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Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε 
τον αγώνα για τη ζωή μας!

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου

ΣτιΣ 16 ΔεΚεμβριοΥ Στην ΑθηνΑ η ΣΥνεχειΑ

Αποφασισμένοι είναι οι Παριανοί και 
οι Αντιπαριώτες, να διεκδικήσουν τα 
αυτονόητα για την υγεία τους, που είναι 
η επάνδρωση του Κέντρου Υγείας. Την 
απόφασή τους αυτή τη δήλωσαν περί-
τρανα με τη συμμετοχή τους στις συ-
γκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σε όλα τα χωριά του νησιού και στην 
Αντίπαρο, αλλά και με τις υπογραφές 
τους στο κείμενο του συντονιστικού 
οργάνου των φορέων, οι οποίες ξε-
περνούν  τις 3.000. 

Η αγανάκτηση και η έντονη διαμαρ-
τυρία Παριανών και Αντιπαριωτών θα 
εκδηλωθεί στις 14 Δεκεμβρίου (σή-
μερα), στις 11 το πρωί, ημέρα συγκέ-
ντρωσης έξω από το Κέντρο Υγείας. 
Μία μεγαλειώδης συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας που είναι η κορύφωση των 
κινητοποιήσεων του Δεκεμβρίου, αλλά 
και η απαρχή των κινητοποιήσεων, 
από το νέο έτος, που σύμφωνα με το 
συντονιστικό όργανο θα είναι συνεχείς 
και έντονες έως την τελική δικαίωση. 

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, σύσσωμο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, επικύρωσε τις αποφάσεις του συντονιστικού οργά-
νου, για τη συγκέντρωση έξω από το Κέντρο Υγείας, για την 
αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου (και 
των κοινωνικών), στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, για τη συμμε-
τοχή Δημοτικών Συμβούλων στις καταλήψεις από συλλό-
γους και φορείς των Δημόσιων Υπηρεσιών των νησιών μας 
την ημέρα της συγκέντρωσης, για την ενημέρωση όλων των 
επαγγελματιών, ώστε να κλείσουν τα καταστήματά τους την 
ώρα της συγκέντρωσης. 

«Η επιτυχία μιας τέτοιας κινητοποί-
ησης, είναι προσωπική υπόθεση όλων 
μας», τόνισε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο μίλησε το 
μέλος το συντονιστικού οργάνου των 
φορέων Ηλ. Γουρδούκης, ο οποίος 
ενημέρωσε ότι συμφωνήθηκε με το 
ΚΤΕΛ Πάρου λεωφορεία να μετα-
φέρουν και να επιστρέψουν τον 
κόσμο στα χωριά και ζήτησε να κα-
λυφθεί η αξία των καυσίμων από το 
Δήμο, το οποίο έγινε αποδεκτό. 

Σύμφωνα επίσης με τον κ. Γουρδού-
κη, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων 
θα κατέβουν στη συγκέντρωση με δικό 
τους πανό, όπως και οι Σύλλογοι Γονέ-
ων, αλλά και οι αθλητικοί Σύλλογοι. 

Το ψήφισμα που θα βγει από τη συ-
γκέντρωση όπως και οι υπογραφές, θα 
παραδοθούν στον υπουργό Υγείας από 
επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα 
στις 16 Δεκεμβρίου. 

Όλοι μαζί στον αγώνα διαρκείας
Το Συντονιστικό όργανο των φορέων για το Κέντρο Υγείας, 

με ανακοίνωσή του, καλεί «όλους τους κατοίκους της Πά-
ρου και της Αντιπάρου να δώσουν ένα βροντερό παρόν και 
να εκφράσουν την έντονη  διαμαρτυρία τους για την τραγική 
κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγείας της Πάρου και 
της Αντιπάρου. Όλες οι δυνάμεις της Πάρου, ενωμένες, σε 
έναν αγώνα που θα έχει διάρκεια, είναι αποφασισμένες να 
δώσουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα  που αφορά την προ-
στασία της υγείας όλων μας».  συνέχεια σελ. 3

Στο πλευρό των εργαζομένων της ΔεΥΑΠ
σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 

Το ΔΙΚΙΟ κόντρα 
στον Αυταρχισμό

Τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων δεν μπαίνουν σε δι-
απραγμάτευση και στα «πεισματάκια» αυταρχικού χαρακτή-
ρα!

Το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Δευτέρα 10 
Δεκεμβρίου δεν κατάφερε να δώσει λύση στο εργασιακό 
πρόβλημα των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ, χάριν στην επιμο-
νή του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, Στ. 
Φραγκούλη, ο οποίος αρνείται να δεχτεί το δίκιο των εργα-
ζομένων. Κόντρα σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που δέχτη-
κε ότι παράνομα έγιναν οι μειώσεις στους μισθούς των ερ-
γαζομένων, κάτι που αποδέχτηκε και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, ο κ. 
Φραγκούλης «πείσμωσε» και ενώ όπως είπε, είχε καταλήξει 
πως θα πρέπει να τους καταβληθούν οι παρακρατήσεις από 
τους μισθούς τους, δεν συναίνεσε τελικά, γιατί δεν του άρε-
σε η κριτική που του άσκησαν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική 
Επιχείρηση της οποίας προΐσταται. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος προσπάθησε 
να παίξει το ρόλο του «πυροσβέστη», εξήρε το ρόλο του κ. 
Φραγκούλη και το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί επί των 
ημερών του, όμως δήλωσε κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει 
ν’ αποδοθούν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Οι εργαζόμε-
νοι, που με βάση το νόμο, δεν έπρεπε να υποστούν μειώσεις 
στο μισθό τους από το 2011, που υπεβλήθησαν χωρίς καν 
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, θα πρέπει να δικαιωθούν και 
οι μειώσεις να ισχύσουν από την 1/1/2013, σύμφωνα με το 
νόμο για τους εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου. 

Η αδικία προς τους εργαζόμενους στην ΔΕΥΑΠ, συνίσταται 
στο γεγονός, ότι ενώ παρανόμως, με απόφαση ενός ανδρός, 
του κ. Φραγκούλη, υπέστησαν τη μείωση στο μισθό τους, θα 
δεχτούν και δεύτερη μείωση με το νέο έτος, νομίμως πλέ-
ον, δηλαδή μείωση στη μείωση, με αποτέλεσμα οι αποδοχές 
τους να καταβαραθρώνονται. 

Ο κ. Φραγκούλης, δεσμεύτηκε, εφόσον έχει τις απαντήσεις 
από το αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεκριμένο ζήτημα, να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο στις 15 Ιανουαρίου. Πονηρά σκεπτόμε-
νος, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά για τους εργαζόμενους, οι 
οποίο θα δεχτούν και τη δεύτερη μισθολογική μείωση. σελ.5 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

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

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

ΚοινΩνιΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Για τον αγώνα πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων 

με τον «ΑΜΕΣ Νηρέας», που πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μαρμάρων 
και στον οποίο ηττηθήκαμε 3-2, είμαστε υποχρεωμένοι - 
λόγω του ότι ο ΑΟΠ επί 22 χρόνια υπηρετεί τα ιδεώδη του 
υγιούς ερασιτεχνικού αθλητισμού - να ευχαριστήσουμε 
δημόσια τους παρακάτω:

α) Όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και του 
Νηρέα, για το σπάνιας ομορφιάς ποδοσφαιρικό θέαμα που 
χάρισαν στους φιλάθλους της Πάρου.

β) Το διαιτητή του αγώνα κ. Ιω. Κουζούμη και τους βοη-
θούς του κ.κ. Ν. Δεληγιάννη και Ε. Αρμακόλα, για την άψο-
γη εμφάνισή τους.

Τέλος, ο ΑΟΠ είναι υπερήφανος, καθώς σε αυτό τον αγώ-
να μπόρεσε και έδωσε την ευκαιρία σε 7 ποδοσφαιριστές 
του κάτω των 18 ετών που προέρχονται από τις Ακαδημίες 
μας, να αγωνιστούν σε αγώνα πρωταθλήματος ανδρών.

Αθλητικός Όμιλος Πάρου

ΠΕΝΘΟΣ
«ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ» 

Αν ήτανε τα δάκρυα
νεκρούς να ανασταίνουν 
να ξαναδίνουν τη ζωή
σ’ εκείνους που πεθαίνουν,
μέρα και νύχτα θα έκλαιγα
χωρίς να σταματήσω, 
αγαπημένο μας παιδί
για να γυρίσεις πίσω. 
Γιέ μου γιατί μας παρατάς – το δάκρυ μας δε βλέπεις; 
Θεέ μου τέτοιο χωρισμό – γιατί τον επιτρέπεις; 
Μοίρα σκληρή σε χτύπησε – λύγισε το κορμί σου 
με θλιβερή κατάληξη – να χάσεις τη ζωή σου. 
Έπεσε κεραυνός βαρύς – στο όμορφο σπιτικό σου 
με τραύματα πολύ βαριά – στη σύζυγο, στο γιό σου. 
Σε μένα και στη μάνα σου – αλλά και στην αδερφή σου, 
πάντα στο νου και στην ψυχή – θα είναι η μορφή σου.
Βασίλεψες αστέρι μας – μαύρος ο ουρανός μας 
θάλασσα πόνος και καημός – και άχαρος ο καιρός μας. 
Άντε Θανάση στο καλό – έτσι η μοίρα θέλει, 
στον ψεύτη κόσμο αυτόν εδώ – δεν μένουν οι αγγέλοι. 

Με πόνο, οι γονείς σου, 
Κώστας & Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος μας. 

 Οι γονείς του Κώστας και Αλεξάνδρα,
η αδελφή του Ιωάννα

η σύζυγος Αργυρώ & το παιδί του, Κώστας

Νέο Προεδρείο
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων είναι η εξής: Πρόεδρος: 

Κορδονέλη Μαρία, Αντιπρόεδρος: Γρηγοράσκου Φιλίτσα, Γραμματέας:  Δαβανέλος Αντώνης, 
Ειδικός Γραμματέας:  Μωραϊτίδης Γιάννης, Ταμίας: Παναγάκη Κατερίνα, Μέλη:  Μπιρμπίλη 
Μαρία, Πατηνιώτη Ειρήνη

Αστυνομικά
Συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου το βράδυ στην Πάρο, από αστυνομικούς του  Αστυνομικού 

Τμήματος Πάρου, ένας 34χρονος υπήκοος Γεωργίας, σε βάρος  του οποίου σχηματίστηκε δι-
κογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και  παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ειδικότερα, το απόγευμα στις 13,45 ώρα, ενημερώθηκε το Αστυνομικό  
Τμήμα Πάρου, ότι λίγο νωρίτερα  παρουσιάστηκε μόνος του στο Κέντρο  Υγείας του νησιού, 

31χρονος υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος έφερε δυο  τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι 
τύπου σουγιά) επί του  αριστερού ημιθωράκιου και αριστερού τραχήλου . Ο τραυματίας, αφού 
του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε σε  

Νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και ύστερα από εξέταση στοιχείων,  
προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου τρεις αλλοδαποί υπήκοοι  Γεωργίας, μεταξύ 

των οποίων και ο 34χρονος κατηγορούμενος, ο όποιος  διαπιστώθηκε ότι είναι ο δράστης του 
τραυματισμού του 31χρονου ομοεθνή  του.

Επιπλέον από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι και οι τρεις  προσαχθέντες διέμεναν 
παράνομα στη χώρα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος εξεταζόμενος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε στον Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Στις 9 Δεκεμβρίου επίσης, συνελήφθησαν δυο υπήκοοι Γεωργίας ηλικίας 19 και 37 ετών, 
γιατί διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στην χώρα. Σε βάρος τους κινήθηκε η διαδικασία  
επιστροφής.

Ανακοίνωση
Από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου<<ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕ-

ΝΟΥΣ>>, εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Αγαπητοί Συνάδελφοι, ο Σύλ-
λογός μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια με ένα τετρασέλιδο υπόμνημα - αναφορά 
για να αναδείξει τις αδικίες από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 και να 
προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του. Δυστυχώς, όπως προκύπτει από την απάντη-
ση του Υπουργείου οι επιχειρηματίες που έχουν από 6 - 10 δωμάτια θα ασφαλίζονται υπο-
χρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με έκπτωση ποσοστού 30% στο 
ποσό αυτής. Η παραμονή των ανωτέρω προσώπων στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του 
Ο.Α.Ε.Ε. με ή χωρίς έκπτωση και η μετάταξη τους ανά τριετία στην ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματός τους.

Ο Πρόεδρος, Κώστας Ν. Μπιζάς

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
«θλιβερό γεγονός»

Ένα θλιβερό γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια συ-
γκέντρωσης γονέων στην Αγκαιριά στις 30 Νοεμβρίου 
που συγκάλεσε η σχολική σύμβουλος κα Παντελαίου. 

Το κάλεσμα των γονέων αφορούσε μια επιστολή 
του Συλλόγου Γονέων δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς 
που περιείχε 14 περιπτώσεις αρνητικής συμπεριφοράς 
προς τους μαθητές της κα Δεσύλλα, διευθύντριας του 
Σχολείου, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Συλ-
λόγου απέφευγε να τους συναντήσει για διάλογο. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας γονέας, ο 
κος Μάκης Σκανδάλης, επιτέθηκε φραστικά κατά ενός 
γονέα καταγόμενο από τη Σαντορίνη, ο οποίος είχε τα-
χθεί με το μέρος του Συλλόγου, λέγοντας του με δυ-
νατή φωνή: «Να φύγεις και να πάρεις το παιδί σου στη 
Σαντορίνη αν δεν σου αρέσει εδώ». 

Το σοβαρό αυτό ατόπημα όμως, έγινε σοβαρότερο 
γιατί η κα Παντελαίου, η οποία συντόνιζε τη συζήτη-
ση, δεν επέπληξε τον υβριστή και δεν του ζήτησε να 
ανακαλέσει. Να τονιστεί όμως ότι η κα Παντελαίου 
ευθύνεται για το κλίμα έντασης που επικρατούσε στη 
συγκέντρωση λόγω της προκλητικής και αντιδημο-
κρατικής συμπεριφοράς της κατά των μελών του ΔΣ 
του συλλόγου Γονέων και άλλων διαφωνούντων με τις 
απόψεις της, τους οποίους διέκοπτε και αφαιρούσε το 
λόγο όταν δεν την συνέφερε. 

Δυστυχώς για το επίπεδο πολιτισμού μας, οι μόνοι 
που διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το συμβάν ήταν τα 
μέλη του ΔΣ και οι γονείς που είχαν συνταχθεί μαζί 
τους. Οι υπόλοιποι δεν αντέδρασαν και ακολούθησαν 
την παθητική στάση της κας Παντελαίου. 

Ειλικρινά λυπάμαι για το γεγονός αυτό και ντρέπομαι 
που είμαι Παριανός γιατί πιστεύω και είναι γεγονός ότι 
η ζωή μας εξαρτάται από τους επισκέπτες του νησιού, 
είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι, είτε τουρίστες. Παρε-
μπιπτόντως, ο κ Σκανδάλης κατασκεύασε και πούλησε 
πέντε κατοικίες σε μη Παριανούς. 

Φιλικά, Α. Ρούσσος Βουτάκος

Αναφορά        για την κατάργηση
των Δ.ο.Υ. στα νησιά

Αντίδραση
στην αποψίλωση
των υπηρεσιών

Αναφορά προς τους  υπουργούς Οικονομικών, Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, έστειλαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την 
κατάργηση των Δ.Ο.Υ.  στα νησιά.

Στην αναφορά αναφέρεται:
Κύριοι Υπουργοί, με αφορμή την κατάργηση των Δ.Ο.Υ., 

ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους της νησιωτι-
κής Ελλάδας, αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στην αποψί-
λωση των δημοσίων υπηρεσιών στα νησιά μας.

Η πολιτική, που ακολουθείται από την κυβέρνηση, όχι 
απλά δε στηρίζει τη νησιωτικότητα, αλλά αντίθετα επιδει-
νώνει σταθερά την ποιότητα ζωής των νησιωτών, απο-
σύρει την παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης από τη 
νησιωτική Ελλάδα, απογυμνώνει τις κοινωνικές παροχές, 
υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους τομείς 
υγείας και παιδείας, οδηγώντας στη συνολική υποβάθμι-
ση της ζωής μας.

Η ενεργή παρουσία των Δ.Ο.Υ. στα νησιά μέχρι τώρα:
• εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της είσπρα-

ξης δημοσίων εσόδων, όπως περίτρανα αποδεικνύεται 
από το πόρισμα που συνοδεύει την απόφαση κατάργησής 
τους

• εξασφαλίζει την παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης 
στα νησιά για στρατηγικούς λόγους και λόγους εθνικού 
και δημοσίου συμφέροντος

• εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών 
αγορών και τονώνει τις τοπικές οικονομίες

• εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νη-
σιωτών, οι οποίοι δικαιού-
νται ίσης αντιμετώπισης και 

πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως όλοι οι Έλλη-
νες και Ευρωπαίοι πολίτες

Είναι γεγονός ότι καθολικό ζητούμενο είναι η αναδιάρ-
θρωση και ο εξορθολογισμός της  λειτουργίας της Δημό-
σιας  Διοίκησης με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος  και την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το εγχείρημα αυτό, όπως και κάθε άλλη μεταρρύθμι-
ση, οφείλει κατά την εφαρμογή του –και σύμφωνα με τη 
συνταγματική επιταγή– να λαμβάνει υπόψη του την ιδιαι-
τερότητα του νησιώτικου χώρου, αποφεύγοντας τα ορι-
ζόντια μέτρα.

Με αυτή την έννοια, ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού της 
δημόσιας διοίκησης στο επίδικο ζήτημα της χωροταξι-
κής κατανομής των ΔΟΥ, θα πρέπει να εξασφαλίζει τα πιο 
πάνω ωφελήματα.   

Θεωρούμε ότι, σε αντίθεση με τις δηλώσεις των υπουρ-
γών της κυβέρνησης, η κατάργηση των Δ.Ο.Υ στα νησιά 
χωρίς προετοιμασία, χωρίς ολοκλήρωση του ΤΑΧΙS,  χω-
ρίς δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο θα οδηγήσει σε μεγά-
λη ταλαιπωρία τους φορολογούμενους των νησιών μας 
και σε δυσλειτουργία τους μηχανισμούς είσπραξης των 
φορολογικών εσόδων. Θεωρούμε επίσης ότι τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων που θα δημιουργη-
θούν στα  νησιά σε χώρους των ΟΤΑ δε θα λύσουν το 
πρόβλημα. 

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε να υπάρξει ένα με-
ταβατικό διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής των νέων 
κανόνων λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών στα 
νησιά.

Μέχρι τότε, ζητάμε την αναστολή των καταργήσεων των 
νησιωτικών Δ.Ο.Υ. Πιστεύουμε πως κάθε προσπάθεια 
στήριξης της υπουργικής απόφασης προκαλεί το δημόσιο 
περί δικαίου αίσθημα και αντιβαίνει στο ελληνικό και ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Ακόμη 
και τώρα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να ανασταλούν.

Οι υπογράφοντες Βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-
Ε.Κ.Μ. είναι: Μανώλης Γλέζος, Θοδωρής Δρίτσας, Δημή-
τρης Γάκης, Γιάννης Ζερδελής, Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, 
Αγνή Καλογερή.
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ΟΧΙ του εμπορικού κόσμου
στην κατάργηση της αργίας
της Κυριακής

Αντίθετος με το άνοιγμα των κα-
ταστημάτων και τις Κυριακές, είναι ο 
Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-
ρου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απ. 
Αλιποράντης Δήλωσε: « Αγαπητοί 
συνάδελφοι,  απαράδεκτη η μεθό-
δευση για άνοιγμα των Καταστη-
μάτων τις Κυριακές, χωρίς καν να 
υπάρχει κάποιο επίσημο αίτημα από 
την Ε.Σ.Ε.Ε.

»Μάθαμε από τον αρμόδιο Υφυ-
πουργό τις προθέσεις του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης για το εμπόριο, από τα 
ΜΜΕ . 

»Μετά την παράδοση της Πατρίδας μας στους τροϊκανούς, προσπαθούν να μας υποτά-
ξουν στα προσωπικά και μικροπολιτικά τους βίτσια. Σαν Καταστήματα δηλώνουμε ότι θα 
είμαστε ανοιχτά ΜΟΝΟ την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, σεβόμενοι το ότι και οι εργαζόμενοι, 
αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι».

Στο πλευρό των επαγγελματιών είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ο 
Πρόεδρος της οποίας, Β. Κορκίδης, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται: «Χωρίς να 
εξετάζονται με προσοχή οι ουσιαστικές ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων, εξαγγέλ-
λονται μέτρα που βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με τη θέληση χιλιάδων συναδέλφων σε 
ολόκληρη την χώρα. Η θέση της ΕΣΕΕ στα θέματα που έθεσε ο κ. Σκορδάς είναι αδιαπραγ-
μάτευτη: λέμε ξεκάθαρα όχι στις 6 Κυριακές με ανοικτά καταστήματα και λέμε ναι στις 4 
περιόδους εκπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τον κ. Υφυπουργό να μας καλέ-
σει επιτέλους σε έναν επίσημο και άμεσο διάλογο για το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς». 

Κ.ο.β. Πάρου του 

ΟΧΙ στην κατάργηση
της Κυριακής αργίας

Το σχέδιο κατάργησης της κυριακάτικης αργίας και αύξησης των εκπτωτικών περιόδων 
από δύο σε τέσσερις το χρόνο, ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής, το υπουργείο ανακοίνωσε: 
Άνοιγμα όλων των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο (2 Κυριακές το Δεκέμβρη πριν τα 
Χριστούγεννα, 1 Κυριακή πριν το Πάσχα και 1 Κυριακή σε κάθε μία από τις 4 εκπτωτικές 
περιόδους).

Προωθείται ακόμα η λειτουργία καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, εφόσον 
είναι μικρότερα από 250 τ.μ., δεν ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων και δεν λειτουργούν 
μέσα σε εμπορικά κέντρα («shop in a shop»).

Η συγκυβέρνηση, με το πάγιο κάλπικο επιχείρημα της διευκόλυνσης των καταναλωτών 
και της στήριξης της αγοράς, υλοποιεί ένα από τα μόνιμα αιτήματα των πολυκαταστημάτων 
και των πολυεθνικών. Το μέτρο θα οδηγήσει σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων στον κλάδο, μεγαλύτερη εκμετάλλευση και ξεζούμισμα των εργαζομένων, 
μαζικά λουκέτα, εξόντωση των μικρομεσαίων καταστημάτων και ενίσχυση των μονοπω-
λίων.

Τα έωλα επιχειρήματα περί εξυπηρέτησης των καταναλωτών έχουν καταρριφθεί εδώ 
και χρόνια από την ίδια τη ζωή. Με στοιχεία της ίδιας της κυβέρνησης το 31% του λαού ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας, αποτέλεσμα των χρόνιων πολιτικών σκληρής λιτότητας 
και ξεζουμίσματος της λαϊκής οικογένειας.

Το πάγιο αίτημα για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας είναι πιο επίκαιρο 
από ποτέ.

Καλούμε τους εργαζόμενους του νησιού στα πολυκαταστήματα και στα καταστήματα 
καθώς επίσης και τον Εμπορικό Σύλλογο να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να απαντή-
σουν με κινητοποιήσεις στην απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης ,να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα.

Ως ντίλερ των πολυεθνικών, η τρικομματική κυβέρνηση αφού σάρωσε με νόμο στη 
Βουλή ότι εργατικό δικαίωμα είχε κατακτηθεί μέχρι τώρα με αγώνες και αίμα, προχωράει 
στη εφαρμογή της εργάσιμης εβδομάδας των 7 ημερών και 67 ωρών.

Με αφορμή για άλλη μια χρονιά το ωράριο των εορτών ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη λει-
τουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, με στόχο βεβαίως την εξόντωση και το πλήρες 
ξεζούμισμα χιλιάδων εμπορουπαλλήλων, αλλά ταυτόχρονα και χιλιάδων αυτοαπασχο-
λούμενων που θα τους οδηγήσει μαζικά σε «λουκέτο».

Τα έωλα επιχειρήματα περί εξυπηρέτησης των καταναλωτών έχουν καταρριφθεί εδώ 
και χρόνια από την ίδια τη ζωή. Με στοιχεία της ίδιας της κυβέρνησης το 31% του λαού ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας, αποτέλεσμα των χρόνιων πολιτικών σκληρής λιτότητας 
και ξεζουμίσματος της λαϊκής οικογένειας.

Το πάγιο αίτημα για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας είναι πιο επίκαιρο 
από ποτέ.

Καλούμε τους εργαζόμενους του νησιού στα πολυκαταστήματα και στα καταστήματα 
καθώς επίσης και τον Εμπορικό Σύλλογο να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να απαντή-
σουν με κινητοποιήσεις στην απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης ,να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα.

συνέχεια από σελ.1
Ανακοίνωση – πρόσκληση για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις εκδόθηκε και από το Δήμο 

Πάρου.  Καλούνται, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες και αλιείς, νεολαίοι, μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικοί, να πάρουν μέρος και να διαμαρτυρηθούν, γιατί  «η κατάσταση στο 
χώρο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας των νησιών μας επιδεινώνεται ραγδαία. Παίρνει 
εκρηκτικές και άκρως επικίνδυνες διαστάσεις. Γιατί, η υγεία είναι πέρα και πάνω από οποια-
δήποτε οικονομική κρίση. Η μαζική συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. 
Για να μην πεθάνουμε στο δρόμο πρέπει όλοι να βγούμε στους δρόμους».

Τα μέλη του καλεί και ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με ανακοίνωσή του στην 
οποία αναφέρεται: «Επαγγελματία, καταστηματάρχη, γίνε και εσύ ο υποκινητής  της μεγάλης 
συγκέντρωσης, διάδωσέ το  στους πελάτες σου, στη  γειτονιά  σου, και στους φίλους  σου.  
H ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ. Πρέπει να δώσου-
με  το παρόν Η συμμέτοχη μας είναι απαραίτητη, για να μπορούμε να κοιτάξουμε αύριο τα 
παιδιά μας στα ματιά. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε». 

Τα καταστήματά τους κλείνουν σήμερα από τις 11 έως τις 2μμ οι καφεζυθεστιάτορες, με 
απόφαση του ΔΣ του συλλόγου τους και θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση.  

Με ανακοίνωσή τους, στηρίζουν τον αγώνα του συντονιστικού οργάνου των φορέων και 
καλούν τους συμπολίτες μας στην κινητοποίηση, οι δύο Περιφερειακοί σύμβουλοι Παντε-
λής Τζανακόπουλος και Κώστας Μπιζάς. 

Στην κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Η κατάσταση είναι οριακή. Η απογοήτευση και η 
ανασφάλεια που διακατέχουν όλους μας πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε μια αγωνιστική 
διεκδίκηση για την  ανατροπή της φθίνουσας λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Η συμμετοχή 
όλων μας στην παλλαϊκή συγκέντρωση της 14/12/2012 μπροστά στο Κέντρο Υγείας, είναι 
το ελάχιστο το οποίο πρέπει να κάνουμε σαν πρώτο βήμα για να διεκδικήσουμε τα αυτονό-
ητα, δηλαδή Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική παροχή υπηρεσιών Υγείας».

Στη σημερινή συγκέντρωση καλεί τον κόσμο και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και  Κηδε-
μόνων Δήμου Πάρου. «Στον εξευτελισμό και την επιδεικτική αδιαφορία των «υπευθύνων», 
απαντάμε με Ενότητα, Περηφάνια, Αξιοπρέπεια και Αγωνιστικότητα», τονίζει η Ένωση στην 
ανακοίνωσή της. 

Δημοτικές δομές παροχής υγείας
Το δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις αποφάσεις της Επιτροπής για την 

υγεία, στην οποία συμμετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων Μ. Ισιγώνης, Γρηγορία 
Πρωτολάτη, Κ. Ροκονίδας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός.

Σύμφωνα με τον κ. Ισιγώνη, η Επιτροπή μαζί με εκπροσώπους των τριών Γυναικείων 
Συλλόγων του νησιού, αποφάσισε: την ένταξη του Δήμου Πάρου στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας. 

Επαφή με ΕΠΑΨΥ, ιδιώτες γιατρούς, φαρ-
μακοποιούς, νοσηλευτές, Ομάδα Διάσωσης, 
Εκκλησία κ.λπ., για τη δημιουργία ενός φο-
ρέα εθελοντών που θα παρέχει προληπτική 
ιατρική σε όσους πολίτες είναι ανασφάλι-
στοι, είτε γιατί δεν μπορούν ν’ ανταποκρι-
θούν στην υποχρέωσή τους προς τον ασφα-
λιστικό τους φορέα είτε γιατί είναι άνεργοι. 

Σήμερα πανστρατιά, ξεκινάμε 
τον αγώνα για τη ζωή μας!

Κέντρο Υγείας Πάρου - Αντιπάρου

ΣτιΣ 16 ΔεΚεμβριοΥ Στην ΑθηνΑ η ΣΥνεχειΑ

Καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα;

...Γιατί όχι;
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη καλεί σε ειδική εκ-

δήλωση, όλους όσοι είχαν λάβει μέρος στην 
καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δη-
μιουργικότητας «Διαδρομές με πυξίδα τη βι-
βλιοθήκη»,  που είχε διοργανώσει μαζί με το 
Future Library.

Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν περισσό-
τερα από 250 παιδιά. Έτσι, την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου από τις 18.00 έως τις 22.00 θα 
δουν τις κατασκευές, τις φωτογραφίες και τα 
video της καλοκαιρινής καμπάνιας.

Η εκδήλωσηθα γίνει στο κτίριο Δημητρα-
κόπουλου στην παλαιά αγορά της Παροικίας.

Γιορτή
Χριστουγέννων 

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινωφελής Επι-
χείρηση σας προσκαλούν την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου στις 18:00 στη Χριστουγεν-
νιάτικη  γιορτή για τα παιδιά, στην κεντρική 
πλατεία. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται: 
Ελάτε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να νιώσουμε 
το πνεύμα των Χριστουγέννων και να υποδε-
χτούμε τον Άγιο Βασίλη.
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ΑμεΣ μαρπησσαϊκός

Πενήντα χρόνια
αγώνας και άθληση

Το κλειστό Γυμναστήριο και η συνένωση των ομάδων 
ποδοσφαίρου της Πάρου, είναι το όνειρο των παραγόντων 
του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού, που προς το παρόν παραμένουν 
όνειρα και τα δύο. Οι προσπάθειες όμως για την επίτευξη 
αυτών των δύο στόχων συνεχίζονται. Άλλωστε το πρώτο 
βήμα έγινε με τη συνένωση των δύο Σωματείων ΑΜΕΣ Νη-
ρέας και ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός και παίζουν φέτος ως μία 
ομάδα με το όνομα Νηρέας στο Κυκλαδικό Πρωτάθλημα, 
ενώ για το κλειστό Γυμναστήριο υπάρχουν οι 180.000 ευρώ, 
δωρεά του Ιδρύματος Κουτρέλη και η υπόσχεση του Δήμου 
ότι θα το προχωρήσει…

Κατά άλλα, ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, με όλα τα αθλητικά 
του τμήματα και τις ακαδημίες πάει καλά, υπάρχει συμμε-
τοχή και τα όποια μικροπροβλήματα ξεπερνιόνται χάριν στις 
προσπάθειες του Δ.Σ., των προπονητών και των χορηγών 
τους, με βασικό την κοινωνία της Μάρπησσας.

Ο Έφορος Ποδοσφαίρου Γιάννης Γεμελιάρης, μίλησε στη 
ΦτΠ για την πορεία και τη σημερινή κατάσταση του αθλητι-
κού Σωματείου, το οποίο εμφανίζεται το 1954 και επανιδρύ-
εται με καταστατικό, το 1963 με τη σημερινή του ονομασία. 
Αυτή τη στιγμή έχει τρία αθλητικά τμήματα: του ποδοσφαί-
ρου, του μπάσκετ και του βόλεϊ που ιδρύθηκε φέτος . 

Το τμήμα ποδοσφαίρου, όλα αυτά τα χρόνια αθλούσε περί 
τους 120 αθλητές (παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της 
Μάρπησσας) και είχε συμμετοχή στα πρωταθλήματα της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. 

Το 1978 το τμήμα ανδρών κατακτά το πρωτάθλημα της 
Πάρου. Την περίοδο 1992-93 οι παίκτες του συλλόγου παίρ-
νουν το κύπελλο ήθους στις Κυκλάδες. Το 1994 κατακτούν 
το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας Κυκλάδων και επιτυγχάνουν 
την άνοδό τους στην Α’ Κατηγορία. Όπως λέει ο κ. Γεμε-
λιάρης, ο Μαρπησσαϊκός είναι η πρώτη ομάδα της Πάρου 
που κατακτά Πρωτάθλημα Κυκλάδων. Το 2004 για δεύτερη 
φορά παίρνει πάλι το Πρωτάθλημα Κυκλάδων Β’ Κατηγο-
ρίας και επιτυγχάνει ξανά την άνοδό του στην Α’ Κατηγορία 
στην οποία συμμετέχει σχεδόν όλες τις χρονιές που η ΕΠΣ 
Κυκλάδων διοργανώνει πρωτάθλημα Α’ και Β’ κατηγορίας. 

Επίσης, το τμήμα ποδοσφαίρου, επί σειρά ετών τροφοδο-
τεί τις μικτές Κυκλάδες παίδων και νέων της Ένωσης Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων και οι αθλητές του έχουν 
πετύχει σπουδαίες μεταγραφές σε ομάδες της Α’ Εθνικής. 

Στον Ολυμπιακό  Πειραιά ο Αριανούτσος Χρήστος, στον 
Πανιώνιο ο Ιβανόφ Γκαλίν, που τώρα αγωνίζεται με τα χρώ-
ματα της Κλασκόπερ στην Ελβετία.  Στην ΑΕΚ στις ακαδη-
μίες της ο Μποσνιάκος Βασίλης, ενώ έχει αγωνιστεί ο Αλέ-
ξανδρος Παντελαίος σε ομάδες της Δ’ Εθνικής, όπως στον 
Παναξιακό,και παλιότερα στον Νηρέα, όταν είχε ανέβει στην 
Δ’ Εθνική κατηγορία. 

Από το καλοκαίρι του 2011 ο Μαρπησσαϊκός συμμετέχει 

ενεργά στην προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια ομάδα σε 
όλη την Πάρο. Μια ομάδα, που όπως λέει ο κ. Γεμελιάρης, 
να είναι δυνατή και να έχει τις προϋποθέσεις να πρωταγω-
νιστεί στις Κυκλάδες. Έγιναν πολλές συζητήσεις, αλλά αυτό 
δεν επετεύχθη.  Έγινε όμως η άτυπη συνένωση του Μαρ-
πησσαϊκού με τον Νηρέα και το σχήμα αυτό πλέον συμμε-
τέχει στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και οι δύο σύλλογοι επω-
μίζονται κατά 50% τα οικονομικά βάρη. 

Σύμφωνα με τον κ. Γεμελιάρη, για την ώρα η συνεργασία 
είναι πολύ καλή, δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αθλητές του 
Μαρπησσαϊκού αγωνίζονται με τα χρώματα του Νηρέα (κα-
τόπιν κλήρωσης για την ονομασία).

Ο στόχος όμως είναι η συνένωση όλων των αθλητικών 
σωματείων και το φετινό καλοκαίρι, ο Μαρπησσαϊκός, ο 
Νηρέας και ο ΑΟ Πάρου, μετά από μεγάλη προσπάθεια 
έφτασαν μια ανάσα από τη συνένωση, αλλά την τελευταία 
στιγμή ακυρώθηκε η προσπάθεια. 

Ο κ. Γεμελιάρης δεν θέλησε ν’ αναφερθεί περισσότερο 
στο συγκεκριμένο ζήτημα και στο γιατί δεν έγινε τελικά η 
συνένωση, επισημαίνει όμως, πως αν αυτό επιτευχθεί, θα 
είναι το τέλειο. Προσωπικά, τονίζει,  «από τότε που ασχο-
λούμαι με τα αθλητικά δρώμενα, όνειρο όλων μας των πα-
ραγόντων και των αθλητών, είναι να κάνουμε μια ομάδα 
στην Πάρο, που να είναι δυνατή και να πρωταγωνιστεί. Να 
μην έρχεται μια άλλη ομάδα από την Νάξο, τη Σύρο, τη Σα-
ντορίνη… για να κάνει μια βόλτα, να μας νικήσει δηλαδή και 
να φύγει…».

Η συνένωση συμφέρει και οικονομικά, λέει ο κ. Γεμελιά-
ρης: «Ειδικά, τώρα στην εποχή που ζούμε, που τα οικονομι-
κά έχουν «στερέψει» και δεν μπορούν κάποιοι παράγοντες 
να συνεισφέρουν, θα μπορούσαμε με αυτά τα 20 - 25 χιλιά-
δες ευρώ, που χρειάζεται ένα σωματείο για να ανταπεξέλ-
θει στις ανάγκες της χρονιάς, να κάνουμε σπουδαία πράγ-
ματα. Φανταστείτε, επί 4 σωματεία που είμαστε στην Πάρο, 
για τι ποσό μιλάμε. Μ’ αυτό το ποσό, η ομάδα της Πάρου, όχι 
μόνο θα πρωταγωνιστούσε, αλλά θα έκανε και περίπατο…». 

Η προσπάθεια πάντως για τη συνένωση, σταμάτησε προ-
σωρινά, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων αυτή την 
περίοδο. 

Μπάσκετ - βόλεϊ
Τα τμήματα του μπάσκετ ιδρύθηκαν το 1996 (παιδικό, 

εφηβικό, ανδρικό, κορασίδων και γυναικών). Όλα αυτά τα 
χρόνια σημείωσαν αρκετά σημαντικές επιτυχίες, όπως κα-
τάκτηση πρωταθλήματος Κυκλάδων, άνοδο σε κατηγορία, 
κύπελλα, δεύτερες ή τρίτες θέσεις σε διάφορους αγώνες, 
εντός και εκτός Πάρου. Η προπόνηση όμως, κυρίως τους 
χειμερινούς μήνες ή με αέρα και βροχή, γίνεται μετ’ εμπο-
δίων. 

Μας είχαν υποσχεθεί το κλειστό γυμναστήριο, μας λέει ο 
κ. Γεμελιάρης. Υπάρχουν τα 180.000 ευρώ δωρεά του ιδρύ-
ματος Κουτρέλη που λιμνάζουν. Αυτά, σύμφωνα και με την 
άποψη ειδικών, φτάνουν για μία προκάτ σιδηροκατασκευή, 
αλλά δεν εξαρτάται από εμάς και αναγκαστικά περιμένου-
με…  

Το Τμήμα βόλεϊ ιδρύθηκε φέτος και το προπονεί ο κ. 
Ρούσσος που έχει και τις ακαδημίες. 

Βάρος στις ακαδημίες
Τα τελευταία χρόνια ο Μαρπησσαϊκός έχει δώσει μεγάλο 

βάρος στις Ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 
70 παιδάκια που αθλούνται, μικρές ηλικίες και σε αγώνες, 
τα τελευταία χρόνια, ήσαν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. 
Πέρσι πήραν μέρος στο πρωτάθλημα ακαδημιών Πάρου, 
που το διοργάνωσε ο Δήμος και βγήκαν πρωταθλητές τα 
μπαμπίνι και το προτζιούνορ, ενώ το τζιούνορ πήρε την Τρί-
τη θέση. Επίσης, ο Μαρπησσαϊκός έλαβε μέρος το καλοκαί-
ρι που μας πέρασε στο Πανκυκλαδικό Πρωτάθλημα Ακαδη-
μιών ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο ΑΜΕΣ Νηρέας όπου 
η ομάδα του προτζιούνιορ παίζοντας στον τελικό με τον 
Παναξιακό κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Φέτος ο Μαρπησσα-
ϊκός ξεκίνησε πιο οργανωμένα τις ακαδημίες του, υπάρχει 
μεγάλη προσέλευση μικρών αθλητών και ευελπιστούν σε 
περισσότερες επιτυχίες.

Οι προπονητές στις ακαδημίες είναι: ο Μ. Ρούσσος και ο 
Ευθύμης Τσιρώνης.  

Πενήντα χρόνια Μαρπησσαϊκός
Ο Μαρπησσαϊκός συμπληρώνει το νέο έτος 50 χρόνια 

από την ίδρυσή του. Με την ευκαιρία προγραμμάτισε πολ-
λές εκδηλώσεις, όπως τη διοργάνωση τουρνουά αγώνων 
5Χ5 στο γήπεδο της Μάρπησσας, που έχει ήδη ξεκινήσει με 
πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες γίνονται κάθε Δευτέρα και 
Τετάρτη βράδυ και οι θεατές, κάθε φορά, ξεπερνούν τους 
100. Παίρνουν μέρος 109 αθλητές κάθε ηλικίας και είναι το 
κλίμα απίστευτα καλό. Η επιτυχία αυτή, θα το καθιερώσει 
ως θεσμ, λέει ο κ. Γεμελιάρης. 

Μέσα στις επετειακές εκδηλώσεις, είναι και η έκθεση, κο-
ντά στο Πάσχα, διαφόρων αντικειμένων, παλαιών στολών 
και φωτογραφιών του Μαρπησσαϊκού, από την ίδρυσή του 
(ήδη συγκεντρώνεται το υλικό). 

Σε γενικές γραμμές… καλά!
Με όσα αυτή τη στιγμή έχουμε, λέει ο κ. Γεμελιάρης, λαμ-

βάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση, είμαστε σ’ ένα 
βαθμό ικανοποιημένοι. Θα θέλαμε ωστόσο, να στρωθεί όλο 
το γήπεδο με χλοοτάπητα, για να μπορούμε να φιλοξενούμε 
και εμείς αγώνες, αλλά να αθλούνται ταυτόχρονα και πε-
ρισσότερα παιδιά, καθώς και τα παιδιά που πηγαίνουν στα 
Μάρμαρα. Το κομμάτι αυτό που στρώθηκε είναι 40Χ20 και 
αθλείται μόνο ένα τμήμα κάθε φορά. Και εδώ θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον πρώην Αγροτικό Συνεταιρισμό Μάρπησ-
σας, ο οποίος με δικά του χρήματα κατασκεύασε τον τάπη-
τα, το μικρό αυτό κομμάτι. 

Άλλο πρόβλημα είναι η περίφραξη. Έχουμε γι’ αυτό τη 
δέσμευση του Δήμου και πιστεύουμε ότι θα γίνει σύντομα.  

Να ευχαριστήσω επίσης, όλους μας τους χορηγούς, γιατί 
χωρίς αυτούς δεν θα τα καταφέρναμε και ασφαλώς την κοι-
νωνία της Μάρπησσας που μας βοηθάει πάρα πολύ. 

 Εορταστικό παζάρι 
Πιστός στο ραντεβού του με τις εορταστικές εκδηλώ-

σεις ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, διοργανώνει, 
για μία ακόμα φορά, το καθιερωμένο του Παζάρι. Φέτος 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου από 
τις 11:00 έως τις 18:00, στην Πλατεία της Νάουσας  και θα 
συμμετέχουν με δικούς τους πάγκους σύλλογοι και φορείς. 
Παράλληλα θα υπάρχουν κεράσματα, μουσική και χορός, 
Άη Βασίλης και πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά.

Τα χρήματα θα διατεθούν σε όσους έχουν ανάγκη.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου θα κόψει την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα του ανήμερα των Θεοφανίων, 6 Ια-
νουαρίου 2013 στις 18:00 στην αίθουσα του Αγίου Αθανασί-
ου. Επίσης θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων και οικονο-
μικός απολογισμός.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
και… άλλα!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος <<Αρχίλοχος>>, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος θα διοργανώσει το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στην αίθουά του στις 15 
και 16 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα 
από τις 4 μέχρι το βράδυ.

Φέτος για τα μικρά παιδιά φίλους έχει χειροτεχνίες, η Γεωργία Κασσά-
ρα θα πει αγαπημένα παραμύθια, ενώ η Βασίλισσα του χιονιού θα ψυχα-
γωγήσει τα παιδιά, κάνοντας τους <<ξωτικά>>. Η Μαρούλια Κοντού και η 
μαθητές της από το πιάνο και τη χορωδία  θα παίξουν  χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες από όλο τον κόσμο και  για πρώτη φορά ο Dj Γιάννης Λατσός θα 
ανεβάσει το κέφι  με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες! Λουκουμάδες από την 
Αρτεμία, καραμελωμένα μήλα, hot dog, σουβλάκια, τα σχολεία με τα θε-
σπέσια γλυκίσματα τους, τα κοσμήματα, το παλαιοπωλείο και η φημισμένη 
λοταρία του Αρχιλόχου  με πλούσια δώρα ανεβάζουν το ρυθμό και τελος... 
Ζεστά κάστανα για τους καλοφαγάδες! 

Γιορτή
στη Νάουσα

Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσα 
Πάρου διοργανώνει εκδήλωση για το ερχόμε-
νο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, στις 7:30μ.μ., 
στην Αίθουσα του Συγκροτήματος, με:

Απολογισμό δράσης για τη χρονιά που πέ-
ρασε.  Οπτικό και ακουστικό υλικό από εκδη-
λώσεις. Χριστουγεννιάτικο μονόπρακτο (Από 
πού θα έρθει φέτος ο Άγιος Βασίλης;). Μικρα-
σιάτικους χορούς και τραγούδια, αφού φέ-
τος συμπληρώνονται 90 χρόνια από το 1922. 
Συμμετέχουν: Η Χορωδία Νάουσας, υπό την 
διεύθυνση της μουσικού Φένιας Θεοφίλου, 
Το Μουσικό και Χορευτικό τμήμα,  η Θεατρική 
Παιδική Σκηνή Β´. Είσοδος ελεύθερη.
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Το Σάββατο 08/12 για εµάς δεν ήταν απλά µια αστραφτερή βραδιά γεµάτη χρώµατα, µουσική, µόδα και χαµόγε-
λα, αλλά µια βραδιά υπενθύµισης...Και φέτος, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει ο τόπος µας, 
καταφέραµε να σκορπίσουµε απλόχερα χαµόγελα ελπίδας & αισιοδοξίας.

Από την περίσσια της αγάπης και της γενναιοδωρίας των Παριανών, από την ανιδιοτελή προσφορά των 
εθελοντών µας & από τη συνεργασία τόσων πολλών ανθρώπων, καταφέραµε να συγκεντρώσουµε το ποσό των 
2110,00€ που κατατέθηκε στις 10/12/12 στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Ασθένειες 
ΦΛΟΓΑ, τον οποίο τίµησε µε την παρουσία της η πρόεδρός του κα Μαρία Τρυφωνίδη.

Όλοι µαζί, καταφέραµε να στηρίξουµε τους µικρούς αλλά και µεγάλους της ήρωες, που παλεύουν καθηµερινά 
για την υγεία των µικρών παιδιών, µε χαµόγελο και αισιοδοξία για το µέλλον, αυτούς που αγωνίζονται για την ΖΩΗ!

Ένα ΜΕΓΑΛΟ µπράβο αξίζει στον υπέροχο κόσµο της Πάρου που ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ !!! 
Ένα ΜΕΓΑΛΟ µπράβο και στους επιχειρηµατίες που µας εµπιστεύτηκαν & στήριξαν αυτή µας την πρωτοβουλία 

και, φυσικά, στα µοντέλα µας, µικρά και µεγάλα.
Ευχαριστήρια λοιπόν στην «smile graphic & design» της  Νάντιας & Έλλης Ραγκούση, στο «Paros Pages», τη Blue 

Star Ferries, τη Φυτοτεχνική Πάρου, του κ. Στέλιου & Γιώτας Σιφναίου, τις «Επιγραφές» του κ Μαργαρίτη, την 
αρτοποιία-catering «Αλιπράντης», τους ηχολήπτες του «violins productions» και τον κ. Σπύρο Μπάλιο, τη Ζωοτεχνι-
κή του κ. Τριαντάφυλλου, το Salloοn Dor του κ. Γιαννάκου Μουρλά, τα  Evi rooms & Margarita studios, το’’ΕΛΙΝ Β. 
ΤΡΙΧΑΣ & ΣΙΑ.ΟΕ’’, την κα Μ.Ραγκούση «ΡΑΓΚΟΥΣΗ shoes», τον κ Αθανάσιο Μαρινόπουλο ,τον κ. Ροδίτη Μανώλη 
«computer tech» και το ανθοπωλείο «ΝΤΙΝΑ», για την χορηγία τους, όπως επίσης το «Galerie de Beauté» και τα 
κοµµωτήρια «∆ηµήτρης hair» και «Hair Line» και Κοµµωτήριο Βίκυ που επιµελήθηκαν τις εντυπωσιακές εµφανίσεις 
των µοντέλων και των παρουσιαστών, όπως επίσης στους χορηγούς επικοινωνίας«PSTS.gr», Παριανός Τύπος, 
«ΗΧΩ Fm», «F Radio», «ΤV Σύρος», τον «Κυκλαδίτη» & την εταιρεία graphic & design SMILE µε την εφηµερίδα 
«Φωνή της Πάρου», καθώς και τους Djs του Fradio ∆ιονύση Ρουφηχτό & Γαληνό Νίνο για τις µουσικές επιλογές 
τους. Θερµές ευχαριστίες για τη φωτογραφική κάλυψη της βραδιάς στον κ. Σταύρο Νιφλή, τον κ. Γιώργο Σκανδάλη 
τον κ. Kay Fotografos, Paros Dance Academy. Η προσπάθεια ήταν οµαδική και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσµα.

Ευχαριστούµε τους παρουσιαστές της βραδιάς που ταξίδεψαν από την Αθήνα για αυτό τον σκοπό. Τον δηµοσιο-
γράφο Λάζο Μαντικό και το µοντέλο Μαριλένα Μπλέτσα, τις καθηγήτριες χορού κες Colette Bamboulis ’’κλακέ-
τες’’, Νικόλ Ραγκούση’’ΟΡΙΕΝΤΑΛ’’ & Lisa Burns µε την οµάδα HIP HOP PAROIKIA CREW εφήβων και ενηλίκων  
για το εντυπωσιακό θέαµα που µας προσέφεραν, καθώς και τα καταστήµατα που συµµετείχαν: Υπερόραση, Ecstacy, 
Σκανδάλης είδη κυνηγίου, Μάτα, Decibel, Ρεζέρβα, Diva, Jet black, Bellino, Planet Mushroom, Βoudoir, Στύλ& 
ιδέα, Αθηνά και βέβαια όλους τους δωροθέτες µας.

Η βοήθεια σας σε µια εποχή περίεργη, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόµα άνθρωποι, συµπατριώτες µας, 
που ανιδιοτελώς προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτό από καρδιάς ευχόµαστε σε όλους 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

2ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Gala

Σας ευχαριστούµε όλους!

Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Π Ο Λ Υ Ι Α Τ Ρ Ε Ι O

Αγαπητο ί  συµπατρ ιώτες ,

µετά τα αλλεπάλληλα πλήγµατα που επέφερε η χρηµατοπιστωτική κρίση 
στα οικονοµικά όλων µας, οι γιατροί του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥ συµφωνή-
σαµε, σε ένδειξη συµπαράστασης και σύµφωνα µε το µέτρο των δυνατο-
τήτων µας, να προχωρήσουµε σε µείωση των αµοιβών µας.

Έχοντας πάντα ως στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των 
υπηρεσιών υγείας, σας παρέχουµε δωρεάν κάρτα υγείας.

Τα προνόµια της κάρτας υγείας είναι τα εξής:
• έκπτωση 10% - 30% στις µικροβιολογικές εξετάσεις
• bonus παροχών (ανάλογα µε το ύψος του ποσού)
• δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης (µε e-mail ή sms)
για τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών σας εξετάσεων
• χορήγηση ειδικού κωδικού µε τον οποίο έχετε τη δυνατότητα άµεσης   
 πληροφόρησης & εκτύπωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεών σας

Από 01.01.2013 θα ισχύουν νέες µειωµένες τιµές:
• ακτινολογικό τµήµα: έκπτωση έως -20%
   για όλες τις εξετάσεις υπερήχων και όλες τις ακτινογραφίες
• καρδιολογικό τµήµα: έκπτωση -20% στο triplex καρδιάς
• ειδικές τιµές για παιδιά και εφήβους

Παροικία Πάρου • τηλ: 22840 24410-1 • fax: 22840 24412

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ι.Ε.Ε.

ο υπεύθυνος του κέντρου
Γιάννης Τσιγώνιας • χειρουργός

Στο πλευρό των εργαζομένων της ΔεΥΑΠ
σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο 

Το ΔΙΚΙΟ κόντρα 
στον Αυταρχισμό

συνέχεια από σελ.1
Γι’ αυτό και αγωνιούν και θέλουν να πάρουν 

πίσω την παράνομη παρακράτηση, ώστε με το 
νέο έτος, να υποστούν τη νόμιμη μείωση, αλλά να 
είναι μία… 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε πρόταση, πριν 
από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ την Παρα-
σκευή (σήμερα), για την έγκριση του Προϋπολο-
γισμού του 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης, να 
προηγηθεί έκτακτη, που θ’ αποφασίσει την ένταξη 
κονδυλίου στον προϋπολογισμό, για την επιστρο-
φή της μείωσης των αποδοχών των εργαζομέ-
νων, κάτι που απορρίφτηκε από τον Πρόεδρο. 

Τη λύση όπως φαίνεται θα τη δώσει ο Δήμαρ-
χος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος έχει και τη συναί-
νεση σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη 
ΦτΠ δήλωσε: «Στις Δημοκρατίες δεν υπάρχουν 
αδιέξοδα και ασφαλώς δεν επικρατούν οι μειο-
ψηφίες». 

Η δήλωση αυτή του κ. Βλαχογιάννη είναι σα-
φής. Οι εργαζόμενοι θα δικαιωθούν. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν εμφανής η 
ενόχληση όλων των Δημοτικών Συμβούλων για 
τη στάση του κ. Φραγκούλη, ενώ οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Μαρουσώ 
Φραγκούλη, Ζ. Ρούσος και Δ. Αντιπαριώτης υπε-
ρασπίστηκαν το δίκιο των εργαζομένων.  Μάλιστα 
ο κ. Αντιπαριώτης, φανερά αγανακτισμένος, απεί-
λησε με παραίτηση…

Η επιμονή του κ. Φραγκούλη, κόντρα στο δίκιο, 
κόντρα στην συμπολίτευση, σε όλη την αντιπολί-
τευση και στους συνεργάτες του, μέλη του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΠ, είναι εντυπωσιακή και παράλληλα 
ακατανόητη, καθώς η απόφασή του για τη μείω-
ση των μισθών των εργαζομένων, κόντρα και στο 
νόμο, συνιστά και ποινικό αδίκημα. 

Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να μην 

υπάρξει καμία αύξηση και για φέτος στα Δημοτικά Τέλη. Η μειοψηφία 
στο σύνολό της, πλην του κ. Πετρόπουλου, που δήλωσε παρών, κατα-
ψήφισε, καθώς είχε ζητήσει μείωση των δημοτικών τελών, λόγω της 
οικονομικής στενότητας των κατοίκων του νησιού. 

Εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση στα δημο-
τικά τέλη, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των οικογενειών και των επαγ-
γελματιών, είπε ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και πρόσθεσε: Μακάρι 
να μπορούσαμε να κάνουμε μειώσεις, όμως θα πρέπει να δούμε αν 
μπορεί να επιβιώσει οικονομικά ο Δήμος. 

Ομόφωνα αποφάσισαν για την επιβολή τω ν νέων φόρων, βάζοντας 
τον τελευταίο συντελεστή από αυτό που προβλέπεται από την κλίματα, 
ώστε να επιβαρυνθούν όσο γίνεται λιγότερο οι πολίτες. 

Οι νέοι φόροι είναι: Φόρος ακάλυπτων χώρων 0,10 ευρώ ανά τ.μ., 
τέλος πολιτικού γάμου 50 ευρώ, τέλος Πολεοδομίας για Πάρο και 
Αντίπαρο 2% και τέλη Κοιμητηρίου 150 ευρώ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δε-
κεμβρίου, ενημέρωσε για τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο έκτακτο 
Συνέδριο της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),  ο Δήμαρχος 
Χρ. Βλαχογιάννης. 

Όπως είπε, κοινή διαπίστωση όλων των Δημάρχων ήταν ότι και τα 
τελευταία μέτρα για την Τ. Α. πλήττουν τη λειτουργία και την υπόσταση 
των Δήμων, οι οποίοι οδηγούνται σε κατάρρευση. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν πέρασε η πρόταση της μειοψηφίας (ψηφίστηκε 
και από τον κ. Βλαχογιάννη), η οποία προέβλεπε πολύ δυναμικές κι-
νητοποιήσεις, αλλά τις πλειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία: Θα γίνει 
προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια κατά των μέτρων 
στο μνημόνιο για την Τ.Α., πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 12 και 19 
Δεκεμβρίου και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 12 του μήνα, 
τακτικό Συνέδριο το πρώτο τρίμηνα του 2013 ή νωρίτερα έκτακτο, αν 
δεν ληφθούν αποφάσεις υπέρ των Δήμων και διενέργεια ενημερωτι-
κής καμπάνιας.

Η άσκηση αρμοδιοτήτων (περίπου 200), οι οποίες περνούν 
στους Δήμους με τη νέα χρονιά, απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, 
όπως αυτή διατυπώθηκε και στο έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, πως 
«αν οι αρμοδιότητες αυτές δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους 
πόρους, το προσωπικό και τα αναγκαία μέσα, να μην παραλειφτούν», 
καθώς όπως είπε ο κ. Βλαχογιάννης, δεν θα μπορούμε ως Δήμος ν’ 
ανταποκριθούμε και θα καταρρεύσουμε. 

Για την εκδρομή τους 
Πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία το 
παζάρι μεταχειρισμέ-
νων αντικειμένων που 
πραγματοποίησαν οι 
μαθητικές κοινότητες 
της Γ΄τάξης Γυμνασίου 
της Νάουσας, σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο 
Γονέων. 

Σκοπός ήταν η εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίη-
ση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής  τον Απρίλιο. 
Ξεστρατίζοντας από την πεπατημένη, που θέλει την πλει-
οψηφία των μαθητικών εκδηλώσεων για τέτοιο σκοπό να 
γίνονται σε νυχτερινά κέντρα, μπαρς με την μορφή των 
πάρτυ, οι μαθητές του Γυμνασίου Νάουσας, με πνεύμα 
ομαδικότητας, συλλογικότητας και αλληλοϋποστήριξης, 
σε συνεργασία με τους γονείς τους πραγματοποίησαν  το 
παζάρι αυτό στις 8/12/2012 στην πλατεία της Νάουσας. Ο 
κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους και τους ενίσχυ-
σε δεόντως. 

Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηις»

Να δείξουμε
την αγάπη μας…

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παι-
διού, ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου ‘’Αρηίς’’, με την υποστή-
ριξη του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικιάς, ανοίγει την αγκαλιά του για όλα τα 
παιδιά της Πάρου και σας περιμένει την Παρασκευή 14 του 
Δεκέμβρη (σήμερα), στις 06:30 το απόγευμα στο Paros 
Rock στο ποτάμι Παροικίας.

Με επινοητικότητα, απλότητα κι ευαισθησία, έχουμε ετοι-
μάσει ένα χριστουγεννιάτικο απόγευμα με παραμυθοϊστορί-
ες, γεύση από ζεστή σοκολάτα, μπαλόνια  ομαδικά παιχνίδια 
& face painting, με ζωντανή μουσική από γκρουπάκι της Πά-
ρου και τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια!  Σκο-
πός και στόχος μας αυτές τις γιορτινές μέρες, να σταθούμε 
δίπλα σε ένα μικρό παιδί της Πάρου που χρειάζεται την υπο-
στήριξή μας, για τη θεραπεία  του. Τιμή εισόδου 3 ευρώ.....
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, περιοχή Ευαγγε-
λίστρια, πωλείται διαμέρισμα 
δυάρι, 42 τμ, με θέση πάρ-
κινγκ, κατασκευή 2005. Τηλ.: 
6977771341 

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

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

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

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

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πε-
τρόχτιστη οικία 70τ.μ. σαλόνι, 
2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα θαλάσ-
σης, βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος, 108.000 €. 
Έκπτωση στα  μετρητά, ευκο-
λίες, ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768.

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 165.000€. 
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 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  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,  
τζακούσι, μεγάλο σαλόνι, 
κουζίνα, καλοριφέρ, βεράντες 
με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέ-
ματος. 135.000 €  Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768.

ΔΡΥΟΣ, καινούρια ακίνητα, 
σχεδίου, 40 τμ και 60 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται ακί-
νητα, 96 τμ, 55 τμ, 340 τμ 
τρία επίπεδα, με τέσσερα δια-
μερίσματα. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ      
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
σχεδίου, 300τμ, οικοδομήσι-
μο, τιμή 75.000 ευρώ. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), 
πωλείται οικόπεδο, 300 τμ, 
λίγα μέτρα από αμμουδιά, ά-
δεια για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτήμα 
100 στρέμματα, πάνω από τα 
ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8 στρ., 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό 
κτήμα (15 λεπτά από Παροι-
κία) 15.604τ.μ. με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 75.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, 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 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (θέση Φλόγα, με 
πρόσωπο στον περιφερειακό) 
ενοικιάζεται οικόπεδο, 1.200 
τμ περίπου, για επαγγελματι-
κή χρήση. Πλησίον δημοτικού 
χώρου στάθμευσης. Τιμή 700 
€. Τηλ.: 6978403252, 210-
5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδ-
μητο 2άρι με 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, σαλόνι, κουζίνα με 
τζάκι και θέρμανση, 300μ από 
τη θάλασσα. Τηλ.: 6932715583, 
6936568372 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευ-
κών 14, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 30 τμ., γωνιακή. 
Τηλ.: 6937651265 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται μια 
γκαρσονιέρα και ένα δυάρι 
μεζονέτα. Τηλ.: 2284024056, 
6936515353 

ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(διασταύρωση Λευκών – Νά-
ουσας), ενοικιάζονται δύο 
καταστήματα, 94 τμ και 70 τμ, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως ενιαίος χώρος, κατάλ-
ληλα και για αποθήκες. Τηλ. 
22840 21328, 6945973303.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. Ελέ-
νη), ενοικιάζονται χώροι για 
γραφεία. Τηλ.: 6977403535.

ΣΩΤΗΡΕΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ), 
ενοικιάζεται νεόκτιστη μονο-

κατοικία με 3 υπνοδωμάτια, 
κεντρική θέρμανση, βεράντες, 
κήπο. Τηλ.: 6932316389  

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                      

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, με 3 υ/δ, στη Μάρ-
πησσα, Πρόδρομο και γύρω 
χωριά, με δυνατότητα προ-
πληρωμής έως και 1 χρόνο. 
Τηλ.: 6972295318

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ       

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ταβέρνα πωλεί-
ται, πλήρως εξοπλισμένη με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
2284021985, 6937275675 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητεί-
ται, για φύλαξη-απασχόληση 
παιδιών κυρίως απογεύματα 
στην περιοχή του Αρχιλόχου. 
Επιθυμητή διαθεσιμότητα 
για κάποια πρωινά και ίσως 
Σαββατοκύριακα. Τηλ. Επικοι-
νωνίας 6972609728

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ για την 
προώθηση των προϊόντων της 
ζητά μεγάλη εταιρία. Ελεύθε-
ρο ωράριο, μεγάλες αμοιβές 
και μπόνους βάση του τζίρου, 
διαθέτει καθημερινά προϊό-
ντα που είναι απαραίτητα σε 
κάθε σπίτι. Δεν χρειάζεται κα-
μία επένδυση από εσάς, χρόνο 
και διάθεση χρειάζεται. Τηλ. 
6981299005

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

Ε Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ 
ΕΛΛΗΝΑΣ, έμπειρος, ανα-
λαμβάνει εργασίες σε όλη 
την Πάρο και Αντίπαρο, σε 
καινούρια και παλιά σπίτια. 
Πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
6972304177, 2284053042  

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμέ-
νων, βοήθεια στις οικιακές 
εργασίες ή άλλες δουλειές. 
Ομιλεί Ελληνικά και Αγγλικά. 
Τηλ.: 6939253612 

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6944242874 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6938999239 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον 
στα μαθηματικά, σε μαθητές 
Γυμνασίου & Λυκείου. Τηλ: 
6993939396.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ αναλαμ-
βάνει οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6972092268 

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμ-
βάνει την φύλαξη παιδιών 
καθώς και καθαρισμούς 
οικιών ή καταστημάτων ή 
σχετικές οικιακές εργασίες. 
Τηλ.: 6940561192 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβά-
νει το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 
6973814493 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ      

NISSAN SUNNY πωλείται, 
1400 cc, μοντέλο του ΄90, 
πεντάθυρο, με ζαντολάστιχα. 
Τιμή 2.000 € (συζητήσιμη) Τηλ.: 
6934301484, 6974109836 

KIA SORENTO πωλείται, 
μοντέλο 2006, diesel turbo, 
2.500 cc, τιμή 9.000 €. Τηλ.: 
6974812383, 6978126696, 
2284041172.

FIAT PUNTO CABRIO πωλεί-
ται, μοντέλο ’99, 1.100 cc, τιμή 
1.100 €. Τηλ.: 6975680163 

GRAND VITARA πωλείται, 
πετρέλαιο, μοντέλο 2007, 

ή ανταλλάσσεται με αυτο-
κίνητο μικρού κυβισμού. 
Ατρακάριστο, βιβλίο service, 
ζάντες 17’΄, airbag, υδραυλι-
κό τιμόνι, κλιματισμός (A/C), 
ABS, ηλεκτρικά παράθυρα, 
πλοήγηση, κεντρικό κλείδω-
μα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, 
συναγερμός, turbo, cruise, 
control, υπολογιστής ταξιδίου, 
κοτσαδόρος εργοστασιακός, 
elcd οθόνη με navigator. Τιμή 
17.500 €, συζητήσιμη. Τηλ.: 
2284052623 

HYUNDAI ATOS PRIME πω-
λείται, μοντέλο 2002, 82.000 
χλμ, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή 2.300 €. Τηλ.: 6937241430, 
6936642475.

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ 
πωλείται, μάρκας KAREL, μο-
ντέλο Fishing, με 150 ίππους, 
τετράχρονη VERADO, όπως 
και βοηθητική 15 τετράχρονη 
MERCURY ή ανταλλάσσεται με 
μικρότερο σκάφος ανοιχτού 
τύπου. Ιδανικό για συρτές – 
παραγάδια και καθετές. Τιμή 
19.000 €, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6944202104  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, μάρ-
κας Dynamic, 66.000 btu, 
σε πολύ καλή κατάσταση.  
Τηλ.: 6977248885

LAPTOP TOSHIBA 
SATELLITE για ανταλλακτικά 
πωλείται. Τηλ.: 6975765118 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOUND 
STUDIO πωλείται, 3 x CD 
player Yamaha CDX-397, 1 x 
CD Recorder Sony RCDW 100, 
1 x ενισχυτής Yamaha AX 397, 
1 x μίκτης Omnitronic EMX-5, 
2 x ηχεία Diamond Wharfedale 
Di, 2 μικρόφωνα AKG D55s, 
κτλ. Τηλ.: 6972361088

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€
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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. 

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. 
 
8-17 Dec, 2nd 10-day 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. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=44975
8365068004&set=a.449758335068007.99347.1000
01015344186&type=1&theater
 
10-16 Dec, Paros Tennis & Sports Club tennis 
tournament 2012.  Matches daily from 3-9pm with 
finals on 15-16 December.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/491137870931616/
 
10-16 Dec, 7.30pm & 9.45pm, Movie "God Loves 
Caviar" (Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ) English 
version with Greek subtitles at Mikro 
Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, http://www.
facebook.com/cine.rexparikiaparos
http://www.youtube.com/watch?v=yvtAIbfGdew

14 Dec, 11am, Protest rally outside the Paros 
Health Centre. Call for all business, services, 
schools and Municipal services to close in protest 
at the unacceptable level of healthcare on the 
island.

 
14-16 Dec, 6-9pm, Christmas Bazaar at the 
Cultural Centre of Angeria.  Info: Maria 22840-
92217.
 
15-16 Dec, Annual Christmas Bazaar at 
Archilochos Hall, Paroikia with lottery, games, 
pottery, jewellery, homemade goods and 
handicrafts, storytelling, local produce, hot dogs 
and hot chocolate.  
Info: Michalis 693-745-4266, 698-081-1688, email: 
paroscc@gmail.com, http://www.facebook.com/
groups/321073924574181/
 
15 Dec, 7.30pm, Christmas show with live music, 
songs and dances from Asia Minor, by the Choir, 
Dance Group and Children's Theatre Group of the 
Music Dance Group of Naoussa at their hall in 
Naoussa. Info: Ypapandi 22840-52284,  http://
users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.htm
 
15 Dec, 9pm, Concert by Haig Yazdjian, Yiotis 
Kiourtsoglou & Vangelis Karipis at the Nireas Hall, 
Naoussa.
Entrance: 10€. Ticket pre-sales at Tantanis 
shop, Naoussa 22840-51261, 697-337-5186 & 
Polychromo Bookstore, Paroikia 22840-22906.
 
16 Dec, 6pm, Exhibition of work, photographs 
and video of the Future Library events held at the 
Paros Public Library this summer, Dimitracopoulos 
Building, Paroikia.  Info: KDEPAP 22843-60167/8. 
 
16 Dec, 6.30pm, Paroikia Hip Hop Crew Christmas 
Show at the Paros Rock, Potami, Paroikia.  Info: 
Lisa 694-245-8477.
http://www.facebook.com/pages/Paros-Hip-Hop-
Crew/122153611204788
 
20 Dec, 8pm, the 2nd class of the General 
Lyceum of Paroikia unplugged live concert at the 
Archilochos Hall, Paroikia.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/308267812610742
 
21 Dec, End of the World Party at Tao's Center, 
Ambelas.  Info: 22840-28882, 693-450-8654, www.
taos-greece.com

Σε πανστρατιά Παριανοί και 
Αντιπαριωτες κινητοποιούμαστε και 
διεκδικούμε τα αυτονόητα για την 
υγεία και τη ζωή μας. Η αποφασιστι-
κότητα που δείχνουν όλοι οι κάτοικοι των 
δύο νησιών μας, είναι αποτέλεσμα της 
αγανάκτησής τους για την πολιτική που 
μας εξαθλιώνει. Η συντονιστική επιτρο-
πή φορέων μεθοδευμένα συζητώντας με 
πολύ κόσμο στις συναντήσεις στα χωριά 
ουσιαστικά πήρε δύναμη, για τη συνέχιση 
του αγώνα. 

Ο αγώνας θα είναι μακρύς και επί-
πονος, γιατί η αναλγησία των υπάκουων 
υπηρετών της τρόικας είναι στην κορύ-
φωσή της. Όμως, με τη δυναμική που 
μέχρι σήμερα έχουμε δείξει όλοι, το απο-
τέλεσμα μπορεί να είναι θετικό, με την 
προϋπόθεση, ότι θα συνεχίσουμε και θα 
δυναμώσουμε την ενότητα και την απο-
φασιστικότητά μας. 

Ποιο είναι το ζητούμενο, λοιπόν, 
σχετικά με την κατάσταση του Κέντρου 
Υγείας;

Πριν από 15 – 20 χρόνια, υπήρχαν δύο 
παιδίατροι, ένας γυναικολόγος, τρεις πα-
θολόγοι κ.λπ. –κ.λπ…

Πριν από 15 – 20 χρόνια, ο πληθυσμός 
των νησιών μας, ήταν 6 – 7 χιλιάδες κάτοι-
κοι. Σήμερα λοιπόν, που ο πληθυσμός έχει 
υπερδιπλασιαστεί, εμείς ζητάμε να επα-
νέλθει το δυναμικό του Κέντρου Υγείας, 
τουλάχιστον σε αυτό του 1990. Και μη μας 
πεις κανείς, ότι σε περίοδο πολύ σκληρής 
οικονομικής κρίσης εμείς έχουμε παράλο-
γες απαιτήσεις. 

Με όλα αυτά γίνεται φανερό, ότι ο 
αγώνας μας ουσιαστικά, στοχεύει απλά 
στην αξιοπρεπή διαβίωση στα νησιά. 

Στοχεύει, στο να μην είναι η υγεία και  
η ζωή μας ρώσικη ρουλέτα. Αν δηλαδή 
υπάρχει βάρδια ΕΚΑΒ και γιατρού, μπορεί 
και να ζήσουμε. Αλλιώς θα πεθάνουμε και  

μάλιστα χωρίς πιστοποιητικό θανάτου 
από γιατρό.

Με πράξεις νομοθετικού περι-
εχομένου οι τροϊκανοί κυβερνήτες 
παρακάμπτουν το ρόλο του Κοινοβου-
λίου, για αποφάσεις αντιλαϊκές που εξα-
θλιώνουν τη ζωή χιλιάδων ελλήνων. Στο 
παρελθόν γνωρίσαμε την πρακτική του 
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Άραγε 
αυτά ζήλεψαν εκεί στη Διοίκηση της ΔΕΥ-
ΑΠ και στοχεύουν στα δικαιώματα των 
εργαζομένων με παράνομες αποφάσεις;

Πως είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος,  
που όλοι του αναγνωρίζουν την εργατικό-
τητά του, να λειτουργεί με απόλυτα αυταρ-
χικό τρόπο; 

Πως είναι δυνατόν, ολόκληρο το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, αλλά και το Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΠ να συμφωνούν με το δίκιο των 
εργαζομένων και ο Πρόεδρος, ωσάν άλ-
λος Πάπας που διεκδικεί το αλάνθαστο, να 
τους απορρίπτει όλους;

Πως είναι δυνατόν, ο Πρόεδρος με την 
εμπειρία του στα κοινά να δηλώνει ότι «και 
εγώ θα συμφωνούσα να δοθούν τα χρή-
ματα στους εργαζόμενους, αλλά μετά την 
κακή συμπεριφορά τους δεν υπογράφω»;

Υπάρχει και πιο αξιοπρεπής τρόπος 
εξόδου από την τοπική πολιτική σκηνή 
ενός ανθρώπου, που ίσως κουράστηκες.

Τι γίνεται εκεί στην Αγκαιριά; Η 
πρόσφατη απόφαση των Γονέων και Κη-
δεμόνων για την εκλογή του Δ.Σ. του συλ-
λόγου τους δεν αναγνωρίζεται, λέει, από 
τους προϊσταμένους της εκπαίδευσης. Αν, 
ρωτάμε εμείς, κατέθεταν πιστοποιητικά 
κοινωνικών φρονημάτων και εντοπιότη-
τας, θα ξεπερνιόταν το πρόβλημα της ανα-
γνώρισης;

Αν πήγαιναν ίσως όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
γονατιστά μέχρι το γραφείο του σχολείου, 
θα μπορούσε να γινόταν η συνάντηση,  
που εκκρεμεί από την εκλογή τους, γιατί 
και καλά  δεν έχει βρεθεί ακόμη χρόνος 
για να γίνει; Ή τέλος πάντων, ας βρουν ένα 
τρόπο για ν’ αποδείξουν οι του Δ.Σ. ότι εί-
ναι καλά παιδιά και δεν λένε κακά λόγια 
για…

ΑμεΣ νηρέας

Στόχος μας ένα γήπεδο
με τα όλα του…

O ΑΜΕΣ Νηρέας πήρε μια μικρή χαρά με το μικρό γήπεδο που ολοκλη-
ρώνεται στην περιοχή του Αγροκηπίου. Το προπονητικό γήπεδο είναι δια-
στάσεων 65Χ35 και αυτές τις ημέρες τοποθετείται ο χλοοτάπητας. Αργό-
τερα θα γίνει και η περίφραξη, ώστε να προπονούνται χωρίς κινδύνους τα 
παιδιά των ακαδημιών και να γίνονται και τα τουρνουά ακαδημιών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σταύρος Τριπολιτσιώτης και ο Γραμματέ-
ας Μανώλης Σιφναίος, που μίλησαν στη ΦτΠ, δήλωσαν ικανοποιημένοι 
από αυτή την εξέλιξη, γιατί θα… μαζέψουν πια τα παιδιά που προπονούνται 
στο Μουντιαλίτο, άλλα στο γήπεδο των Μαρμάρων και άλλα στην Παροικία. 
Και φυσικά για να πηγαινοέρχονται τα παιδιά, οι παράγοντες διαθέτουν και 
το χρόνο και τα αυτοκίνητά τους. Το κάνουμε, λένε, με διάθεση, γιατί δεν 
είμαστε τυχαία στο Σύλλογο. Όλα τα μέλη, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και 
θέλουμε τα παιδιά να αθλούνται όσο γίνεται πιο σωστά.  

Στο ίδιο χώρο που γίνεται το προπονητήριο στο Αγροκήπιο, υπάρχει το 
οικόπεδο όπου θα γίνει και το κανονικό πλέον γήπεδο και ο Νηρέας θα έχει 
το «σπίτι» του. Γιατί όπως λένε οι κ.κ. Τριπολιτσιώτης και Σιφναίος, ο Νηρέ-
ας χωρίς γήπεδο, είναι σαν την οικογένεια που δεν έχει σπίτι. 

Το οικόπεδο υπάρχει, οι μελέτες  έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την τελευ-
ταία ενημέρωση που είχαν από το Δήμο, όμως δεν υπάρχει το πιο σημαντι-
κό, τα χρήματα. 

Ο Νηρέας το παλεύει πάντως, είναι ο στόχος του το δικό του γήπεδο. Όταν 
ξεκίνησε βέβαια, γήπεδο υπήρχε, αλλά παραχώρησε το χώρο αυτό για να 
γίνει το Δημοτικό σχολείο Νάουσας, με την υπόσχεση γρήγορα να γίνει σε 
άλλο χώρο (στο Αγροκήπιο), το νέο γήπεδο, που από τότε είναι μόνο στα… 
χαρτιά.

Στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Νηρέα αθλούνται 80 παιδιά και το παι-
δικό τμήμα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Κυκλάδων. 

Στα τμήματα ακαδημιών του Βόλεϊ είναι περίπου 40 παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, από 10 έως 16 ετών τα οποία προπονούνται στις εγκαταστάσεις 
του Γυμνασίου Νάουσας. Στόχος είναι η δημιουργία αγωνιστικού τμήματος 
βόλεϊ και η δημιουργία τμήματος μπάσκετ.

Ο Νηρέας μαζί με τον Μαρπησσαϊκό στην άτυπη συνένωσή τους, (ανδρι-
κό και εφηβικό), συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Κυκλάδων. 

Έως αυτή την ώρα, αγωνι-
στικά πάμε καλά, λένε οι δύο 
παράγοντες. Στόχος είναι το 
καλό και σωστό ποδόσφαιρο 
και να είναι όλοι οι παίκτες ντό-
πιοι. Προπονητής της ομάδας, 
είναι ο Γ. Μοστράτος.

Η παρουσία της ομάδας τους 
ικανοποιεί προς το παρόν, θα 
έρθουν λένε και τα καλά απο-
τελέσματα.

Το ιστορικότερο σωματείο
Το Σωματείο ιδρύθηκε επί-

σημα πια, το 1959 και ο Νηρέ-
ας είναι η μοναδική ομάδα του 
νησιού, που έχει πάρει πρωτά-
θλημα και κύπελλο Κυκλάδων. 
Είναι επίσης, η μοναδική ομάδα 
που έχει παίξει σε Εθνική κα-
τηγορία. 

Ο χώρος, που τώρα είναι τα 
κτίρια όπου στεγάζεται ο ΑΜΕΣ 
Νηρέας, παραχωρήθηκε από 
ιδιώτη. Ότι υπάρχει σε κτίριο, 
έγινε με προσωπική εργασία 
των παραγόντων και εθελο-
ντών. Σήμερα, οικονομικά το 
αθλητικό σωματείο στηρίζεται 
στις συνδρομές των μελών, 
των παραγόντων, στις χορηγί-
ες, σε έσοδα από εκδηλώσεις 
και από την πώληση του ημε-
ρολογίου του Συλλόγου.

Ο Νηρέας διοργάνωσε δύο 
φορές στην Πάρο το 7ο Πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαί-
ρου, στο οποίο συμμετείχαν 13 ακαδημίες από τις Κυκλάδες και 420 παιδιά. 

Επίσης, για δεύτερη χρονιά διοργανώνει το Τοπικό τουρνουά ποδοσφαί-
ρου των ακαδημιών με παιδιά έως 13 ετών. Φέτος το τουρνουά θα γίνει 
στις 13 Ιανουαρίου 2013.

Συναυλία 
στον
Νηρέα

Τρεις από τους σημα-
ντικότερους Ελληνες δε-
ξιοτέχνες μουσικούς σε 
μία σπάνια συνάντηση 
κορυφής: ο Haig Yazdjian 
(ακουστικό, ηλεκτρικό 
ούτι, τραγούδι), ο Γιώτης 
Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό 
μπάσο) και ο Βαγγέλης Κα-
ρίπης (κρουστά, τύμπανα), 
συμπράττουν επί σκηνής 
ως Τρίο,  παρουσιάζοντας 
αγαπημένα κομμάτια  από 
τις προσωπικές δουλειές 
τους  και σε «πρώτη ακρό-
αση» καινούρια κομμάτια 
που έχουν συνθέσει από 
κοινού. Στην σύμπραξη 
αυτή, ο αυθορμητισμός και 
η μαγεία της στιγμής ανα-
μένεται να καθορίσουν τον 
τόνο.

Η συναυλία θα γίνει το 
Σάββατο, 15 Δεκεμ-
βρίου, στις 21:00, στην 
αίθουσα του Νηρέα, στην 
Νάουσα.

Τιμή εισόδου: 10 Ευρώ.



Φίλε επαγγελµατία,

στην καθηµερινή ζωή το δούναι+λαβείν
είναι ΚΑΝΟΝΑΣ στην επικοινωνία και την προβολή.

Η νέα έκδοση ετοιµάζεται!
Εσύ θα είσαι η εξαίρεση;η 
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