228576

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
165.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατα-
σκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 205.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.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 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλορι-
φέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται 
διαμέρισμα δυάρι 42τμ, με 
θέση πάρκινγκ. Κατασκευ-
ής 2005. Τηλ: 6977771341

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 7.000 τμ, οικοδομήσιμο, 
θέα θάλασσα, 2 λεπτά από 

το κέντρο. Εύκολη πρό-
σβαση. Τιμή 60.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλεί-
ται κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 
6975065776

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768 

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

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλείται 
κτήμα 2,5 στρέμματα με 
πηγάδι (είχε χωματουργι-
κή χρήση), 26.000 €. Τηλ. 
6945383262 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ πωλείται, 
1στρέμμα, εντός οικισμού, 
ανεμπόδιστη θέα θαλάσσης, 
με άδεια οικοδομής για σπί-
τι 100 τμ. Τηλ.: 6944539900 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικι-
άζεται μονοκατοικία 
- μεζονέτα 135 τμ, 3 υπνο-
δωμάτια, 2 μπάνια, σαλόνι 
με τζάκι, θέρμανση, ηλια-
κός, μεγάλες βεράντες. Τηλ.: 
2284023825, 6937610754 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Έ-
λητας, 2 χλμ από λιμάνι 
Παροικίας), ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, δίχωρο, με κε-
ντρική θέρμανση, 40 τμ. 
Τηλ.: 2284022302 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καλάμι), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 1 
υ/δ, καινούριο, μερικώς 
επιπλωμένο, αυτόνομη 
θέρμανση, θέα λιμάνι, μόλις 
3,5 χλμ από Παροικία. Τηλ. 
6944711141 

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (1 
χλμ από Παροικία),  ενοικι-
άζεται 3άρι σπίτι, 85 τμ, με 
αυτόνομη θέρμανση, air-
condition, 1ος όροφος, με 
θέα προς τη θάλασσα, μεγά-
λη βεράντα και αυλές. Τηλ.: 
6973366992 

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται δυά-
ρι 50 τμ, μη επιπλωμένο, με 
αυτόνομη θέρμανση και ω-
ραία θέα. Τηλ.: 6936709537

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ταβέρνα πω-
λείται, πλήρως εξοπλισμένη 
με ξυλόφουρνο, 15ετους 
λειτουργίας. Τιμή προ-
σιτή. Τηλ.: 2284021985, 
6937275675. 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

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

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ παραδίδονται, για όλα 
τα επίπεδα, από Junior 
μέχρι και Proficiency. 
Υπεύθυνη προετοιμα-
σία για πτυχία Michigan 
και Cambridge.  Τηλ.: 
6974956912 

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

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

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ έμπειρη, 
αναλαμβάνει την φροντίδα 
βρέφους ή παιδιού. Τηλ.: 
2284022947

ΔΙΑΦΟΡΑ       

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

Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Ο Σ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
πωλείται, που αποτελεί-
ται από γραφεία, καρέκλες 
δερμάτινες τροχήλατες και 
τραπεζαρίας, κρυστάλλινα 
τραπέζια, βιβλιοθήκες και 2 
air-conditions ψύξης-θέρ-
μανσης 12.000 BTU λόγω 
αναχώρησης. Καλύπτουν 
και την διακόσμηση μιας 
οικίας. Τιμές συζητήσιμες. 
Τηλ.: 6938674038     

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

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

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

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

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

ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΟΡΘΙΑ μάρκας ELCON, με 
διαστάσεις 5μ χ 2,5μ, πω-
λείται. Τηλ: 6972832496.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

2013-2014

Και στην κρίση χρειαζόµαστε... τον οδηγό µας!
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook 
user) at: www.facebook.com/paroslife

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

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

2 Nov, 8pm, "The Sky Above" (Ο Oυρανός 
Ψηλά) theatrical performance by the Mad Dam 
Theatre Ensemble in cooperation with LeThal 
(Toronto) and Le Contre–Courant (Quebec) at the 
Nireas Hall, Naoussa. Production in ENGLISH. 
Entrance: 12€. Info: 22840-28337, http://www.
facebook.com/pages/MadDam-Theatre-
Ensemble/121582841235447?fref=ts, http://
www.lethalco.com 

2 Nov, 8.45pm, Movie "The Artist" at the 
Archilochos Hall, Paroikia  Info: Giorgos on 
694-484-5372, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=OK7pfLlsUQM

3-4 Nov, AMES Marpissaikos Basketball Team 
trip to Santorini. Cost 50€ per person including 
return tickets, hotel with breakfast and transfers. 
Info: Nikitas Trivizas 697-741-9388 or Maria 
Perantinou 694-508-3520.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
MARPISSAIKOS-FC-BC/471158090105

3 Nov, 6pm, Ping Pong Tournament organized by 
the Angeria Cultural Association at their premises 
in Angeria. Registration deadline: 31 October. 
Training: Fridays 7-9pm. Info: Dimitris Calandranis 
22840-91241, 697-344-2210.
 
3 Nov, 8pm, "The Sky Above" (Ο Oυρανός 
Ψηλά) theatrical performance by the Mad Dam 
Theatre Ensemble in cooperation with LeThal 
(Toronto) and Le Contre–Courant (Quebec) at 
the Nireas Hall, Naoussa. Production in GREEK. 
Entrance: 12€.  Info: 22840-28337, http://
www.facebook.com/pages/MadDam-Theatre-
Ensemble/121582841235447?fref=ts, http://
www.lethalco.com 

3 Nov, 10.30pm, Live Greek Music with Giorgos 
Arsenios Tallaros (bouzouki), Manos Velentzas 
(guitar) & Christina Tzanakopoulou (vocals) at 
Loudloudia Bistrot, Naoussa.  Info: 22840-55177, 
697-815-2873, 699-570-4674. 

4 Nov, 11am, Bicycle ride starting from the 
Orthon Kaparis Museum in Naoussa and ending 
at the Nikolas Perantinos Sculpture Museum 
in Marpissa. 10am tour of the Orthon Kaparis 
Museum, 12pm tours of the Nikolas Perantinos 
Museum. Info: 22840-28337.

4 Nov, 7pm, Talk by Special Educator Stelios 
Mavris on the subject "Mother, Father, child, 
dyslexia" starting with an analysis of the overall 
picture of learning difficulties followed by a 
discussion and Q&A session. Organized by the 
Cultural Association & the Community of Angeria 
at their hall in Angeria. Info: 22840-91283.

4 Nov, 7.30pm, Movie "The Artist" at the Nireas 
Hall, Naoussa.
http://www.facebook.com/pages/Κινηματογρα-
φική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609

5-8 Nov, Autumn trip of the Ariis Paros 
Women's Association to Constantinopolis 
(Istanbul). Info: http://www.facebook.com/
events/210971065701011/

6 Nov, U.S. Presidential Election.

7-17 Nov, 10-day Autumn trip organized by 
the Marpissa Women's Association to Vergina, 
Pozar Thermal Baths, Aghios Nikolaos in 
Vermio, Kaimaktsalan, Edessa Falls, Lake 
Kerkini, the Alistratis Caves (Serres), the 
Monastery of Eikosifonissas, the Rupel Fort, 
Thessaloniki and Platamonas. Info: 22840-41141 
& 694-518-6978, http://www.facebook.com/
groups/186791289229/

9 Nov, 7am, Liturgy at Ekatontapyliani for 
Aghia Theoktisti, Paros’s patron saint, followed 
by procession around Paroikia around 10am. 
Schools and some offices/shops usually closed 
in Paroikia.

9-11 Nov, 2nd CPR/First aid course (in Greek, but 
with English literature) organised by the Marpissa 
Women's Association at the Agrotoleschi Hall, 
Marpissa. Open to all. Free of charge.  Info: Maria 
694-508-3520.

10 Nov, 3pm, XON (Folkdance Group of Naoussa) 
hike from Aspro Chorio to Marpissa starting from 
the Church of Zoodochou Pigis, Aspro Chorio and 
finishing at the football pitch in Marpissa. Info: 
697-475-7611,  info@paros-xon.gr

Δεν περισσεύει κανείς

Στον αγώνα όλοι μαζί!
Αγανάκτηση, θυμός και διάθεση για αγώνα, είναι τα κυρίαρχα στοιχεία, όλων των εκ-

προσώπων των φορέων που αποφάσισαν να πάρουν στα χέρια τους το ζήτημα της υγείας 
και όχι μόνο. 

Σ’ αυτό φαίνεται ειλικρινά πως θέλουν να συστρατευτούν, ο Δήμαρχος, οι επικεφαλής 
των παρατάξεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μάλιστα, στη συγκέντρωση στον «Αρχίλοχο», 
Ισιγώνης, Ροκονίδας (είναι από την πρώτη στιγμή),  Πρωτολάτη, Ακάλεστος και Μαρία 
Χανιώτη έδωσαν το παρόν και δήλωσαν συμμετοχή. Αποκλείστηκαν ωστόσο από το συ-
ντονιστικό όργανο, γιατί ορισμένοι από τους παρόντες, όχι η πλειοψηφία, όπως είπε ο κ. 
Γουρδούκης, απαίτησαν τη μη συμμετοχή τους. Τα επιχειρήματά τους και σωστά και σεβα-
στά. Τι έπραξαν οι του Δήμου όλο αυτό το διάστημα, ως όφειλαν. Τίποτα! Και ας μην ανα-
φερθούμε στις επιστολές που έστειλαν προς τους ιθύνοντες, γιατί όπως ειπώθηκε στην 
συγκέντρωση, «καλά τα χαρτιά, αλλά δεν φτάνουν…».

Η πλειοψηφία όμως απαίτησε, όλοι μαζί! Και μάλιστα με έντονο τρόπο, από ομιλητή 
ειπώθηκε, πως είναι απαραίτητη, όχι μόνο η συμμετοχή του Δήμου και των παρατάξεων, 
αλλά να είναι μπροστάρης ο Δήμαρχος και όχι απλός στρατιώτης, κατά δήλωσή του. 

Ποιος έχει δίκιο; Και οι δύο πλευρές. Γιατί πραγματικά ο Δήμος δεν κινήθηκε ουσιαστι-
κά. Γιατί όμως τώρα, στον αγώνα αυτό, πρέπει να συμμετέχουν. Μπροστάρηδες ή βοηθη-
τικοί, πρέπει να συμμετέχουν. 

Εκείνο όμως που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε 
πράγματα, είναι πως στην κάθε συγκέντρωση δεν αναλωνόμαστε σε επαναλήψεις, δεν 
βγάζουμε τ’ απωθημένα μας, αλλά αποφασίζουμε το επόμενο βήμα μας. «Να είμαστε γρή-
γοροι…» και να μην μεμψιμοιρούμε! 

Ακούστηκε στη συγκέντρωση ότι στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν εύ-
κολη η εξαγωγή συμπερασμάτων, ότι δεν υπήρχε σύμπνοια, δεν αποσαφηνίστηκε τι θα 
κάνουν και με ποιο σκοπό, δεν έγιναν δεκτές προτάσεις των παρατάξεων, κ.λπ. 

Εδώ μπαίνει το ερώτημα: Τι δεν καταλάβαμε; Από την όλη συζήτηση στο μονοθεματικό, 
μια χαρά συμπεράσματα εξήχθησαν, θετικά ή αρνητικά. Ναι,  δεν πέρασαν κάποιες προτά-
σεις των παρατάξεων, όμως σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα πήρε απόφαση, 
η οποία επίσης είναι σαφέστατη. 

Σαφώς η κοινωνία, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε από τον ίδιο ομιλητή, πίεσε για να φτά-
σουμε ως εδώ. Πρέπει όμως εδώ να μείνουμε; Να πηγαίνουμε στις συγκεντρώσεις και 
ν’ ασκούμε κριτική στον τάδε ή τον δείνα; Να προβάλουμε το κόμμα μας, που θα μας… 
φέρει γιατρούς, να υμνούμε τον υπουργό που κατάφερε με «ηρωισμό» να σταματήσει 
την απεργία εργαζομένων που ήσαν τουλάχιστον δύο χρόνια απλήρωτοι και γενικώς να 
προσπαθούμε ν’ αναδείξουμε… τι άραγε; Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει και έπεται 
συνέχεια, ευθύνονται αυτοί που τους ψηφίζαμε και κάποιοι εξακολουθούν ακόμη να τους 
ψηφίζουν, που υπογράφουν αβέρτα μνημόνια για να μας… σώσουν και καλά, ενώ εμείς 
παραμιλάμε, αλλά αυτό ούτε το βλέπουν, ούτε τους νοιάζει. 

Δεν θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε λοιπόν όλα αυτά τα κομματικοπαραταξιακά και να 
πάμε παρακάτω, μαζί με όλους όσοι μας προτείνουν χείρα βοηθείας;

Στις συγκεντρώσεις αυτές και σ’ αυτό τον αγώνα δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν 
παρατάξεις. Είμαστε εμείς που διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες στην υγεία, που αφορά 
όλους μας, όποιο πόστο και αν κατέχουμε ή είμαστε απλοί πολίτες. 

Όλα τα υπόλοιπα είναι μεμψιμοιρία και μιζέρια. Χαρακτηριστικά που δεν βοηθάνε… 
Μ. Δουλγ.

Αν μιλούσαν τα γλυπτά… 
Τα γλυπτά που έφτιαξαν καταξιωμένοι γλύπτες στο Συμπόσιο για τα αρχαία λατομεία, 

ευτυχώς που δεν έχουν στόμα και δεν μιλάνε! 
Παραμελημένα, για να μην πω παραπεταμένα μέσα στο ξένο χωράφι, το οποίο άκουσα 

(δεν ξέρω αν αληθεύει), ό τι ο ιδιοκτήτης θέλει να το καλλιεργήσει και δεν μπορεί, δεν 
αξιοποιούνται, όπως πρέπει. Παραμένουν εκεί, ουδείς ασχολείται, εκτός από τα ζωντανά 
(πρόβατα- κατσίκια…), που τρίβουν πάνω τους την πλάτη τους κ.λπ. 

Άγνωστο είναι το πότε θα ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία 
με τους γλύπτες, για το που και πως θα τοποθετηθούν. 

Απ’ ότι έμαθα, ο καθένας, αρμόδιος ή μη, λέει την άποψή του, διαφωνούν, συμφωνούν, 
καταλήγουν όμως σε διαφωνία και τα γλυπτά στην… τύχη τους. 

Επίσης, ένα γλυπτό έχει δωρίσει στο νησί ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Άλκης Γκίνης, 
για το οποίο επίσης πρέπει ν’ αποφασιστεί που θα τοποθετηθεί… Και εδώ υπάρχουν δια-
φωνίες. 

Πότε θα συγκεραστούν οι απόψεις άραγε; Ή καλύτερα, πότε θα σοβαρευτούμε;
Μ.Δ.
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Ερωτήματα προκαλεί η φωτιά που ξέσπα-
σε το Σάββατο το βράδυ στις Κουκουναριές 
Νάουσας. Δεν είναι τυχαία λένε οι αρμόδιοι… 

Καθαρίζουν τον τόπο για να δημιουργήσουν 
βοσκότοπους, σκέφτηκαν πολλοί. Το σίγουρο 
είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιτρέ-
ψουμε σε τέτοιες λογικές να καταστρέψουν 
το νησί μας. Πρέπει άμεσα να παρθούν απο-
φάσεις από τα αρμόδια όργανα που ν’ αποτρέ-
πουν τους επιτήδειους από τέτοια σχέδια. 

Δεν πάει άλλο. Φωνάζουν κάθε μέρα όλο 
και περισσότεροι συμπολίτες μας. Για πρώτη 
φορά έκλεισαν για πολλές ημέρες οι εφορίες 
στις Κυκλάδες και φυσικά και στην Πάρο. Ο 
αγώνας θα συνεχιστεί έως την τελική δικαί-
ωση. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος τελικά για 
την επιβίωσή μας. Από την άλλη, ο υπουργός 
έσπευσε να δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση. 
Η αντισυνταγματική αυτή απόφαση, δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί. Το Σύνταγμα 
ορίζει ότι η εφαρμογή του επαφίεται στον πα-
τριωτισμό των ελλήνων. Στο χέρι μας είναι λοι-
πόν, η κατάργηση τέτοιων αντισυνταγματικών 
διατάξεων.

Στο χέρι μας είναι και η λύση για τα ζη-
τήματα υγείας. Όλοι οι φορείς των νησιών 
μας συντονίζουν τη δράση τους με ένα στό-
χο: Να ενημερώσουν όλους τους κατοίκους 
και να τους κινητοποιήσουν για ν’ απαιτήσουν 
λύσεις. Η τρόικα προστάζει περικοπές στον 
τομέα υγείας, όπως και στην παιδεία και στην 
Τ.Α. και οι Κυβερνώντες πειθήνια όργανα της 
πιο σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής σπεύδουν να 
πάρουν μέτρα που μας εξοντώνουν καθημε-
ρινά. 

Η συντονισμένη και παλλαϊκή κινητοποίησή 
μας είναι το μόνο όπλο που μπορεί να τους 
σταματήσει. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

Παραφωνίες είναι οι διχαστικές από-
ψεις, ευτυχώς δύο – τριών εκπροσώπων, 
που ακούστηκαν στη σύσκεψη της Δευτέρας 
για το συντονισμό δράσης για τα ζητήματα της 
υγείας. Τη στιγμή που είναι απόλυτα κατανοη-
τό από όλους ότι χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη 
δυνατή συστράτευση για ν’ αντιμετωπίσουμε 
τη λυσσαλέα επίθεση των κυβερνήσεων των 
τελευταίων ετών, απόψεις που βάζουν διαχω-
ριστικές γραμμές και αποκλείουν όσους θέ-
λουν να συμμετέχουν στον κοινό αγώνα, είναι 
εγκληματικές. Τα προβλήματα με την υγεία, 
την παιδεία, το θέμα με τις εφορίες και όποια 
άλλα θα μας έρθουν δεν έχουν χρώμα, και δεν 
προσφέρονται για μικροπολιτική εκμετάλλευ-
ση. Δεν περισσεύει κανένας στον αγώνα αυτό 
γιατί: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στην Πάρο

Ο ουρανός ψηλά
Η θεατρική παράσταση «Ο ουρανός είναι ψηλά» θα πα-

ρουσιαστεί στην αίθουσα του Νηρέα στην Νάουσα στις 
2 και 3 Νοεμβρίου. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται 
σε συνεργασία με την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Λίγα λόγια για το έργο:
Μια κόρη έχει μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα της. Κάποια 

βραδιά σε μια σοφίτα, η κιθάρα, τα ρούχα, οι φωτογραφίες, 
τα ηχογραφημένα τραγούδια, το ημερολόγιο του πατέρα, 
τα παιδικά παιχνίδια, οι μνήμες και οι φαντασίες της κό-
ρης γίνονται οι μυστικοί δρόμοι που οδηγούν στη φαντα-
στική τους συνάντηση. Εκείνη συνομιλεί μαζί του, παίρνει 
τη μορφή του και ζωντανεύει εκδοχές της ζωής του όπως 
μπορεί να τις φανταστεί. Ρίχνοντας φως στο σκοτάδι της 
απουσίας, της ψυχικής ασθένειας, της αυτοκτονίας του πα-
τέρα, η κόρη φανερώνει τον ιστό μιας σχέσης που τρέφεται 
με ανεξίτηλες μορφές της ζωής: παιχνίδι, προσμονή, όνει-
ρα, πόνο, τρέλα, φόβο, οργή,μα πάνω απ’ όλα αγάπη.

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, 8 μ.μ. (απόδοση στα αγγλικά)  
και Σάββατο 3 Νοεμβρίου, 8 μ.μ. (απόδοση στα ελληνικά).

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ. Διάρκεια: 75 λεπτά

Κινηματογραφικές προβολές
σε Αρχίλοχο και Νηρέα

The Artist

Ο Πολιτιστικος Σύλλογος 
Αρχίλοχος ξεκινάει τις χει-
μερινές του προβολές κάθε 
Παρασκευή στις 20:45. 
Αυτή την Παρασκευή θα προ-
βληθεί η ταινία The Artist, που 
απέσπασε εξαιρετικές κριτι-
κές, πήρε πολλά βραβεία και 
υποψηφιότητες. Βραβεύτηκε 
με τρεις Χρυσές Σφαίρες συ-
μπεριλαμβανομένης και της Καλύτερης Ταινίας Κωμωδία/
Μιούζικαλ, 12 υποψηφιότητες για BAFTA κερδίζοντας 7, 
μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α’ 
Ανδρικού Ρόλου και 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδί-
ζοντας 5, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθε-
σίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου. 

Τις προβολές επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών 
ξεκινά και η Κινηματογραφική Λέσχη του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέ-
ας», στην αίθουσα του συλλόγου, στη Νάουσα. 

Το ραντεβού είναι κάθε Κυριακή στις 19:30 για ποιο-
τική κινηματογραφική διασκέδαση. Η πρώτη προβολή έχει 
προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Νοεμβρίου με το The 
Artist. 

Λίγα λόγια για το έργο: Χόλιγουντ 1927. Ο George 
Valentin είναι ένας επιτυχημένος αστέρας του βωβού κι-
νηματογράφου. Η μετάβαση από το βωβό στον ομιλούντα 
κινηματογράφο θα σηματοδοτήσει το τέλος της καριέρας 
του. Για την νεαρή κομπάρσο Peppy Miller, από την άλλη, 
μια λαμπρή καριέρα ξεκινάει. Οι δυο τους θα ερωτευθούν, 
ενώ την ίδια στιγμή οι αλλαγές στη ζωή τους εξελίσσονται 
ραγδαία. Σκηνοθεσία Μισέλ Χαζαναβίσιους. Πρωταγωνι-
στούν: Ζαν Ντιζαρντέν, Μπερενίς Μπεγιό, Τζον Γκούντμαν, 
Τζέιμς Κρόμγουελ.

Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους.

Ποδηλατική βόλτα
Σε συνέχεια 

των προσπαθει-
ών της ΚΔΕΠΑΠ, 
να ενταχθεί το 
ποδήλατο στην 
κ α θ η μ ε ρ ι ν ή 
ζωή των πολι-
τών της Πάρου, 
την Κυριακή 
4/11/2012  θα 
πραγματοποιηθεί  

μια ποδηλατική βόλτα με αφετηρία το Μουσείο «Όθωνας 
Κάπαρης» στην Νάουσα και τερματισμό στο Μουσείο Γλυ-
πτικής «Νικόλαος Περαντινός» στην Μάρπησσα. 

Παράλληλα με το αθλητικό μέρος της ποδηλατικής βόλ-
τας, θα γίνει ξενάγηση στους  ποδηλάτες στα εκθέματα που 
υπάρχουν σε αυτά τα δύο Μουσεία του νησιού.  

Το πρόγραμμα:
Ξενάγηση στο Μουσείο «Όθωνας Κάπαρης», ώρα 10:00 

πμ. / Εκκίνηση ποδηλατικής βόλτας  ώρα  11:00 πμ, με δι-
αδρομή από τον επαρχιακό δρόμο Νάουσας –Μάρπησσας 
μέσω Μαρμάρων. / Τερματισμός στην  Μάρπησσα  και ξε-
νάγηση στο Μουσείο Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός», 
ώρα  12:00 μμ.

Θα προσφερθούν κεράσματα για τους συμμετέχοντες 
στον κήπο του Μουσείου.

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και ο Ποδηλατικός Όμιλος  Πάρου περι-
μένουν όλους τους λάτρεις του ποδηλάτου, απαραίτητα με 
το κράνος τους, την Κυριακή 4 Νοέμβρη στην παιδική χαρά 
στην Νάουσα. μΠληροφορίες: 22840 28337.


