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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Να ανατρέψουμε την πολιτική που μας σκοτώνει!

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ

Αυτές τις ημέρες κάτι άρχισε να κινείται. 
Οι μαζικοί φορείς συντονίζουν τις δυνάμεις 

τους και κινητοποιούνται και οι εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στρατεύονται μαζί 
τους. Αυτό γίνεται μέσα από την ανάγκη να 
επιβιώσουμε στις συνθήκες της πιο σκληρής 
αντιλαϊκής επίθεσης.

Οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται 
στα χωριά για τα ζητήματα της υγείας – Κέ-
ντρο Υγείας, έχουν μαζική συμμετοχή, χαρα-
κτηρίζονται από την έκφραση της αγανάκτη-
σης και της αποφασιστικότητας για αγώνα και 
αντίσταση στην προσπάθεια εξόντωσής μας. 

Η άποψη πολλών που διατυπώνεται σε 
κάθε χώρο, είναι ότι βιώνουμε έναν νέο πα-
γκόσμιο πόλεμο. Έχει δόση αλήθειας ή είναι 
υπερβολή;

• Σε έναν πόλεμο έχουμε πολλούς νεκρούς 
από τις χιλιάδες σφαίρες και από τις εκατο-
ντάδες βόμβες που πέφτουν. 

Και σήμερα όμως έχουμε νεκρούς και μά-
λιστα όχι από τυχαία – τυφλά κτυπήματα, αλλά 
από αυτοκτονίες. Πάνω από 6.000, επίσημα 
έχουν παραδεχτεί οι αρχές πως είναι οι απελ-
πισμένοι αυτόχειρες εξαιτίας της καταστροφι-
κής πολιτικής των Κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. 

•  Σε περίοδο πολέμου έχουμε πείνα και δυστυχία.
Και σήμερα, καθημερινά ακούμε για παιδιά που λιπο-

θύμησαν στο σχολείο από την πείνα, ενώ τα συσσίτια είναι 
πλέον πραγματικότητα.   

• Στον πόλεμο έχουμε καταστροφές.
Μα και σήμερα, εκατοντάδες περιουσίες καταστρέφο-

νται, επιχειρήσεις αφανίζονται, οικογένειες αποδεκατί-
ζονται (φεύγουν μέλη οικογενειών στο εξωτερικό για να 
βρουν δουλειά), με την πολιτική των μνημονίων.

Άρα, έχουμε πόλεμο, οικονομικό πόλεμο. Η μεγάλη 
μάζα του λαού μας δέχεται την επίθεση των ολίγων της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, δηλαδή της τρόικας. 

Όλοι εμείς τώρα, με τη θηλιά να σφίγγει στο λαιμό μας, 
βγαίνουμε από την απραξία, καθώς ξεπερνάμε την ψυχο-
λογία του  σοκ που μας καθήλωσε, όντας απελπισμένοι 
και παίρνουμε θέση μάχης. Το όπλο μας είναι η οργάνωσή 
μας, ο συντονισμός της δράσης μας και η μαζικοποίηση του 
αγώνα μας. 

Όλοι μαζί μπορούμε. Το όλοι μαζί, είναι ρεαλιστικό; Η 
ιστορία μας διδάσκει ότι στις δύσκολες στιγμές της χώρας 
μας η μεγάλη πλειονότητα του λαού μας συστρατεύτηκε 
στον κοινό αγώνα. 

Πάντα οι επιτιθέμενοι εισβολείς κάνουν με ευκολία τη 

δουλειά τους, αφού τα πειθήνια ντόπια 
όργανα, υποδυόμενα τον μανδύα της 
φιλοπατρίας, παραδίδουν το λαό και τη 
χώρα στους δανειστές μας. 

Δεν λείπουν βέβαια, οι γκαουλάιτερ, 
οι τυχοδιώκτες, οι μαυραγορίτες, οι το-
κογλύφοι, οι κουκουλοφόροι προδότες. 
Αυτούς τους απομονώνουμε και ενωμέ-
νοι, όλοι οι υπόλοιποι, προχωράμε έως 
το τέλος της μάχης, που είναι η ανατροπή 
της πολιτικής που μας εξαθλιώνει. 

Σ’ αυτή την πορεία δεν έχουν θέση οι 
μικροπαραταξιακές, διαχωριστικές πρα-
κτικές, οι κομματικές αγκυλώσεις και οι 
προσωπικές κουτοπόνηρες υστεροβου-
λίες. Όλοι όσοι δηλώνουν την απόφασή 
τους ν’ αγωνιστούν, έχουν θέση στον 
αγώνα. 

Τα προβλήματα είναι πολλά και 
μεγάλα και για ν’ αντιμετωπιστούν 
χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συ-
στράτευση. 

Το Κέντρο Υγείας, ουσιαστικά είναι ανύ-
παρκτο, συνέπεια της μνημονιακής πολι-
τικής των κυβερνήσεων των τελευταίων 

ετών. Φτάσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι και να είναι σή-
μερα το ζητούμενο, εάν έστω επανέλθουμε στο Κ.Υ.Πάρου 
στην κατάσταση της δεκαετίας του ’80, παρά το γεγονός ότι 
έχει υπερτριπλασιαστεί ο πληθυσμός στα νησιά μας. Τα νο-
σοκομεία Σύρου και Νάξου και δυστυχώς το σύνολο των 
νοσοκομείων της χώρας, σήμερα υπολειτουργούν και αύ-
ριο δεν θα λειτουργούν…, ενώ στα νησιά η ζωή μας είναι 
αφημένη στην τύχη!

Οι δημόσιες υπηρεσίες σιγά- σιγά αποψιλώνονται και ο 
νησιώτης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή θα πρέπει να πλη-
ρώσει ακριβά την εξυπηρέτηση που οφείλει να του παρέχει 
το κράτος.      συνέχεια σελ. 3
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Καραγι-
ώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), 
Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σι-
ρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, 
View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ 
Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Bioshop - Αλιπράντης Απ, La Palma (Βίντζι), Mini 
Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας ευχαρι-
στεί θερμά και να συγχαίρει 
τον Διευθυντή και όλους 
τους δασκάλους του Δη-
μοτικού Σχολείου Νάουσας 
Πάρου, για το εξαιρετικό 
αποτέλεσμα της προσπά-
θειάς τους, να σχεδιάσουν 
στον προαύλιο χώρο του 
σχολείου μας επιδαπέδια 
πολύχρωμα ομαδικά παι-
χνίδια, σκορπίζοντας χαρά 
και ενθουσιασμό στους 
μαθητές όλων των τάξεων, 
αλλά και γιατί όλοι τους εί-
ναι  δίπλα στα παιδιά μας και 
τα διδάσκουν με τις πράξεις 
τους  ήθος, αξίες και εργα-
τικότητα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων με τη 
λήξη της διετούς θητείας 
του, ευχαριστεί ιδιαίτερα τον 
Διευθυντή κ. Παπά Βησσα-
ρίωνα, για την συνεργασία 
και την υποστήριξή του στο 
έργο τους. Εύχεται  επίσης 
στον ίδιο και σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς του Σχο-
λείου να συνεχίσουν στους 
ίδιους δημιουργικούς δρό-
μους.

Από το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Μαρία Κορδονέλλη 
Η Γραμματέας

Κατερίνα Καραχάλιου

Το μνημείο των Γάλλων και η ιστορία του 

…Σώθηκε
από τα κύματα!

Το μνημείο των Γάλλων στα Γερμανικά, που θα το «έτρω-
γαν» τα κύματα, διότι λόγω διάβρωσης είχε χάσει τη στα-
θερότητά του, τελικά αποκαταστάθηκε. Μεταφέρθηκε λίγο 
πιο πάνω από το σημείο που βρισκόταν και τοποθετήθηκε 
σε ένα χώρο με τοιχίο γύρω – γύρω και έτσι δεν κινδυνεύ-
ει να καταρρεύσει…

Το μνημείο αυτό εντάσσεται στην ιστορία της Πάρου, 
αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου. Καλό είναι να ξαναθυ-
μηθούμε τα γεγονότα εκείνης της εποχής και να τα μάθουν 
όσοι δεν τα γνωρίζουν.  

Άνοιξη του 1833 και η Ανατολική Μεσόγειος φλέγεται, 
ενώ τα μαγειρέματα μεταξύ, Οθωμανών, Άγγλων, Γάλλων, 
Ρώσων και Τουρκοαιγυπτιακών συνεχίζονται πυρετωδώς. 
Οι Γάλλοι αποφάσισαν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική 
ισχύ τους στέλνοντας τη ναυτική μοίρα για να εμποδίσουν 
τον Ρωσικό στόλο σε περίπτωση που περάσει τα στενά. 
Αυτή ήταν ουσιαστικά και η αποστολή του πολεμικού γαλ-
λικού πλοίου Superbe που ναυάγησε στην Πάρο.  

Τα πολεμικά πλοία συνήθως ξεχειμώνιαζαν στους ναυ-
στάθμους της χώρας προέλευσης τους. Έτσι, το Δεκέμβριο 
του 1833, τα Superbe και Galate έλαβαν διαταγές από τον 

υποναύαρχο Hugon να βι-
ράρουν τις άγκυρες και να 
συναντήσουν την υπόλοιπη 
ναυτική μοίρα στο Ναύπλιο. 
Ο απώτερος σκοπός του 
υποναυάρχου ήταν τα πλοία 
να επιστρέψουν στη Γαλλία 
και να ξεχειμωνιάσουν στο 
ναύσταθμο της Τουλόν. Κα-
τόπιν διαταγών, λοιπόν, τα 
δύο ιστιοφόρα απέπλευσαν 

από τη Σμύρνη το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 1833, λίγο μετά 
τις 8πμ και πίσω από δύο φρεγάτες των ΗΠΑ .Ωστόσο, για 
κακή τύχη των Γάλλων, οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν στο 
Αιγαίο. Ως αποτέλεσμα της σφοδρής θαλασσοταραχής, τα 
δυο Γαλλικά πλοία γρήγορα χωρίστηκαν.

Το ναυάγιο
Το Superbe βρέθηκε να παλεύει με την τρικυμία στο 

στενό Τήνου - Μυκόνου. Ο τρελογρέγος δεν άφησε τίποτα 
όρθιο από την αρματωσιά του ιστιοφόρου. Χωρίς πανιά και 
ξάρτια, το πλοίο προσέγγισε τις ΒΔ ακτές της Πάρου προ-
σπαθώντας να βρει καταφύγιο αρχικά στη Νάξο και μετά 
στο λιμάνι της Νάουσας. Οι Γάλλοι ήταν όμως άτυχοι αφού 
όχι μόνο δεν κατάφεραν να βρουν κάπου απάγκιο, αλλά το 
Superbe παρασύρθηκε νότια, προς την Παροικιά. Χάρτες 
της περιοχής δεν υπήρχαν πάνω στο Γαλλικό πολεμικό.

Η κατάσταση δεν άργησε να χειροτερέψει. Το μπομπρέ-
σο αποκολλήθηκε και έπεσε παρασέρνοντας στο θάνατο 
ένα μέλος του πληρώματος. Ακολούθησε χάος όταν έπεσε 
το κατάρτι του τουρκέτου. Το Superbe συνέχισε να βο-
λοδέρνει ανοιχτά της Παροικιάς για αρκετές ώρες. Στην 
προσπάθεια τους να τιμονέψουν το ακυβέρνητο πλοίο, οι 
ναύτες φούνταραν την αριστερή άγκυρα για να αγαντά-
ρουν το σκαρί στον καιρό. Μέσα στον χαμό της θύελλας, 
ένας ναύτης φουντάρισε χωρίς διαταγές, στις 4μμ του 15 
Δεκεμβρίου, και την δεξιά άγκυρα. Σύμφωνα με τους αφη-
γητές, αποτέλεσμα της πράξης αυτής ήταν το Superbe να 
μποτζάρει βίαια, να ξεσύρει και παρασυρθεί από τα κύμα-
τα. Το ιστιοφόρο εξόκειλε σε ξέρα, 1νμ νότια της Παροικιάς, 
κοντά στη βραχονησίδα Λουμπίνα. Το Superbe έβαλε νερά, 
πήρε αριστερή κλίση και ο κίνδυνος να κοπεί στα δύο ήταν 
μεγάλος.

Ο κάπταιν d’Oysonville στάθηκε στο ύψος της περίστα-
σης: καθησύχασε το πανικόβλητο πλήρωμα, απαγόρευσε 
την εγκατάλειψη του σκάφους και απείλησε με εκτέλεση 
τους ανυπάκουους ναύτες. Τέσσερις κανονιές βρόντηξαν 
στον ουρανό της Παροικιάς ως σήμα κινδύνου προς τους 
ντόπιους. Ο Βρετανός πρόξενος, Πέτρος Μαυρομάτης, 
ήταν αυτόπτης μάρτυρας του δράματος και περιέγραψε τα 
«γιγάντια κύματα» εκείνης της βραδιάς. Παρά τη φουρτού-
να, ένας υπαξιωματικός από το πλήρωμα, ο Guigoux, συμ-
φώνησε να κολυμπήσει στην ακτή για να καλέσει βοήθεια. 
Το παλικάρι κατάφερε, να βγει στην Πάρο, ωστόσο, το μά-
νιασμα του ανέμου και της θάλασσας δεν επέτρεψε στους 
Παριανούς να πλησιάσουν με τα ψαροκάικα τους.

Η διάσωση και τα παρελκόμενά της
Τελικά, μετά από τιτάνιες προσπάθειες, το πλήρωμα κα-

τάφερε να κατεβάσει μια από τις μεγάλες λέμβους του πο-
λεμικού πλοίου. Στριμώχτηκαν όπως- όπως 120 μέλη του 
πληρώματος και στάθηκαν τυχεροί αφού η λέμβος διαλύ-
θηκε κατά την προσγειάλωση. Κάθε μία από τις σωσίβιες 

λέμβους έσωσε από 60 ναυτικούς. Ένας Παριανός ψαράς 
προσέγγισε το Superbe 4 φορές και έσωσε με το ψαρο-
κάικο του άλλους 100 άντρες. Οι υπόλοιποι 150 ναυτικοί 
οφείλουν τη διάσωση τους στον Άι Νικόλα. Ο προξενικός 
ακόλουθος Νικόλαος Κονδύλης συντόνισε επιτυχημένα 
την παροχή βοήθειας στους ναυαγούς κάτι για το οποίο 
η Γαλλία τον ευχαρίστησε προσωπικά, διορίζοντας τον ως 
μόνιμο πρόξενο της. 

Εκτός από τον ναυτικό που τραυματίστηκε θανάσιμα 
από την πτώση του μπομπρέσου, μόνο 8 άντρες έχασαν 
τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν προς 
την ακτή. Η ταφή τους έγινε στο μικρό ακρωτήριο που βρί-
σκεται στα νότια της εισόδου του όρμου της Παροικιάς. 
Σύμφωνα με τον d’Oysonville, οι Παριανοί έδειξαν τι εστί 
νησιώτικη φιλοξενία στους 500 περίπου ναυτικούς. Τους 
έντυσαν, τους τάισαν, τους πότισαν, παρόλο που η Πάρος 
ήταν κουρσεμένη, εγκαταλελειμμένη και φτωχή. Λόγω 
έλλειψης τροφίμων, η Σύρος αναγκάστηκε να στείλει προ-
μήθειες για να εξυπηρετήσει το «μικρό χωριό των Γάλλων 
ναυτικών» που αποβιβάστηκε από το Superbe.

Η θάλασσα και οι Παριανοί φρόντισαν να ανακυκλώσουν 
το πολύτιμο ξύλο του Superbe. Μαλιστα, παλιοί γέροντες 
έλεγαν μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, ότι πολλά δο-
κάρια κατοικιών της Παροικιάς είναι μαδέρια από το ναυ-
αγισμένο Superbe.

Από το ναυάγιο δεν έμεινε σχεδόν τίποτα εκτός από το 
σημείο ταφής των 9 άτυχων ναυτικών του Superbe. Εβδο-
μήντα χρόνια αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, τα 
στοιχεία της φύσης είχαν εξαφανίσει το μεγαλύτερο μέρος 
του μικρού νεκροταφείου.

Ο Γάλλος πρόξενος στην Πάρο, Νικηφόρος Κυπρέος, 
πίεσε και πέτυχε την ανέγερση μνημείου ως ένδειξη ανα-
γνώρισης της Ελληνογαλλικής φιλίας. Ο δήμαρχος Πάρου, 
Πέτρος Μπάος, και ο νομάρχης Κυκλάδων Ν.Ε. Λουριώ-
της εγκαινίασαν το μνημείο με σχήμα πυραμίδας στα 1904. 
Η επιγραφή, με ελλιπή στοιχεία, γράφει στην πρόσοψη 
του μνημείου: ΤΟΔΕ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΓΑΛΛΙΚΩΠΟΛΕΜΙΚΩ 
LA SUPERBE ΝΑΥΑΓΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1834 ΚΑΤΕΣ-
ΚΕΥΑΣΘΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΩ ΠΑΡΩ ΕΝ ΕΤΕΙ 1904 ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΠΕΤΡΩ Κ ΜΠΑΩ ΝΟΜΑΡΧΟΥΝΤΟΣ Ν. Ε 
ΛΟΥ[…]

Ελεύθερο Βήμα
Ο «Αρχίλοχος» καλεί φίλους, μέλη και πολίτες της Πάρου 

για συζήτηση με θέμα τον προγραμματισμό των εκδηλώ-
σεων του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ την Κυριακή 18 Νοεμ-
βρίου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσά του. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο Χρίστος Γεωργούσης 
θα δώσει ιδέες και προτάσεις για μια πιο τολμηρή ματιά στη 
μελέτη της ιστορίας της Πάρου και στο δεύτερο θα γίνουν 
προτάσεις πάνω στον προγραμματισμό των συζητήσεων.

Σεμινάρια ζωής!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο σεμινάριο 
πρώτων βοηθειών  που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Μάρπησσας σε συνεργασία με το περιφερειακό  
τμήμα Πειραιά του Ελληνικό Ερυθρού Σταυρού. Τα σεμινά-
ρια έγιναν το Σαββατοκύριακο  10-11 Νοεμβρίου. 

Επειδή ήσαν αρκετοί αυτοί που θα ήθελαν να πιστοποι-
ήσουν την εκπαίδευσή τους, ο Σύλλογος ενημερώνει  ότι 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί τέτοια προ-
γράμματα πιστοποίησης, το κόστος συμμετοχής είναι 50 
ευρώ, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή  του, ο εκπαι-
δευόμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης με ισχύ για 
5 χρόνια. 

Το κατώτερο όριο ατόμων του γκρουπ μπορεί να είναι 10 
και το ανώτερο 25. Ο σύλλογος θα ανακοινώσει μέσα από 
τον έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο και τη σελίδα 
του στο facebook, το πότε θα πραγματοποιηθεί το πρό-
γραμμα και το που θα μπορούν  να δηλώνουν συμμετοχή 
οι ενδιαφερόμενοι.

Χάρισε ότι δεν χρειάζεσαι -
Πάρε ότι χρειάζεσαι 

Όλα Δωρεάν!
Στην Παροικιά, στην 

αίθουσα του Συλλόγου 
Γυναικών Πάρου Αρηίς, 
το Paros Rock (πρώην 
Hard Rock) στο ποτάμι της 
Παροικίας, θα πραγματο-
ποιηθεί Χαριστικό Παζάρι 
από το Σύλλογο Γυναικών 
Πάρου «Αρηίς» και τον Σύλλογο Τριτέκνων Πάρου - Αντι-
πάρου. Το  Χαριστικό παζάρι θα γίνει την Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. 
Φέρτε ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια, λευκά είδη, 
είδη οικιακής χρήσης,  cd κ.λπ. και πάρτε ότι σας είναι χρή-
σιμο, εντελώς δωρεάν! 

Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επικοινωνήστε 
στα τηλέφωνα: 6947325919, 6936670556-Σύλλογος Γυναι-
κών Πάρου «Αρηις» και 6972609728, 6976005404-Σύλλο-
γος Τριτέκνων Πάρου-Αντιπάρου.

Φτηνά προϊόντα
για τους τρίτεκνους

Ο  Σύλλογος Γονέων Τρίτεκνων Πάρου-Αντιπαρου, κατα-
νοώντας τις δυσκολίες των τρίτεκνων οικογενειών, λόγω 
της οικονομικής κρίσης, προσφέρει προϊόντα σε καλύτε-
ρες τιμές! Ρύζι χαλάστρας μπονετ, καρολίνα, νυχάκι, γλασε 
5k στην τιμή των 5 ευρω. Επίσης, αγουρέλαιο Πάρου 5 λι-
τρα=18 ευρω και ελαιόλαδο Κρήτης 5 λιτρα=16 ευρω. Μέλι 
κρητικό θυμαρίσιο 2κg=16 ευρω. φασόλια μέτρια ελληνικά 
5κg=12.50 ευρω. 

Πληροφορίες και παραγγελίες έως 17/11στα τηλέφωνα 
6976005404 και 6972609728
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Να ανατρέψουμε την πολιτική που μας σκοτώνει

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ
συνέχεια από σελ.1
Η εφορία από τον επόμενο μήνα, εφόσον το επιτρέψουμε, θα μεταφερθεί στην Νάξο. 

Αυτό για όλους εμάς τους φορολογούμενους σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση για κάθε 
υπόθεση που θα πρέπει να διεκπεραιώσουμε στην εφορία.

Το υποκατάστημα του ΙΚΑ έχει πάρει και αυτό σειρά για τη μεταφορά του εκτός Πάρου 
και το ίδιο αναμένεται να γίνει με τον ΟΑΕΔ κ.λπ. 

 Το Αστυνομικό Τμήμα, υποστελεχωμένο, δεν μπορεί να παρέχει την ασφάλεια που 
πρέπει στους κατοίκους των νησιών μας. 

Ο Δήμος, ίσως το επόμενο διάστημα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο και στις 
ανάγκες του, αφού έχουν περικοπεί κατά 60% τα έσοδά του από το κράτος. 

Όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε στη σημαντική μείωση των μισθών και των συντάξεων, 
στις στρατιές των ανέργων, στην έλλειψη κοινωνικών υποδομών, διαμορφώνεται ένα 
περιβάλλον που έντονα θυμίζει χώρα υπό κατοχή. 

Εμείς όμως, θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική που μας εξοντώνει;
Γιατί δεν είναι μόνο η φτωχοποίηση του λαού μας, που ήδη έχει επιτευχθεί. Επιδιώκεται 

και η ερημοποίηση των νησιών μας, για να μπορέσουν στη συνέχεια να τα παραδώσουν 
στις αδίστακτες «αγορές» για να δημιουργήσουν νέες χρυσοφόρες μπίζνες. 

«Πρόβα τζενεράλε» ήταν η φήμη που διέρρευσαν εντέχνως τα «παπαγαλάκια» της Κυ-
βέρνησης, για εκκένωση των νησιών έως και 150 κατοίκους. Και δεν είναι μόνο αυτό. 
Άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα και ήρθαν στα νησιά μας, έτσι όπως 
έγινε σήμερα η ζωή, αναγκάζονται να επιστρέψουν σ’ αυτά και η αποκέντρωση που χρό-
νια τώρα ήταν το σλόγκαν κάθε κυβέρνησης, πάει περίπατο. Ερημώνονται λοιπόν σιγά – 
σιγά και πάλι η Επαρχία και τα νησιά, για να πλουτίσουν ορισμένοι «γνωστοί – άγνωστοι», 
αυτοί που οδήγησαν τη χώρα σ’ αυτή την ευτέλεια των θεσμών και των αξιών της. 

Είναι φανερό πια, πως όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας, αντιλαμβάνονται ότι 
δεν πάει άλλο. Ο αγώνας είναι αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε την 
αξιοπρέπειά μας. 

Η πάλη μας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που μας εξαθλιώνει, είναι ίσως το 
μόνο που θα μπορέσουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στα παιδιά μας, για να μην τους 
παραδώσουμε μια ζωή χωρίς αισιοδοξία, δίχως όνειρα, μια ζωή κόλαση. 

Οι μαζικοί φορείς, μαζί με τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχωρούν 
στην οργάνωση του αγώνα μας. Ένας αγώνας που θα είναι και σκληρός και διαρκής… 

Σ’ αυτό τον αγώνα, η αποφασιστική και συνειδητή συμμετοχή μας, είναι η προϋπόθεση 
της επιτυχίας.

Όλοι μαζί μπορούμε ν’ ανατρέψουμε 
αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει.

Επιστολή Λεβεντάκη προς τους Αντιπαριώτες για την αποχέτευση

Ένα μεγάλο έργο υλοποιείται
Επιστολή προς όλους τους Αντι-

παριώτες έστειλε ο Δήμαρχος Γ. 
Λεβεντάκης, με την οποία ζητεί την 
κατανόησή τους, για την ταλαιπωρία 
που υφίστανται λόγω των έργων της 
αποχέτευσης. 

Ο κ. Λεβεντάκης επισημαίνει πόσο 
σημαντικό είναι αυτό το έργο για την 
Αντίπαρο και πόσα χρόνια το περι-
μένουν οι Αντιπαριώτες. Παράλληλα 
επικρίνει όσους επιχειρούν να το μη-
δενίσουν, και τονίζει ότι στους μηδε-
νιστές ο Δήμος θ’ απαντά μόνο με τα έργα του.

Η επιστολή Λεβεντάκη έχει ως εξής:
Αγαπητές φίλες και φίλοι Αντιπαριώτες, ένοιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας 

με ένα-ένα από εσάς ξεχωριστά για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον να μοιραστώ τη χαρά 
μου και τη χαρά των συμβούλων μου, εκλεγμένων και μη, επειδή γίνεται πραγματικότητα 
επί των ημερών μου ένα όνειρο δεκαετιών. Δεύτερον, επειδή θα ήθελα να ζητήσω την 
κατανόηση και την ανοχή σας για την ταλαιπωρία που θα υποστούμε αυτό το χειμώνα. Η 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.  Πάνω από τριάντα χρό-
νια, η αποχέτευση ήταν το θέμα που όλες οι δημοτικές αρχές προσπάθησαν να το αντιμε-
τωπίσουν. Όλες όμως οι προσπάθειες μέχρι σήμερα, δυστυχώς για το νησί μας, απέβησαν 
άκαρπες. Ακόμα και την προηγούμενη τετραετία που έγινε προσπάθεια να ενταχθεί το 
θέμα της αποχέτευσης στο ΚΠΣ, λόγω κακής προετοιμασίας το έργο απεντάχθηκε και 
χάθηκαν οι πιστώσεις που είχαν εγκιρθεί.  Εμείς ξεκινήσαμε από μηδενική βάση αλλά χά-
ριν της πολύ προσεκτικής και επιστηιμονικής δουλειάς των συμβούλων μου καταφέραμε 
να πάρουμε την έγκριση, επειδή ο φάκελλος μας ήταν ολοκληρωμένος, για την ένταξη 
αυτού του μεγάλου έργου. Τα σχετικά κονδήλια είναι εγγεκριμένα και εξασφαλισμένα. Ο 
εργολάβος πλέον είναι εδώ. Σε λίγο η Αντίπαρος θα γίνει ένα μεγάλο εργοτάξιο. Θα αντιμε-
τωπίσουμε δυσκολίες και προβλήματα με τα σκαψίματα, με τις λάσπες κλπ. Αξίζει όμως η 
όποια ταλαιπωρία για ένα τέτοιο μεγάλο έργο αφού στο τέλος των εργασιών η Αντίπαρος 
θα έχει αλλάξει. Θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής και η υγιεινή διαβίωση όλων 
μας.Επίσης, θα βελτιώσει την εικόνα της Αντιπάρου στην τουριστική αγορά. Ίσως, οι γνω-
στοί μας πλέον μηδενιστές θα προσπαθήσουν να απαξιώσουν αυτό το σημαντικό έργο 
λέγοντας ότι βρήκαμε έτοιμη δουλειά από το παρελθόν. Θα προσπαθήσουν να μας απο-
προσανατολίσουν ανακαλύπτοντας διάφορα “σκάνδαλα” ή λέγοντας οτι η δημοτική αρχή 
τάχα δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Φυσικά ότι και αν κάνουν, ότι και αν πουν δεν πρό-
κειται να μειώσουν την αξία και το μέγεθος του έργου που άρχισε να υλοποιείται. Εμείς 
λοιπόν θα απαντάμε με τα έργα μας και δεν θα ασχοληθούμε με τη φτηνή δημαγωγεία, τα 
ψέμματα και τις προβοκάτσιες τους.  Αγαπητές φίλες και φίλοι Αντιπαριώτες, Με το έργο 
της αποχέτευσης και του βιολογικού που είναι γεγονός, με την εγκατάσταση των αφαλα-
τώσεων και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, περνάμε σε άλλη εποχή. 

Με εκτίµηση, ο ∆ήµαρχος Γιάννης Λεβεντάκης

Μαζική η συμμετοχή
στις λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά

Τα συνεχή μνημόνια
μας… ξεσηκώνουν

Κάτω από την πίεση προβλημάτων και της  σκληρής 
πραγματικότητας, ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα 
της Επιτροπής των φορέων που ανέλαβαν πρωτοβουλία 
για σκληρό και συνεχή αγώνα έως ότου αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. 

Στις πρώτες λαϊκές συνελεύσεις που έγιναν στα Μάρμα-
ρα, στον Πρόδρομο, στην Αγκαιριά και στις Λεύκες, 
για την ενημέρωση των πολιτών του νησιού μας, η συμμε-
τοχή ήταν ικανοποιητική. Όσοι παραβρέθηκαν εκδήλωσαν 
την αγανάκτηση και το θυμό τους για τη διάλυση του Κέ-
ντρου Υγείας και δήλωσαν τη διάθεσή τους ν’ αγωνιστούν 
για καλύτερες συνθήκες στο ζωτικό αυτό τομέα. 

Οι διοργανωτές – ομιλητές αναλύουν με κάθε λεπτομέ-
ρεια τα προβλήματα και τις συνέπειές τους στον καθένα από 
μας, τα οποία άλλωστε βιώνουμε καθημερινά. Ορισμένοι 
ανέφεραν εμπειρίες τους, όταν χρειάστηκε να βρεθούν στο 
Κέντρο Υγείας, αλλά και στα χρήματα που αναγκάζονται να 
πληρώσουν σε ιδιώτες γιατρούς, εδώ ή στην Αθήνα, από 
το υστέρημά τους οι περισσότεροι, αφού το Κέντρο Υγείας 
καθημερινά υποβαθμίζεται και δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί 
στις ανάγκες, καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό είναι τεράστιες. Στο ΕΚΑΒ επίσης, με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχουν βάρδιες όλο το εικοσιτετράωρο. 

Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Αυτό φαίνεται πως το 
έχουμε αντιληφθεί όλοι μας και σιγά – σιγά αφήνουμε τον 
καναπέ και περνάμε στη δράση. Με την ολοκλήρωση των 
λαϊκών συνελεύσεων θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέ-
ντρωση, η οποία θα είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Με 
την υγεία μας δεν μπορεί να παίζει καμία Κυβέρνηση και να 
περικόπτει δαπάνες από τον πλέον ευαίσθητο τομέα. 

Οι επόμενες λαϊκές συνελεύσεις θα γίνουν: 
Κώστος: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου (σήμερα) στις 7 το 

βράδυ στην αίθουσα του Συλλόγου του Κώστου στον Άγιο 
Αθανάσιο.

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

Μάρπησσα: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ στην 
Αγροτολέσχη. 

Πότε θα σας πάρει και θα σας σηκώσει και εσάς
και την Μέρκελ με την τρόικά της

Του έλληνα ο τράχηλος 
ζυγό δεν υπομένει 

«Ω Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα»
Γεώργιος Σουρής

Διαχρονικός ο ποιητής και πόσο δίκιο έχει. Οι 153… θου κύριε… μας 
έκαψαν! Και τι ειρωνεία. Με στόμφο δήλωσε μετά ο Πρωθυπουργός πως 
«άλλα μέτρα για τους έλληνες δεν έχει». Είναι σίγουρος; Όχι. Γιατί το είχε 
ξαναπεί, αλλά μόλις του κούνησε το δάχτυλο η Μέρκελ έσπευσε…

Άρα εμείς ας μην εφησυχάζουμε. Οι ραγιάδες που ψηφίσαμε απέδειξαν 
ότι μπορούν να δεχτούν και να κάνουν τα πάντα. Ήδη, ξεπουλάνε παρα-
λίες, δημόσια περιουσία, νησιά, στέλνουν τους νέους στο εξωτερικό και 
μύρια άλλα κακά έπονται. 

Περνούν πολλά ελληνόπουλα στο πανεπιστήμιο ή σε σχολές ΤΕΙ, εγ-
γράφονται, αλλά δεν φοιτούν, γιατί η οικογένεια δεν μπορεί ν’ ανταπεξέλ-
θει στα έξοδα. Και είναι πολλές αυτές οι οικογένειες. 

Το φριχτό όμως είναι η έκπτωση στα πάντα όλα. Υποβαθμίζονται, ευτε-
λίζονται και καταρρέουν λόγω κρίσης θεσμοί που προσέδιδαν στην πνευ-
ματικότητα και όχι μόνο. Οι έλληνες γίναμε μίζεροι. Γίναμε καχύποπτοι, 
σκύψαμε το κεφάλι, παραμιλάμε… Και οι «εφιάλτες» που μας πρόδωσαν, 
μας ευχαριστούν κιόλας, γιατί λένε θα σωθεί η χώρα με τις θυσίες του 
ελληνικού λαού.  Και ποιος τους είπε ότι ο ελληνικός λαός θέλει να θυσια-
στεί. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της θυσίας του; Η μοντέρνα κατοχή της 
Μέρκελ; Τι είδους θυσία είναι αυτή αφού το αποτέλεσμα είναι οδυνηρό;. 
Σ΄ ένα βαρέλι δίχως πάτο ρίχνουν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα κ.λπ., 
και εμείς να σηκώσουμε κεφάλι δεν μπορούμε… 

Εν πάσει περιπτώσει, τους ευχαριστούμε που μας ευχαριστούν γιατί 
θυσιαζόμαστε ακούσια, αλλά υπομονή που μας ζητούν να κάνουμε, αυ-
τοί με τα γεμάτα πορτοφόλια και εκ του ασφαλούς, δεν νομίζω ότι θα το 
μπορέσουμε! Η υπομονή εξαντλήθηκε. Ένας – ένας, δειλά – δειλά σηκω-
νόμαστε από τον καναπέ. Θα πάρει χρόνο; Ίσως. Όταν όμως θα σηκω-
θούμε όλοι και θα βγούμε στους δρόμους, «θα τους πάρει και θα τους 
σηκώσει…». 

Μ. ∆ουλγέρη



4 Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 www.fonitisparou.gr

Δρόμοι Ελευθερίας
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, 
διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, την 
αθλητική εκδήλωση με τίτλο: «Δρόμοι 
Ελευθερίας». Μια εκδήλωση, που διε-
ξάγεται για δέκατη χρονιά φέτος, προς 
τιμή των αγώνων του Πολυτεχνείου. Γι’ 
αυτό και πραγματοποιείται την ιστορική 
ήμερα επετείου του Πολυτεχνείου, το Σάββατο 17 Νοεμβρίου. Προ-
σέλευση στις 10 το πρωί στο λιμανάκι της Αλυκής.

Δημιουργική
απασχόληση

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου 
«Σκόπας ο Πάριος» διοργανώνει μαθήμα-
τα Κεντήματος -  πλεξίματος κάθε Τρίτη 
στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσά του (Παλιά 
Δεξαμενή). 

Όσοι θέλουν να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα το χρόνο τους, 
μπορούν να συμμετέχουν και να φτιάξουν αριστουργήματα, μικρά και 
μεγάλα…

Κινηματογραφική Λέσχη σε Νηρέα και Αρχίλοχο

Τα Χιόνια
του Κιλιμάντζαρο

Την κοινωνική ταινία γαλλικής παρα-
γωγής του 2011 «Τα Χιόνια του Κιλιμά-
ντζαρο» (Les neiges du Kilimandjaro,  
προβάλλει την Παρασκευή 16 Νοεμ-
βρίου στις 20.45 ο Αρχίλοχος και την 
Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 19:30 
η Κινηματογραφική Λέσχη του Νηρέα 
στην Νάουσα.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Παρόλο που έχει χάσει τη δουλειά 

του πρόσφατα, ο Michel ζει ευτυχισμέ-
νος με την γυναίκα του Marie-Claire. 
Το ζευγάρι είναι ερωτευμένο για πάνω 
από τριάντα χρόνια. Τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους τους δίνουν χαρά, όπως 
και οι καλοί φίλοι που τους περιβάλ-
λουν. Είναι και οι δύο περήφανοι για 
τους πολιτικοποιημένους αγώνες και 
τις ηθικές αξίες τους. Όμως, αυτή η ευτυχία θα διαταραχθεί από δύο 
οπλισμένους νεαρούς που θα τους επιτεθούν βίαια και θα αρπάξουν 
τα χρήματα που τους δώρισαν οι φίλοι τους για ένα ταξίδι στο Κιλιμά-
ντζαρο. Το σοκ γίνεται μεγαλύτερο όταν ανακαλύπτουν ότι την επίθεση 
την είχε οργανώσει ο Christophe, ένας πρώην συνάδελφος του Michel, 
που απολύθηκε την ίδια μέρα με εκείνον. Τα πράγματα μπλέκουν κι 
άλλο, αφού ο Christophe μεγαλώνει μόνος του τα δύο μικρά αδέρφια 
του.

Πρωταγωνιστούν: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Maryline Canto, Grégoire Leprince-Ringuet. Σκηνοθεσία: 
Robert Guédiguian. Σενάριο: Jean-Louis Milesi, Robert Guédiguian

Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 13 ετών.

Βουβός κινηματογράφος
Η κινηματογραφική λέσχη του 

«Αρχιλόχου» θα παρουσιάσει 
την κλασική βουβή ταινία Stella 
Dallas με συνοδεία ζωντανής 
μουσικής επί σκηνής, από δύο 
δεξιοτέχνες - ερμηνευτές: Πιά-
νο Κατερίνα Δεληγιαννίδου, 
Βιολί Ανδρέας Χανιώτης, σύν-
θεση: Ναταλία Μαυράκη.

Η ταινία θα προβληθεί το 
Σάββατο 17 Νοεμβρίου στις 
20.45. Είσοδος 5 ευρώ. 

Λίγα λόγια για την ταινία που 
άφησε εποχή:  Σε μια μικρή 

πόλη, η Stella παντρεύεται κάποιον διαφορετική κοινωνική τάξης. Όταν 
ο σύζυγός της εγκαταλείπει τον διαλυμένο γάμο τους και επιστρέφει 
στη Νέα Υόρκη, αυτή δίνει όλη την αγάπη της στην κόρη τους Laurel 
(Lois Moran), αλλά αργότερα παραδίδει το κορίτσι της με σκοπό μια 
καλύτερη ζωή κοντά στον πατέρα της και σε ένα γάμο με τον Douglas 
Fairbanks Jr. Η καταβεβλημένη Stella, παρακολουθώντας τον γάμο 
από ένα παράθυρο με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπο της, έδωσε 
στο σινεμά του δακρύβρεχτου μελοδράματος μια από τις πιο διάσημες 
και διαχρονικές σκηνές. Διάρκεια: 107 λεπτά Ελληνικοί υπότιτλοι.

Μικρά - μικρά
Ως «αντικοινωνική» και «επικίνδυ-

νη για τη δημόσια υγεία» χαρακτηρίζει 
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής 
την  ενέργεια της φαρμακευτικής εταιρεί-
ας Merck να σταματήσει να προμηθεύει 
τα ελληνικά νοσοκομεία με το αντικαρκι-
νικό φάρμακο Erbitux. Σε ερώτηση που 
κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού αναφέ-
ρεται στη «διακοπή της προμήθειας του 
φαρμάκου στην Ελλάδα», εξαιτίας συσ-
σωρευμένων χρεών, ο κ. Χουντής ρωτά 
την Κομισιόν αν θα παρέμβει για την προ-
στασία της υγείας των Ελλήνων πολιτών 
και αν θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος 
της εταιρείας που επέδειξε αυτή την αντι-
κοινωνική συμπεριφορά. 

Την αγανάκτησή του για την παντελή 
υποβάθμιση του θεσμού της αιρετής 
Περιφέρειας, μετά τα όσα προβλέπονται 
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο-
μικής Προσαρμογής που ψηφίστηκε από 
τη Βουλή, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, αναφε-
ρόμενος στις νέες περικοπές πόρων και 
στις απολύσεις υπαλλήλων. 

Ο κ. Μαχαιρίδης έκανε λόγο για εν κρυ-
πτώ και χωρίς διαβούλευση αποφάσεις 
της κυβέρνησης, τονίζοντας πως θα ήταν 
πιο έντιμο να καταργήσουν το θεσμό της 
αιρετής Περιφέρειας. Αυτό τονίζει και στη 
νέα επιστολή του προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης, κ.κ. Στυλιανίδη και Μανιτάκη, που 
κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό. 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
εισηγητών των ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ Οικο-
νομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Εσωτερικών, κ.κ. Κουκουλόπουλου, 
Ντόλιου και Ρήγα, αντίστοιχα, με τον 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. 
Αντώνη Μανιτάκη. 

Στη συνάντηση οι κ.κ. Κουκουλόπου-
λος, Ντόλιος και Ρήγας ενημερώθηκαν 
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
για το πρόγραμμα διαθεσιμότητας περί-
που 2,500 δημοσίων υπαλλήλων, πολύ 
συγκεκριμένων κατηγοριών, που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη.

Οι βουλευτές σημείωσαν ότι το πρό-
γραμμα σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί 
σε απολύσεις,, και ότι οι μετακινήσεις 
αυτές θα πρέπει να γίνουν άμεσα προς 
κρίσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου που 
έχουν μεγάλες ανάγκες προσωπικού, 
όπως είναι ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ, κ.α. 
Οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνουν λαμ-
βάνοντας υπόψη γεωγραφικά, οικογε-
νειακά και βιοτικά κριτήρια, θέσεις με τις 
οποίες συμφώνησε και ο υπουργός. 

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε ότι το 
καθεστώς διαθεσιμότητας δεν αφορά κα-
νένα οργανισμό του νησιώτικου χώρου, 
παρά μόνο κάποιους υπαλλήλους του 
Δήμου της Ρόδου.

Πίνακα με τα χρέη των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέδωσε 
ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι Ρεν στον 
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή. 
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι, σύμ-
φωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
και το 2011, οι ΟΤΑ της χώρας μας ήταν 
λιγότερο χρεωμένοι  σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, με ποσοστό δανεισμού μόλις 0,9% 
επί του ΑΕΠ! 

Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η 
Ιταλία και η Ολλανδία με 8,6%, η Γαλλία 
με 8,4%, η Δανία με 7,3%, η Σουηδία με 
7%, η Φινλανδία με 6,5% και η Γερμανία 
με 5,4%. Τα χαμηλότερα ποσοστά από την 
άλλη, παρουσιάζουν η Μάλτα με 0,1%, η 
Ελλάδα με 0,9%, η Βουλγαρία με 1,3%, η 
Λιθουανία με 1,8%, η Κύπρος και η Σλο-
βενία με 1,9%, κλπ.

Νους υγιής
εν σώματι υγιή

Με προσφορές 
από επαγγελματίες 
και επιχειρηματίες 
του νησιού, αλλά και 
τη συνδρομή του Δή-
μου κατασκευάζεται 
γήπεδο μπάσκετ και 
βόλεϊ στο χώρο πίσω 
από το Γυμνάσιο της 
Παροικίας.  Σύντομα 
θα είναι έτοιμο, για 
τους μαθητές και τις μαθήτριες. Μια αθλητική απασχόληση για 
τα παιδιά που επιδιώκουν «νου υγιή εν σώματι υγιή». 

Πρωτάθλημα
Πινγκ - Πονγκ
στην Αγκαιριά 

Με επιτυχία έληξε το 3o Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-
σφαίρισης (Πινγκ-Πονγκ) στην Αγκαιριά. Σε μια υπέροχη 
ατμόσφαιρα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συλ-
λόγου Αγκαιριάς, σε δυο συνεχή Σάββατα στις 3 και 10 Νο-
εμβρίου,  συναντήθηκαν 44 παίκτες αυτού του πανέμορφου 
αθλήματος. 

Ενήλικες , έφηβοι και παιδιά, από όλο το νησί,  αθλητές Έλ-
ληνες και άλλων εθνικοτήτων, αγωνίστηκαν και δοκίμασαν 
τις ικανότητες τους μπροστά στο πράσινο τραπέζι  καταχειρο-
κροτούμενοι από τις δεκάδες φίλων που παραβρέθηκαν στο 
αθλητικό γεγονός.

Συνολικά έγιναν 32 αγώνες δυο κατηγοριών, των Ενηλίκων 
και των Έφηβων-Παίδων που τελικά ανέδειξαν τους εξής νι-
κητές:

Κατηγορία Ενηλίκων: 1ος Jean- Lou Bersuder, 2ος Σωτή-
ρης Σταματόπουλος, 3ος Αντώνης Καραφυλλάκης.

Κατηγορία Εφήβων –Παίδων: 1ος Αγησίλαος Πουρνάρας, 
2οςΛεφτέρης Διακάτος, 3ος Γιάννης Πρόκος.

Τα έπαθλα έδωσαν, ο Ανδρέας Κουταλίδης, Πρόεδρος Το-
πικού Διαμερίσματος Αγκαιριάς, η Μαρία Χανιώτη, Δημοτική 
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του 
Δήμου, ο Τάκης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Αθλητικού Τμή-
ματος της ΚΔΕΠΑΠ και η Ευαγγελία Σκιαδά,  Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς.

Εκδήλωση
της Ομάδας Διάσωσης

H Ομάδα Διάσω-
σης που έχει έδρα 
στην Νάουσα, όλοι 
το γνωρίζουμε 
πως είναι «παντα-
χού παρών» σε 
κάθε εκδήλωση 
αθλητική, αλλά εί-
ναι και εκείνη που 
θα τρέξει και σε 
δυσάρεστα γεγο-
νότα να συνεισφέ-
ρει. 

Οι ανάγκες όμως 
είναι πολλές και γι’ αυτό διοργανώνει εκδήλωση με δώρα και 
λαχνούς για την οικονομική της ενίσχυση. 

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 11 το 
πρωί στο χώρο του παλιού σχολείου των Καμαρών. Ο μεζές, 
η σούμα και το κρασάκι δεν θα λείψουν, για να διασκεδάσουν 
όσοι θα βρεθούν στην εκδήλωση για την ενίσχυση της Ομά-
δας Διάσωσης.
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Και στην κρίση χρειαζόµαστε... τον οδηγό µας!

Ο χειμώνας έφτασε  και όλους μας απασχολεί το θέμα της θέρμανσης 
των σπιτιών μας. Η τηλεόραση μας βομβαρδίζει καθημερινά με το με-

γάλο κόστος του πετρελαίου, αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Γι‘αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί  στην επι-

λογή του συστήματος θέρμανσής μας.
 Η εταιρία ΑΝ.ΚΥ Ανανεώσιμες Κυκλάδων μετά από 

πέντε χρόνια παρουσίας στις Κυκλάδες στον τομέα 
των συστημάτων ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας  
προτείνει αντικατάσταση ή και παράλληλη χρήση του 
καυστήρα πετρελαίου με αντλία θερμότητας αέρα-νε-

ρού.
 Οι αντλίες θερμότητας είναι πολύ αποδοτικά μηχανήματα (είναι 

τα μοναδικά μηχανήματα τα οποία έχουν βαθμό απόδοσης μεγα-
λύτερο από τη μονάδα). Δηλαδή για κάθε ένα KW που καταναλώ-
νουν, έχουν την δυνατότητα να αποδώσουν περίπου τετραπλάσια 
ισχύ.

Οι νέες αντλίες θερμότητας της έχουν την δυνατότητα να "κλέ-
βουν" ενέργεια απο τον αέρα του περιβάλλοντος και να την μετα-
φέρουν στο νερό της κεντρικής θέρμανσης ή του ζεστού νερού 
χρήσης. Μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και σε εξαιρετικά χα-
μηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (-25 βαθμούς), χωρίς καμία 
ιδιαίτερη μείωση της απόδοσης. Είναι ιδανικές για υπο-
στήριξη κεντρικών θερμάνσεων με ενδοδαπέδιο σύ-
στημα, αλλά και εγκαταστάσεων με κλασσικά σώματα. 

Ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις θα βρούμε σε περι-
πτώσεις όπου οι αντλίες θερμότητας συνεργάζονται με 
ηλιοθερμικό σύστημα καθώς εκμεταλλεύονται και τον 
ήλιο για όση ώρα αυτός εμφανίζεται. Επίσης με το ίδιο 
σύστημα θα έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι τα ζεστά νερά 
χρήσης μας δωρεάν!

Για όλα αυτά τα συστήματα το πιο σημαντικό από όλα 
είναι να εμπιστευτούμε ένα μηχανικό ο οποίος να έχει 
εμπειρία σε τέτοια συστήματα έτσι ώστε να έχουμε μια 
σωστή μελέτη στα χέρια μας και να ξεκινήσουμε την 
έρευνα αγοράς για τα προϊόντα αυτά.

Anky • 22840 28272 • 801 11 22 100

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!
Όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατόν σε θερμική απόδοση 

εξοικονομώντας χρήματα αφού η τιμή πετρελαίου έχει βάλει φωτιά στα πορ-
τοφόλια μας…   

Τώρα μπορούμε να αφήσουμε πίσω το πετρέλαιο και να επιλέξουμε μια ενερ-
γειακή σόμπα ξύλου εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και στις πιο δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες  και αναβαθμίζοντας αισθητικά το χώρο, αφού ακολουθούν 
πλέον τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης. Οι λέβητες ξύλου –pellets είναι σχε-
διασμένοι για την καύση προϊόντων βιομάζας. Χάρη στην υψηλή απόδοση και 
στις προδιαγραφές τους παρέχουν πλήρη θέρμανση και ευκολία στη χρήση. Σε 
ένα υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης ο λέβητας στερεών καυσίμων μπορεί να 
αντικαταστήσει ένα συμβατικό λέβητα πετρελαίου, είτε  να συνδεθεί παράλληλα 
με αυτόν.

Ο κ. Γιάννης Παντελαίος μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά ενερ-
γειακές σόμπες ξύλου, τους λέβητες ξύλου ή pellet όπως και για τις αντλίες 
θερμότητος που διαθέτει. Θα σας βοηθήσει στην επιλογή της καλύτερης λύσης 
για τον δικό σας χώρο και τις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.

Αλυκή • τηλ 22840 91950

Αναστολή λειτουργίας Δήμου Πάρου – Αντιπάρου και έπεται συνέχεια…

Το νέο μνημόνιο απαξιώνε
το θεσμό της Τ.Α. 

Η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η υποβάθμιση του ρόλου των αιρετών, η κατάρ-
γηση του αυτοδιοίκητου των ΟΤΑ, η αποδιάρθρωση των κοινωνικών δομών, είναι ορισμένα 
από όσα υπαγορεύονται με το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή από 153 
βουλευτές. 

Οι Δήμοι αντιδρούν σ’ αυτό τον εκφυλισμό του θεσμού και σε πρώτη φάση ανέστειλαν για 
μία ημέρα τη λειτουργία τους. Έτσι, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, οι πόρτες του Δήμου Πάρου 
και του Δήμου Αντιπάρου, έκλεισαν για το κοινό σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι επόμενες κινή-
σεις – κινητοποιήσεις θα αποφασιστούν σε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που θα γίνει προς το τέλος Νοεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης κοινοποίησε δελτίο Τύπου προκειμένου να ενημε-
ρωθούν οι πολίτες του νησιού για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του Δήμου, ζητεί την 
κατανόηση, αλλά και τη συμπαράστασή τους.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:
«Ο Δήμος Πάρου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα που προβλέπονται στο νέο Μνημό-

νιο, αλλά και στον κρατικό προϋπολογισμό σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχωρά σε 
αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του προς το κοινό την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012.

»Η 7η Νοεμβρίου 2012, ημέρα ψήφισης του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016», χωρίς υπερβολή χαρακτηρίζεται ως αποφράδα ημέρα για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

»Τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν είναι οδυνηρά και ουσιαστικά καταργούν την αυτοτέλεια των 
δήμων και υποβαθμίζουν το θεσμό των αιρετών. Ειδικότερα:

»1. Η σύσταση και η λειτουργία Παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (παρά-
γραφος στ΄4) αντίκειται στις Συνταγματικές διατάξεις και καταλύει στην πράξη την αυτοτέλεια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι επιδιώκουν την διαφάνεια και τους ελέγχους σε όλα τα 
επίπεδα, που ήδη είναι αρκετοί, αλλά δεν δέχονται την αντισυνταγματικά επιβαλλόμενη επι-
τροπεία.

»2.  Η αποδιάρθρωση της λειτουργίας των Δήμων και ιδιαίτερα των κοινωνικοπρονοιακών 
δομών και των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει.

»3. Προωθείται η συνολική απαξίωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η πλήρης 
υποβάθμιση του ρόλου των Αιρετών. 

»Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας και τους καλούμε να σταθούν δίπλα μας στον 
αγώνα αυτό». 

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Η μεγάλη αλήθεια 
της εποχής μας

...«Η μεγάλη αλήθεια της εποχής μας (που δεν 
υπηρετεί κανείς με το να τη βρει μονάχα, που όμως 
χωρίς αυτή καμιά άλλη σημαντική αλήθεια δεν μπο-
ρεί να βρεθεί), είναι ότι η ήπειρός μας βουλιάζει στη 
βαρβαρότητα επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν 
με τη βία τις σχέσεις ιδιοκτησίας στα μέσα παραγω-
γής. Τι ωφελεί να γράψει κανείς κάτι θαρραλέο απ’ 
όπου να βγαίνει πως η κατάσταση που βρισκόμαστε 
είναι βάρβαρη (που είναι αλήθεια), αν δε φαίνεται 
ξεκάθαρα για ποιο λόγο φτάσαμε σ’ αυτή την κατά-
σταση; Πρέπει να πούμε ότι τα βασανιστήρια γίνονται 
γιατί πρέπει να διατηρηθούν οι σχέσεις ιδιοκτησίας. 
Φυσικά, λέγοντας αυτό χάνουμε πολλούς φίλους 
που είναι αντίθετοι στα βασανιστήρια γιατί πιστεύουν 
πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας θα μπορούσαν να διατη-
ρηθούν και χωρίς αυτά (που δεν είναι αλήθεια)...» 
(Μπρεχτ).

Ο Μπρεχτ, με άμεσο, λαϊκό και διασκεδαστικό τρό-
πο, αποκαλύπτει το νόημα της ζωής, την αλήθεια που 
είναι κρυμμένη παντού μπροστά στα μάτια μας και 
που δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε, πνιγμένοι 
μέσα στα βαλτόνερα μιας βάρβαρης και χυδαίας κα-
θημερινότητας. Και μας κάνει να αναρωτιόμαστε: Μα 
τόσο απλά είναι τα πράγματα; Και γιατί εγώ δεν μπο-
ρούσα να τα δω; Και τότε η κριτική μας σκέψη παίρ-
νει φωτιά. Και όλα ξαφνικά μπορούν να αλλάξουν.

...Τα δάκρυα κι η συγκίνηση δεν ωφελούν. 
Η πείνα και τα βάσανα εκδίκηση ζητούν. 
Ήρθε η ώρα να πάρουμε τις στράτες
Κι οι δούλοι, να σου γυρίσουμε τις πλάτες.
Οι κοινωνικοί εταίροι είναι μεγάλο ψέμα
Δούλος κι αφέντης ποτέ δεν γίνοντ’ ένα.
Μην ψάχνεις δούλε γι’ αφεντικό καλό
Κοίτα να γίνεις του εαυτού σου αφεντικό.

Ολυμπιακός, 
Παναθηναϊκός 
και Εμπ/κος 
Σύλλογος στην 
αιμοδοσία

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Π.Ε.Φ.Ο 
Πάρου-Αντιπαρου, καλεί τους φί-
λους του Ολυμπιακού, να δώσουν 
Θρυλικό Παρόν στην αιμοδοσία που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου. Στην 
ανακοίνωσή τονίζεται: Χαρίζουμε ζωή 
σ’ έναν συνάνθρωπό μας, μόνο με το 
αίμα μας και με 10 λεπτά από το χρόνο 
μας!!!   

Τα μέλη και τους φίλους του καλεί 
και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Πανα-
θηναϊκού Πάρου Αντιπάρου να συμ-
μετάσχουν στη χειμερινή αιμοδοσία. Το 
αίμα, τονίζεται στην ανακοίνωση του 
Συνδέσμου, δεν έχει χρώμα και σώζει 
ζωές.

Τα μέλη του να συμμετάσχουν στην 
αιμοδοσία καλεί και ο Εμπ/κος Σύλ-
λογος Πάρου - Αντιπάρου.

Το πρόγραμμα για την αιμοδοσία: 
Παρασκευή 16 Νοεμβρίου
9:00πμ - 1:00μμ & 5:00μμ - 8:30μμ
Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας
Σάββατο 17 Νοεμβρίου
8:30πμ - 1:00μμ & 5:00μμ - 8:30μμ 
Κέντρο Υγείας Πάρου
Κυριακή 18 Νοεμβρίου
9:00πμ - 1:00μμ & 5:00μμ - 9:000μμ 
Κέντρο Υγείας Πάρου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ α-
νεξάρτητη, 160 τμ, σε 
οικόπεδο 4 στρεμμάτων, 
μπροστά στο κύμα, με τζάκι, 
καλοριφέρ, 4 υπνοδωμά-
τια. Τιμή 1.000.000€. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται διαμέ-
ρισμα σχεδίου, 98 τμ, στην 
ακριβότερη περιοχή, ησυ-
χία, 2υ/δ, βεράντα 25 τμ, 
μπροστά στη θάλασσα, με 
καλοριφέρ, τιμή 130.000€. 
Τηλ.: 22840 52225, 
6944856105 

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

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 165.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 205.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

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

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 6.600 τμ, οικοδομήσιμο, 
θέα θάλασσα, 2 λεπτά από 
το κέντρο. Εύκολη πρόσβα-
ση. Τιμή 60.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105 

ΔΡΥΟΣ, πωλείται σπάνιο 
οικόπεδο, με θέα, 1.000 τμ, 
σχεδίου, πανοραμικό, με πι-
σίνα, με άδεια οικοδομής για 
8 μεζονέτες. Τιμή 100.000 
ευρώ. Τηλ.: 2284052225, 
6944856105

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΙ), πωλείται κτήμα 7 
στρεμμάτων, με άδεια για 6 
σπίτια. Τιμή 360.000 €.Τηλ.: 
6932606625 

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΑΝΩΘΕΝ 
ΙΚΑ), ενοικιάζονται διαμε-
ρίσματα 1ου ορόφου, 30 τμ 
και για οικία, πλήρως εξο-
πλισμένα. Κατάλληλο και 
για επαγγελματική χρήση/
γραφείο. Ενοίκιο 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6977200338  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζο-
νται 2 σπίτια, 60 τμ και 90 τμ, 
με αυτόνομη θέρμανση. Δι-

αθέσιμα από τον Δεκέμβριο. 
Τηλ.: 6977454539 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται 2 
σπίτια, το ένα 65 τμ, ισόγει-
ο, με δυο υπνοδωμάτια, το 
άλλο 100 τμ, 1ος όροφος, 
με δυο υπνοδωμάτια και έ-
να  βοηθητικό, 15ετίας. Και 
τα δυο με αυτόνομη θέρ-
μανση. Τηλ.: 6944585600, 
2284023944 

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυ-
άρια, καινούρια, τιμή 250,00 
ευρώ. Τηλ.: 2284052225, 
6944856105

ΝΑΟΥΣΑ (περιφερειακός), 
ενοικιάζονται καταστήματα. 
Τηλ.: 6977200338 

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΟΣ με μεγάλη πείρα, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα. Τηλ.: 6945016363.

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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ       

DAIHATSU TERIOS αυτο-
κίνητο πωλείται, τελευταίο 
μοντέλο. Τηλ.: 6977200338 

ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΑ με 
διπλά τζάμια πωλούνται. Ό-
λα μαζί 600,00 ευρώ. Τηλ.: 
6932331812. 

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

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

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

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

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

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

ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΞΥΛΟΥ, μάρκας ELCON, 
πωλείται, διαστάσεις κά-
θετης κοπής 1,85 cm, 
οριζόντιας κοπής 3,70 cm.  
Τιμή: 2500€ συζητήσιμη. 
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€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449

ΤΖΑΝΕΤΟΣ Ε. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  |  ΤΗΛ: 22840 24410

Μετεκπαιδευθής στη Μ. Βρετανία
Ειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική

επανορθωτική χειρουργική & αρθροπλαστική

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates and ongoing activities (you don't 
need to be a facebook user) at: www.facebook.
com/paroslife

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

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. 

Knitting & embroidery classes starting every 
Tuesday 7pm organized by the Scopas o Parios 
Association at the Old Dexameni in Prodromos. 
 
16 Nov, School holiday (for the Polytechnio 
Anniversary).

16-18 Nov, AIMODOSIA - Blood donation on 
Fri 16 (9am-1pm & 5-8.30pm) at the Naoussa 
medical station and on Sat 17 (8.30am-1pm 
& 5-8.30pm) & Sun 18 (9am-1pm & 5-9pm) 
at the Paroikia health centre. If you want to 
donate, get an early night, don’t drink or take 
any pills. Info: 22840-21297 & 22843-60000.
 
16 Nov, 8.45pm, Movie (French) "Les neiges 
du Kilimandjaro" (Τα Χιόνια του Κιλιμάντζαρο) 
at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 
on 694-484-5372, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/

17 Nov, Anniversary of the Polytechnio, the 
1973 sit-in at the Athens Polytechnic which led 
to the fall of the military dictatorship in 1974.  
Annual Dromos Eleftherias (Road of Freedom) 
races start around 3pm from the main square 
in Alyki with children from all the elementary 
(dimotika) schools of Paros and Antiparos 
participating. Info: Alexandros 693-693-5591.

17 Nov, 8.45pm, Movie (Classic silent film) 
"Stella Dallas" at the Archilochos Hall, Paroikia 
accompanied by live music on stage performed 
by Katerina Deligiannidou (piano) and Andreas 
Chaniotis (violin) composed by Natalia Mavraki. 
Info: Giorgos on 694-484-5372, http://www.
facebook.com/groups/321073924574181/

18 Nov, Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) "Drift" race, Naoussa parking 

lot. http://www.facebook.com/group.
php?gid=30699312098&v=wall

18 Nov, 11am-2pm, Give-away Bazaar 
organized by the Ariis Paros Women's 
Association & the Three-child Family 
Association of Paros-Antiparos at the Paros 
Rock (former Hard Rock), Potami, Paroikia. 
Bring clothes, shoes, books, cds, games, 
bedding, household goods and take whatever 
is useful completely FREE !! Info: 694-732-
5919, 693-667-0556. 697-260-9728, 697-600-
5404, http://www.facebook.com/pages/Σύλ-
λογος-Γυναικών-Πάρου-Αρηίς-Womens-Ass
ociation-of-Paros-Ariis/170279406325040

18 Nov, 7pm, "Elevthero Vima" (Free Step) 
presentation & discussion meeting on the 
subject "A Study of the History of Paros" at 
the Archilochos Hall, Paroikia. The subject will 
explore the relationship of the flora & fauna, 
stone & soil with local history, the connection 
to wider events and suggestions for a better 
understanding of the evolution of the islands. 
Moderator: Christos Georgoussis.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/290261631092562/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/321073924574181/

18 Nov, 7.30pm, Movie (French) "Les neiges 
du Kilimandjaro" (Τα Χιόνια του Κιλιμάντζα-
ρο) at the Nireas Hall, Naoussa. http://www.
facebook.com/pages/Κινηματογραφική-λέ-
σχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609

21 Nov, Feast of the Presentation of the 
Virgin at the Monastery of Holy Mary Kondiani, 
Archilochos.

22 Nov, Thanksgiving Day (USA) is celebrated 
annually on the fourth Thursday in November.

25 Nov, 11am-3pm, PAWS Bazaar at 
Konstantza Cafe, Naoussa. Clothes, pet 
accessories, PAWS t-shirts, artwork by Niki 
Kapari, Susanne Kuhlewein, Willya Van Der 
Most. Also Parian author Dimitris Calandranis 
'Getting to Understand Greeks' will be present 
to sign and discuss his popular book.  Info: 
695-185-1575, http://www.facebook.com/
pawsparos?ref=ts&fref=ts

25 Nov, 7.30pm, Movie (French) "Le Havre" 
(Το Λιμάνι της Χάβρης) at the Nireas Hall, 
Naoussa.
http://www.facebook.com/pages/Κι-
ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή - λ έ σ χ η - Α Μ Ε Σ - Ν η ρ έ -
ας/242656309125609

Προβάλλετε τα προϊόντα σας
& ευχηθείτε στους πελάτες σας

αυτές τις γιορτέςμέσω της “Φωνής” σας.

Αγία Ελένη, Παροικία
τηλ.: 22840 53555
fax: 22840 53055

e-mail: info@typoparos.gr

Εκμεταλευτείτε την εορταστική 
προσφορά μας -60%.

Να ισχύσει ότι προβλέπει
ο Νόμος

Την αδικία εις βάρος τους επισήμαναν εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι στην ΔΕΥΑΠ, 
ώσπου την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης παραδέχτηκε το… 
λάθος στη μισθοδοσία των εργαζομένων. 

Πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολι-
τών Μ. Ισιγώνης, ο οποίος παρίστατο στη συνεδρίαση του οργάνου, είχε αιτηθεί το ζήτημα 
αυτό να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Οι εργαζόμενοι, παρουσιάζοντας και σχετικά έγγραφα ισχυρίστηκαν ότι κακώς μειώθη-
καν οι μισθοί τους από 300 έως και 500 ευρώ από τον 11 μήνα του 2011, καθώς το ενιαίο 
μισθολόγιο θα ισχύσει για τους εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου από 
την 1/1/2013. Γι’ αυτό και ζητούν να τους επιστραφούν οι μειώσεις στη μισθοδοσία τους 
για το συγκεκριμένο διάστημα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ τόνισε πως στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι έγινε 
λάθος ερμηνεία του άρθρου 31 και εξ αυτού αδικήθηκαν οι εργαζόμενοι, τα χρήματα από 
τις μειώσεις θα τους επιστραφούν. Όμως, σημείωσε έχουμε στείλει επιστολή στο υπουρ-
γείο Οικονομικών για διευκρινήσεις και εφόσον έχουμε την απάντηση θα πράξουμε ανά-
λογα. 

Ήδη, σε προηγούμενη επιστολή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ είχε σταλεί έγγραφο από τον Υπουρ-
γείο Οικονομικών που δικαιώνει τους εργαζόμενους, κρίθηκε όμως από το Δ.Σ. ότι δεν 
είναι απολύτως σαφές. 

Ο κ. Φραγκούλης και τα μέλη του Δ.Σ. δεσμεύτηκαν πως όταν έρθει η απάντηση από το 
υπουργείο και εφόσον θα έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι, το επόμενο Συμβούλιο θα ασχο-
ληθεί και θα αποφασίσει το πώς θα καταβληθούν στους εργαζόμενους τα χρήματα που 
παρακρατήθηκαν από το μισθό τους. Δεν θα χάσει ουδείς, ούτε ένα ευρώ, είπε χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος. 

Να σημειωθεί, ότι οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στην Επιθεώρηση Εργασίας με κοινο-
ποίηση στην Εισαγγελία Σύρου. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Ισιγώνης, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε στην κόντρα που 
έχει ξεσπάσει μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων και τόνισε: «Εκτιμώ ότι καμία από τις 
δύο πλευρές δεν επιθυμεί τη διάλυση της επιχείρησης. Ο συνεχής πόλεμος όμως εκεί 
οδηγεί, στη διάλυση και γιατί όχι στην πώλησή της, κάτι που απέκλεισαν κατηγορηματικά, 
τόσο ο κ. Φραγκούλης όσο και σύσσωμο το Δ.Σ. 

Σε σχέση με τα μισθολογικά και απευθυνόμενος στον κ. Φραγκούλη, σχολίασε την συ-
μπεριφορά του λέγοντας πως ως Πρόεδρος, "βασιλικότερος του βασιλέως" τα έβαλε με 
τους εργαζόμενους και τον ρώτησε: Όταν υπάρχει δυνατότητα να μην μπουν οι εργαζόμε-
νοι στην πείνα και στη δυστυχία, εσείς φροντίζετε να μπουν;

1ος αγώνας ορεινής ποδηλασίας 
Λευκών Πάρου 2012

Ελάτε να γνωρίσετε τις ομορφιές της ορεινής Πάρου. Πάρτε το ποδήλατο σας και δηλώστε 
συμμετοχή στον «1ος Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας Λευκών Πάρου 2012» που θα διεξαχθεί 
την Κυριακή 02/12/2012 στις Λεύκες με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Ηρώων του 
χωριού.

Η διαδρομή του αγώνα είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να δυσκολέψει έναν αρχάριο, αλλά και 
να μπορεί ταυτόχρονα να τεστάρει την πορεία της προετοιμασίας του και ένας έμπειρος αθλη-
τής του αθλήματος.

Το κόστος συμμετοχής είναι 5€ ανά αθλητή - αθλήτρια. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ανα-
μνηστικό μπλουζάκι.

Η ώρα εκκίνησης είναι στις 12.00 το μεσημέρι.Κατηγορίες Αθλητών: Μικρή Διαδρομή ΕΦΗ-
ΒΟΙ: 16 - 18 ετών ΑΝΔΡΕΣ: 19+

ΝΕΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 16+ Μεγάλη Διαδρομή ΑΝΔΡΕΣ: 19+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 19+
Η υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για τους ανηλίκους αθλητές - αθλήτριες είναι υποχρεωτική. 

Επίσης υποχρεωτική είναι και η υπεύθυνη δήλωση για τους ενήλικους αθλητές - αθλήτριες.
Οι αθλητές-τριες εκτός Πάρου παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 

27/11/2012  ούτως ώστε τους εκδοθούν μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Υπάρχει δυνατότητα 
εκ μέρους των διοργανωτών να φιλοξενηθεί περιορισμένος αριθμός αθλητών αυστηρά. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των δηλώσεων συμμετοχής .

Δηλώσεις Συμμετοχής θα υποβάλλονται και την ημέρα του αγώνα, έως τις 11.30.
Κανονισμοί Αγώνα: Υποχρεωτική χρήση κράνους, Εμπρόθεσμος χρόνος τερματισμού 3,5 

ώρες. Πληροφορίες: Παντελαίου Μαρία 6938799341 από 17:00 έως 22:00. Σκιαδάς 
Αντώνης  6932215003 από 17:00 έως 22:00.
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Με μεγάλη συμμετοχή συ-
νεχίζονται οι συγκεντρώσεις 
στα χωριά της Πάρου που δι-
οργανώνει το συντονιστικό των 
μαζικών φορέων του νησιού. Η 
αγανάκτηση του κόσμου και η δι-
άθεση για αγώνα είναι η κοινή συ-
νισταμένη όλων των μέχρι σήμερα 
συγκεντρώσεων. Τα προβλήματα είναι τέτοια και τόσα 
που δεν αφήνουν άλλο περιθώριο για αδιαφορία. Για 
παράδειγμα: Αυξήθηκε το κόστος των ασφαλισμένων 
που θα εισαχθούν στα νοσοκομεία αφού θα πληρώ-
νουν 25 ευρώ για την εισαγωγή τους. Θα πληρώνουν 
1 ευρώ για κάθε συνταγή και φυσικά 5 ευρώ για κάθε 
συνταγογράφιση. Η μόνη μείωση που έγινε και είχε τη 
σημασία της είναι το εισιτήριο για τα καζίνο!!! 

Είναι απορίας άξιο η παντελής απουσία από αυ-
τές τις συγκεντρώσεις της Γρηγορίας Πρωτολάτη 
και των συμβούλων της παράταξης της. Όλες οι άλλες 
παρατάξεις συμμετέχουν, ο δήμαρχος είναι παρών σε 
όλες όπως και ο Ισιγώνης και η Λαϊκή Συσπείρωση. 
Απών δηλώνουν οι ίδιοι άνθρωποι και από την κινη-
τοποίηση της κατάληψης της εφορίας. Είναι τυχαίο; Ας 
μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, έχουμε 
ακόμα πολύ και μακρύ δρόμο μπροστά μας. Απλά μέ-
νουμε με την απορία. 

Να μην κατοικούνται τα μικρά νησιά που έχουν 
150 κατοίκους. Να ερημώσουν τα μεγαλύτερα νησιά 
επιδιώκουν με τα μέτρα που παίρνουν οι συγκυβερ-
νήσεις. Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε προτροπή και 
κίνητρα για να φύγουν οι νέοι από τα μεγάλα κέντρα και 
να πάνε στην περιφέρεια. Σήμερα παίρνονται αποφά-
σεις που αναγκάζουν τους νέους να εγκαταλείψουν την 
επαρχία και να ψάξουν αλλού την τύχη τους. Τα ερημω-

μένα νησιά μας θα γίνουν μια πολύ 
καλή μπίζνα για τους ολίγους που 
υπαγορεύουν αυτή την πολιτική 
που εφαρμόζουν οι ντόπιοι «κυ-
βερνώντες».  Άλλο ένα βροντερό 

ΟΧΙ θα πρέπει να ακουστεί από τους 
νησιώτες. 

Ξεκίνησε το έργο της αποχέτευσης στην Αντί-
παρο. Ένα όνειρο τριάντα χρόνων, λέει ο Λεβεντάκης, 
γίνεται πραγματικότητα. Οι της αντιπολίτευσης, απ’ ότι 
καταλαβαίνουμε, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Είναι 
πιο τίμιο να βγάλουν μια ανακοίνωση έστω και αν δεν 
συμφωνούν με το έργο. Να βγάλουν μια ανακοίνωση 
που θα δηλώσουν την πίκρα τους, γιατί το έργο γίνε-
ται από τον Λεβεντάκη. Είναι πιο τίμιο να κινούνται στο 
φως του ήλιου και όχι στο σκοτάδι της μιζέριας τους. 
Τόσα ψέματα, τόσες κακίες ψιθυριστά… θεωρούν τους 
Αντιπαριώτες χαζούς και προσπαθούν να κάνουν τα 
μαύρο άσπρο. Το έργο ξεκίνησε, το νησί θα αποκτήσει 
αποχέτευση και θα αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης, 
θα γίνει βιολογικός και αυτοί στο δικό τους μικρόκοσμο. 

Οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου διαμαρτυρό-
μενοι για τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν με το νέο 
μνημόνιο, την Τετάρτη έκλεισαν τις πόρτες τους στο 
κοινό. Είναι μια προειδοποιητική κίνηση, όπως λένε οι 
δήμαρχοι. Έπεται η συνέχεια. Έχουμε και λέμε λοιπόν. 
Η εφορία φεύγει, το ΙΚΑ θα φύγει, ο ΟΑΕΔ έχει σειρά, η 
αστυνομία αποστελεχώνεται και οι Δήμοι ασφυκτιούν. 
Τι άλλο πρέπει να γίνει για να βγούμε στους δρόμους, 
να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις; Στις 
παράλογες και αντισυνταγματικές αποφάσεις των κυ-
βερνώντων δεν μπορεί να είναι άλλη η απάντηση μας. 
Ενότητα και αγώνας. 

VODAFONE BSAFEONLINE 
Μαθαίνουµε να χρησιµοποιούµε µε ασφάλεια το διαδίκτυο

Η Vodafone αναγνωρίζοντας τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για ασφαλή πλοήγηση των παιδιών 
και εφήβων στο διαδίκτυο, ανέπτυξε το ολοκληρωµένο πρόγραµµα «bsafeonline: Μαθαίνουµε να 
χρησιµοποιούµε µε ασφάλεια το διαδίκτυο». Το πρόγραµµα στοχεύει στην ολοκληρωµένη ενηµέρωση 
και στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από όλους, είτε η πρόσβαση είναι από κινητό τηλέφωνο, είτε 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το bsafeonline εντάσσεται στο πολύπλευρο πρόγραµµα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης που εφαρµόζει η Vodafone.

Βασικό εργαλείο ενηµέρωσης του προγράµµατος της Vodafone, αποτελεί η ιστοσελίδα  
vodafone.gr/bsafeonline,  η οποία δηµιουργήθηκε  για να εξοικειώσει τους γονείς και όλους όσους 
ασχολούνται  µε παιδιά και εφήβους, µε τις δηµοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα 
τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter), τα blogs, τα forums, τις εφαρµογές (apps), 
καθώς επίσης και τη διαδικτυακή τηλεφωνία και τηλεόραση. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή, οι γονείς 
µπορούν να ενηµερωθούν για τις προκλήσεις µε τις οποίες µπορεί να έρθουν αντιµέτωποι οι ίδιοι, αλλά 
και το παιδί τους, κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, όπως είναι τα ενοχλητικά µηνύµατα, η 
κακόβουλη επικοινωνία, ο διαδικτυακός εκφοβισµός, το παράνοµο/παραπλανητικό περιεχόµενο κ.ά. 

Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου είναι διαθέσιµες και σε έντυπη µορφή µέσα 
από τον «Οδηγό για Γονείς», ο οποίος είναι διαθέσιµος στα καταστήµατα Vodafone, αλλά και στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας vodafone.gr/bsafeonline. Ο «Οδηγός για Γονείς» έχει δηµιουργηθεί σε 
συνεργασία µε δύο έγκριτους φορείς, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο 
διαδίκτυο και την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. 

Παράλληλα, σε συνεργασία µε ειδικούς παιδοψυχιάτρους της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη της 
∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, η Vodafone πραγµατοποιεί ηµερίδες σε όλη την Ελλάδα, στις 
οποίες ενηµερώνει γονείς και εκπαιδευτικούς για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 

Η Vodafone έχει αναπτύξει την πιο ολοκληρωµένη υπηρεσία Γονικού Ελέγχου για το κινητό 
τηλέφωνο. Οι γονείς µπορούν να απενεργοποιούν την πρόσβαση των παιδιών τους σε περιεχόµενο 
που απευθύνεται σε ενήλικες, στο µενού υπηρεσιών MyWeb της Vodafone, αλλά και στο διαδίκτυο 
ευρύτερα, µέσω του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών της Vodafone (13830). Σε αυτή την κατεύθυνση 
και για τη διευκόλυνση των γονιών, τα καταστήµατα Vodafone διαθέτουν την «Youth Safe Pack» την 
πρώτη κάρτα καρτοκινητής, η οποία είναι ειδικά σχεδιασµένη για παιδιά. Η συγκεκριµένη κάρτα sim έχει 
προεγκατεστηµένα τα φίλτρα που απενεργοποιούν την πρόσβαση των παιδιών σε περιεχόµενο που 
απευθύνεται σε ενήλικες, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει την κλήση σε αριθµούς υψηλής χρέωσης, σε 
εισερχόµενα χρεώσιµα SMS, αλλά και σε εξερχόµενα SMS υψηλής χρέωσης προς πενταψήφιους 
κωδικούς. 

Η Vodafone επίσης διαθέτει τη νέα εφαρµογή (app για Android) «Vodafone Safety Net» η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, εύκολα και δωρεάν, να καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο το παιδί 
τους χρησιµοποιεί τις λειτουργίες ενός smartphone, όπως για παράδειγµα η αποδοχή κλήσεων µόνο 
από επιλεγµένο κατάλογο επαφών. 

Στο ΣτΕ προσφεύγουν Δήμοι του Αιγαίου 
για το κλείσιμο των Δ.Ο.Υ. στα νησιά

Επί ποδός Πάρος 
και Αντίπαρος

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πάρου στην έκτακτη συνεδρίασή του την Παρα-
σκευή 9 Νοεμβρίου, να προσφύγει στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατ’ αρχάς για αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης για την κατάργηση της 
Εφορίας στο νησί μας και για οριστική ακύρωση 
της Κ.Υ.Α. που προβλέπει τη συγχώνευση Δημό-
σιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) σε ολόκλη-
ρη τη χώρα, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές, 
από τις 14 Ιανουαρίου του 2013.

Η προσφυγή γίνεται σε συνεργασία με τους 
άλλους δήμους των Κυκλάδων που πλήττονται 
από τη συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
όπως την Τήνο, την Μύκονο, την Άνδρο τη Θήρα 
και την Αντίπαρο. 

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του αναφέρθηκε 
στις άκαρπες συναντήσεις που είχαν οι Δήμαρ-
χοι που πλήττονται από το μέτρο με τον υπουργό 
Οικονομικών, αλλά και στην ταλαιπωρία που θα 
υποστούν οι νησιώτες, καθώς όπως είπε, η μηχα-
νοργάνωση δεν θα λειτουργεί έως τις 14 Ιανου-
αρίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό 
αποδεικνύεται από εφορίες που συγχωνεύτηκαν 
στην Αθήνα και ακόμη τα προβλήματα είναι πάρα 
πολλά στη λειτουργία τους. Τόνισε επίσης, ότι δι-
αταράσσεται η οικονομία των νησιών, ενώ ο Δή-
μος επιφορτίζεται με επιπλέον έξοδα, καθώς θα 
αναλάβει το κόστος των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Φορολογουμένων (ΚΕΦ). 

Τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και οι εκ-
πρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την απόφασή 
τους για δυναμικό αγώνα, ανατροπής αυτής της 
Κυβερνητικής πολιτικής, που μετά τις εφορίες 
θα… χτυπήσει το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ κ.λπ.


