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Ανησυχία και
προετοιμασία αγώνων

Επί τάπητος τα ζητήματα της παιδεία στην Πάρο

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Παροικία (πλησίον Εθνικής), τηλ.: 22840 22734

Καλές
Γιορτές!

Νέα δικαστική απόφαση υπέρ των πολιτών
για το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ

«Απαγορεύεται
η διακοπή ρεύματος»

Νέα δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της Σύρου, 
είναι υπέρ των πολιτών που προσέφυγαν στα δικαστήρια, 
για τη μη διακοπή του ρεύματος, λόγω μη πληρωμής του 
φόρου μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δημοσιεύουμε 
το δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου που 
αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση.

«Στις 7/12/2011 κατατέθηκαν από τρεις αναξιοπαθού-
ντες συμπολίτες μας στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου  
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για τη μη διακοπή της ηλε-
κτροδότησης από την Δ.Ε.Η. λόγω της μη πληρωμής του 
τέλους ακινήτων (χαράτσι). Οι αιτήσεις αυτές συντάχθηκαν 
από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και κατατέθη-
καν και συζητήθηκαν από τους αιτούντες.

»Στη συζήτηση του αιτήματος της προσωρινής διατα-
γής την 8/12/2011 ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου άσκησε 
υπέρ των αιτούντων προφορική παρέμβαση. Ο Δικαστής 
αφού άκουσε τα διάδικα μέρη και τον παρεμβαίνοντα 
υπέρ των αιτούντων Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου έδωσε 
την προσωρινή διαταγή υπέρ τους, η οποία κατά λέξη έχει 
ως εξής: «και ενόψει της φύσης της σύμβασης ως ιδιωτι-
κής και η οποία γίνεται στα πλαίσια ιδιωτικών συναλλαγών 
λαμβανομένου υπ΄όψιν και του ποσοστού κέρδους 0,25% 
περίπου από την καταβολή του ειδικού τέλους, συνάγεται 
ότι η διαφορά είναι ιδιωτική και κατά συνέπεια υφίσταται 
αρμοδιότητα ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της βλάβης. Προσωρινά και μέχρι την συζήτηση της αίτη-
σης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την κατωτέρω 
ορισθείσα δικάσιμο, απαγορεύει στην καθ΄ης  να προβεί 
σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας του αιτούντος».

»Η συζήτηση έχει οριστεί για  την 9/2/2012, μέχρι τότε 
απαγορεύεται η ΔΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση 
στους τρεις αιτούντες».

Επί ποδός είναι η Ένω-
ση Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων Πάρου, καθώς 
τα προβλήματα στη σχολι-
κή κοινότητα είναι αρκετά 
και δεν δίνονται λύσεις. 
Ελλείψεις εκπαιδευτικών 
(κυρίως στην Δευτεροβάθ-
μια), ελλείψεις βιβλίων, ο 
εμβολιασμός των παιδιών 
σε εκκρεμότητα (δεν έχουν 
έρθει ούτε τα εμβόλια, αλλά 
ούτε παιδίατρος υπάρχει), 
το επίμαχο ζήτημα με την 
ξένη γλώσσα, αλλά και φαι-
νόμενα που αρχίζουν ν’ αναπτύσσονται στα σχολεία και είναι 
ανησυχητικά. Κυρίως όμως ανησυχεί την Ένωση Γονέων 
και κατ’ επέκταση και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμό-
νων, η πορεία των έργων, επέκταση 2ου Δημοτικού σχολεί-
ου Παροικίας και η ανέγερση του 2ου Γυμνάσιου της πόλης, 
μετά και τις φήμες ότι τα δύο αυτά έργα απεντάχθηκαν. 

Με αφορμή και αυτές τις φήμες, η Ένωση Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεμόνων Πάρου, απαιτεί ενημέρωση και λύσεις. 
Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου  Λ. Κοντό, ζητεί να πραγματοποιηθεί θεματικό Συμβού-
λιο για τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Στην επιστολή αναφέρεται:  Αγαπητέ κ. πρόεδρε, μετά 
από απόφαση της Γ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & 
Κηδεμόνων την Τετάρτη 30/11/11,ζητάμε θεματικό Δημοτι-
κό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα 

που απασχολούν τη σχολική 
κοινότητα  του νησιού μας. Θέ-
λουμε να σας επισημάνουμε 
ότι το αίτημά μας αυτό οφείλε-
ται στη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου,  στις 11-11-
11, με πρώτο θέμα: «Συζήτηση 
επί θεμάτων που απασχολούν 
τις σχολικές μονάδες (Γυμνα-
σίου Πάρου και 2ου Δημοτι-
κού σχολείου Παροικίας ) και 
προβλήματα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία», στην οποία 
αφενός δεν αφιερώθηκε ο 
απαιτούμενος χρόνος για την 

ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων,  αφετέρου αποφάσεις 
δεν ελήφθησαν…

»Σας αναφέρουμε ενδεικτικά προβλήματα της σχολικής 
μας κοινότητας, για τα οποία είμαστε σίγουροι ότι είστε ενήμε-
ρος: Παιδίατρος – Κέντρο υγείας, Προληπτικοί εμβολιασμοί, 
Κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων, Ελλείψεις 
εκπαιδευτικών, Ελλείψεις βιβλίων, Κατάργηση 2ης ξένης 
γλώσσας στο Γυμνάσιο, Λειτουργία δημοτικών σχολικών 
επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Εξεύρεση οι-
κονομικών πόρων για την παιδεία πέραν των προβλεπομέ-
νων. 

»Η παραπάνω απόφαση συνοδεύεται από τις υπογραφές 
των μελών – γονέων του νησιού μας που συμμετείχαν στην 
Γενική Συνέλευση. Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες».

συνέχεια σελ.5

Χρόνια Πολλά!

ΚΑΝΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 22840 52623

Σας προσκαλούµε να γευτείτε τα υπέροχα πιάτα µας µέσα σε ένα µοναδικά όµορφο περιβάλλον.
Απολαύστε λαγό στιφάδο, ζαρκάδι, ελάφι, αρνάκι, αγριογούρουνο στη γάστρα,

ψηµένο στον ξυλόφουρνο, πολίτικες λιχουδιές, εκλεκτό κρασί και µοναδικές ποικιλίες µπύρας!
Σας περιµένουµε για τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς!

Π Ρ Ο Σ Ι Τ Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ

Asteras Paradise Hotel  |  5ο χιλ. Νάουσα - χωριά

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΠΙΑΤΑ!
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 191
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Δημήτρης Αρκουλής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος 
(Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, 
Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, 
Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant 
Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Au-
diophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, 
Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. 
Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market 
Ζωοδ. Πηγή - Μπίντικας.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, 
φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», 
Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα, 
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, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου 
Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας 
στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

του Χρίστου Γεωργούση

Υπέρ ευκρασίας αέρων
Υπέρ του διαφυλαχθήναι την χώραν από λοιμού, λιμού, 
σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, δέεται ο ιερέας 
στην εκκλησία. Μας καλεί σε προσευχή υπέρ ευκρασίας 
αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρη-
νικών. Την ξηρασία του καιρού ικετεύουμε να διαλύσει η 
θεία χάρη της δρόσου. 
Σαμάνοι, προφήτες, ραβδοσκόποι και μάγοι χτυπούν αλλού 
ειδικά τύμπανα τελετών, χορεύουν το χορό της βροχής, 
βρίσκουν ξόρκια να εξευμενίσουν τα σύννεφα. Έρχονται 
καταστροφές να δείξουν πόσο αδύναμοι και ευάλωτοι εί-
μαστε στις διαθέσεις της φύσης. Ινδονησία, Ιαπωνία, ένας 
μέγας δράκος φόβος βγάζει φωτιές απ’ το στόμα του. Απει-
λεί η φύση και δείχνει τα δόντια της, φοβερίζουν όμως και 
οι άνθρωποι με τα  πολυκέφαλα τέρατα της αγοράς. Μας 
απειλούν κι εδώ οι δικοί μας με τα καμώματά τους. Υπέρ 
του διαφυλαχθήναι την χώραν απ’ όλους αυτούς τους φό-
βους…
Στέρεψε το αθάνατο νερό, εξατμίστηκε ο παλιός αγιασμός, 
απέσβετο το λάλον ύδωρ, και ικέτες εμείς κάτω από ακατά-
δεχτα σύννεφα παρακαλούμε μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής 
μας να βρέξει. Προσδοκώντας να ξανανιώσει το ζων ύδωρ 
πηγών και πηγαδιών και να φυσήξει καινούρια πνοή ομορ-
φιάς και ζωής.
Με το νερό των νεφών θα λιώσουν οι πετρωμένοι φόβοι, 
τα δόρατα των πικραλίδων θα βρουν πιο μαλακό χώμα να 
τρυπήσουν τη φλούδα της γης και ν’ ανατείλουν στο φως, 
γεμίζοντας τις πλαγιές των λόφων με χειμωνιάτικο κίτρινο.
Τα στέγνωσε όλα ο στέρφος βοριάς, μαράθηκαν τα όσα ή-
ταν να πούμε προσδοκώντας διαρκώς μιαν ασυγκράτητη 
άνοιξη στη χλωρίδα της καρδιάς μας. Δεν κύλησαν τα νερά 
του χειμάρρου και δεν έλαμψαν καινούριες λέξεις να μι-
λήσουμε. Τα φυλαγμένα της καρδιάς, τα «αχ» και τα «γιατί» 
δεν κατηφόρισαν προς τη θάλασσα, έμειναν να πονούν ακί-
νητες, σιωπηλές και διψασμένες οι επιθυμίες όλες.
Μέσα στην ξεραΐλα πού να γυαλίσουν σταγόνες στον άνεμο 
να παίξει κρυφτό το ουράνιο τόξο, πού να αναβλύσει νε-
ρό να νιφτούν και να γυαλίσουν οι χαλαζίες στα χωράφια, 
πώς να φυτρώσουν λέπια στις ψαρόπετρες. Αποστάσαμε 
περιμένοντας να σπάσουν τα πιθάρια της σιωπής ελευ-
θερώνοντας φυλακισμένους ήχους και οσμές κρυμμένες 
του χώματος. Πάει καιρός που δεν είδαμε να βοσκούν στη 
νεογέννητη χλόη σαλιγκάρια με υψωμένες κεραίες, να 
σεριανούν με τις ομπρέλες τους μανιτάρια, να μαζεύουν 
λάσπη πολλά ζωύφια για τις φωλιές τους. 
Άδεια τα φύλλα της φραγκοσυκιάς δεν στέρνιασαν νερό 
να κατεβούν τα πουλιά να ξεδιψάσουν, δεν γέμισαν οι νε-
ρόλακκοι να σιγουρευτούν οι βάτραχοι, δεν γλύκαναν τα 
γλυφά νερά, δεν ξαρμύρισαν τα ύδατα της θαλάσσης. Διψα-
σμένες οι Νύμφες κι όλα τα ξωτικά των νερών στις σπηλιές 
και τους λόφους ενώνουν τις προσευχές και τα ξόρκια τους 
σε μουσικές ικεσίας. Έμεινε μπόλικη σκόνη στην ψυχή μας 
κατακαθισμένη και μακάρι να τις ξεπλύνει νερό βροχής κα-
θαρό.
Υπέρ του εισακούσαι της φωνής της δεήσεως ημών…

ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Εμπορ/κός Σύλλογος
Πάρου – Αντιπάρου

Μείωση
ετήσιας 
συνδρομής

Ο Πρόεδρος και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του 
Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου -Αντιπά-
ρου ενημερώνουν τα μέλη 
τους,  ότι κατά τη συνεδρία-
ση που πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Νοεμβρίου αποφα-
σίστηκε  να μειωθεί η ετή-
σια συνδρομή του Συλλό-
γου από 30 ευρώ στα 20 
ευρώ. 

Επίσης το συμβούλιο 
αποφάσισε να καταθέσει 
αίτημα στους Δήμους Πά-
ρου και Αντιπάρου,  με το 
οποίο θα ζητάει μείωση 
δημοτικών τελών των κα-
ταστημάτων. Η παραπάνω 
πρόταση συζητήθηκε εκτός 
ημερήσιας διάταξης μετά 
από αιτήματα μελών του 
Συλλόγου και το διοικητικό 
συμβούλιο γνωρίζοντας την 
οικονομική κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται όλοι οι 
έμποροι και οι επιχειρημα-
τίες των νησιών μας, απο-
φάσισε να  στηρίξει αυτήν 
την πρόταση.

Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Έντονη δραστηριότητα
Δελτίο Τύπου για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 

– Νοέμβριο, εξέδωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη, κατά την 
οποία διαφαίνεται η έντονη δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με αυτό, πάνω από 250 νέα βιβλία είναι έτοι-
μα προς δανεισμό! 

Η φετινή παραγγελία περιλαμβάνει τίτλους από όλους 
τους τομείς ενδιαφερόντων με ιδιαίτερη έμφαση στην λο-
γοτεχνία και στην Κλειστή Συλλογή, δηλαδή στη συλλογή 
εκείνη που αφορά σε Παριανά και Κυκλαδικά θέματα. Οι 
τίτλοι της Κλειστής Συλλογής, σύνολο 36 βιβλία, αγορά-
σθηκαν και δωρίθηκαν στη βιβλιοθήκη με την οικονομική 
συμβολή του Συλλόγου Φίλων και των δωρεών 4 ατόμων 
– Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλου, Κ. Ροκονίδα, Μ. Ρουμπά-
νου, Α. Κάγκανη - που κατατέθηκαν  στον Σύλλογο Φίλων 
εις μνήμην του Γιάννη Γκίκα.

Τα σχολεία που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη:
Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Δ’ τάξη του Δημοτικού Αγκαι-

ριάς με συνοδό τον εκπαιδευτικό Θοδωρή Ξανθόπουλο.
Στις 14 Οκτωβρίου,  η Γ1’ τάξη του 1ου Δημοτικού Πα-

ροικίας με συνοδό την κ. Εύη Μπατσούρη.
Στις 31 Οκτωβρίου,  η Β1’ τάξη του 2ου Δημοτικού Πα-

ροικίας με συνοδό την κ. Σωτηρία Μπακράκη. 
Στις 30 Νοεμβρίου, σύσσωμο το Γυμνάσιο Αντιπάρου 

για μια πρώτη επαφή με το χώρο με την υπόσχεση πως 
θα ξανάρθουν για λεπτομερή ξενάγηση στον τρόπο χρή-
σης της βιβλιοθήκης.

Για όσους θέλουν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη, δεν 
έχουν παρά να κλείσουν 
ραντεβού στο 22840-28233 
ή στο  vivl-parou@sch.gr. 

Η βιβλιοθήκη σε αριθ-
μούς:

Δανεισμοί υλικού: 984, 
ερωτήσεις που απαντήθη-
καν: 252, Άτομα που εξυ-
πηρετήθηκαν: 1.975, δια-
δανεισμοί: 1.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα
που εξαπατούσε χρήστες διαδικτύου

Προσοχή στα
παραπλανητικά
μηνύματα

Εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος διεθνές οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο εξαπατούσε 
χρήστες του διαδικτύου, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματι-
κά ποσά.

Χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την εκταμίευση με-
γάλων χρηματικών ποσών από «δήθεν» κληρονομιές ή 
κέρδη από συμμετοχή σε διεθνή τυχερά παιχνίδια.

Σε μία μόνο περίπτωση κατάφερε να εξαπατήσει 
58χρονο ημεδαπό και να του αποσπάσουν το χρηματικό 
ποσό των 203.960 ευρώ.

Συνελήφθησαν πέντε (5) αλλοδαποί, μέλη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης και αναζητούνται άλλοι τρεις (3) αλ-
λοδαποί. 

Ειδικότερα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διε-
ρευνούσε δεκάδες καταγγελίες ημεδαπών και αλλοδα-
πών για δραστηριοποίηση στη χώρα μας οργανωμένης 
εγκληματικής ομάδας, που έστελνε, ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα (e-mails) σε χρήστες του διαδικτύου, για την εκτα-
μίευση υπέρογκων χρηματικών ποσών από «δήθεν» 
κληρονομιές ή κέρδη από συμμετοχή σε διεθνή τυχερά 
παιχνίδια. Με τη μέθοδο αυτή κατάφεραν σε αρκετές πε-
ριπτώσεις, να εξαπατήσουν σημαντικό αριθμό χρηστών 
του διαδικτύου και να τους αποσπάσουν μεγάλα χρημα-
τικά ποσά.

Πρόσφατα, σε ανάλογη περίπτωση, 58χρονος ημεδα-
πός κατήγγειλε ότι τον Μάρτιο του 2010 έλαβε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από άτομο το οποίο ισχυ-
ριζόταν ότι ο πατέρας του, στην Ακτή Ελεφαντοστού της 
Αφρικής, τον είχε ορίσει ως μοναδικό κληρονόμο χρη-
ματικού ποσού (11.500.000) δολαρίων, υπό τον όρο να τα 
επενδύσει εκτός της επικράτειας της Αφρικής. 

Με βάση τους ισχυρισμούς αυτούς, ο αποστολέας του 
μηνύματος ζητούσε τη βοήθεια του καταγγέλλοντα, προ-
κειμένου να μεταφερθούν τα χρήματα της κληρονομιάς 
σε δικό του τραπεζικό του λογαριασμό, ώστε να μπορεί 
στη συνέχεια να τα εκταμιεύσει, υποσχόμενος ως αμοιβή 
ανάλογο χρηματικό ποσό.

Μετά από αλλεπάλληλες ανταλλαγές μηνυμάτων και 
τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι δράστες προκειμένου να 
πείσουν τον καταγγέλλοντα, του απέστειλαν μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου «δήθεν» τίτλους τραπεζικών 
ιδρυμάτων της Αφρικής, στους οποίους αναγράφονταν 
το όνομα του, ως δικαιούχο του χρηματικού ποσού της 
κληρονομιάς.  Με τη μέθοδο αυτή και προκειμένου να 
«ολοκληρωθεί» η διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων, 
κατάφεραν να του αποσπάσουν διαδοχικά, με διάφορες 
προφάσεις, το χρηματικό ποσό των (203.960) ευρώ. Τα 
χρήματα παρέδιδε ο καταγγέλλων σε κατάστημα ταχυμε-
ταφοράς χρημάτων στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ενός εκ των 
μελών του κυκλώματος, με προορισμό την Ακτή Ελεφα-
ντοστού, πλην όμως τα μέλη του κυκλώματος τα εκταμί-
ευαν άμεσα στην Αθήνα.

Από τη Δίωξη, μετά από επικοινωνία του καταγγέλλο-
ντα με τους δράστες, κανονίστηκε συνάντηση μαζί τους 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, προκειμένου να τους 
παραδώσει 9.800 ευρώ, ως «δήθεν» επιπλέον έξοδα με-
ταφοράς του χρηματικού ποσού της κληρονομιάς. 

Στην προκαθορισμένη συνάντηση προσήλθαν δύο (2) 
αλλοδαποί (49χρονος Νιγηριανός και 37χρονος υπήκοος 
Καμερούν), οι οποίοι αφού έλαβαν τα προσημειωμένα 
χαρτονομίσματα, συνελήφθησαν από κλιμάκιο της Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Ακολούθησε έρευνα στο κατάστημα ταχυμεταφοράς 
χρημάτων ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, στο 
οποίο συνελήφθησαν άλλα τρία μέλη της εγκληματικής 
ομάδας (υπήκοοι Ερυθραίας ηλικίας 27, 31 και 22 ετών), 
οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι λειτουργίας του καταστήματος.

Από την έρευνα στο κατάστημα και στις οικίες των 
συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος 
καρτών κινητής τηλεφωνίας διαφόρων κατόχων, εννέα 
(9) συσκευές κινητών τηλεφώνων, πλήθος διαβατηρίων 
πλαστών και μη, τρεις (3) ταυτότητες  Ελληνικών Αστυ-
νομικών Αρχών και 3 βελγικών αρχών, 40 ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, ένας φορητός Η/Υ και ένας (1) εσωτερικός 
σκληρός δίσκος, πλήθος αιτήσεων πολιτικού ασύλου και 
αδειών παραμονής αλλοδαπών, μαζί με σφραγίδες από 
ελληνικές και αλλοδαπές Αρχές, ένας κόπτης ακριβείας 
για φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων, το χρημα-
τικό ποσό των 1700 ευρώ, πιστωτικές κάρτες διαφόρων 
τραπεζών, ένα βιβλιάριο τραπεζικών καταθέσεων και 
τρεις κάρτες συναλλαγών, σε ειδική βαλίτσα υπήρχαν 
εμφανώς πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα και πλήθος 
λευκών χαρτιών με ανάγλυφη αποτύπωση του χαρτο-

νομίσματος των πεντακοσίων (500) και των εκατό (100) 
ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν αποσταλεί 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργα-
στηριακή εξέταση και διερεύνηση των  ηλεκτρονικών αλ-
ληλογραφιών και επικοινωνιών, μέσω των οποίων διακι-
νούντο οι απατηλές επιστολές προς τους ανυποψίαστους 
χρήστες του διαδικτύου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, με τις κατά περίπτωση κατηγορίες, της 
εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογρα-
φίας, της κλοπής και παραβάσεων της νομοθεσίας περί 
αλλοδαπών, ενώ αναζητούνται άλλα τρία (3) μέλη του κυ-
κλώματος. 

Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις 
εξαπάτησης πολιτών, μέσω διαδικτύου, ενώ εκτιμάται ότι 
τα μέλη του κυκλώματος είχαν αποκομίσει από την πα-
ράνομη δραστηριότητα τους, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 
Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώθηκε η Επιτροπή Καταπολέμη-
σης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, η μέθοδος αυτή της διαδικτυακής 
απάτης, γνωστή και ως «Νιγηριανές Επιστολές», απο-
τελεί παγκόσμιο φαινόμενο, με μεγάλο αριθμό θυμάτων 
στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, 
οι πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, παρακαλούνται να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πείθονται από τέτοια 
«δελεαστικά» μηνύματα και να ενημερώνουν άμεσα τη 
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προωθώντας τα μηνύ-
ματα αυτά στο e-mail ccu@cybercrimeunit.gr, αλλά και 
τηλεφωνικά στην 24ωρη γραμμή καταγγελιών 11012.
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Ανοίξτε και φέτος την πόρτα σας
στον εγκυρότερο επαγγελµατικό οδηγό

Ελέγξτε τα στοιχεία σας, επιλέξτε το κατάλληλο µέγεθος για την προβολή σας

και                                                                                 επενδύστε στην ορθή επικοινωνία σας!

2012-2013
τ:22840 53555 e:info@typoparos.gr

Δήμος Πάρου

Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο Δήμος Πάρου οφείλει να προβεί στην κατάρτι-
ση επιχειρησιακού προγράμματος που να περιλαμβάνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητές 
του για την χρονική περίοδο 2011-2014.

Σκοπός του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η διατύπωση του αναπτυξιακού ορά-
ματος και ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων του Δήμου για την προώθηση της οικο-
νομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξής του.  

Επειδή κρίνεται πολύ σημαντική η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών της Πάρου, έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (www.paros.gr) σχετικό ερωτηματολόγιο 
προκειμένου όποιος επιθυμεί να υποβάλλει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις προτάσεις του 
στη διεύθυνση grafeiodimarhou@paros.gr ή στο fax: 2284022078. Καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προτάσεων είναι η 23η Δεκεμβρίου 2011.

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάρο με το γραμματέα της ΚΠΕ Δ. Βίτσα

Αντίσταση, Ανυπακοή, Αλληλεγγύη 
στην Κυβερνητική λαίλαπα

Σε ανοικτή εκδήλωση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην Πάρο στις 10 Δεκεμβρίου, με 
την παρουσία και των μελών της ΠΣΕ 
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, πε-
ριφερειακού συμβούλου Ν. Αιγαίου 
και Γιώργου Παπανικολάου, μέλους 
της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου 
Κυκλάδων, μίλησε ο Δημήτρης Βίτσας, 
γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ και μέλος 
της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο  Δ. Βίτσας κάνοντας αναφορά 
στην πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής της 
Ευρώπης, τόνισε ότι «η Σύνοδος κα-
τέληξε σε ακόμα πιο σιδερένια δημο-
σιονομική πειθαρχία, που προβλέπει 
την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων 3% δημόσιο έλλειμμα, 3% πληθωρισμός και 60% δημόσιο 
χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων στις χώρες που δεν θα εκπλη-
ρούν τα παραπάνω κριτήρια. Η πολιτική αυτή, είπε,  προϋποθέτει λιτότητα διαρκείας με ακόμη 
μεγαλύτερη περικοπή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών. Είναι σίγουρο ότι έτσι, 
διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος της ύφεσης, δηλαδή περικοπές εισοδημάτων, περαιτέρω βά-
θεμα της ανεργίας, διόγκωση του χρέους. Δηλαδή, τόνισε, βρισκόμαστε  σ’ ένα διαρκές βαρέλι 
θυσιών χωρίς πάτο και χωρίς καμιά προοπτική διεξόδου.

Ένα πρόβλημα, που όπως είπε, αφορά όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως 
το πειραματόζωο και αναρωτήθηκε: Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, το ζήτημα είναι τι κά-
νουμε εμείς, τι απαντάει η Αριστερά, για να προσθέσει: «Καταρχήν λέμε Αντίσταση, Ανυπακοή, 
Αλληλεγγύη. Αντίσταση και Ανυπακοή σε αντισυνταγματικά και αντιλαϊκά μέτρα όπως είναι το 
χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, αλληλεγγύη απέναντι στα ασθενέστερα στρώματα και στους ανέργους 
με διάφορες μορφές που εκδηλώνονται από πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα (κοι-
νωνικά ιατρεία, εκπαιδευτικά μαθήματα, ανταλλακτικό εμπόριο κλπ). Στη θέση των άδικων και 
αντικοινωνικών χαρατσιών, αντιπροτείνουμε την επιβολή έκτακτων φόρων στους έχοντες και 
κατέχοντες που μπορούν να αντισταθμίσουν τα προσδoκώμενα έσοδα. Φορολογία στις μεγά-
λες περιουσίες, στο ποντοπόρο εφοπλιστικό κεφάλαιο, στην εκκλησιαστική και πατριαρχική 
περιουσία, δραστική μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών… Ζητάμε άμεση προσφυγή στη 
λαϊκή ετυμηγορία και προτείνουμε μια άλλη κυβέρνηση με πυρήνα τις δυνάμεις της Αριστε-
ράς». 

Τέλος ανέφερε ότι, αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε πέντε (5) άξονες: α) 
μονομερή καταγγελία του μνημονίου και των συμβάσεων που το συνοδεύουν β) αναδιανομή 
του πλούτου μέσα από ριζική φορολογική μεταρρύθμιση και χτύπημα της φοροδιαφυγής γ) 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και διαμόρφωση αναπτυξιακών δομών μέσα από 
επιλεγμένες κατευθύνσεις σε κλαδικές πολιτικές (αγροτική οικονομία, ποιοτικός τουρισμός, 
ελαφρά μέταλλα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α.) 
δ) πολιτική διεθνών συμμαχιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ε) αντιμετώπιση του 
χρέους με διεκδίκηση διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους μέσα και από λογιστικό έλεγχο.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι «πρέπει ν’ αλλάξει ριζικά μέσα από την κατάργηση των 
συνθηκών της και την επανίδρυσή της με στόχο τη θεσμοθέτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής της 
δομής και της νομισματικής της πολιτικής. 

Με τη σειρά του, ο Ν. Συρμαλένιος τόνισε ότι μέσα από τη θέση της παράταξής του στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, αντιστέκονται  στα ανάλγητα μέτρα της κυβέρνησης και 
της τρόϊκας και αγωνιζόμαστε για την προώθηση ενός εναλλακτικού σχεδίου οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης για την περιοχή μας. Εξέφρασε επίσης την άποψη, ότι «μετά από ένα 
χρόνο από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επιβεβαιώνεται η θέση τους, ότι ο Καλλικράτης απο-
τελεί την εφαρμογή του μνημονίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωθεί στο 
ελάχιστο οι δυνατότητες συμμετοχής του λαϊκού παράγοντα». Ο κ. Συρμαλένιος αναφέρθηκε 
και στη μείωση των εσόδων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τόνισε, ότι η παράταξή του θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνίες για προώθηση λύσε-
ων στα προβλήματα των νησιών. Ειδικότερα στην Πάρο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με 
τα αιτήματα άμεσης προώθησης των έργων του Β’ Δημοτικού Σχολείου και του Γ’ Γυμνασίου, 
ενώ για άλλη μια φορά αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα του Κέντρου Υγείας.  

Τέλος ο Γ. Παπανικολάου, ανέφερε ότι στα νησιά μας, το ποσοστό μαύρης και ανασφάλι-
στης εργασίας φθάνει περίπου το 70%. Αυτό, πέραν των άλλων, επιφέρει τεράστια απώλεια για 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, 
παραμένουν χωρίς στελέχωση, με αποτέλεσμα να διατηρούνται και να πυκνώνουν οι συνθή-
κες εργασιακής ασυδοσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Εξ’ άλλου, αναφερόμενος στους κοινωνικούς αγώνες του τελευταίου διαστήματος, είπε ότι 
βασικό όπλο αποτελεί η ενότητα στη βάση και η αλληλεγγύη. 

Λαϊκή Επιτροπή

Ο αγώνας κατά
των χαρατσιών
συνεχίζεται…

Περισσότεροι από 120 συμπολίτες μας δεν 
πλήρωσαν το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, παρά μόνο 
το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του ρεύματος μαζί με τα πάγια τέλη. 

Εκπρόσωποι της Λαϊκής Επιτροπής, συγκέντρωσαν τις υπεύθυνες δηλώσεις προς τη ΔΕΗ, 
στις οποίες εξηγούν ότι δεν πληρώνουν το χαράτσι, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, 
αλλά και γιατί το θεωρούν άδικο και καταχρηστικό και τη Δευτέρα το μεσημέρι 12 Δεκεμβρίου, 
τις προσκόμισαν στα γραφεία της ΔΕΗ, στον Περιφερειακό της Παροικίας. 

Η υπεύθυνη της εισπρακτικής υπηρεσίας αρνήθηκε να τις παραλάβει, σύμφωνα με την 
οδηγία από τον προϊστάμενό της, ο οποίος βρίσκεται στην Σύρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε με έναν από τους εκπροσώπους της Λαϊκής Επιτροπής, τον κ. Κ. Ροκονίδα, ο προ-
ϊστάμενος της εισπρακτικής υπηρεσίας της ΔΕΗ επανέλαβε την άρνηση της υπηρεσίας να 
παραλάβει τις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίστηκαν.

Ο κ. Ροκονίδας, ο οποίος χαρακτήρισε το χαράτσι, απαράδεκτο, παράνομο και αντιλαϊκό, 
ανέφερε ότι σε πολλές υπηρεσίες της ΔΕΗ, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, οι υπεύθυνες 
δηλώσεις έχουν παραληφθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, αποφασίστηκε ν’ ακολουθηθεί εξώδικος διαδικασία για την 
κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων προς τη ΔΕΗ. 
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Ο Α.Ο. Πάρου υποχρέωσε τον Πανθηραϊκό
στην πρώτη του ήττα

Πρώτο τρίποντο νίκης

Τους πρώτους του βαθμούς κατάφερε να πάρει στο 
Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς ο Α.Ο. Πάρου για την 6η αγω-
νιστική της Α’ κατηγορίας του ποδοσφαιρικού πρωταθλή-
ματος Κυκλάδων. Επικράτησε με 3-1 του Πανθηραϊκού 
-που προβάλει σαν ένα από τα φαβορί για την άνοδο- 
υποχρεώνοντας την ομάδα της Σαντορίνης στην πρώτη 
της ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι που δεν είχαν άλλα περιθώρια για απώ-
λειες βαθμών μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και 
κατάφεραν να προηγηθούν στο ημίχρονο με 2-0 με γκολ 
που σημείωσαν ο Αρκουλής στο 35’ και ο Τσόκα στο 41’.

Στο 51’ ο Ρενιέρης μείωσε για τον Πανθηραϊκό σε 2-1 
για να έρθει ο Γιουρτζίδης στο 72’ να σημειώσει το 3-1 και 
να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Από το 65’ ο Α.Ο. Πάρου αγωνίστηκε με 10 παίκτες 
λόγω αποβολής του Καβάλη.

Α.Ο. Πάρου: Χαριστός, Καβάλης, Μπάλιος (90’ Βελέ-
ντζας), Λένια, Πετρόπουλος, Καζακίδης, Αρκουλής, Κρώ-
νης (58’ Γιουρτζίδης Φ.), Δεφερέρας, Γιουρτζίδης Ν., Τσό-
κα (89’ Καλαμπαλίκης). 

Πανθηραϊκός: Ξαγοράρης, Μυλωνάς, Νομικός, Ρενιέ-
ρης, Γιαννακόπουλος, Κολούλι, Παναγιωτίδης, Κελλίδης 
Στ., Κελλίδης Γ., Μηνδρινός, Πέκα.

Στραβοπάτησε στη Σαντορίνη

Ήττα 2-1 για τον Νηρέα
Την ήττα με 2-1 στη Σαντορίνη από τη Θύελλα Καμα-

ρίου γνώρισε ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάουσας για την 6η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κυκλάδων. Η 
ομάδα της Πάρου θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον 
τον βαθμό της ισοπαλίας αν εκμεταλλεύονταν μια από τις 
πολλές κλασσικές ευκαιρίες που δημιούργησε.

Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους στο 23’ ο Λιγνός 
Β. και δέκα λεπτά αργότερα (33’) ο Αργυρός Γ. διπλασίασε 
τα τέρματα για την ομάδα του. Ο Νηρέας μείωσε στο 43’ με 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μοστράτου.

Θύελλα Καμαρίου: Μηνδρινός, Πάγια, Λιγνός Χ., Μυθο-
λιάκος, Ζώτος Ν., Γαλέος, Βλαβιανός, Καφίρης, Λιγνός Β., 
Δαμίγος, Αργυρός Γ.

ΑΜΕΣ Νηρέας: Παπαδάκης, Γκέμπορις, Τριπολιτσιώ-
της, Μπίμπα, Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Ρούσσος, Τέτλα, 
Σουλίδης, Κριζήκος, Μοστράτος.

Στον πλοίαρχο του Blue Star Delos

Παρέδωσαν συμβολικά 
δυο φανέλες του Νηρέα

Σε δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο ΑΜΕΣ Νηρέας Νάου-
σας την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 
αναφέρονται τα εξής: «Το Σάβ-
βατο 26/11/11 η ομάδα μας τα-
ξίδευσε με το Blue Star Delos 
από Πάρο για Σαντορίνη για 
να αγωνιστεί με την ομάδα του 
Πανθηραϊκού. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Σταύρος Τριπολιτσιώτης και οι αρχηγοί της ομάδας 
Γιώργος Μοστράτος και Μανώλης Δελημπαλταδάκης επι-
σκέφτηκαν την γέφυρα του πλοίου και αφού ευχήθηκαν στον 
πλοίαρχο Σπύρο Πεφάνη και στα μέλη του πληρώματος να 
είναι καλοτάξιδο αυτό το νέο πλοίο, στην συνέχεια του παρέ-
δωσαν 2 φανέλες της ομάδας με συμβολικά νούμερα. Η μια 
με το Νο9 που συμβολίζει την ημέρα άφιξης του πλοίου στον 
Πειραιά και η άλλη το Νο15 που συμβολίζει την ημέρα που 
ξεκίνησε τα δρομολόγιά του προς τα νησιά μας”.

Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ και τα μέλη του εύχονται στην 
εταιρεία καλά ταξίδια και την ευχαριστούν για την μακροχρό-
νια συμπαράσταση της σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Μπάσκετ
Τρία ματς για τον
Μαρπησσαϊκό στην Σύρο

Τρία παιχνίδια θα δώσουν δυο ομάδες του Μαρπησσα-
ϊκού (άνδρες και έφηβοι) αύριο Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 
και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στη Σύρο για το πρωτάθλημα 
μπάσκετ Κυκλάδων. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:
Σάββατο 17-12-2011: Μαρπησσαϊκός - Περιστεριώνας, 
Πανιώνιος – ΑΠΑΣ Φανάρια
Κυριακή 18-12-2011: Μαρπησσαϊκός – Περιστεριώνας,
Άρης – Μαρπησσαϊκός

Εκλογές αύριο στην ΕΠΣ Κυκλάδων

Δυο υποψήφιοι συνδυασμοί
Κατατέθηκαν στην ΕΠΣ Κυκλάδων δύο συνδυασμοί 

υποψηφίων, ενόψει των εκλογών της ΕΠΣΚ που θα 
πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 17-12-2011, για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. Αναλυτικά οι δυο συνδυασμοί:

ΠΑΓΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Επικεφαλής: ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Για το Δ.Σ.: ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΪΛΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΞΑΓΟΡΑ-
ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΖΑΤΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΑΜΠΑΚΟΥΡΗΣ 
ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την Ε.Ε.: ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 
ΙΩΣΗΦ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, 
ΨΑΡΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΝΩΝΕΙ
Επικεφαλής: ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Για το Δ.Σ.: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΒΡΟΥΤ-

ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΑ-
ΝΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΑ-
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την Ε.Ε.: ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΝΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΑ-
ΡΙΑ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ

Ρεπό: ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ

Ρεπό: ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6η αγωνιστική)
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 2-1
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: 3-1
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 0-1
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ: 2-0
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: 2-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ: 7-0
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ: 0-0
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002: 2-1
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ: 0-11

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑ-
ΓΑΙΑΣ

13 5 4 1 0 17 6

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑ-
ΡΩΝ

12 6 4 0 2 14 8

Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 10 6 3 1 2 16 6
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 7 4 2 1 1 7 7
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 5 6 2 1 3 7 12
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 0 4 0 0 4 2 15
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΝΑΞΟΥ

-1 5 1 0 4 11 20

Το σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ έχει -4 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 12 5 4 0 1 6 6
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 12 6 4 0 2 7 4
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 10 5 3 1 1 14 7
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 8 5 3 1 1 11 4
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 7 5 2 1 2 7 7
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 4 4 1 1 2 3 4
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 4 5 1 1 3 7 10
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 3 5 1 0 4 8 13
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ -1 4 0 1 3 3 11
Το σωματείο Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ έχει -2 βαθμούς. (μη προσέλευση σε αγώνα)
Το σωματείο Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΣΥΡΟΥ

10 4 3 1 0 29 2

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 9 4 3 0 1 8 4
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 8 4 2 2 0 16 3
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 4 4 1 1 2 5 11
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 2 4 0 2 2 1 10
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -4 4 0 0 4 0 29
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. Απόφαση υπ’ αριθμ. 
19/13-10-2011 Πειθαρχικής Επιτροπής
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. Απόφαση υπ’ αριθμ. 
24/2-12-2011 Πειθαρχικής Επιτροπής

Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής

Για τα παιδιά
της… θάλασσας

Ο Σύνδεσμος «Οι φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας» συ-
νεχίζοντας τις προσπάθειες για στενότερη επικοινωνία με τα παιδιά των 
νησιών και των παράκτιων περιοχών προκηρύσσει και αυτή τη χρονιά 
το Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα: «Θαλασσινά Παραμύθια».

Τα έργα (διαστάσεις 30Χ50 εκ.) θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο 
έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012 στη διεύθυνση: «Οι Φίλοι του Ελληνικού 
Νησιού και της Θάλασσας», Αλεξανδρουπόλεως 23, 11527 Αθήνα.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας Δημοτικού Σχολείου. 
Στο κάθε έργο πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η τάξη ή η ηλικία του 
παιδιού και ο τίτλος του παραμυθιού. Την αξιολόγηση θα αναλάβουν 
έγκριτοι εικονογράφοι και η βράβευση των 3 πρώτων έργων θα γίνει 
σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα την ερχόμενη Άνοιξη. Τα καλύτερα 
έργα  από τις ζωγραφιές θα προβληθούν στην ιστοσελίδατου συνδέ-
σμου:www.filoitounisiou.gr.

ΣΥΡΙΖΑ

Αναφορά για τη
συνταγογράφηση

Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των 
Ελλήνων και προς τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσαν βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, για τον τρόπο συνταγογράφησης ασφα-
λισμένων δύο κλάδων, ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΥΠΌΜΝΗΜΑ 
ΤΟΥ Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυκλάδων. 

Η αναφορά έχει ως εξής: «Οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
Θοδωρής Δρίτσας Α΄ Πειραιά και Νησιών και Μι-
χάλης Κριτσωτάκης Ηρακλείου, κατέθεσαν ΑΝΑ-
ΦΟΡΑ το με αριθμ. πρωτ. 176/5-12-2011 Υπόμνημα 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυκλάδων σχετικά 
με τον τρόπο συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους 
ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ  στα κρατικά νοσοκομεία, δεδο-
μένου ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η μη στελέχωση 
των νησιών του Ν. Κυκλάδων με ειδικευμένους 
γιατρούς».
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Εικαστικό Εργαστήρι

Έργα με… άποψη
Την ετήσια έκθεσή τους πραγματοποίησαν οι 

μαθητές του Εικαστικού Εργαστηρίου στο Δημο-
τικό Χώρο Τέχνης (κτίριο Δημητρακόπουλου), 
στην Παροικία, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, που 
έγιναν και τα εγκαίνια. 

Από τα πολύ όμορφα έργα των παιδιών, αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι γίνεται πολύ καλή και σω-
στή δουλειά. Πολύς κόσμος και εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών βρέθηκαν στο χώρο και θαύμα-
σαν τη δουλειά και το ταλέντο των μικρών καλ-
λιτεχνών. 

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 
Δεκεμβρίου. 

Εκδηλώσεις
για το Κέντρο ΑΜΕΑΙ

Στις 3 Δεκεμβρίου γιορτάσθηκε η Ημέρα των Ατό-
μων με Ειδικές Ανάγκες στην αίθουσα του Νηρέα στην 
Νάουσα. Oι αγαπημένες φίλες του Κέντρου κ.κ Λόνυ 
Οικονόμου, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου και Ελένη Σπα-
νού ταξίδεψαν τους παραβρισκόμενους με τραγούδια 
του Νίκου Γκάτσου , όπως είχαν ξανακάνει και τον 
Σεπτέμβριο στην Παροικιά στην αίθουσα του Δημη-
τρακόπουλου. Ήταν μια μαγευτική μουσική βραδιά, τα 
έσοδα της οποίας πήγαν για τις ανάγκες των παιδιών 
του Κέντρου. Επίσης με μεγάλη επιτυχία προς τιμή 
του Κέντρου μας, Ο Σύλλογος Γυναικών «Αρηίς» και ο 
Εμπορικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, πραγματοποίησαν στις 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του 
Νηρέα, μια γιορτή αγάπης και προέβαλαν επίσης και παιδική ταινία τα έσοδα της οποίας, μαζί με 
τα πλούσια δώρα που πρόσφεραν επαγγελματίες της Πάρου και της Αντιπάρου διατέθηκαν για τα 
παιδιά του Κέντρου.

Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Παροικίας προς ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

Δώστε μας στοιχεία
ότι το έργο προχωράει…

Το θέμα του 2ου Γυμνασίου απασχολεί έντονα και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
του Γυμνασίου Παροικίας, ο οποίος καταβάλει προσπάθειες, για την υλοποίηση του έργου, 
που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο και θα λύσει πολλά προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Ο Σύλλογος με νέα επιστολή του προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, την οποία κοινοποιεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς , ζητεί στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι το έργο προχωράει…

Δημοσιεύουμε την επιστολή:          
«Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ του Συλλόγου μας έχει αναλώσει τους τελευταίους μή-

νες το μεγαλύτερο εύρος των προσπαθειών του προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της 
ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την τοπική κοινωνία της Πάρου η κατασκευή του νέου 
Γυμνασίου της Παροικιάς, δεδομένου ότι οι συνθήκες λειτουργίας της υφιστάμενης σχο-
λικής Μονάδας, έχουν καταστεί πλέον ασφυκτικές, λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, 
του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών και της συνακόλουθης έλλειψης χώρων 
διδασκαλίας & άθλησης, με αποτέλεσμα να επιλέγονται συνεχώς λύσεις εμβαλωματικού 
χαρακτήρα οι οποίες έχουν οριακά και μόνον αποτελέσματα.

»Είστε σε θέση να γνωρίζετε, ότι το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών προώθη-
σης  και ωρίμανσης  του  εν  λόγω  έργου,  εξακολουθεί  να παρουσιάζει αδικαιολόγητη 
και  επικίνδυνη καθυστέρηση   η  οποία  σχετίζεται,  αφενός μεν,  με  τον  τρόπο  που 
το χειρίστηκε αρχικά η Αποκεντρωμένη αλλά και μετέπειτα, η Αιρετή Περιφέρεια και το 
εποπτεύον Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ, αφετέρου δε, με το ζήτημα της ύπαρξης των αναγκαίων 
πιστώσεων για την ανάθεση & εκπόνηση της μελέτης από την πλευρά σας.  Οφείλουμε 
να επισημάνουμε, ότι    η προφορική ενημέρωση που έχει δοθεί κατά διαστήματα μέχρι 
σήμερα από στελέχη της εταιρείας σας, τόσο προς την Δημοτική Αρχή Πάρου, όσο και 
προς το Σύλλογό μας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να εξαχθεί ευ-
κρινής εικόνα για το εάν το έργο μπορεί να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, δεδομένης της 
σοβαρότατης απώλειας πολύτιμου χρόνου 15 μηνών από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ 
(Δ1/ο/3144/1-9-2010), η οποία αναθέτει απευθείας το έργο στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.  

»Παρά ταύτα και προς αρτιότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε αντίγραφο  των πρα-
κτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου της 11ης Νοεμβρίου 2011, όπου το ζήτημα 
αποτέλεσε πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και στο οποίο εμφανίζεται η προφορική δια-
βεβαίωση από την πλευρά της εταιρείας σας προς τον Δήμαρχο Πάρου κ. Βλαχογιάννη, 
ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε, θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση της μελέτης, κρίνοντας αρ-
κετό το γεγονός ότι το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ υπέγραψε τα σχετικά κονδύλια και τα προώθησε 
προς έγκριση στο Υπ. Οικονομικών.  Στο ανωτέρω όμως επισυναπτόμενο, γίνεται παράλ-
ληλη μνεία έγγραφης αρνητικής απάντησης της εταιρείας σας, λόγω μη μεταφοράς των 
σχετικών πιστώσεων, σε σχετική κοινοβουλευτική επερώτηση η οποία κατατέθηκε στις 
4/11/2011 προς το εποπτεύον Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ.

»Κατόπιν των ανωτέρω και με την πρόσθετη επισήμανση ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα 
τόσο η - για άγνωστους λόγους - αλλαγή της σχετικής ΚΥΑ, όσο και η έγκριση του Υπ. 
Οικονομικών και επειδή συντρέχουν, κατά την άποψή μας, ιδιαιτέρως βάσιμοι λόγοι ανη-
συχίας για την τύχη του έργου, παρακαλούμε όπως μας παρασχεθούν από την εταιρεία 
σας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουμε ασφαλή και επικαιροποι-
ημένη εικόνα για το θέμα, το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά, μιας και 
βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των γονέων και της τοπικής 
κοινωνίας του νησιού.

»Με την πεποίθηση της άμεσης και εποικοδομητικής ανταπόκρισής σας, παραμένουμε 
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και  συνδρομή κριθεί από την 
πλευρά σας αναγκαία».

Ενημέρωση

Αγαπητοί συνδρομητές, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στο 
πλαίσιο των οδηγιών εφαρμογής του μνημονίου στον δημόσιο τομέα, τα ΕΛ.ΤΑ προχώρη-
σαν στην περικοπή της επιδότησης των ταχυδρομικών τελών στα έντυπα. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τετραπλασιάζονται τα έξοδα αποστολής της εφημερίδας, τα 
οποία δυστυχώς δεν καλύπτονται από την έως τώρα ετήσια συνδρομή των 35 ευρώ. Με 
την επιβάρυνση αυτή, η ετήσια συνδρομή αναμορφώνεται στα 60 ευρώ. 

Όσοι εκ των φίλων συνδρομητών θέλουν να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν την εφη-
μερίδα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση αυτής της δυσάρεστης για όλους μας εξέλιξης και 
σας ευχόμαστε ολόψυχα καλές γιορτές και χρόνια πολλά.  

      Νίκος Ραγκούσης Λαουτάρης

Χριστούγεννα στην Νάουσα με Παιδικό Θέατρο

 «Φρικαντέλλα»
Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας, κόντρα στους καιρούς, επιμένει …πα-

ριανά, διοργανώνοντας Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους την Κυ-
ριακή 18 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα του Συλλόγου, στην Νάουσα.

Συγκεκριμένα, η Θεατρική Ομάδα Νάουσας-Παιδική Σκηνή  θα παρουσιάσει το θεα-
τρικό έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Φρικαντέλλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα» σε 
σκηνοθεσία Σοφίας Αγγελοπούλου και σκηνικά της Μαρίας Φιλοπούλου.

Η Χορωδία Νάουσας υπό την διεύθυνση της Φένιας Θεοφίλου και ζωντανή μουσική θα 
συνοδεύσουν το έργο. Παράλληλα θα γίνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού ως απολο-
γισμός της δράσης του Συλλόγου για τη χρονιά που τελειώνει. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ανησυχία και
προετοιμασία αγώνων

Επί τάπητος τα ζητήματα της παιδεία στην Πάρο

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
συνέχεια από σελ.1
Αποφάσεις για παιδεία και υγεία
Στη ΦτΠ μίλησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δ. Γεωργιάδης και η Αντιπρόεδρος 

Φιλία Γρηγοράσκου. Και οι δύο ανέφεραν ότι για την επέκταση του 2ου Δημοτικού γίνο-
νται πολλές προσπάθειες και ακόμη είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Δεν υπάρχει χρονο-
διάγραμμα, δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο, πότε θα ξεκινήσει και πότε 
θα ολοκληρωθεί. Δεν γνωρίζουμε επίσης, τι γίνεται με το 2ο Γυμνάσιο Παροικίας, όταν 
στο σημερινό Γυμνάσιο υπάρχουν ακόμη αίθουσες προκάτ. 

Η Ένωση Γονέων ζητεί το θεματικό συμβούλιο, όχι μόνο για το κτηριακό, αλλά και 
για διάφορα άλλα προβλήματα που αναφέρονται στην επιστολή, και τονίζει ότι επιτέλους 
πρέπει να παρθούν αποφάσεις για την παιδεία και για την υγεία. Αποφάσεις όμως που θα 
υλοποιηθούν και δεν θα παραμείνουν στα συρτάρια. 

Όπως είπαν, προχώρησαν στο αίτημα αυτό για θεματικό Συμβούλιο, μετά το Ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο γίνεται αναφορά, πως αν δεν επιλυθούν τα ζητή-
ματα της Παιδείας στην Πάρο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντήσει με κινητοποιήσεις. 

Βλέπουμε, λένε ο κ. Γεωργιάδης και η κ. Γρηγοράσκου, ότι το θέμα αντιμετωπίζεται 
«ζεστά» από το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι θα κινηθούν… 

Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της και για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αρχίζει 
ως φαινόμενο να εμφανίζεται στα σχολεία, κυρίως στα Δημοτικά. Το φαινόμενο της ενδο-
σχολικής βίας, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, θα πρέπει να ωστόσο 
να σταματήσει πριν πάρει διαστάσεις. Τα παιδιά «παίζουν» ξύλο και αυτό είναι ανησυχη-
τικό. Γίνονται ήδη προσπάθειες από τη Σχολική Σύμβουλο, τον ΘΗΣΕΑ και την ΕΠΑΨΥ, 
αλλά υπάρχει το ερώτημα, λένε ο κ. Γεωργιάδης και η κ. Γρηγοράσκου, εάν θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα και για Κοινωνικό λειτουργό.

Ένα άλλο ανησυχητικό ζήτημα αφορά στη σίτιση των παιδιών. Οι εκπρόσωποι της 
Ένωσης φοβούνται ότι σε λίγο καιρό τα παιδιά δεν θα έχουν ούτε τα απαραίτητα. Ήδη μας 
λένε, στο ολοήμερο σχολείο τα παιδιά δεν φέρνουν φαγητό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το 
γιατί, το διερευνούμε, εκτιμούν όμως ότι ο Δήμος θα πρέπει να οργανωθεί για να μπορέ-
σει ν’ αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος πιστεύουν ότι το αίτημα για θεματικό συμβούλιο θα γίνει 
αποδεκτό και σ’ αυτό θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική κοι-
νότητα, γιατί «η κατάσταση δεν πάει άλλο». Τονίζουν δε, πως δεν θα πρέπει να γίνει μόνο 
συζήτηση που δεν οδηγεί από μόνη της πουθενά, αλλά να υπάρξει ενεργητικότητα και να 
γίνει έργο. 

Ο κ. Γεωργιάδης και η κ. Γρηγοράσκου έκλεισαν με ένα ερώτημα: «Ένα δημοτικό Συμ-
βούλιο που παίρνει κάποιες αποφάσεις, τι τις κάνει από κει και πέρα; Ο χρόνος περνά-
ει…». 

Η ΦτΠ επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ), κα-
θώς και με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, για την υπόθεση του 2ου Δημοτικού και του 2ου 
Γυμνασίου Πάρου. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τα έργα προχωρούν κανονικά, μέσω της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, που έχει αναλάβει τα έργα και τώρα ετοιμάζει τις μελέτες τους. 

Σε ότι αφορά στην απένταξη των έργων από τα έργα προϋπολγισμού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, αυτό ζητήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ με έγγραφό της προς την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Ζητήθηκε δηλαδή, να διαγραφούν από τις Σ.Α.Μ.Π και να 
εγγραφούν στη Σ.ΑΜ. 071/4 (από τον ένα κωδικό έργου στον άλλο), ώστε να μπορέσει η 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ να ολοκληρώσει τις μελέτες για τα δύο αυτά έργα, κάτι που έχει γίνει.  Ήδη 
η μελέτη για το 2ο Δημοτικό έχει ανατεθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ στην εταιρία ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. 
Αναμένεται να γίνει και η ανάθεση της μελέτης για το 2ο Γυμνάσιο Παροικίας. 

Όπως φαίνεται, τα δύο έργα προχωράνε, αλλά με πολύ αργά βήματα, γιατί θα πρέπει 
να εγκριθεί και η χρηματοδότηση των μελετών τους. Εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
εκτιμά ότι και αυτό θα γίνει σύντομα.

Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, πω-
λείται κατοικία 156m2 σε 
οικόπεδο 740m2 με 4 υπνο-
δωμάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 
3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 
250.000€ Τηλ.: 6940622456, 
6958684932. Κος Κοντάη Βα-
σίλης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 κατοικίες 156m2, 
148m2, 147m2 σε οικόπεδο 
2 στρεμμάτων η κάθε μία με 
πηγάδι. Πωλούνται μαζί ή ξε-
χωριστά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 
6940622456, 6958684932. 
Κος Κοντάη Βασίλης. 

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία 
πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ει-
δική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de. Τηλ. 6932285768.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μο-
νοκατοικία 121τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, ενδοδα-
πέδια θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με απε-
ριόριστη θέα και σε εξαιρετική 
τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο 

270τ.μ. με 14 δωμάτια δίκλι-
να στούντιο 28 κλινών. Τηλ.: 
6936980095. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), 
πωλείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 
22840 42372.

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιοβα-
σιλέματος. Τιμή: 175.000€. 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 
και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟ-
ΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 
50τμ2 Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ               
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ      

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτή-
μα (15 λεπτά από Παροικιά) 
15.604τμ2 με κατοικιά, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται   με       
φωτοβολταϊκά.       .Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.
livadas.de Τηλ. 
6932285768

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α 
– ΠΑΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ, πωλείται 
ο ι κ ό π ε δ ο 
4800τ.μ. με 
πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή 
ευκαιρία. Τιμή: 

45.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.:  
6976818757.

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ 
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΦΡΟΥΤΑ όλων 
των ειδών που αγαπούν την 
ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 
2 πηγάδια και νερό ΔΕΥΑΠ, 
με σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε πο-
ταμάκι, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6932319774.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα με-
τρητά. Τηλ. 6932285768
 
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                           
-  ΠΡΟΣΦΟΡΑ              

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται σπίτι 
55τ.μ. σε αμφιθεατρική τοπο-
θεσία με απεριόριστη θέα. Τηλ.: 
22840 21569, 6977367790. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα (πρώην Μιστράλ) 
μόνο ο κάτω όροφος. Τηλ.: 
210 4522792.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δυάρι. 
Τηλ.: 22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ε-
νοικιάζεται σπίτι σε 1ο όροφο 
120m2 με 3 υ/δ, w.c., κουζίνα, 
σαλόνι, barbeque, αυτόνομη 
θέρμανση & θέα στο λιμάνι. 
Τηλ.: 6936670555. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 30τ.μ. γωνια-
κή οδός Λευκών 14. Τηλ.: 
6937651265.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα πλήρως εξοπλι-
σμένο, κατασκευής 2010΄. 
Τιμή συζητήσιμη. Επίσης, 
κατάστημα 100τ.μ. Τηλ.: 
6948436366, e-mail: oasis@
yahoo.gr 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ    

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ,  
Έλληνας έως 40 ετών, ζητεί-
ται για σουβλατζίδικο. Τηλ.: 
6936849101. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής επί αυτο-
κινήτου για την Χριστόφορος 
Ε.Π.Ε Απαραίτητα δίπλωμα 
τρίτης κατηγορίας και γνώ-
ση αντικειμένου. Τηλ.: 22840 
53196.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
παραδίδονται από καθηγή-
τρια, κάτοχο επάρκειας, με 
σπουδές στην Ισπανία. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6936250130. 

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
ως πωλήτρια, γραμματειακή 
υποστήριξη, τηλεφωνικό κέ-
ντρο, υποδοχή, ζητεί ανάλογη 
εργασία. Τηλ.: 6938407914. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι-
ΕΚ,
τεχνικός διακόσμη-
σης, με γνώσεις 
αρχιτεκτονικού σχεδίου, κα-
τασκευή μακέτας, AUTOCAD, 
MS Office, ζητά εργασία σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο ή εται-
ρία. Τηλ: 6981178828.

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ι Α , α ν α -
λαμβάνει μελέτη και 
διαμόρφωση εσωτερικών 
χώρων σε συμφέρουσες τι-
μές. Τηλ: 6981178828.

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
γραμματειακής υποστήριξης, 
τηλεφωνικό κέντρο – υποδο-
χή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, ανα-
λαμβάνει οικιακές εργασίες, 
φύλαξη παιδιών ή ζητεί εργα-
σία σε εστιατόριο, για πρωινές 
ώρες. Τηλ.: 6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κά-
τοχος επάρκειας της ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθήμα-
τα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδι-
κά. Προετοιμασία εξετάσεων 
και αντίστοιχων διπλωμάτων, 
κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

1 ΗΛΕΚΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
βενζινοκίνητη 5 ίππων ολο-
καίνουργια, πωλείται. Τιμή: 
350€ Τηλ.: 22840 55007, 
6948701070. 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πωλείται 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Ερμάρια – πάγκοι-φούσκες-
κουζίνα-λάντες κ.λπ. Όλα μαζί 
ή χωριστά. Τηλ.: 6945157434. 

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
VAVAYIA’S, στον περι-
φερειακό  της  Νάουσας, 
πωλείται. Λειτουργεί όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6983412885. 

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
πωλούνται σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, 
πωλείται, 2008΄μοντέλο, full 
extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. 
Τηλ.: 6977087180.

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, 
για ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
πωλούνται σε καλή κατάστα-
ση. Τηλ.: 22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, 
πωλείται, 2008΄μοντέλο, full 
extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. 
Τηλ.: 6977087180.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6973462341.

VW GOLF, 1400 κυβι-
κά, μοντέλο 90’, χρώματος 
λευκό, 5πορτο σε καλή κα-
τάσταση, τελευταίο σέρβις & 
καινούργια λάστιχα τον Ιούλι-
ο, πωλείται σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλ.: 6977317581.  

MERCEDES ELEGANT 
1.800 κυβικά, του 2006 α-
πό το εργoστάσιο, το 2007 
στην Ελλάδα, αυτόματο-
σειριακό, με αισθητήρες 
παρκαρίσματος-φρεναρίσμα-
τος και πλούσιο εξοπλισμό, 
χιλιόμετρα 35.000, ατρα-
κάριστο, τιμή προσιτή. Τηλ: 
6973003391.

HUNDAI TUCSON, 2000 
κυβικά, μοντέλο 2005΄, 
45000χλμ, full extra, πωλεί-
ται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

Ψ Η Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο 
– ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πω-
λείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6972938242.

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

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

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

ΟΛΟ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

Κόντρα
στην κρίση!

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

Υστέρνι Νάουσας
τ: 22840 53555
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
16 Dec, 2.30-4.45pm, Storytelling & Theatre Work-
shop in English for children aged 4-7 years at Linguakids 
Montessori, Naoussa. The workshop includes reading and 
interpretation of children's stories plus games and activi-
ties that introduce the basics of theatre - facial expression, 
voice modulation, improvisation, poise and movement 
- through song and dance, as well as making of props, 
masks/costumes and sets to create simple stage perfor-
mances.  Info: Vicki on 694-484-0089.

16-18 Dec, Christmas Bazaar at the Cultural Centre of 
Angeria. Fri & Sat from 6pm and Sun from 10am-12pm 
& from 6pm with home-made sweets, books, gifts, games 
and Santa Claus. Info: Maria 22840-92217.
 
16 Dec, 8pm, Hip hop dance show by the Central School 
of Ballet at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Lisa 694-245-
8477.
 
16 Dec, 7.30pm, Movie at the Nireas Hall, Naoussa. http://
www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-λέσχη-
ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609
 
16 Dec, 8pm, Tao's Friday Movie Club at Tao's Center, 
Ambelas.  Info: 22840-28882, www.taos-greece.com
 
16 Dec, 8.30pm, Movie at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Entrance: 5€. Info: Palassia 693-703-4981, http://www.
archilochos.gr
 
17-18 Dec, Annual Christmas Bazaar at Archilochos Hall, 
Paroikia with lottery, games, pottery, jewellery, homemade 
goods and handicrafts.  Sat: 4-10pm, Sun 10am-2pm & 5-
10pm. Info: Michalis 22840-24357, 693-745-4265.
 
17 Dec, XON (Folkdance Group of Naoussa) Christmas 
celebration at the Nireas Hall, Naoussa.
 
18 Dec, 5.30pm, Paidiko Stathmo (nursery school) 
Christmas show at the Nireas Hall, Naoussa.
 
18 Dec, 6pm, Marpissa Women's Association Christmas 
party for children at the Agrotoleschi Hall, Marpissa with 
Santa Claus, gifts, singing of the kalanta and other Christ-
mas songs. Info: Irini 694-518-6978.
 
18 Dec, 7pm, Children's theatrical production of "Frik-
antella - the Witch who hated the Kalanta" by the Music 
Dance Group of Naoussa at their hall, Naoussa. Entrance 
free. Info: Ypapandi 22840-52284, 697-777-4321, email: 
parofolk@otenet.gr, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm
 
20 Dec, 6.30pm, Hip hop dance show at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Info: Lisa 694-245-8477.
 
23 Dec, 6pm, Reading of Christmas fairytales for children 

aged 3-8 years at the Cultural Centre of Angeria. Info: Maria 
22840-92217. Info: Maria 22840-92217. 

23 Dec, 7.30pm, Movie at the Nireas Hall, Naoussa. http://
www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-λέσχη-
ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609
 
23 Dec, 8pm, Tao's Friday Movie Club at Tao's Center, 
Ambelas.  Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

24 Dec, Christmas Eve. Midnight Mass at Aghios An-
tonios Catholic Church, Paroikia with Father Richard 
22830-51474, 697-643-0870, email ricthn@otenet.gr

25 Dec, Christmas Day. Shops closed. Holy Mass at the 
church around 5am, traditionally followed by Christmas 
breakfast with tea, coffee, kourabiedes, melomacarona 
and christopsomo. The Marpissa Women’s Club usually 
organize the singing of the kalanda going from house to 
house in Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.

25 Dec, Following the Holy Liturgy, the children of the An-
geria dance group and members of the Angeria Cultural 
Association will sing the kalanda in the courtyard of the 
church of Ag.Georgios, followed by a festival buffet and hot 
drinks. Info: Maria 22840-92217.

25 Dec, 5pm, Catholic Mass at Aghios Giorgios, Naoussa 
with Father Ernst 22840-28386, 697-381-4666, email 
ernst-gicklhorn@gmx.net 

26 Dec, Boxing Day. Shops closed.

TAX lIAbIlITIeS IN GReece
fOR NON GReek cITIzeNS
New tax laws passed this year in Greece affect foreign 
property owners here. There are several aspects to be 
aware of and to take into consideration - in particular:
1) "Imputed income" and the requirement to provide proof 
(pink slips) of importing adequate funds to maintain your 
property (assessed on living expenditure and/or acquisi-
tion of certain assets); 
2) The physical presence of an individual in Greece for 
more than 183 days per year means they are automati-
cally classified as resident in Greece for tax purpose and 
liable to be taxed on their world income;
3) Requirements if renting your property long-term or for 
summer let;
4) The requirement for tax residents to keep receipts to 
prove money spent in Greece;
5) The requirement to keep electricity bills for the last 6 
years (used by the tax authorities to check if the house was 
rented or empty).

Here is the best link I have found so far explaining the tax 
laws for foreign property owners in Greece (as at August 
2011) from Tax Oasis in Crete: http://www.cretanaccount-
ant.gr/tax-liabilities-in-greece-for-non-greek-citizens/

Additional links are available on our facebook 
group at: http://www.facebook.com/groups/
paroslife

Λαϊκή Επιτροπή Πάρου

Καταγγελία
Είναι γνωστό ότι η Λαϊκή Επιτροπή Πάρου συστάθηκε με αφορμή τα χαράτσια μέσω 

λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά στόχος της  ήταν και παραμένει η οργάνωση της μαζικής 
αντίστασης και της αντίδρασης των πολιτών απέναντι στη κυβερνητική πολιτική, που 
εξαφανίζει κοινωνικά δικαιώματα, εξανεμίζει εισοδήματα και οδηγεί στην σχετική ή 
απόλυτη οικονομική εξαθλίωση πλατιά στρώματα του λαού μας.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Λαϊκή Επιτροπή, αντιπροσωπεία της, 
συναντήθηκε με το Δήμαρχο Πάρου ώστε να εξειδικεύσει τον τρόπο βοήθειας του Δή-
μου βάση του σχετικού ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για το χαράτσι της ΔΕΗ 
που «…Αποφασίζει να στηρίξει με κάθε τρόπο… και … ο Δήμος  θα εξαντλήσει τις δυνα-
τότητες που έχει με τις υπηρεσίες του…».

Στη συνάντηση αυτή ζητήθηκε από τον Δήμαρχο γραμματειακή και νομική υποστή-
ριξη, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει . Το μόνο που έγινε τις επόμενες ημέρες 
ήταν η δυνατότητα παρουσίας των εκπροσώπων της Λαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή 
των αιτήσεων διαμαρτυρίας των πολιτών στα ΚΕΠ χωρίς καμία στήριξη από τις υπηρε-
σίες του Δήμου. Για το λόγο αυτό στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ζητήθηκε από το Δήμαρχο να ξεκαθαρίσει με ποιο τρόπο θα συμβάλλει πρακτικά στην 
υλοποίηση του ψηφίσματος του ΔΣ.

Ο Δήμαρχος όχι μόνο αρνήθηκε τη συμβολή του Δήμου στις προσπάθειες των πολι-
τών να αντισταθούν στην φοροεπιδρομή  που δέχονται από την κυβερνητική πολιτική, 
αλλά έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν θέλει καμιά συνεργασία με την Λαϊκή Επιτροπή. 
Δεν θέλει δηλαδή καμιά επαφή με το Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου- Αντιπάρου, 
την ΕΛΜΕ  Πάρου- Αντιπάρου, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πά-
ρου- Αντιπάρου, τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου- Αντιπάρου ,το Σύλλογο Λογιστών, τους 
Μηχανικούς Πάρου και απλούς πολίτες, γιατί όλοι αυτοί είναι η Λαϊκή Επιτροπή.

Αρνείται λοιπόν ο κ. Βλαχογιάννης να στηρίξει τη μεγάλη πλειοψηφία του παριανού 
λαού στην επίθεση που δέχεται από τη πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της συγκυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ.

Αρνείται να πάρει θέση ενάντια στη πολιτική που εκβιάζει, τρομοκρατεί και πλήττει 
βάναυσα τους δημότες του.

Αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είναι πρόθυ-
μος να κρίνει την αδυναμία πληρωμής του καθενός στη βάση της κυβερνητικής εγκυ-
κλίου. Ταυτίζεται με τη πολιτική που θεωρεί αδύναμους αυτούς που έχουν πάνω από 
80% αναπηρία ή χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και τις άλλες λεγόμενες ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. 

Ας μάθουν, λοιπόν, οι παριανές και οι παριανοί ότι ο Δήμαρχος κρίνει «έχοντες και 
κατέχοντες» να πληρώνουν τα χαράτσια, τους ανέργους, τους εποχικά ή μερικά  απα-
σχολούμενους, τους μισθωτούς με τους μισθούς της πείνας, τους συνταξιούχους με τις 
συντάξεις ελεημοσύνης, τους έχοντες εισόδημα 5.000 €, τους απελπισμένους από τις 
αναδουλειές αυτοαπασχολούμενους και πάει λέγοντας.

Αποδεικνύεται από τη στάση του περίτρανα ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το 
ρόλο του σαν διαχειριστή της τοπικής διοίκησης. Γνωρίζαμε ότι αρνείται να αποτελέσει 
το μπροστάρη της λαϊκής κινητοποίησης αλλά τώρα μάθαμε ότι είναι και  εχθρός της λαϊ-
κής πρωτοβουλίας, αφού την σαμποτάρει  στη πράξη, βάζοντας έτσι πλάτη στην πολιτική 
που στρέφεται ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά. 

Καταγγέλλουμε τη στάση του Δημάρχου και σας καλούμε όλους  με μεγαλύτερο πεί-
σμα να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε την πάλη κατά των αντιλαϊκών οικονομικών 
μέτρων, κατά της στέρησης των λαϊκών δικαιωμάτων. Οι αγώνες  που έρχονται για κάθε 
λαϊκό πρόβλημα  είναι υπόθεση όλων μας. 

Ήρθαν τα Χριστούγεννα…
Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώ-

θηκαν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 
το απόγευμα στην πλατεία της Νά-
ουσας, όπου η Δημοτική Κοινότητα 
της πόλης, φώτισε τη φάτνη υπό τους 
ήχους της χορωδίας που έψαλε τα 
κάλαντα. 

Η ατμόσφαιρα γιορτινή και όμορ-
φη πλαισιώθηκε και από ένα μικρό 
στιμπούσι. Φρόντισαν γι’ αυτό οι 
γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας, που έφτιαξαν τα εδέσμα-
τα, ώστε να …ρέει πιο εύκολα και η 
σούμα που προσφέρθηκε σε όλους.

Παιδικό εορταστικό  παζάρι
Παιδικό εορταστικό παζάρι διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και  Κηδεμόνων του Δη-

μοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. 
Ο Σύλλογος προσκαλεί παιδιά και μεγάλους στο παζάρι μεταχειρισμένων παιχνιδιών, 

cd / dvd, αλλά και Χριστουγεννιάτικων κατασκευών των παιδιών, που διοργανώνει στο 
χώρο του Σχολείου, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου από τις 10:00 –έως τις 13:00 και από 
τις 17:00 έως τις 20:30 και την Κυριακή από τις 10:00 έως τις 13:00.

Όλα τα παιχνίδια θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα διατίθενται στη συμβολική τιμή 
του €1,00 για κάθε παιχνίδι. Όσα παιχνίδια δεν πωληθούν θα διατεθούν σε παιδιά που τα 
έχουν ανάγκη, μέσω ιδρυμάτων ή απ’ ευθείας στις οικογένειες. 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του Δημο-
τικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι  Αρχιλόχου
Δύο ημέρες Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρ-

χίλοχος». Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίουαπό τις 16.00 έως το βράδυ και την Κυριακή 18 
Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 3.00 μ.μ. και από τις 5.00 το απόγευμα έως 
τις 9.00 το βράδυ, θα είναι μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Γλυκά, κατασκευές, 
παραμυθία, τοπικά προϊόντα, λοταρία το φημισμένο παλαιοπωλείο  και άλλα πολλά… 

Ο Σύλλογος προσκαλεί όλους μας για «να ξεχαστούμε στην μαγεία των Χριστουγέν-
νων και για το καθιερωμένο  Hot Dog  και τη ζεστή σοκολάτα».
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με το φακό
 της 

Royal Conservatory of Brussels

Καθηγήτρια Μουσικής Ακαδηµίας Βρυξελλών -
Μουσικοπαιδαγωγός Βασιλικής Οικογένειας Βελγίου

• Πολύ µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία
• Εντατικά ή εβδοµαδιαία µαθήµατα

Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Α  Π Ι Α Ν Ο Υ  •  D I C T E E  •  S O L F E G E  •  Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ GR ENG FR BE

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ:
  παιδιά 3-7 ετών
  αρχάριους ενηλίκους (18+)
  προετοιµασία εισαγωγής σε Μουσικά Πανεπιστήµια Εξωτερικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
κιν: 6973 525 113, intermedio357@hotmail.com

Πλήθος κόσμου την Κυριακή
στην πλατεία Εκατονταπυλιανής

Γιορτή για μικρούς 
και μεγάλους

Μια ευχάριστη νότα ήταν η χτεσινή χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή στην πλατεία Εκατονταπυλιανής, προ-
σφορά της ΚΔΕΠΑΠ στους παριανούς και κυρίως 
στα παιδιά. Η μπάντα του Δήμου και η χορωδία 
έψαλαν τα κάλαντα στην ασφυκτικά γεμάτη πλα-
τεία που απολάμβανε τη όμορφη ατμόσφαιρα με τη 
φάτνη και το μεγάλο δέντρο, που φωταγωγήθηκε 
από τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη με παρατεταμέ-
να χειροκροτήματα. Μετά το άναμμα του δέντρου η 
ΚΔΕΠΑΠ άνοιξε τα δώρα για τα παιδιά. Μία κόκ-
κινη μπότα του Αη Βασίλη γεμάτη καλούδια. Ουρά 
τα παιδιά περνούσαν με τη σειρά και έπαιρναν το 
δωράκι τους. 

Η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη και ο 
Δήμαρχος ευχήθηκαν σε όλους καλές γιορτές και 
δύναμη…

Η χαρά των παιδιών
Τα παιδιά λίγο νωρίτερα απασχολήθηκαν στα 

κιόσκια του Συλλόγου Γυναικών «Αριής». Στο ένα 
κιόσκι τα παιδιά ζωγράφιζαν και έγραφαν γράμμα 
στον Άη Βασίλη με τη βοήθεια μελών του Συλλό-
γου. Στο δεύτερο κιόσκι, επίσης μέλη του Συλλό-
γου Αρηίς, …έπαιζαν με τα παιδιά. Τους έκαναν 
όμορφες ζωγραφιές στο πρόσωπο και στα χέρια, 
τους έδωσαν μπαλόνια και από κει έφευγαν για το 
«θρόνο» του ‘Αη Βασίλη. Στην κόκκινη πολυθρόνα 
του ο «γέροντας» μαζί με τον καλικάντζαρο έβγαζαν 
αναμνηστικές φωτογραφίες.  

Απέναντι, σε ένα μεγάλο κιόσκι  για τους μεγά-
λους, οι γυναίκες του Συλλόγου σέρβιραν σούμα και 
εδέσματα. «Βασιλιάς» των εδεσμάτων, η ρεβιθάδα.


