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Σε τροχιά ανάπτυξης
η Αντίπαρος

Ανάπλαση ΧΑΔΑ - ανακύκλωση - αφαλάτωση

 ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μετά την έναρξη των εργα-
σιών του μεγάλου έργου της 
αποχέτευσης στην Αντίπαρο, 
τρία ακόμη σημαντικά έργα 
παίρνουν το δρόμο της υλο-
ποίησης. Το ένα είναι η απο-
κατάσταση της πρώην χωμα-
τερής σε συνδυασμό με την 
υλοποίηση της ανακύκλω-
σης, το δεύτερο είναι οι δύο 
μονάδες αφαλάτωσης και το 
τρίτο η μαρίνα στο λιμάνι του 
νησιού.

Ικανοποιημένος είναι ο Δή-
μαρχος Αντιπάρου Γιάννης 
Λεβεντάκης, αφού οι προε-
κλογικές του δεσμεύσεις και το όραμά του για το μέλλον 
της Αντιπάρου,  γίνονται πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει 
συνέπεια προς τους Αντιπαριπώτες, υλοποιώντας σιγά – 
σιγά ότι είχε υποσχεθεί. 

Η αποκατάσταση της χωματερής ήταν μια «πληγή» που 
έπρεπε να κλείσει, τονίζει ο Δήμαρχος στη ΦτΠ.

Κύριε Λεβεντάκη, η αποκατάσταση της παλιάς χωματε-
ρής με ποιο τρόπο, τι ακριβώς θα γίνει;

Ο τίτλος του έργου είναι: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ θέση 
«Προφήτης Ηλίας» Αντιπάρου και Υποδομές Διαχείρισης 
αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου». Πολύ 
καιρό ο Δήμος ασχολείται με το θέμα αυτό. Ετοιμάσαμε τις 
μελέτες, κατοχυρώσαμε ως Δήμος το οικόπεδο ιδιοκτησι-
ακά, ωριμάσαμε το έργο και υποβάλαμε στη συγκεκριμένη 
προκήρυξη μια αρκετά τεκμηριωμένη πρόταση η οποία και 
εγκρίθηκε. Τώρα είμαστε στο αρχικό στάδιο υπογραφής της 

Σύμβασης με την Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή. Ο συνο-
λικός προϋπολογισμός του 
έργου είναι περίπου 800.000 
ευρώ και υλοποιείται σε τρία 
στάδια: 1ο είναι η εκπόνηση  
των μελετών, όπως  οριστική 
μελέτη αποκατάστασης του 
ΧΑΔΑ,  Μελέτη Ολοκληρω-
μένης Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Αντιπάρου και  
τεχνικών προδιαγραφών για 
τον εξοπλισμό διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων,  2ο εί-
ναι η υλοποίηση του έργου 
αποκατάστασης ΧΑΔΑ, 3ο εί-

ναι  η προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού αστικών 
και στερεών αποβλήτων.

Η ανακύκλωση είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι, 
για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθούν οι Αντιπαριώτες, 
ώστε να μπορούν να το χειριστούν. Έχει γίνει κάτι προς 
αυτή την κατεύθυνση;

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουμε 
δώσει μεγάλη σημασία στην ενημέρωση – ευαισθητοποίη-
ση των συμπολιτών μας. Μόλις ολοκληρωθούν τα διαδικα-
στικά της έγκρισης ξεκινάμε αμέσως. Έχουμε ομαδοποιή-
σει την ενημέρωση των πολιτών μας τόσο ηλικιακά όσο και 
επαγγελματικά. Βασικός συνεργάτης μας είναι τα σχολειά  
και  η οικογένεια. Αυτοί θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο 
για την επιτυχία της ανακύκλωσης. Αξίζει να αναφερθεί, ότι 
το σχέδιο δράσης μας στην ενημέρωση περιλαμβάνει και 
τους επισκέπτες του νησιού μας.     συνέχεια σελ. 3
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Ξεκινά δράση η Επιτροπή Υγείας
για την αντιμετώπιση του ελλείμματος
στον τομέα αυτό

Δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας

Τη δράση της ξεκινά η Επιτροπή Υγείας που διαμορφώ-
θηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στην 
οποία μετέχουν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 
Γρηγορία Πρωτολάτη, Μ. Ισιγώνης, Κ. Ροκονίδας και 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός. 

Στη συνάντηση που είχαν στις 17 Νοεμβρίου στην οποία 
παραβρέθηκαν και εκπρόσωπου των Γυναικείων Συλλό-
γων του νησιού, αποφασίστηκε ομόφωνα:

Να ζητηθεί από τον Δήμο Πάρου να προβεί στις ενέργει-
ες που απαιτούνται για τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας. 

Ο Δήμος να προβεί στη δημιουργία δομών Πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας Υγείας, οι οποίες ωστόσο, δεν θα αντικαθι-
στούν σε καμία περίπτωση  το Κέντρο Υγείας.

Να οργανωθούν επαφές με φορείς και  συλλόγους που 
σχετίζονται με την υγεία, με ιδιώτες γιατρούς, φαρμακοποι-
ούς κ.λπ, για τη διερεύνηση εθελοντικής συμμετοχής τους 
στις δομές υγείας του Δήμου και συνεργασία με το Βελέ-
τζειο ίδρυμα, το οποίο προσέλαβε πρόσφατα γιατρό που 
ειδικεύεται στις διακομιδές. 

Οι αποφάσεις αυτές θα τεθούν προς έγκριση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. 

Κατά τη συζήτηση ο κ. Ισιγώνης, ο οποίος ήταν ο εισηγη-
τής, πρότεινε να ελεγχεί από το Δήμο η δυνατότητα για τη 
δημιουργία δομών υγείας, την παραχώρηση χώρων από το 
δήμο για τη λειτουργία τους, εθελοντική προσφορά και όλα 
αυτά να ξεκινήσουν με άξονα τη συμμετοχή του Δήμου στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Προϋπόθεση όλων αυτών, είπε 
ο κ. Ισιγώνης, είναι η κινητοποίηση του τοπικού παράγοντα 
και η συνεργασία με φορείς, ιδιώτες γιατρούς, Εκκλησία, 
Βελέντζειο ίδρυμα.

Η κ. Πρωτολάτη, η οποία ετοίμασε μελέτη για το κόστος 
αυτών των δομών, πρότεινε ν’ αξιοποιηθούν για τη λει-
τουργία τους, το κτίριο όπου στεγαζόταν η ΕΤ3 και ο χώρος 
του ΚΑΠΗ.      συνέχεια σελ. 5
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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
Θα ήθελα να εκφράσω 

τις θερμές μου ευχαριστίες 
στον καρδιολόγο Κ. Λιβανί-
δη, στους γιατρούς και στο 
προσωπικό του Κέντρου 
Υγείας, στην ασφαλίστριά 
μου Γεωργία Σπανοπού-
λου, όταν στις 26/10/2012 
λόγω σοβαρού προβλήμα-
τος της υγείας μου έπρεπε 
να μεταφερθώ επειγόντως 
στην Αθήνα. Με συντονι-
σμένες ενέργειες όλων των 
ανωτέρω μεταφέρθηκαν 
άμεσα με ελικόπτερο της 
Interamericanσε κλινική 
των Αθηνών όπου νοση-
λεύτηκα.

Σας ευχαριστώ όλους
Με εκτίμηση, Π. Μαρι-

νάτος

Ανακοίνωση
Είσαι πληροφορικός και 

θέλεις να συμμετέχεις στη 
νέα υπηρεσία της Βιβλιο-
θήκης; Δεν είσαι πληροφο-
ρικός, αλλά γνωρίζεις από 
Social Media και πάλι θέ-
λεις να συμμετέχεις στη νέα 
υπηρεσία της Βιβλιοθήκης;

Έλα στη συντονιστική συ-
νάντηση την Παρασκευή 
23 Νοεμβρίου, στις 20:00 
στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη, για να σου εξηγήσουμε 
πόσο χρήσιμος μπορείς να 
φανείς!

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Εκλογή νέας Διοίκησης
Την Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι αρ-

χαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Οι ψηφοφορί-
ες θα διεξαχθούν στην έδρα της ΕΣΕΕ (Μητροπόλεως 42) και 
θα συμμετάσχουν 422 αντιπρόσωποι – εκλέκτορες από το σύ-
νολο της χώρας. Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος 3 συνδυασμοί 
και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος.

Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανά συνδυασμό και Όργανο 
Διοίκησης έχουν ως εξής:

Συνδυασμός: «Ενωμένο Ελληνικό Εμπόριο»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο: Κορκίδης 

Βασίλειος, Αποστολάκη Ευαγγελία (Εύη), Γεροντίτης Σπύρος, 
Γκατζοφλιάς Ιωάννης, Ευαγγελίου Ευάγγελος, Ζησιμάτος 
Γεώργιος, Ηλιάδης Χρήστος – Χριστιανός, Καλέας Χρήστος, 
Καρανίκας Γεώργιος, Κογιουμτσής Νικόλαος, Μαργαρώνης 
Ιωάννης, Μουζακίτης Κωνσταντίνος, Μπλουγουράς Χρήστος, 
Μπόνης Νικόλαος, Νταλαμάγκας Γεώργιος, Παγώνης Βασίλει-
ος, Παπασπύρου Κωνσταντίνος, Παυλίδης Ηλίας, Πολιτάκης 
Παύλος, Ρέχας Κωνσταντίνος, Σαμαράς Δημήτριος, Σκορδά-
λης Νικόλαος, Τζίκας Νικόλαος, Φιλιππίδης Παντελής, Φου-
ντουλάκη Αικατερίνη, Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος, Ψαρουδά-
κης Εμμανουήλ

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή:
Αγιοστρατίτη Παρασκευή, Γενιτσεφτσής Χρήστος, Μακρίδης 

Ευστάθιος, Μπαξεβάνης Μιχαήλ, Μπελιάτης Κίμων, Παναγό-
πουλος Αντώνιος, Παντελάκης Αναστάσιος, Τσέλιος Κωνστα-
ντίνος, Χατζηγεωργιάδης Σταύρος, Χριστάκου Ιωάννα – Γιαν-
νούλα

Συνδυασμός: «Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Αναγνώστου Χρήστος, Αρφάνης Παναγιώτης, Βασιλόπουλος 

Ιωάννης, Βουρλάκης Νικόλαος, Δημαρχόπουλος Παναγιώτης, 
Δήμας Θεόδωρος (Δώρης), Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Καγια-
σας Δημήτριος, Καζαντζίδης Περικλής, Καραπάνος Γεώργιος, 
Κοκολαράς Γεώργιος, Κοντογεωργίου Θεόδωρος, Κοντομίχης 
Αναστάσιος, Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λιονάκη Λουκία, Μη-
τσόπουλος Παναγιώτης, Μπάρμπας Δημήτριος, Νικάκης Βα-
σίλειος, Πατλάκας Θεόδωρος, Σπύρου Αθηνά, Σταματόπουλος 

Γεώργιος, Τριγάζης Αγησίλα-
ος, Τσίρος Ανδρέας, Χώτου 
αγορίτσα

Υποψήφιοι για την
Ελεγκτική Επιτροπή:
Σαπρίκης Ηλίας
Συνδυασμός:
«Ανεξάρτητη
Συνεργασία Εμπόρων»
Υποψήφιοι για το
Διοικητικό Συμβούλιο:
Ρώρος Γεώργιος, Αβδαλας 

Δημήτριος, Βαγενάς Γεώρ-
γιος, Γερασίμου Αικατερίνη, 
Δάρρας Κωνσταντίνος, Κού-
λης Κωνσταντίνος, Κουνά-
βης Παναγιώτης, Λιδωρίκης 
Κωνσταντίνος, Μανθόπουλος 
Αθανάσιος, Μαρκάτος Μιχά-
λης, Παναγιωτόπουλος Χα-
ρίλαος, Παπαγιαννόπουλος 
Κωνσταντίνος, Παπαδάτος 
Πέτρος, Σέρβος Κωνσταντί-
νος, Στριφτούλιας Νικόλαος, 
Συμεωνίδης Σταύρος

Υποψήφιοι για την
Ελεγκτική Επιτροπή:
Κουγιανός Λάμπρος, 
Ανεξάρτητος μεμονωμέ-

νος  υποψήφιος
Για το Διοικητικό Συμβού-

λιο: Χουλιάρας Δημήτριος 

Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» 

2ο Φιλανθρωπικό Gala 
μόδας στην Πάρο

Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»  διοργανώνει το 2ο 
Φιλανθρωπικό Gala Μόδας το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και 
ώρα 6.00 μ.μ στο PAROS ROCK στο ποτάμι Παροικίας .

Ο φιλανθρωπικός στόχος του συλλόγου αυτή τη χρονιά, 
ανήκει στη ΦΛΟΓΑ, το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεο-
πλασματική Ασθένεια.

Η Φιλοσοφία της εκδήλωσης, παράλληλα με την υποστή-
ριξη της ΦΛΟΓΑΣ, είναι η προώθηση και  η ανάδειξη της 
Παριανής αλληλεγγύης,  αλληλοβοήθειας. Οι προσφορές 
για τους καταναλωτές που θα επωφεληθούν και θα στηρί-
ξουν την τοπική αγορά!

Για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης ο Σύλλογος ζητεί 
την αμέριστη βοήθεια των εμπόρων με μία χορηγία, δίνο-
ντας την ευκαιρία στον κάθε έμπορο – επαγγελματία χορη-
γό, να προβληθεί εντός της αίθουσας της επίδειξης μοδας, 
αλλά και μέσω των άλλων προνομίων των χσορηγιών. 

Επίσης, παρακαλούνται οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ιδιώ-
τες που επιθυμούν να δώσουν στα μέλη του Συλλόγου πο-
σοστά ετήσιων εκπτώσεων, ενόψει της έκδοσης της κάρτας 
μέλους του, να επικοινωνούν με την κ. Χαρά Ματσάγκου 
στο τηλ. 22840 23414 (10:30- 14:00),και  την κ. Φυρογένη 
Στέλλα στο τηλ.6942582321, έτσι ώστε να ανακοινωθεί και 
να προβληθεί και κατά τη διάρκεια του Gala .

Για χορηγία επικοινωνήστε άμεσα με τη κ. Σταυρούλα 
Τρίχα στο τηλ. 6947325919.

Το Παζάρι του PAWS 

Παζάρι για την οικονομική του ενίσχυση θα πραγματο-
ποιήσει ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων PAWS, την Κυριακή 
25 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3μετά το μεσημέ-
ρι. Το παζάρι θα γίνει στο "Konstantza cafe", στην Νάουσα 
(δίπλα στο φαρμακείο Σίψας).

Όσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το Σύλλογο θα βρουν 
ρούχα και αξεσουάρ για τα ζώα, όλα 2 ευρώ!

Έργα τέχνης - Nικιi Καπαρι, Susanne Kuhlewein, Willya 
Van der Most και το ημερολόγιο του PAWS.

Επίσης, θα είναι παρών ο συγγραφέας  Δημήτρης Καλαν-
δράνης, ο οποίος θα υπογράφει το βιβλίο του «GETTING TO 
UNDERSTAND GREEKS» και θα γίνει συζήτηση επ’ αυτού.  

H παρουσία σας θα βοηθήσει τα αδέσποτα της Πάρου!

Το νέο Δ.Σ.
του Αρχιλόχου

Στις  31 Οκτωβρίου έγιναν οι εκλογές του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αρχίλοχος» για την ανάδειξη νέου διοικητικού 
συμβούλιο του  Συλλόγου. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Γεμελιάρης, Αντιπρόεδρος: Στα-
ματία Σαρρή, Γενικος Γραμματέας: Ραμόνα Γκίκα, Ταμί-
ας: Θανάσης Μαρινόπουλος, Μέλη: Γιάννης Κυριαζάνος, 
Σπύρος Μητρογιάννης,  Γεωργία Κασσάρα, Μιχάλης Ρου-
μπάνος, Βασίλης Παναρίτης.

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο εξέλεξε ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροι-
κίας, μετά τις εκλογές που έγιναν στις 31 Οκτωβρίου.

Η σύνθεση έχει ως εξής: Πρόεδρος: Δημήτρης Καρα-
σαντές. Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Ιορδάνη, Γραμματέας: 
Μαριέλλη Ανδρεοπούλου, Ειδικός Γραμματέας: Μαρία 
Μπιρμπίλη, Ταμίας: Χριστόδουλος Μαούνης, Μέλη: Μα-
ρία Λουκή, Στέλιος Βιώνης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
Ι. Ν. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Νάουσας Πάρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως 

Παροναξίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Παντανάσσης προτίθεται δια της διενέργειας πλειοδοτι-
κού διαγωνισμού να προβεί στην ενοικίαση χώρου, εμβαδού 20 m2, το οποίο ευρίσκεται όπισθεν του Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου, ιδιοκτησίας του Ιερού ενοριακού Ναού Παντάνασσας, δια την αποκλειστική χρήση ως 
αποθήκη, με τιμή εκκίνησης εκατόν πενήντα ευρώ(150 ευρώ) μηνιαίως και με την προϋπόθεση, ότι ο πλει-
οδότης θ’ αναλάβει την υποχρέωση της συντήρησης τόσο του ενοικιαζόμενου χώρου (βάψιμο εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου ετησίως) όσο και του παρακείμενου Ιερού Ναού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από 19/11/12 έως τις 15/12/12 στον 
εφημέριο του Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Νάστα. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932568488.
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πατ. Γεώργιος Νάστας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 7έως τις 17 Νοεμβρί-
ου, η εκδρομή του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας στην Βεργίνα, στα 
λουτρά πόζαρ(Αριδαία), στην Έδεσσα, στη λίμνη Κερκίνη (Σέρρες), 
στη μονή Εικοσιφοίνισσας (Σέρρες),στα σπήλαια Αλιστράτης(Σέρρες), 
στη μονή Τιμίου Προδρόμου(Σέρρες), στο Σαντάνσκι, στην Θεσσαλονί-
κη και στον Πλαταμώνα. 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι
Το καθιε-

ρωμένο χρι-
στουγεννιά-
τικο παζάρι 
του πραγμα-
τοποιεί και 
φέτος ο Π.Σ 
«Αρχίλοχος» 
στις 15 και 16 
Δεκεμβρίου 
και καλεί όσους Φορείς και Σχολεία θέλουν να συμμετά-
σχουν  να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του συλλό-
γου στο paroscc@gmail.com ή μέσω της ομάδας του στο 
facebook: Αρχίλοχος πολιτιστικός σύλλογος Πάρου  ή στο 
τηλέφωνο  6980811688. 

Καλεί επίσης, όποιο εμπορικό κατάστημα επιθυμεί  να 
λάβει μέρος στη λαχειοφόρο αγορά του Χριστουγεννιάτι-
κου παζαριού με τη δική του διαφημιστική παρουσία και 
συνεισφορά, όπως  δώρα, δωροεπιταγές, υπηρεσίες κ.τ.λ. 

Τέλος, καλεί όλους όσοι μπορούν να προσφέρουν παλιά 
αντικείμενα, βιβλία, περιοδικά, CD, νομίσματα, μπιμπελό, 
ρούχα κ.α. προς ενίσχυση του παλαιοπωλείο του. Υπεύθυ-
νος Μιχάλης Ρουμπάνος, τηλ 6937454266.

Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου
Να τηρείται το ωράριο

Μετά από παράπονα αρκετών μελών του συλλόγου, πα-
ρακαλούνται τα μέλη του, να συμμορφωθούν με το ωρά-
ριο, τόσο στις αργίες (Κυριακή) όσο και στις γιορτές του 
Χειμερινού και Εορταστικού Ωραρίου.

Το χειμερινό και εορταστικό ωράριο, θα κοινοποιηθούν 
στο Α.Τ. Πάρου και στον Αστυνομικό Σταθμό Αντιπάρου. 
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Η Vodafone στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονοµία  
και αναδεικνύει την Ελλάδα ως τουριστικό προορισµό 
µε την εφαρµογή “Vodafone Explore Greece” 

Η Vodafone έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών 
της παρέχοντας καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Παράλληλα, κύριο µέληµα της εταιρείας είναι η στήριξη 
των τοπικών κοινωνιών µέσα από συνεχείς επενδύσεις 
σε υποδοµές, αλλά και η ουσιαστική συµβολή στην 
ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, µέσα 
από πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις. 

Αξιοποιώντας την τεχνολογία της, αλλά και τη διεθνή 
παρουσία του Οµίλου, µε στόχο τη στήριξη της 
ελληνικής οικονοµίας, η Vodafone δηµιούργησε την 
πρωτοποριακή εφαρµογή «Vodafone Explore Greece». 
Μέσω της εφαρµογής επιτυγχάνεται η προώθηση, αλλά 
και η ανάδειξη της Ελλάδας, ως τουριστικό προορισµό 
σε χώρες του εξωτερικού. Μέχρι σήµερα, η εφαρµογή 
προωθείται ήδη στη διεθνή συνδροµητική βάση του 
Οµίλου Vodafone στην Ευρώπη, προσεγγίζοντας σε 
ένα αρχικό στάδιο  90 εκατοµµύρια συνδροµητές. 

To «Vodafone Explore Greece» διατίθεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες Smartphones µε 
λειτουργικό σύστηµα Android και iOS (iPhone), ανεξαρτήτως δικτύου ή χώρας. Παρέχει µια 
σειρά από χρήσιµες πληροφορίες, για όσους σκέφτονται να επισκεφθούν την Ελλάδα, αλλά και 
όσους βρίσκονται ήδη σε κάποιον ελληνικό τουριστικό προορισµό, οι οποίες διευκολύνουν 
τον επισκέπτη, αλλά ταυτόχρονα του δείχνουν και άγνωστες πτυχές της Ελλάδας. Το «Vodafone 
Explore Greece» προσφέρει µοναδική εµπειρία σε αυτόν που θα θελήσει να το χρησιµοποιήσει. 
Έχοντας την εφαρµογή στο κινητό του τηλέφωνο, ο χρήστης µπορεί εύκολα και γρήγορα, ανά 
πάσα στιγµή, είτε είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, µε το πάτηµα ενός κουµπιού να βρει 
προτάσεις για διαµονή, διασκέδαση και φαγητό, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να περιηγηθεί σε κάθε 
προορισµό µε τη βοήθεια αναλυτικών χαρτών. Μέσα από τη δυνατότητα χρήσης GPS 
τοποθεσίας, ο χρήστης µπορεί να ενηµερώνεται, κάθε στιγµή, όπου και αν βρίσκεται για το τι 
υπάρχει γύρω του. 

Επιπλέον, το «Vodafone Explore Greece» περιέχει παρουσίαση των παραλιών κάθε περιοχής, 
αλλά και χώρων µε ιστορικό ενδιαφέρον και µε φυσική οµορφιά, που αξίζει κάποιος να µάθει 
και να επισκεφθεί. Σχεδιάστηκε µε τη συνεργασία έγκριτων φορέων, όπως τον Ελληνικό 
Οργανισµό Τουρισµού και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, έτσι ώστε να προβάλλει και 
να προωθεί µε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο τρόπο την ιστορία και τον πολιτισµό της 
Ελλάδας, τα αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους αλλά και τα µουσεία. 

Έως τώρα, η εφαρµογή είναι διαθέσιµη σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και γερµανικά. 
Για τους ξένους χρήστες που δεν µιλούν ελληνικά, η εφαρµογή διαθέτει βασικές φράσεις 
µεταφρασµένες, αλλά και ηχητική βοήθεια που τις αναπαράγει για µεγαλύτερη ευκολία. Ειδικά 
για τους συνδροµητές Vodafone σε όλο τον κόσµο, η Vodafone  έχει εξασφαλίσει µία σειρά 
προσφορών από τις οποίες µπορούν να επωφεληθούν.

Σε τροχιά ανάπτυξης
η Αντίπαρος

Ανάπλαση ΧΑΔΑ - ανακύκλωση - αφαλάτωση

 ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
συνέχεια από σελ.1 
Οι δύο αφαλατώ-

σεις στο νησί σε ποιο 
στάδιο βρίσκονται;

Στο στάδιο υποβο-
λής των τευχών δη-
μοπράτησης στη Δι-
αχειριστική Αρχή για 
να εγκριθούν και να 
προχωρήσει η ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στη δη-
μοπράτηση του έρ-
γου. Αυτό αναμένεται 

να γίνει στους πρώτους μήνες του 2013. Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης θα εγκατασταθούν 
στο Σιφνέικο Γιαλό και θα τροφοδοτούν όλο τον οικισμό με πόσιμο νερό. 

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου;
Περίπου 12 μήνες από την έναρξη των εργασιών.
Άλλο έργο που πήρε το δρόμο υλοποίησής του;
Ολοκληρώνονται σύντομα οι μελέτες για τη μικρή μαρίνα 30 θέσεων σκαφών στην προ-

βλήτα του λιμανιού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 800.000 ευρώ. 
Το έργο της αποχέτευσης ξεκίνησε, η ολοκλήρωσή του πότε υπολογίζεται;
Σε 18 μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, πιστεύουμε όμως και το προσπαθούμε, το 

έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ας μην ξεχνάμε, ότι παράλληλα με την αποχέτευση θα 
γίνει αλλαγή του δικτύου ύδρευσης, όπου απαιτείται, δηλαδή όπου υπάρχει αμίαντος και 
επίσης θα τοποθετηθούν υδρομετρητές. Είναι ένα μεγάλο έργο με το οποίο «νοικοκυρεύ-
εται» το νησί μας. 

Πριν από λίγο στο γραφείο σας είχατε συνάντηση διαρκείας με τον εκπρόσωπο της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. και τον επιβλέποντα μηχανικό του Αναδόχου του έργου. Είναι 
ανακοινώσιμο το τι συζητήσατε;

Διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να τα λύνει ο Δήμος για να προχωρά το έργο χω-
ρίς προβλήματα. Οτιδήποτε μας ζητείται, προσπαθούμε, στο βαθμό που μπορούμε, να το 
αντιμετωπίζουμε. Έχουμε καλή συνεργασία και πιστεύουμε πως όλα θα πάνε κατ’ ευχήν. 

Πως αντιμετωπίζει ο κόσμος τη γενική αναστάτωση;
Πολύ καλά, χαίρεται και ταυτόχρονα ελπίζει να ολοκληρωθεί. Λέω ελπίζει, γιατί υπήρχε 

δυσπιστία για το συγκεκριμένο έργο που οφείλεται στο ιστορικό του από τα προηγούμε-
να χρόνια. Αυτό που λέω εγώ στους συμπολίτες μου σήμερα, είναι ότι τώρα το έργο θα 
ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει προς 
όφελός μας.   Με την ευκαιρία αυτή θέλω 
να πω στους συμπολίτες μας μην δίδουν 
καμία σημασία στα διάφορα σενάρια.  Ο 
δήμος και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος 
θα τους ενημερώνουμε για την εξέλιξη 
των έργων με συνέπεια και υπευθυνότη-
τα, όπως κάνουμε έως σήμερα.  Άλλωστε 
η καθημερινή επαφή μας με τον κόσμο το 
αποδεικνύει.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Η ένταξη του έργου ανακοινώθηκε επί-

σημα από την Περιφέρεια στις 20/11. Στην 
ανακοίνωση αναφέρεται:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 το έργο 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης 
Ηλίας και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» 
με προϋπολογισμό 880 χιλ. €.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάστα-
ση του ΧΑΔΑ που έχει έκταση περίπου 5 
στρέμματα και συνολικό όγκο απορριμμά-
των 13.000 κ.μ., καθώς και έργα διαχείρι-
σης των αστικών στερεών αποβλήτων του 
νησιού (προμήθεια και εγκατάσταση εξο-
πλισμού αποθήκευσης και μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων και εξοπλισμός - δράσεις 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης).

Εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδια-
σμό της Περιφέρειας, που προβλέπει αφε-
νός την αποκατάσταση όλων των Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
που υπάρχουν στα νησιά του Νοτίου Αιγαί-
ου και αφετέρου στην προμήθεια του απαι-
τούμενου εξοπλισμού και τη λειτουργία 
προγράμματος διαλογής των απορριμμά-
των στην πηγή, με σκοπό τη μείωση και την 
εξασφάλιση του μεγίστου δυνατού χρόνου 
λειτουργίας του Χώρων Υγειονομικής Τα-
φής Υπολειμμάτων, στους οποίους θα γί-
νεται απόθεση μόνο των απορριμμάτων τα 
οποία δεν δύνανται να επεξεργαστούν και 
να ανακυκλωθούν.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Συνοχής και το Ελλ. Δημόσιο.

Κ.Ο.Β. Πάρου του 

Για να μαθαίνουν οι νέοι:
Να ποιοί είναι οι νεκροί
του Πολυτεχνείου

Όταν ρωτούσαν τον Γκαίμπελς για την εξολόθρευση των Εβραίων, απαντούσε: «Αδύνατον, αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το γνώριζα»! Επομένως τίποτα το πρωτότυπο από το ναζιστικά αποβρά-
σματα της Χρυσής Αυγής, που ως απόγονοι των ταγματασφαλιτών, ως επίγονοι του φασίστα Μεταξά 
και ως υποστηρικτές της χούντας των συνταγματαρχών, ισχυρίζονται πως δεν υπήρξαν νεκροί στο 
Πολυτεχνείο και πως οι νεκροί του Πολυτεχνείου είναι «μύθος».

Δεν θα αναφερθούμε στους 88 εκ των δολοφονημένων από τη χούντα που μνημονεύονται στην 
επέτειο του Πολυτεχνείου.

Θα σταθούμε μόνο στο κομμάτι της ιστορικής έρευνας του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»με τίτ-
λο: «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973», που αφορά στους νεκρούς του Πολυτε-
χνείου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και αμέσως μετά την καταστολή της.

Σύμφωνα με τα τεκμήρια από τη χούντα κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου δολοφονήθηκαν 
δεκάδες άνθρωποι. Όλοι οι παρακάτω δολοφονήθηκαν 16,17 και 18 Νοεμβρίου 1973.Να μερικές 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη,17 ετών, μαθητής. Toril Margrethe Engeland του Per Reidar,22 
ετών, φοιτήτρια από το Molde της Νορβηγίας.  Βασίλειος Φάμελλλος του Παναγιώτη,26 ετών, ιδιω-
τικός υπάλληλος. Γεώργιος Σαμούρης του Ανδρέα,22 ετών, φοιτητής Παντείου. Δημήτριος Κυρια-
κόπουλος του Αντωνίου,35 ετών, οικοδόμος. Σπύρος Μαρίνος του Διονυσίου,31 ετών, ιδιωτικός 
υπάλληλος. Νικόλαος Μαρκούλης του Πέτρου,24 ετών, εργάτης. Στυλιανός Καραγεώργης του Αγα-
μέμνονος,19 ετών, οικοδόμος. Μάρκος Καραμανής του Δημητρίου,23 ετών, ηλεκτρολόγος. Αλέ-
ξανδρος Σπαρτίδης του Ευστρατίου,16 ετών, μαθητής. Αλέξανδρος-Βασίλειος (Μπασρί)Καράκας,43 
ετών, Αφγανός τουρκικής υπηκοότητας. Ανδρέας Κούμπος του Στέργιου,63 ετών, Βιοτέχνης από 
την Καρδίτσα. Μιχαήλ Μυρογιάννης του Δημητρίου,20 ετών, ηλεκτρολόγος.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν περιλαμβάνει, λόγω χώρου, το που, πότε, πως 
και ποιά ώρα δολοφονήθηκε ο καθένας από τους προαναφερθέντες.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει κι άλλους. Πολλούς. Αρκετοί από αυτούς δολοφονημένοι και στην 
ευρύτερη, πέραν του Πολυτεχνείου, περιοχή της Αθήνας, από τις δυνάμεις της καταστολής που είχε 
εξαπολύσει η χούντα.

Τα θρασίμια του ναζισμού λένε: «Αυτοί δεν είναι νεκροί του Πολυτεχνείου. Αυτοί ήταν «έξω» από 
το Πολυτεχνείο»! Είναι μάλιστα ικανοί να ισχυριστούν ότι οι «έξω» από το Πολυτεχνείο δεν δολο-
φονήθηκαν από τη χούντα στο πλαίσιο της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά ότι 
«σκόνταψαν και χτύπησαν μόνοι τους»...

Αλλά και εδώ τους διαψεύδουν τα πραγματικά γεγονότα. Να τι κατέθεσε ο οδηγός του ταγμα-
τάρχη Ντερτιλή ένα χρόνο αργότερα-το 1974-ο 21 ετών τότε Αντώνης Αγριτέλης, όταν ο Ντερτιλής 
έβγαλε από το μπουφάν του το περίστροφο και πυροβόλησε έναν νεαρό στην Πατησίων και Στουρ-
νάρα: «Ο νεαρός έπεσε σαν κοτόπουλο» και συνεχίζει: «Μετά το φόνο ο Ντερτιλής σαν να μην συνέ-
βαινε τίποτα μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μου είπε: “Με παραδέχεσαι, ρε; Σαράντα 
πέντε χρονών άνθρωπος και με τη μία στο κεφάλι”»...

Αυτός είναι ο «μύθος» των νεκρών του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η χούντα των «Ντερτιλήδων». 
Αυτά είναι τα ναζιστοειδή της Χρυσής Αυγής που την εκπροσωπούν σήμερα.
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1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας

Δυσλειτουργία λόγω
έλλειψης αιθουσών

Για τα κτιριακά προβλήματα που υπάρχουν στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Παροικίας ενημερώνουν όλους τους αρμόδιους φορείς, 
ο Σύλλογος Γονέων 1ου Δ.Σ. Παροικίας και ο Σύλλογος  Διδα-
σκόντων. Γονείς και εκπαιδευτικοί απευθύνονται προς: Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάρου, Σχολική επιτροπή Π.Ε., Σχολική επιτροπή Δ.Ε.,  
Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων, Διεύθυνση Δ.Ε. Κυκλάδων, Ένωση γο-
νέων Πάρου- Αντιπάρου, Μ.Μ.Ε. και ζητούν: Α) να γίνει μια ορι-
στική και σοβαρή διευθέτηση  με την αίθουσα του Πολυγωνικού. 
Κάθε αίθουσα που ανήκει σε δημόσιο φορέα είναι επένδυση του 
μόχθου των Ελλήνων και πρέπει (ιδιαίτερα αυτή την εποχή),  να 
αποσβένει το κόστος της και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο υπάρχουν  
ζέουσες ανάγκες . Είναι ακατανόητη η εμμονή του Λυκείου να την 
παρακρατά με νομικίστικες προφάσεις, αγνοώντας την πραγματι-
κότητα που συνυπάρχει γύρω του,

Β)πρέπει να δρομολογηθεί η μεταφορά του 1ου νηπιαγωγείου 
Παροικίας. Στη χώρα μας «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» , 
όμως η προσωρινή λύση στέγασης του 1ου νηπιαγωγείου, που κά-
ποτε φάνηκε καλή, είναι πλέον ξεπερασμένη και δημιουργεί περισ-
σότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Λύσεις για τη μεταφορά 
του υπάρχουν , μπορούν να κατατεθούν τεκμηριωμένα και έχουν 
σχεδόν μηδενικό κόστος.

Στην επιστολή τους τονίζουν: «Το 1ο Δημοτικό Σχολείο,  είναι ένα 
μεγάλο σε μέγεθος σχολείο με 13 τμήματα, ολοήμερο τμήμα και 
με Διευρυμένο ωράριο. Είναι ένα από τα έξι σχολεία των Κυκλά-
δων σε αυτό το πρότυπο  πρόγραμμα.  Οι σύγχρονες ανάγκες των 
σχολείων μας , ιδιαίτερα με το Διευρυμένο ωράριο , είναι ανελαστι-
κές και μεγάλες. Το κτιριακό μας συγκρότημα είναι παλιό με πολλά 
θέματα δυσλειτουργικότητας και φιλοξενεί το 1ο νηπιαγωγείο , το 
οποίο  αφαιρεί 2 πολύτιμες αίθουσες από το σχολείο μας την ίδια 
στιγμή που και σ΄ εκείνο δεν διατίθενται οι  απαραίτητες υποδομές. 

»Το σχολείο μας για να λειτουργήσει χρειάζεται τις επιπλέον αί-
θουσες διδασκαλίας:  Μουσικής , Εικαστικών , Θεατρικής αγωγής, 
Ξένων γλωσσών (έχουμε 2 καθηγητές Αγγλικής, χωρίς να υπο-
λογίσουμε τα Γαλλικά – Γερμανικά) , Τάξη Υποδοχής .  Επίσης δεν 
έχουμε κάποιο εσωτερικό χώρο για το μάθημα της Φυσικής Αγω-
γής όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες., ενώ δεν επαρκούν 
και οι εξωτερικοί χώροι όταν ταυτόχρονα βρίσκονται στο μάθημα  
οι 4 Γυμναστές που υπηρετούν στο σχολείο μας φέτος. Τέλος δεν 
έχουμε χώρους για τη διεξαγωγή των Ενισχυτικών διδασκαλιών. 
Όλα αυτά λείπουν  παρά του ότι το τελευταίο διάστημα  με προ-
σπάθειες του διδακτικού προσωπικού  και με τη συνδρομή είτε του 
συλλόγου γονέων είτε  του Δήμου έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις 
στο σχολείο για να κερδίσουμε αίθουσες και χώρους . 

»Η καθημερινότητα που ζει το διδακτικό προσωπικό είναι ιδιαίτε-
ρα πιεστική στην προσπάθεια για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέ-
λεσμα , στα πλαίσια ενός ανελαστικά μικρού σχολικού κτιρίου , για 
αυτά που πρέπει να γίνουν. Πρόσφατα στο σχολείο τοποθετήθηκε 
εκπαιδευτικός ΠΕ32 για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πολιτεία μας διαθέτει αυτή την ισχνή και 
δύσκολη οικονομική περίοδο , έναν εκπαιδευτικό που δεν είχαμε 
άλλη χρονιά. 

»Επίσης είναι σημαντικό ότι η εκπαιδευτικός αν και αναπληρώ-
τρια μειωμένου ωραρίου παρουσιάστηκε και ανέλαβε υπηρεσία σε 
ένα τόπο μακριά από το σπίτι της με μειωμένες αποδοχές. ¨Όμως 
δεν έχει χώρο να κάνει τη δουλειά της , όντας ένα νέο κορίτσι με 
όρεξη και προθυμία για εκπαιδευτικό έργο. Ζητήσαμε την αίθουσα 
του Πολυγωνικού που δεν χρησιμοποιείται όλες τις ώρες και μας 
την αρνήθηκε το Λύκειο Πάρου!!!  Τις αμέσως επόμενες μέρες ανα-
μένουμε δασκάλα για την τάξη Υποδοχής και δεν έχουμε αίθουσα 
να την βάλουμε. Παράλληλα από την έναρξη του σχολικού έτους 
οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν μια ήσυχη γωνιά, σε κάποιο γραφείο για 
να πραγματοποιήσουν τις ενισχυτικές διδασκαλίες που με βάση το 
πρόγραμμα πραγματοποιούν. 

»Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν αρνούνται να κάνουν ότι 
οφείλουν και κάτι ακόμη περισσότερο. Όμως οι υποδομές δεν 
επαρκούν . Το ζητούμενο είναι να βοηθηθεί το σχολείο στη λει-
τουργία του. Οι εκπαιδευτικοί και γονείς του σχολείου μοναδικό 
στόχο έχουν το καλό των παιδιών του σχολείου και τίποτε άλλο».

Παίκτες του ΑΟΠ
σε επαγγελματικές ομάδες

Το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική κατηγορία, πραγ-
ματοποίησε πριν από λίγες ημέρες, ο Διονύσης Γιαν-
νούλης. Ο Παριανός ποδοσφαιριστής που προέρχεται 
από της Ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, 
αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανιωνίου στον νικη-
φόρο αγώνα της ομάδας του (4-0) επί του Πλατανιά 
Χανίων.

Ο Διονύσης, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που 
προέρχεται από τον ΑΟΠ και αγωνίζεται στην Α’ Εθνι-
κή κατηγορία. 

Το ΔΣ και όλη η οικογένεια του ΑΟΠ εύχονται στο 
Διονύση «γρήγορα και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος». 

Ακόμα, η μεγαλύτερη αθλητική οικογένεια της Πάρου είναι πολύ υπερήφανη, αφού 
στις 28 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας κυπέλου μεταξύ Πανιωνίου και του ιστορι-
κού Φωστήρα. Σ’ αυτό τον αγώνα, ο Διονύσης θα βρει απέναντί του τον Άγγελο Μπα-
μπούνη, που και αυτός έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του ΑΟΠ και έως πριν από δύο 
χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα.

Οι Ακαδημίες του ΑΟΠ δίνουν ποδοσφαιριστές σε όλη τη χώρα και σε επαγγελματι-
κές ομάδες. 

Το Δ.Σ. του αθλητικού Συλλόγου τονίζει στην ανακοίνωσή του: «Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτά τα παιδιά και η 
συμμετοχή τους σε επαγγελματικά πρωταθλήματα είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας».

Πρόσκληση
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός σας προσκαλεί το 

Σάββατο 24 Νοεμβρίου και ώρα 8:30μμ στην 
αίθουσα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο 
Χωριό, σε μια σημαντική εκδήλωση όπου θα 
βραβευτούν οι Αλιπράντης Νικήτας, Δενδρινός 
Μάκης και Χριστοδούλου Φάνης για την προσφο-
ρά τους στο Ελληνικό μπάσκετ.

Χριστουγεννιάτικο εμπορικό φεστιβάλ
με ειδικές τιμές

Αλληλεγγύη
στη δύσκολη εποχή

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 
–Αντιπάρου, θα διοργανώσει για 2η  χρονιά το 
Δεκαήμερο ειδικών τιμών, το οποίο θα ξεκινήσει 
την  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και θα λήξει την Κυ-
ριακή 23 Δεκεμβρίου 2012.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται: «Οι 
σημερινές, οικονομικές συνθήκες, μας υποχρε-
ώνουν, να κάνουμε, το καλύτερο δυνατό, για τη 
στήριξη του καταναλωτή, που με τη σειρά του, 
στηρίζει τις επιχειρήσεις μας».

Για την πληροφόρηση των καταναλωτών, όσον 
αφορά το Δεκαήμερο ειδικών τιμών, ο Σύλλογος 
θ’ αναρτήσει αφίσες στα συμμετέχοντα καταστή-
ματα, τρία μεγάλα banner στο νησί, ενώ θα ακου-
στούν σποτάκια ενημέρωσης, από δυο ραδιοφω-
νικούς σταθμούς.

Σημειώνεται ότι, για τη συμμετοχή των κατα-
στημάτων στο Δεκαήμερο, το κόστος είναι 15 
ευρώ ανά κατάστημα και ότι οι συμμετέχοντες 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη και τακτοποι-
ημένα ταμειακά.

Για την υλοποίηση του Φεστιβάλ παρακαλού-
νται, οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να με-
τέχουν στο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ των 
καταστημάτων τους, στους καταναλωτές , να 
αποστείλουν την επισυναπτόμενη δήλωση συμ-
μετοχής, είτε ηλεκτρονικά στο info@esparou.gr 
,είτε με fax στο 22840-22262 έως τις 3 Δεκεμ-
βρίου, διότι βάσει του  νόμου 802/1978 οι ειδικές 
τιμές -προσφορές πρέπει να είναι δηλωμένες 1 
μέρα πριν από την έναρξη.

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Έφθασε η ώρα
να διαλέξουμε:
ή την αξιοπρέπειά μας 
ή τις αλυσίδες τους!

Έρχεται κάποτε η ώρα, που πρέπει να αποφασίσουμε, αν 
θα συνεχίσουμε να ζούμε σα ζεμένοι σκλάβοι στο ζυγό αδί-
στακτων αφεντάδων.

Αν θα εξακολουθήσουμε ν’ ανεχόμαστε να ληστεύουν το 
μόχθο μας έτσι ξεδιάντροπα μια άπληστη κλίκα εκμεταλ-
λευτών.

Αν θα αποδεχτούμε να βυθιζόμαστε στην κινούμενη 
άμμο της ανεργίας και την απόλυτης φτώχειας.

Αν αντί για μισθό ή σύνταξη, θα λαμβάνουμε, πλέον, ένα 
υποτυπώδες επίδομα μιας, αμφίβολης, συντήρησης.

Αν αντί για παιδεία και υγεία,θα μας παρέχονται τρισάθλια 
σχολεία και ελεεινά ράντζα ενός προαναγγελθέντος θανά-
του.

Αν θα δεχτούμε, αντί για άνθρωποι με σύγχρονες ανά-
γκες και επιθυμίες να μετατραπούμε σε μια φτηνή αναλώ-
σιμη ύλη στα γκέτο των ντόπιων και ξένων δουλεμπόρων.

Αν εμείς,τα παιδιά μας και τα παιδιά του διπλανού μας, θα 
ζήσουν σ’ έναν εφιαλτικό κόσμο δίχως μέλλον και προοπτι-
κή, εξαθλιωμένοι δούλοι σε ένα μεταλλαγμένο 21ο αιώνα.

Αν οι ηλικιωμένοι γονείς μας,οι παππούδες μας,οι ανή-
μποροι γείτονές μας,θα περάσουν τα τελευταία τους χρόνια 
μέσα στην ταπεινωτική ανέχεια και τον εξευτελισμό.

Ας σκεφθούμε, αν μας αξίζει να μας μετατρέψουν σε κα-
ταθλιπτικά σκυμμένα ανθρωπάκια ή αν θα επιλέξουμε να 
διεκδικήσουμε με το κεφάλι ψηλά ως περήφανος λαός το 
δικαίωμά μας στην αξιοπρέπεια και τη ζωή!

Ας σκεφθούμε και ας αποφασίσουμε επιτέλους,αν θα 
τολμήσουμε να σπάσουμε την άτιμη την αλυσίδα ή αν θα 
αφήσουμε αυτή να γίνει ο βρόγχος που θα στραγγαλίσει 
κάθε μας όνειρο και ελπίδα...

Το τέλος της δικής τους διαπραγμάτευσης,ας γίνει το δικό 
μας τέλος κάθε διαπραγμάτευσης μαζί τους. Καιρός λοιπόν 
για το δικό μας ΟΧΙ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε υπηρεσία, σε 
κάθε επιχείρηση και μαγαζί, σε κάθε στέκι ας σταματήσει 
κάθε άλλη συζήτηση κι ας μπεί δυναμικά το ζήτημα το τι 
κάνουμε εμείς για τη ζωή μας. Χωρίς οργάνωση και σχέδιο, 
τίποτα δεν γίνεται.

Απάντηση Φιλίας Γρηγοράσκου
σε δημοσίευμα της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ

Αγαπημένε μου φίλε Σωτήρη,
Με πολύ προσοχή διάβασα το κείμενο που έγραψες,  

το οποίο  αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση που βι-
ώνουμε. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι πώς θα θα 
διαλύσουμε τις αλυσίδες τους,  όπως αναφέρεις, όταν 
το ΚΚΕ αρνείται να ενώσει τις μικρές του δυνάμεις 
(4%) και να συμπράξει με τον  ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα βάλ-
λεται κατά αυτού. 

Οι τοποθέτηση σου είναι πολύ σωστή αλλά σύμφωνα 
με τα παραπάνω πέφτουμε όλοι μαζί στον τοίχο. Χω-

ρίς την συνένωση των αριστερών δυνάμεων, με την 
Παπαρήγα να βάλλεται κατά Τσίπρα, καταφέρνετε με 
μεγάλη επιτυχία να δίνεται το προβάδισμα στην τρόικα 
εσωτερικού που μας εξαθλιώνει κάθε μέρα όλο και 
περισσότερο. Συνεπώς η στάση που θα κρατήσει το 
ΚΚΕ για το επόμενο διάστημα έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τις τύχες του λαού και της χώρας.

Δεν αρκεί μόνο να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει 
να αναζητήσουμε και την λύση του. Η κατάσταση προ-
στάζει ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ προκειμένου να ανατρέ-
ψουμε την πολιτική της πλήρους εξαθλίωσης. Επί της 
παρούσης κατάστασης το μόνο που καταφέρνετε είναι 
να συμβάλετε  να σφίγγουν οι αλυσίδες γύρω από το 
λαιμό μας.
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Και στην κρίση χρειαζόµαστε... τον οδηγό µας!

Ξεκινά δράση η Επιτροπή Υγείας
για την αντιμετώπιση του ελλείμματος
στον τομέα αυτό

Δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας

συνέχεια από σελ.1
Πρότεινε επίσης, τα προγράμματα υγείας που εφαρμόζει 

η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μόνο στα Δωδεκάνησα, να αιτηθεί 
ο Δήμος να γίνονται και στις Κυκλάδες. 

Ο κ. Ροκονίδας, πρότεινε να γίνει καταγραφή της κατά-
στασης στο Κέντρο Υγείας, ώστε να προχωρήσουν οι λύσεις 
στα προβλήματα, τάχθηκε υπέρ των δομών υγείας  από το 
Δήμο, εφόσον δεν θ’ απαξιώνουν το ρόλο του Κέντρου 
Υγείας και σημείωσε πως στο επίκεντρο πρέπει να είναι: 
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διασωλήνωση και σωστή 
διακομιδή. Επίσης, ερώτημα προς το Βελέντζειο ίδρυμα, αν 
από το αποθεματικό που έχει μπορεί να διαθέσει μέρος του 
για τέτοιου είδους δράσεις. 

Να γίνει καταγραφή όσων έχουν ανάγκες στο νησί, πρό-
τεινε ο κ. Κοντός. Πρότεινε επίσης, να γίνουν επαφές με 
τους ιδιώτες γιατρούς στους οποίους θα ζητηθεί εάν μπο-
ρούν να εξετάζουν στα ιατρεία τους, ορισμένα άτομα το 
μήνα από τις ευπαθείς ομάδες. 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας,  στο οποίο συμμετέχουν  

περισσότεροι από 140 δήμοι της χώρας, έχει ως κύριο σκο-
πό το σχεδιασμό και την ανάληψη δράσης για την προα-
γωγή της υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, ( με την ενημέρωση -ευαι-
σθητοποίηση των δημοτών και των κατοίκων των δήμων 
μελών και την ανάληψη εκτέλεσης προγραμμάτων Προλη-
πτικής Ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση και προαγωγή 
υγείας των τοπικών πληθυσμών), καθώς και την υιοθέτη-
ση και εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις της Πα-
γκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από τις πόλεις- μέλη.  

Σκοπός του Δικτύου επίσης είναι η δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας μεταξύ των δήμων μελών της, με στόχο τη 
βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλ-
λοντος  και του επιπέδου ευημερίας των πολιτών που ζουν 
στα όρια συμμετεχόντων  δήμων.

Το δίκτυο δημιουργήθηκε από τη συνένωση τριών δικτύ-
ων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, του Δικτύου Υγιών 
Πόλεων και του Δικτύου Δήμων Προαγωγής της Υγείας. 

Στην 1η Γενική Συνέλευση του νέου φορέα, Πρόεδρος 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προ-
αγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) αναδείχθηκε ο Δήμαρχος 
Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης και Υπεύθυνος στην επι-
στημονική επιτροπή ορίστηκε ο Αναπληρωτής καθηγητής 
Κοινωνικής Ιατρικής Ιωάννης Τούντας. 

Λαϊκές Συνελεύσεις
Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου και ώρα 7.οο το απόγευμα 

στο Πολιτιστικό Κέντρο της Εκκλησίας στο Άσπρο Χωριό 
θα γίνει συγκέντρωση-συζήτηση με θέμα: «Την τραγική κα-
τάσταση που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Πάρου».

Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου  στις 7.30 μμ, θα γίνει λαϊκή 
συνέλευση στην αίθουσα Καλουδά στην Αντίπαρο. 

Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.
Στο μεταξύ συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός υπογρα-

φών στο κείμενο – διαμαρτυρία, που αναφέρεται στην απα-
ράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας και με 
το οποίο καλείται ο υπουργός Υγείας να δώσει άμεσα λύση.

Το Συντονιστικό Όργανο  Φορέων του νησιού

Εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη
των επιπλοκών του «διαβητικού ποδιού»

Κοινωνική προσφορά
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πά-

ρου διοργανώνει ομιλία που διοργα-
νώνει στ ο πλαίσιο της Εκστρατείας 
ενημέρωσης για την πρόληψη των 
επιπλοκών του «Διαβητικού Ποδιού», 
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 
στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δημοτικού Σχολείου Νάου-
σας. 

Ομιλητές θα είναι οι: Σωτήριος Α. 
Ράπτης MD, PhD, (καθηγητής Πα-
θολογίας & Ενδοκρινολογίας Με-
ταβολισμού & Σ.Δ.), Γεώργιος Σ. Κούστας MD, PhD, (Αγ-
γειοχειρουργός), Αθηνά Θ. Στούπη, MD (Παθολόγος, 
Λοιμοξιολόγος), Άρης Ι. Καμπυλαυκάς, MD (Αναισθησιολό-
γος), Νικήτας Πετρούλιας (Αντιστράτηγος Ε.Α.), Τάσος Πα-
παδόπουλος (Δημοσιογράφος). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναφορά Συρμαλένιου στη Βουλή

Υποστελέχωση
Αστυνομικών
Τμημάτων Κυκλάδων

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος κα-
τέθεσε αναφορά την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Κυκλάδων με θέμα την «Ενίσχυση-επάνδρωση 
με Αστυνομικό Προσωπικό», στην οποία παρατίθενται τα 
ποσοστά  σε ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα αστυνομικά 
τμήματα των Κυκλάδων, ενώ τονίζεται ότι «η οργανική δύ-
ναμη των εν λόγω υπηρεσιών υπολογίστηκε με γνώμονα 
κυρίως τον πληθυσμό και τα στατιστικά στοιχεία εγκλημα-
τικότητας του 1980». 

Στην επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυ-
κλάδων, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η Αστυνομική Διεύ-
θυνση Κυκλάδων έχει στην εδαφική της αρμοδιότητα και 
αστυνομεύει εικοσιτέσσερα (24) κατοικημένα νησιά στα 
οποία λειτουργούν έντεκα (11) Αστυνομικά Τμήματα, ένα 
(1) Τμήμα Ασφαλείας  και δεκατέσσερις (14) Αστυνομικοί 
Σταθμοί. Από την μέχρι τώρα σταθερή πολιτική εγκατάλει-
ψης, που με λύπη μας διαπιστώνουμε για μια ακόμη χρο-
νιά, οι Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων 
παρουσιάζουν ελλείψεις στο αστυνομικό προσωπικό σε 
ποσοστό της τάξεως του 30%.» Στην Πάρο οι ελλείψεις σε 
προσωπικό είναι στο 25%. Ο υπουργός κ. Δένδιας απάντη-
σε στην αναφορά, πως «η αστυνομική Διεύθυνση Κυκλά-
δων ενισχύθηκε με 6 αστυνομικούς». 

«Υποτιμά τη νοημοσύνη μας ο υπουργός», σχολίασε ο κ. 
Συρμαλένιος.

Συναντήσεις Αντιπεριφερειάρχη
με φορείς στην Πάρο

Γνωριμία
και ενημέρωση

Επίσκεψη γνωριμίας πραγματοποίησε στην Πάρο την 
προηγούμενη εβδομάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αντώνης Χατζηιωάννου, συ-
νοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γιάννη Πουλή. 

Ο Αντ/ρχης συναντήθηκε και ενημερώθηκε για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν, με τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Πάρου Νίκο Τσιγώνια, με εκπροσώπους των αλιέων του 
νησιού και των μελισσοκόμων. 

Στις συναντήσεις παραβρέθηκαν και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι, Παντελής Τζανακόπουλος και Κώστας Μπίζας. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο σφαγείο του νησιού, αλλά και 
στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου, οινοποιείου και επε-
ξεργασίας λυμάτων που διατηρεί ο συνεταιρισμός.

Η επίσκεψη στον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη ήταν εθι-
μοτυπική, ωστόσο συζητήθηκε ένα πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι σχετικά με τις σταυλικές τους 
εγκαταστάσεις. Ο κ. Χατζηιωάννου δεσμεύτηκε να μερι-
μνήσει για την προώθηση εφαρμογής του νέου νόμου που 
προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Τόσο δηλαδή, για την άμεση αδειοδότηση νέων σταυλικών 
εγκαταστάσεων όσο και για την αδειοδότηση των υπαρχό-
ντων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Γιορτάζουν Μαρπισσαίοι 
και Αρχιλοχίτες

Η Κυριακή 25 Νοεμβρίου είναι η ημέρα γιορτής του Συν-
δέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου, καθώς συ-
μπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυσή του (1922- 2012). 

Την ημέρα αυτή θα τελεστεί Θεία λειτουργία μετ’ αρτο-
κλασίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
στην Ομόνοια.

Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος θα βραβεύσει τους επιτυχό-
ντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα χωριά Μάρπησ-
σα και Μάρμαρα, στη Στέγη του Συνδέσμου. Θ’ ακολουθή-
σει σύντομη αναφορά στις δράσεις και στην προσφορά του 
Συνδέσμου με παράλληλη προβολή φωτογραφικού υλικού.

Στην Πάρο
το Πολεοδομικό 

Πολεοδομικό γραφείο θα δημιουργηθεί στο Δήμο Πά-
ρου, σύμφωνα με τις επιταγές του Καλλικράτη. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 
ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιτροπή η 
οποία θα παραλάβει το αρχείο που αφορά στην Πάρο από 
την Πολεοδομία Νάξου. 

Στην επιτροπή μετέχουν: Γιάννης Ραγκούσης, Ταϊρης Στέ-
ριος, Αλεξιάδου Σοφία, Μαούνης Ηλίας, Σκιαδάς Λουκάς. 

«Θησέας» και «Αρχίλοχος» σε κοινή δράση

Δημιουργικό εργαστήρι
Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» σε συνεργα-

σία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο» διοργανώνει 
μια ξεχωριστή δράση για εφήβους, ένα δημιουργικό ερ-
γαστήρι τέχνης και τεχνολογίας, όπου με όχημα την τέχνη 
και τον πολιτισμό θα μπορέσει κάθε έφηβος να εκφραστεί 
και να δημιουργήσει, να επικοινωνήσει, να συνεργαστεί, να 
αναδείξει πλευρές του εαυτού του, να …δει με άλλα μάτια. 

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου, 12-2μ.μ. 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στην Παροικιά.

Οι δύο φορείς εξέδωσαν δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέ-
ρουν: «Για πρώτη φορά φέτος, νιώθοντας τη σημασία και 
την ανάγκη της συνεργασίας, της γεφύρωσης δράσεων, 
προσώπων και φορέων μέσα στην κοινότητα, αποφασίσα-
με να φτιάξουμε αυτό το εργαστήρι, ώστε η εμψύχωση και 
η διερεύνηση του εαυτού των εφήβων να πραγματοποιού-
νται δημιουργικά και μέσω των τεχνών, της δημιουργίας, 
της καλλιέργειας της φαντασίας, των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων τους».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 
Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» στο τηλέφωνο: 
22840 24745 ή μέσω mail: thiseasp@otenet.gr
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

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

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

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατοικία δυο ε-
πιπέδων (60 τμ ισόγειο, 22 
τμ ορόφου), με τακτοποιη-
μένους τους ημιυπαίθριους 
χώρους και εξαιρετική θέα 
στο λιμάνι. Τηλ.: 6973304112 
(κος Μαύρης) 

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

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

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυ-
ροι), πωλείται διαμέρισμα 
σχεδίου, 98 τμ, στην ακριβό-
τερη περιοχή, ησυχία, 2υ/δ, 
βεράντα 25 τμ, μπροστά στη 

θάλασσα, με καλοριφέρ, ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ. 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.

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται και-
νούρια παραδοσιακή οικία, 
με ένα υπνοδωμάτιο. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

Ν Α Ο Υ Σ Α 
(Παλιόπυρ-
γος),  πωλείται 
ο ι κ ό π ε δ ο , 
6.600 τμ, 
ο ι κ ο δ ο -

μήσιμο, κτίζει 265τμ,  
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 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι επιπλωμένο με ηλι-
ακό και κλιματισμό, κοντά 
στο ταχυδρομείο, με μεγάλη 
βεράντα και θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6945053139 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Λειβάδια), 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 
δυάρι, επιπλωμένο, με αυτο-
νομία ΔΕΗ – νερό. Για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 210-9631639, 
6977785214 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Σταυ-

ρός), ενοικιάζεται ένα 
σπίτι 100 τμ, 1ος όροφος, 
με δυο υπνοδωμάτια και 
ένα  βοηθητικό, με αυ-
τόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6944585600, 2284023944 

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  

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα, 60 τμ, 
με θέρμανση, τζάκι, αυλή, 
κοντά στη θάλασσα, 280 €. 
Τηλ.: 6973403218

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζο-
νται 2 σπίτια, 60 τμ και 90 τμ, 
με αυτόνομη θέρμανση. Δι-
αθέσιμα από τον Δεκέμβριο. 
Τηλ.: 6977454539 

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

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

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Α-
λώνια), ενοικιάζονται δυο 
σπίτια, 50 τμ και 70 τμ και 
στην περιοχή Καμάρες ε-
νοικιάζεται ένα σπίτι 70 τμ. 
Και τα τρία διαθέτουν αυ-
τόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6986717406, 2284052425 
(στο σταθερό μόνο πρωινές 
ώρες) 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 
studios με μπαλκόνι. Τιμή 
150 €. Τηλ.: 2284052225, 
6944856105

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)

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, (κοντά στο 
μετρό Αγ. Αντωνίου), ε-
νοικιάζεται ή πωλείται, 
διαμέρισμα 85 τμ, σε πολύ 
καλή κατάσταση, διαμπερές, 
επιπλωμένο ή μη, με πατώ-
ματα, αυτόνομη θέρμανση, 
air-condition, όλο το κτήριο 
είναι τρία διαμερίσματα. Βρί-
σκεται στην οδό Κρέζνας, 
κοντά στο γήπεδο Ατρομή-
του. Τηλ.: 6973366992

 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                         

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 
αναλαμβάνει την φύλα-
ξη παιδιών καθώς και 
καθαρισμούς οικιών ή κα-
ταστημάτων ή σχετικές 
οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6940561192 

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 

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΟΓΚΑ πα-
ραδίδονται, στο Ανεζίνα 
Καφέ, στο Δρυό, κάθε Δευ-
τέρα και Πέμπτη στις 10:00. 
Πληροφορίες: 6982320862 
(Ερυφίλη) 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ
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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. 

Games Night starting every Wed at 8pm at 
Tao's Center, Ambelas.   Info: 22840-28882, 
www.taos-greece.com
 
23 Nov, 7.30pm, Movie (French) "Le Havre" 
(Το Λιμάνι της Χάβρης) at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: Giorgos on 694-484-5372, http://
www.facebook.com/groups/321073924574181/
 
23 Nov, 8pm, First discussion on setting up a 
new library service at the Paros Public Library, 
Paroikia.  If you know computers and/or social 
media, come along to see how you can help. Info: 
Alegre Eskaloni  22840-28233.
 
24-25 Nov, 10am-6pm, Kundalini Yoga 
workshop at Tao's Center, Ambelas.  Info: 22840-
28882, 693-450-8654, www.taos-greece.com
 
24 Nov, 6pm, Kids Movie (dubbed) "Pirates" 
(Πειρατές) at the Archilochos Hall, Paroikia.  
Entrance 3€.
Info: Giorgos on 694-484-5372, http://www.
facebook.com/groups/321073924574181/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/114130462084691/
 
24 Nov, 6.30pm, Lecture on Diabetic Foot within 
the "Campaign to prevent medical complications" 
organized by the Women's Associaton of 
Naoussa at the hall of the Dimotiko (elementary 
school) of Naoussa.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/412851328786483/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
sylogosgynaikwnnaousasparou
 
24 Nov, 8.30pm, "Glory Night" honouring Nikitas 
Aliprantis, Makis Dendrinos, Fanis Christodoulou 

with music and buffet at the Zoodochou Pigis 
Church, Aspro Chorio.  Entrance free. 
 
25 Nov, Day of remembrance for the National 
Resistance between 1941 and 1944 (Eortasmos 
Ethnikis Antistasis) usually takes place on the 
last Sunday in November. 10am service at the 
Ekatontapyliani, followed by speeches, laying 
of wreaths in Paroikia, reading of the names of 
the dead and one moment’s silence. Info: 22843-
61201. Also commemoration celebrations at 
Ag.Giorgios, Antiparos. Info: 22840-61570.
 
25 Nov, 11am, Kids Movie (dubbed) "Pirates" 
(Πειρατές) at the Nireas Hall, Naoussa. http://
www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-
λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609

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, 12pm, First meeting of the youth video 
art project group organized by the Archilochos 
Association & Thiseas at the Archilochos Hall, 
Paroikia.  Group leaders: Kleio Koudouraki 
(psychologist) & Giorgos Gemeliaris (actor/
director). Info: 22840-24745, email: thiseasp@
otenet.gr
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/464072043643041/
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=MZxoGFyk1bU
 
25 Nov, 5pm, Kids Movie (dubbed) "Pirates" 
(Πειρατές) at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Entrance 3€.
Info: Giorgos on 694-484-5372, http://www.
facebook.com/groups/321073924574181/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/114130462084691/
 
25 Nov, 5.30pm, Basketball match: AMES 
Marpissaikos - Pannaxiakos (girls).
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / M A R P I S S A I K O S - F C -
BC/471158090105?ref=stream
 
25 Nov, 7.30pm, Movie (French) "Le Havre" (Το 
Λιμάνι της Χάβρης) at the Nireas Hall, Naoussa.
http://www.facebook.com/pages/Κινηματογρα-
φική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609
 
29-30 Nov, Celebration at the Monastery of 
Ag.Andreas near Naoussa.

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%.

Μικρά - μικρά
Κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιή-

σεις ξεκίνησε  από την Τετάρτη 21 Νοεμ-
βρίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, στο 
πλαίσιο της απόφασης της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας.

Οι επόμενες κινητοποιήσεις είναι: Δευτέ-
ρα και Τρίτη 26 και 27 Νοεμβρίου και Πέ-
μπτη και Παρασκευή 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Οι δικηγόροι αντιδρούν: στο διπλασιασμό 
του δικαστικού ενσήμου, στην αύξηση των 
παράβολων, και στον πενταπλασιασμό των 
μεγαροσήμων. Στην υπαλληλοποίηση των 
δικαστών, στους νόμους που ψηφίζονται 
καθημερινά και πλήττουν το επάγγελμα του 
δικηγόρου, στο νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο που πλήττει τον κλάδο και κυρίως τους 
νέους δικηγόρους.

Απεργούν και οι υπάλληλοι της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου. Στην  έκτακτη  Γενική 
Συνέλευσή του ο Σύλλογος αποφάσισε:

Συνεχίζει την Απεργία από Τρίτη 20 έως 
και  την Δευτέρα 26  Νοέμβρη. Ορίζει νέα 
Γ.Σ. την Δευτέρα   26 Νοεμβρίου στις 10:30 
το πρωί. 

Καταγγέλλει τις κυβερνητικές μεθοδεύ-
σεις για την υλοποίηση του νόμου.

Καλεί τη Διοίκηση να δεσμευτεί και να 
ενημερώσει αρμοδίως ότι κανένας υπάλ-
ληλος της Α.Δ. Αιγαίου δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις για διαθεσιμότητα - απόλυση. Κα-
νένας συνάδελφος  «διαθέσιμος» – απολυ-
μένος - άνεργος.

Καλεί την προσωρινή διοικούσα επιτρο-
πή της ΟΣΕΑΔΕ να αναλάβει σχετικές πρω-
τοβουλίες συντονισμένης δράσης των σω-
ματείων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Συντονίζεται με άλλους φορείς και συ-
σπειρώσεις εργαζομένων, με στόχο την 

πραγματοποίηση κοινών  δράσεων.
Καλεί σωματεία κι φορείς εργαζομένων 

«να πάρουν αποφάσεις  για το μπλοκάρισμα 
και την ανατροπή του εργασιακού μεσαίω-
να» 

Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαί-
δευσης ανακοίνωσαν οι υπουργοί Παιδεί-
ας και Τουρισμού.

Ιδρύεται Ανώτερη Σχολή Ξενοδοχειακού 
Μάνατζμεντ στα πρότυπα επιτυχημένων 
σχολών του εξωτερικού με σπουδές στην 
ελληνική και την αγγλική, προκειμένου η 
Ελλάδα, όπως πρωτοστατεί στην τουριστι-
κή βιομηχανία, να πρωτοστατήσει και στην 
τουριστική εκπαίδευση. Στόχος είναι η προ-
σέλκυση φοιτητών από τα Βαλκάνια και τη 
Ρωσία. 

Ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ότι 
με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό 
τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που δια-
μένουν νόμιμα στην Ελλάδα και υπάγονται 
στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 
3386, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν.4018/2011, επιτρέπεται κατά το από 
09-11-2012 μέχρι 31-12-2013 χρονικό διά-
στημα, η έξοδος και επανείσοδός τους στην 
Ελλάδα για να επισκεφθούν τη χώρα τους, 
εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα 
μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού 
διαστήματος. 

Επίσης επιτρέπεται η επανείσοδος στη 
χώρα μας σε αλλοδαπούς μέχρι την 31-12-
2012, οι οποίοι είναι κάτοχοι Βεβαιώσεων 
τύπου Α΄ των οποίων η ισχύς τους έληξε 
την 30-09-2012 και δεν έχουν εφοδιαστεί 
με νέα βεβαίωση, με την προϋπόθεση ότι 
έχουν ταξιδέψει στη χώρα καταγωγής τους 
πριν την 30-9-2012 και εφόσον δεν έχει εκ-
δοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση.

Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει άμεσα
την υποχρέωσή της απέναντι
σε γονείς και μαθητές

Όταν ενημερώνεται…
Άμεση ήταν η παρέμβαση της ασφαλιστικής εταιρίας 

ING στην αντιμετώπιση του τραυματισμού ενός μικρού 
μαθητή του δημοτικού στο σχολείο. Άμεση, αλλά μετά την 
ενημέρωσή της  από τον Αντιδήμαρχο Μάρκο Κωβαίο, 
γιατί οι γονείς δεν είχαν κάνει καμία κίνηση να ενημερώ-
σουν την ασφαλιστική για τον τραυματισμό του παιδιού, 
ίσως επειδή ναι μεν είχαν υπογράψει τη σύμβαση, δεν 
είχαν πάρει όμως την κάρτα συμμετοχής στο δωρεάν 
πρόγραμμα ασφάλισης των μαθητών. 

Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο κ. Κωβαίος ζητεί: όσοι 
γονείς, από τους περίπου 2000 που έχουν υπογράψει δεν 
έχουν παραλάβει την κάρτα τους, να το πράξουν. Ζητεί 
επίσης, σε περίπτωση ανάλογου περιστατικού, ακόμη και 
αν δεν έχουν πάρει την κάρτα τους, αλλά έχουν υπογρά-
ψει τη σύμβαση, να ενημερώνουν αμέσως την ασφαλι-
στική εταιρία.

Προσφυγή 
του Δήμου 
για τη Δ.Ο.Υ.

Ο Δήμος Πάρου σε εκτέλε-
ση της υπ’ αρίθμ. 374/2012 
απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου κατέθεσε την 
από 20-11-2012 αίτηση ακύ-
ρωσης κατά της απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών 
με την οποία αναστέλλεται 
από 13-1-2013 η λειτουργία 
της Δ.Ο.Υ. Πάρου.

Δεσμεύεται επίσης να κα-
ταθέσει το ταχύτερο δυνα-
τόν και αίτηση αναστολής 
της απόφασης αυτής ώστε 
να πετύχει να μην εκτελεστεί 
καθόλου.
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με το φακό
 της 

Δώρο ζωής…

Μεγάλη για την εποχή ήταν η συμμετοχή στη χειμερινή αιμοδοσία του Συλλόγου 

Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου που πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 

16 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 18 του μήνα σε Νάουσα και Παροικία.

Όπως μας είπε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαρία Ναυπλιώτη, κάθε χρόνο 

αυτή την εποχή οι αιμοδότες δεν ξεπερνούσαν τους 400 – 450. Φέτος 

όμως έδωσαν το αίμα τους περίπου 550 συνάνθρωποί μας (80 

στην Νάουσα).

Προσφορά στην ΕΟΔ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 

18 Νοεμβρίου, στο παλαιό Δημοτικό 
σχολείο των Καμαρών λαχειοφόρος 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - 
Παραρτήματος Κυκλάδων. 

Η λαχειοφόρος έγινε με πρωτο-
βουλία της κ.  Μπαφίτη Αικατερί-
νης, η οποία για να υποστηρίξει την 
ομάδα, συγκέντρωσε τα δώρα και 
προσέφερε στους παρευρισκόμενους στην κλήρωση των 
δώρων, μεζέδες συνοδευόμενους από κρασί και σούμα.

Κινηματογραφική Λέσχη Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας»

«Το Λιμάνι της Χάβρης»
Την τελευταία 

ταινία του κορυ-
φαίου Φινλανδού 
σκηνοθέτη  Άκι 
Καουρισμάκι «Το 
Λιμάνι της Χά-
βρης» (Le Havre), 
μία φινλανδο-
γαλλογερμανική 
συμπαραγωγή, 
θα προβάλλει η 
Κινηματογραφική 
λέσχη του ΝΗΡΕΑ 
την Κυριακή 25 
Νοεμβρίου στις 19:30. Η ταινία έκλεψε τις εντυπώσεις στο 64ο 
Φεστιβάλ Καννών, εξασφαλίζοντας το Βραβείο της FIPRESCI, 
αλλά και Εύφημο Μνεία από την Οικουμενική Επιτροπή.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: Ο Marcel Marx, πρώην συγγρα-
φέας και γνωστός μποέμ, έχει αυτοεξοριστεί στην πόλη-λιμάνι 
Χάβρη, όπου αισθάνεται να έχει μια πιο αρμονική σχέση με τους 
ανθρώπους, υπηρετώντας τους μέσω του έντιμου αλλά όχι και 
τόσο καλοπληρωμένου επαγγέλματος του λούστρου παπου-
τσιών. Έχοντας θάψει τα όνειρά του για μια μεγάλη λογοτεχνική 
καριέρα, ζει ευτυχισμένος μεταξύ του τριγώνου που σχηματί-
ζει το αγαπημένο του μπαρ, η δουλειά του και η σύζυγός του 
Arletty, όταν η μοίρα ρίχνει ξαφνικά στο δρόμο του ένα μικρό 
προσφυγάκι από τα βάθη της Αφρικής.

Παίζουν: Αντρέ Βίλμς, Κάτι Ούτινεντ, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, 
Ελίνα Σάλο, Εβελίν Ντιντί. Σενάριο-σκηνοθεσία: Άκι Καουρισμά-
κι. Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 13

Προβολή για τους μικρούς σινεφίλ

Το πρωί της ίδιας ημέρας (25 
Νοεμβρίου), στην αίθουσα του 
Νηρέα, θα προβληθεί στις 11:00 
η παιδική ταινία «Πειρατές!» 
των Peter Lord & Jeff Newit, 
μια βρετανική παραγωγή του 
2012 της φημισμένης Aardman 
Animations. 

Η ταινία «Πειρατές!» θα προ-
βληθεί επίσης στον Αρχίλοχο, το 
Σάββατο 24 Νοεμβρίου και 
ώρα 18:00 και την Κυριακή 25 
του μήνα και ώρα 17:00.

Τιμή εισόδου: 3 ευρώ. 

Εορτασμός Ημέρας  
Εθνικής Αντίστασης

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, θα εορταστεί η Επέτει-
ος  της Εθνικής Αντίστασης.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας αυτής, θα 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, γενικός σημαιο-
στολισμός και φωταγώγηση δημοσίων κτιρίων. 

Δοξολογία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής παρουσία τοπικών Αρχών, Οργα-
νώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από το 
συνταξιούχο Γυμνασιάρχη – Συγγραφέα κ. Χρήστο 
Γεωργούση.

Στη συνέχεια, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης 
θα τελεστεί  επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στε-
φάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκ-
προσώπους της Εθνικής Αντίστασης και τα πολιτικά 
κόμματα, θα γίνει προσκλητήριο Νεκρών,  τήρηση 
ενός λεπτού σιγή και κατάθεση στεφάνων. Η τελετή 
θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Στην Αντίπαρο
Ανάλογες εκδηλώσεις διοργανώνει για την ημέρα 

αυτή (Κυριακή 25 Νοεμβρίου) και ο Δήμος Αντιπά-
ρου.  Στις 11π.μ. στο Μνημείο των Πεσόντων θα τε-
λεστεί επιμνημόσυνος δέηση προς τιμή των ηρώων 
Αντιπάρου που έκαναν Αντίσταση κατά το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, στο χώρο που διαδραματίστηκαν τα γε-
γονότα, στον Αη- Γιώργη.

Η μεταφορά προς τον Αη-Γιώργη θα γίνει με το Δη-
μοτικό λεωφορείο στις 10:30 από το λιμάνι της Αντι-
πάρου.

Έναρξη του κατηχητικού 
στο ΚΗΦΗ

Για τέταρτη 
σ υ ν ε χ ό μ ε ν η  
χρονιά  το  Κέ-
ντρο Ημερήσιας  
φροντίδας  Ηλι-
κιωμένων,  του  
Δήμου  Πάρου, 
τέλεσε, στις 13 
Νοεμβρίου, τον 
καθιερωμένο  
Αγιασμό  για  την  έναρξη  μαθημάτων    του  εβδομαδιαίου  
θρησκευτικού  κύκλου.

Ο  εφημέριος  της  ενορίας  «Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου»,  
Πρωτ.   Πέτρος  Κορτιάνος  ύστερα από τον καθαγιασμό  
ευχήθηκε  στους  πολυπληθείς  παρευρισκομένους  και  
στο προσωπικό,  υγεία,  προκοπή,  πνευματική  ωφέλεια,  
πάντα  κάτω από την σκέπη  του Θεού  και  την  ευλογία  
της  Παναγίας.

Το  Κ. Η. Φ. Η  λειτουργεί  στη Δημοτική  Κοινότητα  της  
Νάουσας  από  τις  αρχές  του  2004  με  πλούσια  προσφορά    
«αγάπης»,  με  την  φροντίδα  της   Κ.  Δ.  Ε.  Π.  Α.  Π.


