
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Στις επιταγές της τρόικας 
και η ακτοπλοΐα

Καταστρατήγηση για άλλη μια φορά της νησιωτικότητας

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για μία ακόμη φορά η νη-

σιωτικότητα πάει περίπατο. 
Μετά την εφορία, το ΙΚΑ,  
το οποίο αποδυναμώνεται, 
προβλήματα ανακύπτουν και 
με το ακτοπλοϊκό. Το πλοίο 
«Άρτεμις» που εξυπηρετού-
σε ενδοκυκλαδικά σχεδόν 
όλα τα νησιά σταμάτησε τα 
δρομολόγιά του από το τέ-
λος Οκτωβρίου. Σήμερα,  με 
αύξηση των εισιτηρίων εξυ-
πηρετούν τα δύο πλοία της 
NEL Aqua Jewel και Aqua 
Spirit και τώρα τροποποι-
ούνται κατά το δοκούν τα 
δρομολόγια των πλοίων της 
Blue Star, ενώ οι ώρες άφιξης σε Πειραιά ή Πάρο ξεπερνά 
τις 5, αφού τα δρομολόγια εντάσσουν στο πέρασμά τους 
και τη Σύρο. 

Η Κυβέρνηση σταματά τα επιδοτούμενα δρομολόγια κα-
ταδικάζοντας τους νησιώτες στην απομόνωση, κυρίως αυ-
τούς των μικρών νησιών, καταστρατηγώντας το άρθρο του 
Συντάγματος περί νησιωτικότητας. 

Το θέμα αυτό συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
που συνεδρίασε στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Μαχαιρίδης, επεσήμανε 
πως η συζήτηση για το ακτοπλοϊκό των νησιών μας γίνε-
ται υπό συνθήκες πρωτόγνωρες για τη χώρα μας, για την 
οικονομία και την κοινωνία της. “Το ακτοπλοϊκό δίκτυο της 
χώρας» είπε, δηλαδή το αν και πότε ο νησιώτης θα μετα-
κινηθεί δια θαλάσσης και με ποιο τίμημα, έχει αφεθεί εξ 

ολοκλήρου στη διάθεση 
και στα περιθώρια κέρδους 
των δραστηριοποιούμενων 
εταιρειών”, και πρόσθεσε:  
“Η σημερινή κρίση απλώς 
επιβεβαιώνει πόσο εύθραυ-
στο ήταν το οικοδόμημα της 
ελληνικής ακτοπλοΐας και το 
συγκοινωνιακό δίκτυο των 
νησιών μας. Και αυτό διότι 
θεμέλιο του οικοδομήματος 
ήταν μια διαρκής αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στο δημόσιο 
συμφέρον και την επιχει-
ρηματική εξίσωση κόστους 
– οφέλους των ακτοπλόων. 
Συνήθως κέρδιζε η δεύτερη, 

όσο τα νησιά μας έμοιαζαν με φλέβα χρυσού και επικρα-
τούσε συνωστισμός ενδιαφερομένων για να τα εξυπηρε-
τήσουν”.

Ο εκπρόσωπος της παράταξης «Πολίτες Κόντρα στον 
Καιρό» Παύλος Χρυσαφίδης, στηλιτεύοντας αρχικά το 
όψιμο ενδιαφέρον της Περιφερειακής αρχής για ένα τόσο 
σημαντικό θέμα, τόνισε ότι δεν απορρίπτει η παράταξή του 
τις προτάσεις του εισηγητή της πλειοψηφίας, απλά τις βλέ-
πει με ορισμένες επιφυλάξεις και έθεσε ως προϋπόθεση, 
να τύχουν διαβούλευσης με την κοινωνία.

Εν κατακλείδι, είπε ο κ. Χρυσαφίδης, “λέμε ναι στις ειλι-
κρινείς προτάσεις μετά από διαβούλευση, αλλά συγχρόνως 
λέμε όχι στη σκοπιμότητα, στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 
και στη μη παραδοχή ευθυνών για την μέχρι σήμερα κατά-
σταση”. συνέχεια σελ. 3
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χον
δρικής!Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 

Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Μάρπησσα Πάρου | τηλ: 22840 42642 | κιν: 6974.812383 | fax: 22840 43250
e-mail: info@frwood.gr | web: www.frwood.gr

∆ιάθεση για Πάρο & Αντίπαρο:
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Έως και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου συνεχίστηκε η 
κατάληψη της Εφορίας από τους εκπροσώπους των φο-
ρέων που πήραν την αγωνιστική πρωτοβουλία. Η Δ.Ο.Υ 
παρέμεινε κλειστή την Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή 
λόγω απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων. 

Ήρθαν τα
μηχανήματα και
ξεκινούν τα
έργα για το νέο
αεροδρόμιο Πάρου

Λαϊκή συνέλευση στην Αντίπαρο

Για την υγεία μας…
Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου λαϊκή συνέλευση στην Αντί-

παρο στις 7.30 στην αίθουσα Καλουδά, για την κατάσταση 
που επικρατεί στο χώρο της υγείας στα νησιά μας.

Με την Αντίπαρο ολοκληρώνονται οι λαϊκές συνελεύ-
σεις και στα δύο νησιά μας. 

Τώρα, καλούνται όλοι οι Σύλλογοι, επαγγελματικά σω-
ματεία και φορείς του νησιού να παραυρεθούν στη συνε-
δρίαση που διοργανώνει το Συντονιστικό Φορέων του νη-
σιού την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 7.00μμ στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα: «Απολογι-
σμός-Προγραμματισμός δράσης για την τραγική κατάστα-
ση στο Κέντρο Υγείας».

Η παρουσία όλων μας κρίνεται άκρως απαραίτητη.

Το Συντονιστικό Φορέων του νησιού
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 235

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

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

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη 

να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου, στο γιατρό Νίκο Απο-
στολόπουλο, ο οποίος στην 
πρόσφατη περιπέτεια της 
υγείας μου, έδειξε άριστη 
επιστημονική κατάρτιση και 
βαθύτατη ανθρωπιά.

Με τις γνώσεις και το εν-
διαφέρον του απέφυγα ένα 
σοβαρότατο χειρουργείο. 
Εκείνο όμως που αξίζει να 
σημειώσουμε είναι το αν-
θρώπινο ενδιαφέρον του 
για μένα και όλα αυτά προ-
σφορά αφιλοκερδώς σε μια 
ηλικιωμένη γυναίκα.

 Σ’ ευχαριστώ μέσα από 
την ψυχή μου, Νίκο. Αποτε-
λείς σπουδαίο παράδειγμα 
και ως επιστήμονας και ως 
άνθρωπος. Να είσαι πάντα 
καλά να βοηθάς τους συ-
νανθρώπους μας.

Με εκτίμηση & ευχαριστίες
Ελίζα Λουβάκη

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 πλει-
οδοτικού 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 χρή-
ση ως αποθήκη, με τιμή εκκίνησης εκατόν πενήντα ευρώ(150 ευρώ) 
μηνιαίως και με την προϋπόθεση, ότι ο πλειοδότης θ’ αναλάβει την 
υποχρέωση της συντήρησης τόσο του ενοικιαζόμενου χώρου (βάψι-
μο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ετησίως) όσο και του παρα-
κείμενου 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

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ 13/12/2012 ΕΩΣ 06/01/2013)

ΗΜΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30

ΤΡΙΤΗ 18/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΠΕΜΠΤΗ 20/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12 10:00 - 16:00 09:00 - 16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12 09:00 - 21:00 08:00 - 21:00

ΤΡΙΤΗ 25/12 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12 09:00 - 14:30 18:00 - 21:00 08:00 - 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12 09:00 - 14:30 18:00 - 20:00 08:00 - 20:00

ΤΡΙΤΗ 01/01 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02/01 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 03/01 08:00 - 14:00 17:00 - 21:00 08:00 - 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/01 08:00 - 14:00 17:00 - 21:00 08:00 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 05/01 08:00 - 15:00 08:00 - 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 06/01 ΚΛΕΙΣΤΑ

• Από Τετάρτη 02/01/2013, τα καταστήματα θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ, 
λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά την Κυριακή 23/12. 
• Από Πέμπτη 03/01/2013 επανέρχεται σε ισχύ το Χειμερινό Ωράριο 
των καταστημάτων.

Η Στέγη Αγάπης Αγία Θεοκτίστη

Δείξτε αλληλεγγύη
για τα συσσίτια 

Συνεχίζονται τα Συσσίτια Αγάπης, που παρέχονται με τη 
φροντίδα της Εκκλησίας και του Δήμου Πάρου στη Στέγη 
Αγάπης (Αγία Θεοκτίστη). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στέγης Αγάπης, κα-
θημερινά το φαγητό συνοδεύεται με ψωμί, καθώς και αρ-
τοποιήματα, τα οποία συνήθως είναι προσφορά ιδιωτών ή 
και καταστημάτων, ή κατασκευάζονται στη Στέγη. Επίσης, 
σε τακτά διαστήματα χορηγούνται γιαούρτι, κρέμα, τυρί, 
φρούτο, γλυκό. Ποτέ δεν προσφέρεται γεύμα χωρίς να 
συνοδεύεται και από κάτι άλλο επιπλέον.

Η Στέγη Αγάπης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι είτε 
προσφέρουν εθελοντική εργασία είτε τρόφιμα είτε χρή-
ματα. Παράλληλα επισημαίνει: «Επειδή το κόστος της σί-
τισης στη Στέγη Αγάπης και στο Γηροκομείο είναι μεγάλο, 
όποιος επιθυμεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, 
μπορεί να επικοινωνήσει με τον πατέρα Σπύρο Φωκι-
ανό στο τηλέφωνο: 22840-24890 ή με την υπεύθυνη του 
συσσιτίου, κ. Σεβαστή Πυλοστόμου στο τηλ: 22840-25142.

»Σε αυτή την εποχή της οικονομικής, και όχι μόνο, κρί-
σης, ας αποδείξουμε με τη στάση μας ότι δεν έχουμε χά-
σει την ανθρωπιά μας και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους 
συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος επι-
θυμεί να βοηθήσει, εκτός από εθελοντική εργασία μπορεί 
να προσφέρει τρόφιμα (αλάτι, λάδι, μακαρόνια, ζυμαρικά 
κάθε είδους, ρύζι, όσπρια, κιμά, κοτόπουλα, ντομάτα πελ-
τέ, λεμόνια, κρεμμύδια κλπ), ό,τι δηλαδή απαιτείται για να 
μαγειρευτεί ένα φαγητό. Μπορείς να τα φέρεις και μόνος  
στη Στέγη Αγάπης (πίσω από το ΚΑΠΗ), για να δεις από 
κοντά το έργο προσφοράς και να αρχίσεις να συμμετέχεις 
σε αυτό.

Δήμος Πάρου 

Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Πάρου (ΔΕΥΑΠ)

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, 

θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης από τις 8 το 
πρωί έως τις 14.00, στην ευρύτερη περιοχή της Παροικίας, 
εκτός από τον παραδοσιακό οικισμό, λόγω εκτέλεσης ερ-
γασιών καθαρισμού της δεξαμενής των Αγίων Αναργύρων.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών, να 
λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες και να φροντίσουν για 
την εξυπηρέτησή τους. 

Συνάντηση
για τον τουρισμό

Με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα, κ. Volodymyr 
Shkurov, συναντήθηκαν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου ο Περι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης και η αντι-
περιφεριάρχης τουρισμού, απασχόλησης και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων Ελευθερία Φτακλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήμα-
τα σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασίας στον τουριστικό 
τομέα.

Να σημειωθεί, οτι ο Ουκρανός πρέσβης έχει επισκεφθεί 
δύο φορές την Πάρο, προσκεκλημένος του Εμπ/κου Συλ-
λογου Πάρου - Αντιπάρου και του Συλλόγου Γυναικών Νά-
ουσας.

Ανακοίνωση
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου –Αντιπάρου, ενόψει του Δεκαήμερου Ειδικών Τιμών, το οποίο θα ξεκινή-

σει την  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και θα λήξει την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012, αναζητά χορηγό, που ενδιαφέρεται  να 
εκτυπώσει τις αφίσες, που θ’ αναρτηθούν, στα συμμετέχοντα καταστήματα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το γραφείο του συλλόγου έως τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, 
από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στο 2284022262 ή καθημερινά στο 6946468060.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος, Αλιπράντης Απόστολος / Ο Γεν. Γραμματέας Ραγκούσης Νίκος - Λαουτάρης

Αστυνομικό Δελτίο
• Στις 26 Νοεμβρίου καταγγέλθηκε στο Αστυνομι-

κό Τμήμα Πάρου,  ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας 
ημέρας στην Παροικία Πάρου, (αγορά) δυο (2) άγνωστοι 
δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προ-
σώπου τους, εισήλθαν σε οικία που διέμενε ηλικιωμένο 
ζευγάρι και αφού τους ακινητοποίησαν με την απειλή μα-
χαιριού, τους αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 30.000 
ευρώ, σύμφωνα με τα θύματα και χρήματα. Από το Αστυ-
νομικό Τμήμα Πάρου βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον 
εντοπισμό των δραστών. Γίνονται προσαγωγές και ανακρί-
σεις. 

• Στις 26 Νοεμβρίου το μεσημέρι συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πά-
ρου, ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, γιατί διαπιστώθηκε 
να εκτελεί παράνομες οικοδομικές εργασίες σε 1ο όροφο 
προϋπάρχοντος κτιρίου, ιδιοκτησίας Ανώνυμης Εταιρίας. 
Σε βάρος της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρίας, η οποία 
απουσίαζε και αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία.

• Συνελήφθη στις 23 Νοεμβρίου στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, ένας 
35χρονος ημεδαπός για κατοχή  ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες στην περιοχή της Μάρπησ-
σας, ακινητοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  που οδηγούσε ο 
35χρονος και ύστερα από έλεγχο που έγινε βρέθηκαν  στην 
κατοχή του και κατασχέθηκαν δώδεκα (12) ναρκωτικά χά-
πια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Σύρου.

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη του 

Σωματείου Επαγγελμα-
τιών Αλιέων Παροικίας 
Δήμου Πάρου σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 
και ώρα 11:00 π.μ. στην 
αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου Αρχίλοχος στην 
Παροικία με το εξής θέμα 
στην ημερήσια διάταξη:

Λύση του Σωματείου 
Επαγγελματιών Αλιέων Πα-
ροικίας Δήμου Πάρου και 
διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων του Σωματείου σε 
μέλλουσα να λειτουργήσει 
πρωτοβάθμια οργάνωση του 
ιδίου επαγγελματικού κλά-
δου και σκοπού σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του καταστατι-
κού μας.

Συγκέντρωση ειδών 
διατροφής και
καθαριότητας

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο 
Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου συζήτησε το 3ο 
θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε αίτημα, του 
ΝΠΔΔ «Κοινωνικής προστασίας ,Πρόνοιας και Αλληλεγγύ-
ης» του Δήμου Πάρου που αφορά στη συγκέντρωση  ειδών 
διατροφής, αλλά και καθαριότητας για να δοθούν στους οι-
κονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου Πάρου.

Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων, 
κοινωνικής πολιτικής και ενόψει των εορτών των Χριστου-
γέννων, που ξεκίνησε το ΝΠΔΔ του Δήμου Πάρου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε: καλεί τα 
μέλη του, που ενδιαφέρονται να διαθέσουν προϊόντα  για 
τον σκοπό αυτό, να επικοινωνήσουν έως τις 13 Δεκεμβρί-
ου με την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κ. Μαρία Τριβυζά - 6977-
505865.
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συνέχεια από σελ.1
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παραβρέ-

θηκε και τοποθετήθηκε ο βουλευτής του 
Νίκος Συρμαλένιος, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων, τόνισε:

«…..Εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα της 
Ακτοπλοΐας, ως κοινωνικό αγαθό και όχι 
ως εμπόρευμα. Το γεγονός ότι η Ακτοπλοΐα 
σήμερα στη χώρα μας βρίσκεται σε κακά χά-
λια, σε μια χώρα που το 1/3 είναι νησιωτική, 
είναι αποτέλεσμα ανυπαρξίας στρατηγικής 
όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 
δεκαετιών. Δεν υπήρξε στρατηγική, διότι 
όλα υποτάχθηκαν στην εξυπηρέτηση των 
εφοπλιστών, χωρίς κανένα σχέδιο και συ-
γκεκριμένη χάραξη πολιτικής».

Ξεχωριστό ψήφισμα κατέθεσαν οι Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λα-
ϊκή Συσπείρωση»

Τη στάση της Περιφέρειας, όλο αυτό το 
διάστημα στηλίτευσε στην τοποθέτησή του 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπιζάς. 
Όπως είπε, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σύμφω-
να με το Άρθρο 205 του Ν. 3852/2010 από 
την 1.7.11 είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό 
, την έγκριση και την παρακολούθηση των 
σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοι-
νωνιών της. Δυστυχώς όμως, τόνισε, ενώ 
έχουν  περάσει περίπου 17 μήνες από την 
παραπάνω ημερομηνία, είναι η πρώτη φορά 
που το ακτοπλοϊκό μπαίνει ως θέμα στην 
ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου παρότι η μειοψηφία το είχε ζητήσει 
αρκετές φορές. 

Ο κ. Μπιζάς κατέθεσε προτάσεις, μεταξύ 
των οποίων, τη μείωση της τιμής των εισιτη-
ρίων, εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύνα-
μου στην ελληνική ακτοπλοΐα κ.λπ. 

Το ψήφισμα
Μετά τη συζήτηση για το συγκεκριμένο 

θέμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε
κοινό ψήφισμα, στο οποίο αναφέρεται: «Το 

Π.Σ. διαπιστώνει με ανησυχία τα δυσμενή 
δεδομένα που διαμορφώνονται σχετικά με 
την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας, 
ένα δημόσιο αγαθό και προαπαιτούμενο για 
την επιβίωση και ανάπτυξη των νησιωτών, 
που εξακολουθεί η Πολιτεία να το προσεγ-
γίζει με τη λογική κόστους – οφέλους. Μια 
προσέγγιση που κατέστησε το πλοίο ακριβή 
πολυτέλεια για πολλά νησιά του Αιγαίου και 
επιβεβαιώνει την πλήρη άγνοια της κεντρι-
κής διοίκησης και την απόσταση που χωρίζει 
την Αθήνα από τον νησιωτικό χώρο». 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο τονίζει πως 
αντί να αυξηθούν τα δρομολόγια, διακόπτο-
νται και σημειώνει ότι «η πρόσφατη αύξηση 
των εισιτηρίων στις γραμμές του κρατικού 
ναυλολογίου, φανερώνουν από τη μία τις 
εγγενείς στρεβλώσεις του συγκοινωνιακού 
σχεδιασμού και από την άλλη την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης να θωρακιστεί ο νη-
σιωτικός χώρος από πρακτικές που τον δια-
χωρίζουν σε συμφέρουσες και μη επιχειρη-
ματικές ζώνες, την ώρα που το μεταφορικό 
ισοδύναμο, πάγιο αίτημα των νησιωτών, πα-
ραμένει σχέδιο επί χάρτου και αντικείμενο 
αέναων συζητήσεων που καταλήγουν σε 
απόπειρες εφαρμογής πιλοτικών προγραμ-
μάτων». 

«Η κεντρική διοίκηση»,  υπογραμμίζεται 
στο ψήφισμα, «αδυνατεί, δεν μπορεί και δεν 
θέλει να κατανοήσει τη σημασία του πλοίου 
στη ζωή των νησιωτών, ασκώντας πολιτικές 
και παίρνοντας αποφάσεις με όρους “στε-
ριανούς”. Μια φιλοσοφία που δεν είναι γέν-
νημα και προϊόν της σημερινής οικονομικής 
κρίσης, αλλά διαχρονικών νοοτροπιών και 
αντιλήψεων του κράτους πέριξ της πλατείας 
Συντάγματος».

Προκειμένου να διασφαλιστούν έστω 
στοιχειωδώς οι ελάχιστες έστω προϋποθέ-
σεις για απρόσκοπτη και ποιοτική συγκοι-
νωνία στα νησιά μας, το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχίσει 
απρόσκοπτα η ακτοπλοϊκή σύνδεση και η 
εξυπηρέτηση των νησιών.

Στο νησιωτικό χώρο, τονίζεται,  απαιτείται, 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, άσκηση νησιωτι-
κής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η κοινωνική και οικονομική συνοχή. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, καλεί «τους 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε κοινή προσπάθεια 
προκειμένου να συμβάλει με τις προτάσεις 
του στη διαβούλευση» και σημειώνει ότι «θ’ 
αγωνιστεί  για το συνταγματικά κατοχυρω-
μένο δικαίωμα των νησιωτών να απολαμ-
βάνουν ίδιων υπηρεσιών με τη στεριανή 
Ελλάδα».

Με το σκεπτικό αυτό το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, με το ψήφισμά του καλεί το 
Υπουργείο:

-Να αναθεωρήσει την όποια σκέψη μείω-
σης των δρομολογίων.

-Να επιβάλλει στις ακτοπλοικές εταιρείες, 
όταν αποσύρονται πλοία για δεξαμενισμό 
να αντικαθίστανται άμεσα με άλλο πλοίο της 
ίδιας εταιρείας.

-Η διαφαινόμενη αποδρομολόγηση του 
πλοίου Blue Star Ithaki μας βρίσκει αντίθε-

τους. Δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης σε 
δυο νησιά, όπως η Τήνος και η Μύκονος, με 
τεράστιες συνέπειες τόσο σε ότι αφορά στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών, συμπεριλαμβα-
νομένων και των υπηρεσιών υγείας (σύν-
δεση με νοσοκομείο Σύρου), διοικητικών 
υπηρεσιών κ.ά., όσο και των υπαλλήλων 
των δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας 
που πρέπει να μετακινηθούν από και προς 
τα αντίστοιχα νησιά. 

-Στον όποιο σχεδιασμό αναθεώρησης των 
ακτοπλοϊκών γραμμών να εξασφαλιστεί με 
τακτικά δρομολόγια η σύνδεση όλων των 
νησιών τόσο με το διοικητικό κέντρο σε επί-
πεδο επαρχείου, όσο και με την έδρα της 
Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και με τον 
Πειραιά.

Το Π.Σ. ζητεί επίσης:
-Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη ναυ-

πηγοεπισκευαστική ζώνη και μέριμνα για τα 
ναυπηγεία του Νεωρίου Σύρου.

-Κοινωνική πολιτική με μειωμένα εισι-
τήρια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές κτλ).

-Σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτι-
κής με τη συμμετοχή όλων των φορέων των 
νησιών μας.

-Λειτουργία του Ινστιτούτου Νησιωτικής 
Πολιτικής, που προβλέπεται από τον Καλλι-
κράτη και παραμένει ανενεργό.

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα καταθέ-
σει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου”.

Λαϊκή Συσπείρωση
Το κοινό ψήφισμα δεν υπέγραψε η πα-

ράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση». Σε δικό της 
ψήφισμα που εξέδωσε αναφέρεται: «Στη 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Ν.Αιγαίου στις 26-11-2012 στη Σύρο, με 
κεντρικό θέμα την “ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ” δόθηκε για 
μια φορά ακόμα ρεσιτάλ υποκρισίας από την 
περιφερειακή αρχή. Ενώ στο προηγούμενο 
Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν προτείνει 
και ψηφίσει κείμενο εναντίον της ιδιωτι-
κοποίησης  των λιμανιών και των μαρίνων 
των νησιών που ήδη βρίσκονται στον δρόμο 
του ξεπουλήματος, βγάζοντας “επαναστα-

τικές κορώ-
νες”, ήρθαν 
σήμερα με 
πρόταση ιδι-
ω τ ι κ ο π ο ί -
ησης όλων 
των λιμανιών 
μικρών και 

μεγάλων νησιών του Ν. Αιγαίου. Η πολιτική 
τους πλήρως εναρμονισμένη με τις αποφά-
σεις της Ε.Ε. και της κεντρικής εξουσίας ήταν 
και είναι ταγμένη στην υπεράσπιση των συμ-
φερόντων των εφοπλιστών. Όπως άλλωστε 
και των παρατάξεων που στηρίζονται από τις 
δυνάμεις της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατέλη-
ξαν όλοι σε κοινό ψήφισμα φαρσοκωμωδία 
εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων και πα-
ρέπεμψαν την τελική πολιτική  γραμμή στην 
στημένη διαβούλευση του Υπουργείου με τις 
προαποφασισμένες πολιτικές επιλογές.

Oι εκλεγμένοι  περιφερειακοί σύμβουλοι  
του ΚΚΕ με τη “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” κα-
τέθεσαν ξεχωριστό ψήφισμα με το  πλαίσιο 
πάλης που αποφάσισαν Εργατικά Κέντρα, 
Σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς του Αι-
γαίου, στην ευρεία σύσκεψη που έκαναν 
στον Πειραιά, στις 10 Νοέμβρη 2012, με 
θέμα “Εξελίξεις στην Ακτοπλοΐα, τη Ναυπη-
γοεπισκευαστική βιομηχανία και τα λιμάνια”.

Διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων της πρω-
τοβουλίας:

Ενιαίος, δημόσιος φορέας ακτοπλοϊκών 
και αεροπορικών συγκοι-
νωνιών, που θα λειτουργεί 
με κριτήριο την ικανοποίηση 
των σύγχρονων αναγκών 
των νησιών και γενικότερα 
του λαού μας και όχι το κέρ-
δος των εφοπλιστών.

Πλοία σύγχρονα και ασφα-
λή, αξιοποιώντας και διεύ-
ρυνση της ναυπηγοεπισκευ-
αστικής δραστηριότητας, 
που θα υπηρετεί πρώτα και 
κύρια τις κοινωνικές ανά-
γκες, για θαλάσσιες μεταφο-
ρές, με διασφάλιση της δου-
λειάς των ναυτεργατών με 
συγκροτημένα δικαιώματα 

(ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση, συνδικαλιστική 
οργάνωση) και βελτίωση – κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων τους. Όχι στην άρση του 
Καμποτάζ.

Απρόσκοπτη και τακτική σύνδεση (ακτο-
πλοϊκή και αεροπορική) των νησιών μας 
μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ουσιαστική μείωση των ναύλων μεταφο-
ράς επιβατών – οχημάτων – εμπορευμάτων, 
χωρίς η μείωση να αντισταθμιστεί με επιδο-
τήσεις ή με άλλους τρόπους στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. Κατάργηση των φόρων 
στα αεροδρόμια και λιμάνια.

Δωρεάν εισιτήρια για τους άνεργους, ειδι-
κές τιμές για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
(συνταξιούχοι, ΝΑΤ, πολύτεκνοι, φοιτητές, 
φαντάροι, ΑΜΕΑ).

Βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων 
ορισμένων νησιών – με ευθύνη του κρά-
τους – που σήμερα είναι σε απαράδεκτη 
κατάσταση.

Καμία παραχώρηση λιμανιών, αεροδρο-
μίων, μαρίνων, νησιών, βραχονησίδων σε 
ιδιώτες.

Κατάργηση των νόμων για την ιδιωτικο-
ποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης. Άμεση, 
έκτακτη χρηματοδότηση για τις ανάγκες των 
ΑΕΝ, επαναφορά της σίτισης, της κάρτας 
μειωμένου εισιτηρίου (πάσο) των σπουδα-
στών και εξασφάλιση της ναυτολόγησης για 
τα εκπαιδευτικά ταξίδια. Βελτίωση των όρων 
εκπαίδευσης των ναυτικών ΕΠΑΛ, κάλυψη 
όλων των υλικοτεχνικών υποδομών.

Πάλη για ένα ενιαίο δημόσιο φορέα της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ο 
οποίος θα στηρίζει και θα συνεργάζεται με 
τους αντίστοιχους φορείς στις μεταφορές, 
στην ενέργεια, στη μεταποίηση. Για να εξα-
σφαλιστεί η πλήρης σταθερή εργασία, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των 
εργαζομένων, η κάλυψη των αυξανόμενων 
λαίκών αναγκών, με κεντρικά σχεδιασμένη 
χρησιμοποίηση και ανάπτυξη των σημερι-
νών υποδομών των ναυπηγείων.

Αναφορά στη Βουλή
Εν τω μεταξύ, αναφορά προς το Προε-

δρείο της Βουλής για τον κ. Υπουργό Ναυ-

τιλίας και Αιγαίου με θέμα: «Διακοπή και 
μετατροπή ακτοπλοϊκών δρομολογίων στις 
Κυκλάδες», κατέθεσε ο Βουλευτής Κυκλά-
δων Ν. Συρμαλένιος. 

Τα δρομολόγια
Καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυ-

ριακή το πλοίο της Blue Star “Paros” ξεκινά 
από τον Πειραιά στις 7.25 το πρωί για Σύρο – 
Πάρο- Νάξο – Ίο – Σαντορίνη, με άφιξη στην 
Πάρο στις 12.30 μετά το μεσημέρι (5 ώρες). 

Καθημερινά επίσης, το Blue Star “Paros” 
επιστροφή στον Πειραιά στις 23.45 με άφι-
ξη στις 5.15 το ξημέρωμα, ξεπερνάμε τις 5 
ώρες ταξίδι. 

Επίσης, καθημερινά το πλοίο Blue Star 
Νάξος, αναχωρεί από Πειραιά για Πάρο στις 
17.30, συμπεριλαμβάνοντας στο δρομολόγιό 
του τη Σύρο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή 
και από Πάρο καθημερινά για Πειραιά μέσω 
Σύρου στις 10.45 με άφιξη στον Πειραιά στις  
15.50. 

Τα δρομολόγια αυτά της Blue Star θα 
ισχύσουν για δύο μήνες (Δεκέμβριο – Ια-
νουάριο) και θα τροποποιηθούν, πιθανότατα 
θα επανέλθουν στα συνήθη, εφόσον θα επα-
ναδρομολογηθεί το πλοίο Ιθάκη, το οποίο 
αποσύρεται το διάστημα αυτό για την ετήσια 
επιθεώρηση. 

Σύμφωνα επίσης, με εκπρόσωπο της εται-
ρίας, το βραδινό δρομολόγιο 23.45 με άφιξη 
5.15 το ξημέρωμα, ήταν αίτημα των νησιω-
τών, καθώς τους εξυπηρετεί ο ηλεκτρικός 
σιδηρόδρομος που ξεκινάει τα δρομολόγιά 
του στις 5 το ξημέρωμα. 

Σε ότι αφορά στην ενδοκυκλαδική συγκοι-
νωνία, μετά την κατάργηση του πλοίου «Άρ-
τεμις» τα δρομολόγια γίνονται από τα πλοία 
Άκουα Τζούελ και Άκουα Σπίρετ, που σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας ΝΕΛ 
στην Πάρο, θα πραγματοποιούνται έως και 
τον Ιανουάριο, υπάρχει όμως ενημέρωση 
από τη ΝΕΛ για τα ίδια δρομολόγια έως και 
τον Σεπτέμβριο του 2013.  

Στις επιταγές της τρόικας και η ακτοπλοΐα
Καταστρατήγηση για άλλη μια φορά της νησιωτικότητας

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Μια…
αγωνιστική γιορτή

Στους «Δρόμους Ελευθερίας» έτρεξαν το Σάββατο 14 
Νοεμβρίου, οι μαθητές στην Αλυκή. Οι μαθητές που πή-
ραν τις πρώτες θέσεις πήραν επαίνους και ο πρώτος από 
κάθε κατηγορία πήρε και κύπελλο.Οι Δρόμοι της Ελευ-
θερίας, είναι μία αθλητική εκδήλωση που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, προς τιμή των αγώνων 
του Πολυτεχνείου. 

Παρόντα ήσαν τρία μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσω-
σης Κυκλάδων, με το van της ομάδας και μια μοτοσυκλέ-
τα, για την ασφάλεια των μικρών αθλητών.

Αποτελέσματα αγώνων 
• Κορίτσια Γ’-Δ’ Τάξης: 1/ Μάρκου Τζοάνα (Αγκαιριά), 

2/ Μπουαγιέ Ελένη (2° Παροικίας), 3/ Σελημάη Ήρα (Νά-
ουσα)

• Αγόρια Γ’-Δ’ Τάξης: 1/ Αρκουλής Νίκος (Νάουσα), 2/ 
ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ (2° Παροικίας), 3/ Παντελαίος Στέφα-
νος (Αγκαιριά)

Κορίτσια Ε’-ΣΤ’ Τάξης: 1/ Βολφ Κάτια (Μάρπησσα), 2/ 
Τζανιδη Νάσια (1° Πα-
ροικίας), 3/ Σκιαδά Κα-
τερίνα (1° Παροικίας)

• Αγόρια Ε’-ΣΤ’ Τά-
ξης: 1/ Βάλτιον Γκέτσι 
(Νάουσα), 2/ Βλάχος 
Χρήστος (2° Παροικί-
ας), 3/ Πρίνα Εμμανου-
έλ (Αγκαιριά)

Διακρίσεις αθλητών του Ομίλου Θαλάσσιου Σκι Πάρου

Σταθερά πρώτος!
Άλλη μια επιτυχημένη αθλητική χρονιά φτάνει 

στο τέλος της για τον Όμιλο θαλασσίου Σκι Πάρου 
και την σχολή θαλασσίων σπορ Natural High. O 
Όμιλος αριθμεί πλέον 30 ενεργούς αθλητές  και 
αποτελεί τον πιο δυνατό όμιλο wakeboard στην 
Ελλάδα με τις περισσότερες πανελλήνιες διακρί-
σεις και διεθνής συμμετοχές.

Στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα wakeboard 
το οποίο ελάβε χώρα τον Αύγουστο στο Κίεβο της 
Ουκρανίας, η ελληνική αποστολή εκπροσωπήθη-
κε από τον αθλητή του Ομίλου θαλασσίου Σκι Πά-
ρου, Γιώργο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος μετά από 
μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά και 
μια δυσμενή κλήρωση κατέλαβε την 12η θέση, 
διαγωνιζόμενος ανάμεσα στους 30 καλύτερους 
αθλητές της Ευρώπης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 16χρονος αθλητής 
ήταν ηλικιακά ο μικρότερος αθλητής στην κατη-
γορία του.

Στο θαλάσσιο σκι ο 14χρονος αθλητής του ομί-
λου Αλέξανδρος Χαλιωρής, κατέλαβε την 1η θέση στο slalom στην κατηγορία κάτω των 
14αρων, στον αγώνα Poros Cup που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Οκτωβρίου στον Πόρο στο 
Drepani Waterski Resort.

Ο Όμιλος θαλασσίου Σκι Πάρου προσδοκά για το 2013 την ανάθεση του πανελλήνιου πρω-
ταθλήματος wakeboard, μιάς και το φετινό πρωτάθλημα αναβλήθηκε λόγω οικονομικής 
κρίσης.

Μαθήματα στην ανοικτή θάλασσα
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου σας ενημερώνει 

ότι ξεκινάει νέος κύκλος εντατικών μαθημά-
των Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για το 
πρώτο πτυχίο Ανοικτής Θαλάσσης. Τα μαθή-
ματα θα ξεκινήσουν αρχές Δεκεμβρίου και 
θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στη γραμματεία του ΝΟΠ στο τη-
λέφωνο 22840 21800 ή στους προπονητές 
Βλασσόπουλο Μάρκελλο 6974717978 και 
Γκιόκα Ερμή 6944542752.

Η γραμματεία του Ομίλου λειτουργεί Πα-
ρασεςκυή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 
από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 18:00. 

Τιμητική εκδήλωση
του Μαρπησσαϊκού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
24 Νοεμβρίου η εκδήλωση του ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 
στην αίθουσα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο 
Χωριό όπου βραβεύτηκαν άτομα για την προσφορά 
τους στο Ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στον αθλητισμό.  
Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν: Αλιπράντης Νικήτας, 
Δενδρινός Μάκης και Χριστοδούλου Φάνης. 

Ο κύριος Δενδρινός δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην 
εκδήλωση  λόγω κάποιων ανειλημμένων υποχρεώσε-
ων στην Αθήνα. Την τιμητική του πλακέτα παρέλαβε ο 
κύριος Χριστοδούλου.

Επίσης κληρώθηκαν 2 μπάλες δερμάτινες GM N6-
N7 υπογεγραμμένες από τους  κυρίους Ν. Αλιπράντη 
και Φ. Χριστοδούλου. Οι τυχεροί ήταν ο κύριος Κώστας 
Μπιζάς και η μικρή Ελισάβετ Τριβυζά.

Πάμε για… καφέ!
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» καλεί τα μέλη  και τους φίλους του για καφέ, την 

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο PAROS ROC στο ποτάμι της Παροικίας.
Θα είναι ένα ευχάριστο απόγευμα και μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε… 
Στην ανακοίνωση του Συλλόγου για το ευχάριστο απόγευμα, αναφέρεται: «Γύρω από ένα 

φλιτζάνι ζεστής σοκολάτας ή μια σουμίτσα θα στηθεί ένας χορός γλυκών και αλμυρών κε-
ρασμάτων, από τις κυρίες του Συλλόγου μας. Ελάτε για ένα δημιουργικό απόγευμα με Χρι-
στουγεννιάτικες κατασκευές, για ένα ζεστό κάλεσμα ανάλαφρης κουβέντας και χαλάρωσης. 
Βοηθήστε το έργο μας, με είσοδο 5€ και ελάτε να σκορπίσουμε, όλοι μαζί, λίγη από τη Χρι-
στουγεννιάτικη μαγεία !

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
του Αρχιλόχου

Ο Π.Σ «Αρχίλοχος» καλεί όσους Φο-
ρείς και Σχολεία θέλουν να συμμετά-
σχουν στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
(15-16 Δεκεμβρίου) να επικοινωνή-
σουν με την γραμματεία του συλλόγου 
στο paroscc@gmail.com ή μέσω της 
ομάδας μας στο facebook * ΑΡΧΙΛΟ-
ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΑΡΟΥ 
ή στο τηλέφωνο 6980811688. 

Καλεί επίσης, όποιο εμπορικό κα-
τάστημα επιθυμεί να λάβει μέρος στη 
λαχειοφόρο αγορά του Χριστουγεν-
νιάτικου παζαριού στις 15 και 16 Δεκεμβρίου με τη δική του διαφημιστική παρουσία και 
συνεισφορά, όπως δώρα δωροεπιταγές, υπηρεσίες κ.τ.λ. να επικοινωνήσει με το Σύλλογο. 

Τέλος ο Σύλλογος ζητεί ενίσχυση του παλαιοπωλείου του, υπεύθυνος Μιχάλης Ρουμπά-
νος 6937454266. 

Κινηματογραφική λέσχη του Αρχιλόχου 

«Η Μηχανή της Χαράς»

«Η Μηχανή της Χαράς» είναι η ταινία που θα προβληθεί στην αίθουσα του Αρχιλόχου 
την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στις 20.45. 

Μια ταινία προικισμένη από τη σύλληψή της και μόνο. Τοποθετημένη στη βικτωριανή Αγ-
γλία, υπόσχεται την ατμόσφαιρα μιας εποχής με προσεγμένα σκηνικά και καλοβαλμένες δε-
σποινίδες που παίζουν πιάνο. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της εφεύρεσης του δονητή, 
δηλώνει εξ αρχής ότι θα μας διηγηθεί μια μάλλον προκλητική ιστορία. Εκτός όμως από καλά 
γονίδια η ταινία έχει και τη σωστή ανατροφή. Με μητέρα μια ευαίσθητη και οξυδερκή σκηνο-
θέτρια (Tanya Wexler) και παραμάνες τρεις γυναίκες παραγωγούς (Sarah Curtis, Judy Cairo, 
Tracey Becker), η Μηχανή της Χαράς είναι μια εμπνευσμένη ρομαντική κομεντί εποχής με 
πρωτότυπο θέμα και κριτική ματιά. 

Στα πρότυπα των Katharine Hepburn και Cary Grant, το φιλμ παρακολουθεί ένα θυελλώ-
δες ρομάντζο που χτίζεται μεθοδικά, ατάκα την ατάκα, ανάμεσα στους ετερώνυμους που 
παραδοσιακά έλκονται ρόλους των Hugh Dancy και Maggie Gyllenhaal. Όμως το σενάριο 
δεν εξαντλείται στο σπιρτόζικο φλερτ, όπως άλλωστε ούτε σε φλογερά σεξουαλικά υπονο-
ούμενα. Πρόκειται φυσικά για τη σπαρταριστή ιστορία του δονητή, για ουρές ανικανοποίη-
των γυναικών που έβρισκαν χαρά στα χέρια ενός γιατρού, για την παράλογη σεμνοτυφία 
που αποσιωπούσε το θέμα του γυναικείου οργασμού στο όνομα της επιστήμης. Η ιστορία 
όμως δεν είναι αστεία ή γαργαλιστική, μόνο επειδή από μια υποκριτική εποχή ξεπήδησε το 
πιο πετυχημένο sex toy του κόσμου. 

Η ταινία είναι απολαυστική, γιατί τη διακρίνει η σωστή δόση πονηριάς και παραβατικότητας 
εκεί που πρέπει, χωρίς να χάνει από ευαισθησία και κομψότητα εκεί που χρειάζεται. Η ζω-
ντάνια κι ο αυθορμητισμός της σουφραζέτας πρωταγωνίστριας, οι αλλεπάλληλοι γυναικείοι 
οργασμοί μπροστά στα μάτια του συγκρατημένου πρωταγωνιστή και η διάθεση να αποτυ-
πωθεί μια κατά τα άλλα σκληρή πραγματικότητα (η υστερία ήταν η πιο διαδεδομένη διάγνω-
ση για τις βικτωριανές γυναίκες) μέσα από το πρίσμα του βρετανικού χιούμορ συνθέτουν 
μια ταινία απελευθερωτικά αστεία μέσα στον ασφυχτικό κορσέ της εποχής της. Άλλωστε 
ήταν στο αποκορύφωμα της βικτωριανής Αγγλίας που κορυφώθηκε ο γυναικείος οργασμός.
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Το χριστουγεννιάτικο κλίµα είναι προ των πυλών και τι το 
καλύτερο να πάρετε µια «γεύση» από την αγορά των Κυκλά-
δων πριν βγείτε στα µαγαζιά για τα χριστουγεννιάτικα δώρα 
σας! Σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς αποτελεί στόχο µας 
η προώθηση & ανάδειξη της Παριανής αλληλεγγύης & 
αλληλοβοήθειας, η παροχή εξαιρετικών προσφορών προς 
τους καταναλωτές που θα επωφεληθούν και θα στηρίξουν την 
τοπική αγορά.

Σας ετοιµάζουµε ένα χαρούµενο απόγευµα µε πολλές 
εκπλήξεις, δώρα & προσφορές.

Φέτος, µέρος από τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν στη 
«Φλόγα», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατική 
Ασθένεια, ώστε να στηρίξουµε όσο µπορουµε τους µικρούς 
αλλά και µεγάλους της ήρωες, που παλεύουν καθηµερινά για 
την υγεία των µικρών παιδιών µε χαµόγελο και αισιοδοξία για 
το µέλλον, το παιδί, τη µαµά, τον µπαµπά...τους ανθρώπους 
που αγωνίζονται για την ΖΩΗ! 

Πέρυσι η γενναιοδωρία των Παριανών, η ανιδιοτελής 
προσφορά των εθελοντών, η συνεργασία τόσων πολλών 
ανθρώπων, κατάφερε να συγκεντρώσει το πόσο των 
2050,00€, που κατατέθηκε στις 12/12/11, στο Χαµόγελο 
του Παιδιού! 

Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο Λάζος Μαντικός, ∆ηµοσιο-
γράφος ΑΝΤ1 και το µοντέλο Μαριλένα Μπλέτσα, ενώ τη 
µουσική θα επιµεληθούν οι έµπειροι DJs του Αθηναϊκού 
ραδιοφώνου FRadio, αφού θα ακολουθήσει πάρτυ!

Ας σκορπίσουµε και φέτος µαζί απλόχερα χαµόγελα!

Σας περιµένουµε!
Με εκτίµηση,
Σύλλογος Γυναικών Πάρου “Αρηίς”

Τιµή Εισόδου: 5 Ευρώ

Το 2o φιλανθρωπικό γκαλά
στην Πάρο είναι γεγονός!

Το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 18:00, 
σας περιµένουµε στο PAROS ROCK στο ποτάµι 
Παροικίας, για µια λαµπερή βραδιά µόδας που θα 
σκορπίσει απλόχερα χαµόγελα.

Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ

Την περασμένη Κυριακή έγιναν εκλογές για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ 
που θα πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, για την πολιτι-
κή και οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Από την Πάρο εξελέγησαν: Μ. Ισιγώνης, Σ. Καστρου-
νής, Ηλ. Γουρδούκης, Αντ. Δαβανέλος, Ασημίνα Κούτ-
λα, Φιλία Γρηγοράσκου, Ανδρ. Σάμιος.

Αποδυναμώνονται οι υπηρεσίες
του Οργανισμού 

Άρχισε το…
ξήλωμα του ΙΚΑ

Με την απομάκρυνση τεσσάρων υπαλλήλων στους επτά,  
άρχισε το… ξήλωμα του ΙΚΑ. Η μνημονική Κυβέρνηση εκτε-
λώντας κατά γράμμα τις επιταγές της τρόικας, μετά την από-
φασή της για την κατάργηση της Εφορίας Πάρου, τώρα απο-
δυναμώνει και το ΙΚΑ και αυτό είναι μόνο η αρχή. 

Οι τέσσερις υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, εί-
ναι οι: Μ. Ραγκούσης, Κατερίνα Πατέλη, Σταυρούλα Γεμελιά-
ρη και Χρήστος Σομπόνης. 

Η προϊσταμένη του Ιδρύματος κ. Λυμπέρη, μας είπε, πως η 
διαθεσιμότητα των τεσσάρων αυτών υπαλλήλων είναι πρό-
βλημα για την υπηρεσία, καθώς πρόκειται για υπαλλήλους 
που είχαν εμπειρία, κατείχαν καίρια πόστα και είναι χρήσιμοι 
για το ΙΚΑ. 

Το τι θα γίνει, ουδείς το γνωρίζει. Περιμένουμε, λέει η κ. 
Λυμπέρη ενημέρωση. Ακόμη δεν έχει έρθει κάποιο επίσημο 
έγγραφο από το υπουργείο. 

Ακούγεται ότι το ΙΚΑ θα μετονομαστεί σε Γραφείο Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Τα ερωτήματα είναι εύλογα: Πως θα 
λειτουργήσει, πόσους υπαλλήλους θ’ απασχολεί, τι θα γίνει 
με το υπόλοιπο προσωπικό;  Οι εκατοντάδες ασφαλισμένοι 
Παριανοί και Αντιπαριπώτες, πως θα εξυπηρετούνται; Θα 
πρέπει κάθε φορά που χρειάζεται κάποιος ασφαλισμένος ν’ 
απευθυνθεί στο ΙΚΑ να ταξιδεύει στην Νάξο; 

Όλα αυτά είναι στον αέρα…
Η πολιτική της τρόικας και των μνημονίων καθημερινά 

δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στη ζωή μας. Εμείς 
όμως, έως πότε θα είμαστε ανεκτικοί σ’ αυτή την καταστρο-
φική πορεία; 

Καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων Αγκαιριάς 
για αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά 

Διάθεση
να βρεθεί λύση

Αντιπαιδαγωγική έως αυταρχική συμπεριφορά απέναντι 
στους μαθητές καταλογίζει στη διευθύντρια του Δημοτικού 
σχολείου Αγκαιριάς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, 
όπως επίσης και κακή συμπεριφορά απέναντι στους συνα-
δέλφους της, με αποτέλεσμα τέσσερις δάσκαλοι να ζητή-
σουν και να μετατεθούν τελικά σε άλλα σχολεία του νησιού. 

Οι γονείς, οι οποίοι αναφέρονται σε συγκεκριμένα περι-
στατικά, έστειλαν επιστολή προς την ίδια, με κοινοποίηση 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη Σχολική Σύμβουλο 
στην οποία ωστόσο, καταλήγοντας επισημαίνουν, ότι θα βρί-
σκονται πάντα στο πλάι των παιδιών τους και θ’ αφουγκρά-
ζονται κάθε παράπονό τους, ενώ από την ίδια τη διευθύντρια 
ζητούν συνεργασία και δηλώνουν ότι θα είναι πάντα στη διά-
θεσή της, προκειμένου να τη βοηθήσουν στο δύσκολο έργο 
της. 

Η ΦτΠ επικοινώνησε με την προϊσταμένη της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης κ. Βλαστάρη, αλλά και με τη σχολική Σύμ-
βουλο κ. Παντελαίου, οι οποίες απέρριψαν τις κατηγορίες 
για τη διευθύντρια, τόνισαν ότι όλα όσα της καταλογίζονται 
είναι ασύστολα ψεύδη, ότι πρόκειται για εξαίρετη εκπαι-
δευτικό  και δεν θέλησαν να δώσουν περεταίρω συνέχεια, 
δείχνοντας να μην λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις και 
τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων, που είναι μαρτυρίες 
γονέων μελών του.  Ο Σύλλογος πάντως, επιδιώκει λύση στο 
πρόβλημα και συνεννόηση με την διευθύντρια, ώστε να ομα-
λοποιηθεί η κατάσταση.

Τις κατηγορίες απέρριψε και η Διευθύντρια του σχολείου, 
έδειξε ωστόσο πως επιθυμεί και η ίδια να σταματήσει η έντα-
ση και δεσμεύτηκε να καλέσει τους γονείς σε συζήτηση. 

Μηνιαίες συναντήσεις εφήβων μαθητών Λυκείου

ΠροσανατολίΖΩμαι… 
σε έναν κόσμο
που αλλάζει

Ζούμε σε μια πραγματικότητα, που συχνά μοιάζει, σαν το 
δικαίωμα στο όνειρο για τους νέους να έχει χαθεί. Ταυτόχρο-
να, κι όταν χρειάζεται να παίρνουν αποφάσεις ρεαλιστικά, 
ψάχνουν σε ένα κόσμο αβέβαιο χωρίς εμφανείς διεξόδους 
και καλούνται να χαράξουν δρόμους διαφορετικούς από 
τους συνηθισμένους : πώς να επιλέξουν, πώς να αντέξουν 
την αβεβαιότητα και με τι εφόδια να προχωρήσουν;

Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» ξεκινά τη δρά-
ση «προσανατολίΖΩμαι» για μαθητές Λυκείου, μια Κυριακή 
κάθε μήνα για τρεις ώρες (11-2) και με περιορισμένο αριθμό 
συμμετοχών για να εμψυχώσει νέους στην πορεία αναζήτη-
σης, διερεύνησης και διεύρυνσης επιλογών και στόχων.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου, 11-2μ.μ. στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης 
«Θησέας Κυκλάδων». Για περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχών επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 22840 
24745 ή με mail: thiseasp@otenet.gr.

Άλλαξε η εικόνα του Κοινοτικού Μεγάρου στις Λεύκες. Ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες αποκατάστασης των σκαλοπατιών και το αποτέλεσμα είναι 
εκπληκτικό!

Ήρθαν τα Χριστούγεννα…
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου το απόγευμα, θα γίνει 

το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην 
πλατεία της Εκατονταπυλιανής, που οργανώνεται 
από το Δήμο Πάρου και  την ΚΔΕΠΑΠ.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του ανάβει και το 
τοπικό διαμέρισμα Αρχίλοχος, το Σάββατο 1 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στην πλατεία πίσω 
από το Κοινοτικό Κατάστημα.

Θα υπάρξουν Χριστουγεννιάτικα κεράσματα και 
πολλές εκπλήξεις  για μικρούς και μεγάλους. Η εκ-
δήλωση γίνεται σε συνεργασία με τους συλλόγους: 
Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώλου-Τσουκαλιάς-Γλυ-
φάδων «Πρόοδος-Ανάπτυξη», Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος», ΜΕΑΣ Αστέρας 
Μαρμάρων, Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς».

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στην Αγκαιριά

Διάφορες εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων διοργανώνει ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγκαιριάς. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 6μμ απογευματινό τσάι με πολλά εδέσματα στο 
στολισμένο χώρο του Συλλόγου. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις 7.30μμ θα γίνει το άναμμα του Χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου στην παραλία της Αλυκής σε συνεργασία με το Τοπικό Δημοτικό 
Διαμέρισμα. Θα ακουστούν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ θα υπάρχουν διά-
φορες δραστηριότητες για τα παιδιά. Ο Σύλλογος θα προσφέρει ζεστή σοκολάτα. 

Το τριήμερο από 14 έως 16 Δεκεμβρίου,  6 με 9μμ θα λειτουργήσει το Χρι-
στουγεννιάτικο Παζάρι στο χώρο του Συλλόγου.

Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου στις 6μμ θα γίνει μία εκδήλωση για τα μικρά παι-
διά με Χριστουγεννιάτικα παραμύθια στο χώρο του Συλλόγου.
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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.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα 
θαλάσσης, βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος, 
108.000 €. Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Τηλ. 6932285768.

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.

ΔΡΥΟΣ, καινούρια ακί-
νητα, σχεδίου, 40 τμ και 
60 τμ. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται ακίνη-
τα, 96 τμ, 55 τμ, 340 τμ τρία 
επίπεδα, με τέσσερα διαμε-
ρίσματα. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

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

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. Α-
ΝΑΡΓΥΡΟΙ), πωλείται 
οικόπεδο, 300 τμ, λίγα μέ-

τρα από αμμουδιά, άδεια 
για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

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

ΔΡΥΟΣ, ευκαιρία, πωλείται 
οικόπεδο, 1.000 τμ, σχεδίου, 
με άδεια για 8 διαμερίσματα 
των 50 τμ, πισίνα, θαυμάσι-
α θέα. Πωλείται 100.000 ή 
95.000 ευρώ. Και ένα διαμέ-
ρισμα 50 τμ στα μπετά. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

STUDIO επιπλωμένο, με 
TV plasma, ψυγείο, AC, 
κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, πλυντήριο ρούχων, 
μεγάλη βεράντα, barbeque 
και παρκινγκ, κατάλληλο 
για εκπαιδευτικούς. Τηλ.: 
2284022428, 6973215533 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζεται μια γκαρσονιέρα 
και ένα δυάρι μεζονέτα. Τηλ.: 
2284024056, 6936515353 

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 αυτό-
νομη θέρμανση. Επίσης, 
ενοικιάζεται μια γκαρσο-
νιέρα,  στη θέση Καινούριο 
Πηγάδι. 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. 22840 21328, 
6945973303.

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

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

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

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    

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα κατ' 
οίκον στα μαθηματικά, σε 
μαθητές Γυμνασίου & Λυκεί-
ου. Τηλ: 6993939396.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ανα-

λαμβάνει οικιακές εργασίες. 
Τηλ.: 6972092268 

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.

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€

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 - DECEMBER 2012
 
Food distribution to those in need organized 
by the Paros Women's Association Ariis every 
Mon 9.15-10.15am at the Paros Rock, Potami, 
Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 
693-667-0556. 
 
29-30 Nov, Celebration at the Monastery of 
Ag.Andreas near Naoussa.

30 Nov, 8.45pm, Movie  "Hysteria" (Η Μηχανή 
της Χαράς) at the Archilochos Hall, Paroikia.  
Info: Giorgos 694-484-5372.

1 Dec, World AIDS Day - 34 million people 
are living with HIV/AIDS. See www.
worldaidscampaign.org
 
1 Dec, 11am, "Gym Together" for parents 
& babies/kids at Olympus Gym, Paroikia. 
Info:Alkistis 22840-24495, 694-465-5200,
 Olympus Gym 22840-22233. 
 
1 Dec, 6.30pm, Lighting of the Christmas 
tree in the square behind the Archilochos 
Community Offices, Marmara, with Xmas 
surprises for young and old.#
 
1 Dec, 8.30pm, Solo concert of the Aegean 
Center with Caroline Goddard, Lily Turmelle, 
Apollonia Ikonomou, Benjamin Voisine-Addis 
and Terrence Mortimer at the Dimitracopoulos 
Building, Paroikia. Info: 22840-23287, www.
aegeancenter.org
 
1 Dec, 9pm, Concert with Dimitris 
Zervoudakis and Sofia Georgantzi at the Nireas 
Hall, Naoussa. Ticket pre-sales at:  Tantanis, 
Naoussa 22840-51261 & Polychromo 
Bookstore, Paroikia 22840-22906. http://www.
facebook.com/events/386962134719494/
 
2 Dec, 12 noon, start of Mountain Bike Race, 
30km (men) & 15km (women) at Heroes 
Square, Lefkes organized by the Lefkes Yria 
Cultural Association, the Paros Bicycle Club & 
KDEPAP. Info: Maria Pantelaiou 693-879-9341 
(5-10pm), Antonis Skiadas 693-221-5003 (5-
10pm), email: poparou@gmail.com
http://lefkianos.blogspot.gr/2012/11/1-2012.
html
 
2 Dec, 7.30pm, Movie  "Hysteria" (Η Μηχανή 
της Χαράς) 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
 
3 Dec, International Day of Persons with 
Disabilities. Around 10% of the world's 
population live with disabilities. See http://
www.un.org/disabilities/default.asp?id=1540
 
4 Dec, eve, Creative Writing Workshop 
student reading at the Aegean Center for the 
Fine Arts, Paroikia. Info: 22840-23287, www.
aegeancenter.org

4 Dec, 7pm, Hellenic International Studies 
in the Arts (HISA) student prose & poetry 
reading & performance of "The Iphigenia 
Project" one-act play adapted from Europides 
at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info: www.
hellenicinternational.org
 
5 Dec, 7pm, Hellenic International Studies in 
the Arts (HISA) student art exhibition (painting, 
drawing, photography, digital imaging, 
sculpture) at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. 
Info: www.hellenicinternational.org
 
5 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert, Aghios Giorgios 
Catholic Church, Naoussa.  Info: 22840-23287, 
www.aegeancenter.org
 
6 Dec, Celebrations at Aghios Nicholaos 
Church, Antiparos. Info: 22840-61688.
 
6 Dec, 2pm, Start of World Wide Montessori 
Online Teacher Training study group 
at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki 694-484-0089, http://www.
worldwidemontessorionline.com/
 
7 Dec, 7.30pm, Exhibition of student work 
at the Aegean Center, Paroikia. Info: 22840-
23287, www.aegeancenter.org

8-17 Dec, 2nd Christmas Commercial Festival 
organized by the Ariis Women's Association 
of Paros and the Paros & Antiparos Trade & 
Business Association. Info: 22840-22262, 
Stavroula 694-732-5919, Apostolos 694-646-
8060. 
 
8 Dec, 6pm, Gala Fashion Show organized 
by the Paros Women's Association Ariis 
at the Paros Rock, Potami, Paroikia. Info: 
694-258-2321, 694-732-5919, 693-
667-0556. http://www.facebook.com/
events/129403320546003/
 
8 & 9 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert, Aghios Antonios 
Catholic Church, Paroikia. Info: 22840-23287, 
www.aegeancenter.org

9 Dec, 7pm, Lighting of the Christmas tree in 
front of the Ekatontapyliani Church, Paroikia. 
Santa Claus gives gifts to the children, music 
by the Municipal Band and singing of the 
traditional ‘kalanda’.#

Συνεχίστηκαν και αυτή την εβδο-
μάδα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην 
απόφαση για την κατάργηση της Εφορίας. 
Το συντονιστικό των φορέων έκανε κατά-
ληψη για τέσσερις ημέρες, ενώ οι εργαζό-
μενοι απέργησαν Πέμπτη και Παρασκευή.  

Όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι 
πολίτες συνειδητοποιούν τον κίνδυνο της τα-

λαιπωρίας και το έμμεσο χαράτσι, όταν η εφορία 
μετακινηθεί στην Νάξο και γι’ αυτό συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 

Το μήνυμα έχει σταλεί και οι ανάλγητοι κυβερνώντες ψάχνουν  να βρουν φόρμουλα, 
ώστε να είναι και το σκυλί χορτάτο και η πίτα ολόκληρη.

Θα αναβληθεί, λένε, για ένα χρόνο η μεταφορά της Δ.Ο.Υ. στην Νάξο. Έστω και έτσι, ο 
αγώνας έχει αποτέλεσμα. Τίποτα δεν πάει χαμένο.

Εντυπωσιακή είναι η απουσία από τις κινητοποιήσεις των εκπροσώπων επαγ-
γελματικού φορέα της παραλιακής, παρά τις υποσχέσεις τους. Επίσης, εντυπωσιακή πα-
ραμένει η απουσία της επικεφαλής της αντιπολίτευσης  στο Δήμο Πάρου, αλλά και της 
αντιπολίτευσης της Αντιπάρου.

Ο κόσμος όμως που υποφέρει από αυτά και όλα τα άλλα μέτρα της κυβέρνησης, πρέπει 
να τους θυμάται και να τους… πληρώνει με το ίδιο νόμισμα της αδιαφορίας όταν έρθει η 
ώρα τους. 

Ήρθε η ώρα και του ΙΚΑ. Οι τέσσερις παλαιότεροι και έμπειροι υπάλληλοι απομα-
κρύνθηκαν. Ο ασφαλισμένος Παριανός ή Αντιπαριώτης θ’ αναγκαστεί να ταξιδεύει στη 
Νάξο για να κάνει τη δουλειά του και φυσικά, νέα ταλαιπωρία, νέα έξοδα. 

Θα πρέπει να μαζεύουμε τις εκκρεμότητές μας από ΟΑΕΔ – Εφορία – ΙΚΑ και να κά-
νουμε ένα ταξιδάκι στην Νάξο τέσσερις – πέντε ημέρες, να κρατάμε και κανένα πεντακο-
σάρικο, να χάσουμε στο μεταξύ και τα μεροκάματά μας  ή να κλείσουμε τα μαγαζιά μας 
για να εξυπηρετηθούμε.

Ποιος άραγε σκέφτηκε ότι τα νησιά πρέπει να χρηματοδοτούν την αγορά της Νάξου με 
400 – 500 χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα;

Ολοκληρώνονται οι συγκεντρώσεις στα χωριά που γίνονται από το συντονιστικό 
όργανο των φορέων του νησιού για τα θέματα υγείας.  Τελευταία αυτή της Αντιπάρου. 

Η συνέχεια είναι δύσκολη, ο αγώνας είναι μακρύς, γι’ αυτό χρειάζεται όλοι μαζί να πο-
ρευτούμε δυναμικά για να έχουμε αποτέλεσμα. 

Όταν με το νέο μνημόνιο περικόπτουν κι’ άλλο τις δαπάνες για την υγεία, όταν ο ΕΕΟΠΥ 
περιμένει χρήματα για να πληρώσει νοσοκομεία – φάρμακα, χρέη προς ιδιώτες και όταν 
η Τρόικα δεν δίνει χρήματα, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Κατάρρευση του 
συστήματος υγείας.

Η μόνη διέξοδος, ο δικός μας αγώνας με πίστη, με αποφασιστικότητα και επιμονή. 
Μόνο έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα. 

Το συντονιστικό στη νέα συνεδρίασή του την Τρίτη θα πάρει τις αποφάσεις του.

Τα τουριστικά γραφεία παλεύουν για να έχουν καλά αποτελέσματα στον τομέα 
της κρουαζιέρας για τη νέα τουριστική σεζόν. Αισιόδοξο νέο μέσα στην καταχνιά της πε-
ριόδου.

Όμως, ποια είναι η υποδομή του νησιού μας για να υποδεχτεί περισσότερα κρουαζιε-
ρόπλοια;

Οι εξαγγελίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τα ναύδετα και την αίθουσα υποδο-
χής στο λιμάνι, σε ποιο σημείο βρίσκονται;

Μήπως ο κ. Γαβαλάς πρέπει να μας ενημερώσει πριν δούμε τα κρουαζιερόπλοια ν’ 
αλλάζουν λιμάνι; 

Κ.Ο.Β. Πάρου του 

Τι είναι και τι δεν είναι Aριστερά σήμερα;
Διαβάστε-σκεφτείτε-προβληματιστείτε.
Η Αριστερά, στο μυαλό του καθενός, είναι πολλά πράγματα. Είναι κοινωνική ευαισθησία, 

είναι κοινωνική φροντίδα. Είναι πολιτισμός, αλληλεγγύη, ειλικρίνεια. Είναι σοβαρές προτά-
σεις, τεκμηριωμένες προτάσεις. Είναι ευθύνη, ανιδιοτέλεια, θυσία.

Αριστερά όμως που δεν εμπνέει, που δεν παρακινεί, που εξασφαλίζει ψήφο ανοχής ή 
βαριεστιμάρας, ή ψήφο τιμωρίας προς τους άλλους, ή ακόμη και ψήφο εξουσιοδότησης δεν 
είναι αριστερά. Αριστερά χωρίς ενεργό λαό, δεν μπορεί να υπάρξει.

Η Αριστερά αν θέλει να σώσει την χώρα, τον λαό αλλά και να προστατέψει τον εαυτό της, 
οφείλει να απαιτήσει από τους νομιμόφρονες πολίτες να μην είναι νομιμόφρονες πολίτες. Να 
αμφισβητούν, να διεκδικούν, να επιβάλουν, να κατακτούν. Να πάψουν να επαναπαύονται και 
να γίνουν μαχητές στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου για την κατάκτηση καλύτερης ζωής, 
αξιοπρέπειας και ποιότητας.

Από τηλεθεατές να γίνουν φρουροί, από απαθείς να γίνουν καχύποπτοι, από καταναλωτές 
απαιτητικοί, δημιουργοί. Από οκνηροί, περίεργοι για κάθε τι. Από προβλέψιμοι, απρόβλεπτοι. 
Από ηττοπαθείς, νικητές.

Αριστερά που δεν εκπαιδεύει, δεν παρακινεί, δεν εμπνέει, δεν πυροδοτεί το μυαλό του 
κόσμου, δεν είναι αριστερά.

Αριστερά που δεν πατά στα βήματα όλων αυτών που βγήκαν στους δρόμους, στις εμπει-
ρίες των παλαιότερων, αλλά και στα λάθη του παρελθόντος δεν είναι αριστερά.

Αριστερά που επαναπαύει, που καθησυχάζει το λαό, τον κρατά σβηστό, δείχνει να μην τον 
πολυθέλει στα πόδια της ή δείχνει να μην ξέρει τι να τον κάνει, επειδή και η ίδια δεν ξέρει τι 
θα κάνει, δεν είναι Αριστερά.

Αριστερά δεν μπορεί να είναι η διαχείριση πλαισίων που άλλοι έχουν βάλει. Αριστερά 
είναι αυτή που αλλάζει το πλαίσιο, για την ακρίβεια αλλάζει τα φώτα του πλαισίου...

Αριστερά τέλος χωρίς ρήξη με τις αιτίες των προβλημάτων και όχι με τα αποτελέσματα 
δεν είναι αριστερά.

Μπορεί να είναι κάτι άλλο, κάτι χρήσιμο, κάτι γενικώς καλό αλλά δεν είναι αριστερά.
Αριστερά χωρίς αμφισβητήσεις, ανατροπές, ακόμη και του εαυτού της, είναι οτιδήποτε 

άλλο εκτός από αναγκαία.
Σήμερα η Αριστερά καλείται και πρέπει να καταργήσει τον βάρβαρο καπιταλισμό. Αλ-

λιώς ο καπιταλισμός θα καταργήσει και θα καταπιεί την αριστερά και κυρίως τον λαό.  Πα-
ραδείγματα πάμπολλα...

Τέλος απευθυνόμαστε και στους «φίλους» μας. Αυτούς που μας συμβουλεύουν... «για το 
καλό μας». Αυτοί που μας λένε ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται ούτε στην Δευτέρα Παρουσία. 
Αυτοί που μας λένε να δείξουμε κατανόηση...να βάλουμε νερό στο κρασί μας...να αλλάξουμε 
λίγο τις θέσεις μας, την τακτική μας, τη στρατηγική μας, τη Γραμματέα μας, τη γλώσσα μας...
για να κυβερνήσουμε μαζί με την υπόλοιπη αριστερά. Τώρα είναι η ευκαιρία λένε. Απαντάμε. 
Η ιστορία έχει την ανάγκη να υπάρχει κάποιος που να λέει την αλήθεια γυμνή και σκληρή κι 
ας προτιμά κάποιες φορές ο κόσμος τις εύπεπτες αυταπάτες.

Αν αλλάξουμε και κάνουμε αυτά που μας προτείνουν, δε θα είμαστε πια εμείς, αλλά θα 
γίνουμε οι «χρήσιμοι του συστήματος». Ενός συστήματος που έχει βαθειά τις ρίζες του στην 
αδικία, στην εκμετάλλευση και στην εξυπηρέτηση αυτών που το έφτιαξαν. Αυτό όμως δεν 
είναι στις επιλογές μας... 



Φίλε επαγγελµατία,

στην καθηµερινή ζωή το δούναι+λαβείν
είναι ΚΑΝΟΝΑΣ στην επικοινωνία και την προβολή.
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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

κ: 6977 997925 & 6973 047502

e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.grgraphic & web design

www.dounai-lavein.gr


