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Τον Απρίλιο του 2012
έναρξη διαδικασιών ανάθεσης

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου

ΣΕ 700 ΗΜΕΡΕΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

13 η Έκδοση

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

Άλλο ένα σημα-
ντικό βήμα στις δια-
δικασίες προετοιμα-
σίας δημοπράτησης 
του έργου του νέου 
αεροδρομίου της 
Πάρου είναι η δη-
μοσίευση στην εφη-
μερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων 
της προκαταρκτικής 
προκήρυξης του δι-
αγωνισμού. 

Η δημοσίευση 
έγινε στις 5/11/2011 
με την ονομασία: 
Νέο πεδίο ελιγμών 
Κρατικού Αερολι-
μένα Πάρου και όπως αναφέρεται, προβλέπεται να κατασκευα-
στούν: Διάδρομος προσγειώσεων αεροσκαφών 1400 μ. μήκος, 
30 πλάτος (45 μ. με τα ερείσματα πλάτους 7,5 μ. εκατέρωθεν), 
πλευρικές ζώνες ασφαλείας στα δύο άκρα του διαδρόμου σε 
μήκος 60 μ. Δύο συνδετήριοι τροχόδρομοι που θα συνδέουν 
το διάδρομο με το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών. Δάπεδο 
στάθμευσης αεροσκαφών διαστάσεων: 200 μ. Χ 130 μ. Περιμε-
τρική – υπηρεσιακή οδός. Χώρος εφοδίων διαστάσεων: 10 Χ 15 
Μ στο βορειοανατολικό άκρο του δαπέδου. Τεχνικά έργα απο-
στράγγισης. Φωτοσήμανση διαδρόμου και τροχοδρόμων και 
φωτισμός δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών.

Χωματουργικά 
έργα στην περιοχή 
ανέγερσης των κτι-
ριακών εγκαταστά-
σεων του αεροδρο-
μίου. Περίφραξη του 
αεροδρομίου στα 
όρια της απαλλοτρι-
ωθείσας έκτασης.

Η εκτιμώμε-
νη αξία του έργου 
(χωρίς ΦΠΑ) είναι: 
20.043.103,45€. Η 
προγραμματισμένη 
ημερομηνία για την 
έναρξη των διαδι-
κασιών ανάθεσης, 
είναι η 15.4.2012 

και η διάρκειά της, δηλαδή η ολοκλήρωση των έργων θα γί-
νει σε 700 ημέρες (από την ανάθεση της σύμβασης), δηλαδή 
λιγότερο από 2 χρόνια. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμ-
βάσεων.  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμός έργου1998ΣΕ770006 
της ΣΑΕ077) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά. Η πληρωμή στον ανάδοχο γίνεται 
τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών.

             συνέχεια σελ.3

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
για τις ελλείψεις στα σχολεία
Προαναγγέλλονται 
κινητοποιήσεις

Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς  έχουν περάσει 
πάνω από δύο μήνες  και τα σχολεία του νησιού μας και στις 
δύο βαθμίδες, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια, αντιμετωπίζουν 
τεράστια προβλήματα από τις ελλείψεις σχολικών βιβλίων και 
εκπαιδευτικών με αποκορύφωμα τη κατάργηση ουσιαστικά της 
δεύτερης  ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια της Παροικίας και της 
Νάουσας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των γονέων 
και του Δημάρχου Πάρου, με συνεχείς παρεμβάσεις στους αρ-
μόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες να λυθούν 
τα προβλήματα, εισέπραξαν κοροϊδία και υποκριτική συμπερι-
φορά.

Καταγγέλλουμε  την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική, 
που στο όνομα του «νέου σχολείου», αποδομεί ακόμα και το 
υπάρχον, για να το αντικαταστήσει με το σχολείο της ημιμάθειας.

Καταγγέλλουμε ακόμα τις λειψές χρηματοδοτήσεις, που στε-
ρούν τη δυνατότητα στα σχολεία μας να αντιμετωπίζουν τα λει-
τουργικά τους ζητήματα και τα προβλήματα    συντήρησής τους, 
με αποτέλεσμα να πρέπει οι γονείς να βάζουν το χέρι βαθιά στη 
τσέπη, στο όνομα της «δωρεάν δημόσιας παιδείας».

Προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι αν άμεσα δεν 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της έλλειψης εκπαιδευτικών 
και των σχολικών βιβλίων στο σύνολο τους, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο θα απαντήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις προασπίζο-
ντας το δικαίωμα των μαθητών του νησιού μας στη μόρφωση.

Στο επόμενο φύλλο της ΦτΠ ο Αναπλη-
ρωτής υπουργός Γιάννης Ραγκούσης απα-
ντά στις ερωτήσεις μας σχετικά με τις διαδι-
κασίες επίσπευσης της κατασκευής του νέου 
αεροδρομίου Πάρου. Απαντάει και σε όσους 
αμφισβητούν αυτό το μεγάλο έργο για την Πάρο 
και σε όσους τον κατηγορούν από τα Αθηναϊκά 
ΜΜΕ για την παρέμβασή του στο έργο αυτό.

Έρχονται Χριστούγεννα!!!
Ένας ολόκληρος κόσμος με

Χριστουγεννιάτικα είδη,
δέντρα, μπάλες & στολίδια

απλώνεται... στα πόδια σου!
Έλα κι εσύ!

Παροικία Πάρου  τ: 22840 27204
κ: 6972.051890  w: www.homeland-e.gr
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 189
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 - Ντίντικας.
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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚA

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Αξιότιμε κ. Βαξεβανίδη, σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες, καθώς και τις ευχαρι-

στίες των γονέων και των παιδιών, για την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία του Συλλό-
γου, στον οποίο επάξια προεδρεύετε, προς το Νηπιαγωγείο Λευκών Πάρου, μέσω της οποίας 
καταφέραμε να εκδώσουμε και ν’ αναδείξουμε στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα, 
την εργασία μας, που αφορά στα παραδοσιακά επαγγέλματα του χωριού μας. Η πράξη σας 
συνιστά οπωσδήποτε πράξη πολιτισμού και δηλώνει την ιδιαίτερη ευαισθησία σας προς το 
χωριό, το σχολείο και τα παιδιά, που μέσα από μια σειρά παιδαγωγικών πράξεων απεικόνισαν 
ανθρώπους του χωριού μας και τα επαγγέλματά τους, που πολλά χάθηκαν μαζί με κάποιους 
από αυτούς. Μάλιστα, όταν αυτό γίνεται σε δύσκολους καιρούς, με εμφανή την κρίση των 
αξιών, η πράξη σας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και αναδεικνύεται σε υποδειγματική συ-
μπεριφορά. Παρακαλώ να διαβιβάσετε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας στα μέλη του Δ.Σ. 

Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου
Γιάννα Σέργη

Αξιότιμε κ. Βαξεβανίδη, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες, τόσο τις δικές μου ως Προ-
ϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Λευκών, όσο και των γονέων και των παιδιών για την πρωτο-
βουλία σας και την οικονομική κάλυψη του έργου της επίστρωσης του αύλειου χώρου του 
νηπιαγωγείου με ειδικό τάπητα, ο οποίος εξασφάλισε την άνετη και κυρίως την ασφαλή κίνη-
ση των παιδιών κατά τις ώρες των διαλειμμάτων. Η ενέργειά σας αποτελεί πράγματι παρα-
δειγματική συμπεριφορά προς μίμηση για όλους τους Συλλόγους του νησιού μας και όχι μόνο. 
Παρακαλώ, διαβιβάστε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς τα μέλη του Συλλόγου 
σας. 

 Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου
Γιάννα Σέργη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου
Τιμώντας την μνήμη του Γιάννη Γκίκα αγοραστήκαν και δωρίθηκαν στην Δημοτική Βιβλι-

οθήκη «Γιάννης Γκίκας» , από τον Σύλλογό μας με την οικονομική συμβολή των Η.Χ. Παπα-
δημητρακόπουλου, Κ.Ροκονίδα, Μιχ. Ρουμπάνου και Άννας Κάγκανη, 28 τίτλοι , συνολικά 36 
βιβλία και περιοδικές εκδόσεις Παριανού και Κυκλαδικού ενδιαφέροντος.  

Για το Δ.Σ. του συλλόγου
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Βασιλειόπουλος

Η Γραμματέας Όλγα Ισιγώνη

Επιμελητήριο Κυκλάδων

Τιμητική Διάκριση 
από την Ε.Ε.Δ.Ε.

Στο πλαίσιο της εορταστικής 
διοργάνωσης για τα 10 χρόνια 
του θεσμού της Επιχειρημα-
τικής Αριστείας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 15 Νοεμ-
βρίου στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, η Ελληνική Εταιρία 
Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
(Ε.Ε.Δ.Ε.) απένειμε Τιμητική Δι-
άκριση στο Επιμελητήριο Κυκλάδων για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει στα μέλη του και γενικότερα για τη συμβολή του 
στην ανάπτυξη της οικονομίας των Κυκλάδων. 

Την Τιμητική Διάκριση παρέλαβε ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος, ο οποίος εκπροσώπησε 
το φορέα στη λαμπρή αυτή τελετή, στην οποία παρευρέθησαν 
500 περίπου προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό κόσμο 
της χώρας. 

Εκλογές στο Επιμελητήριο Κυκλάδων 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τους επιχειρηματίες-μέλη του στα νησιά ότι, 
ότι στις 02, 03, 04 και 05 Δεκεμβρίου 2011, θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένες εκλογές 
για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

Την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου (σήμερα) από τις 09:00 έως 20:00, θα ψηφίσουν τα 
μέλη του Επιμελητηρίου στην Πάρο. Η διαδικασία θα γίνει στο γραφείο του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων στον Ποταμό Παροικίας (θέση Μπουνταράκι).  

Για τη διαδικασία διευκρινίζεται:  
Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει θα πρέπει να έχει εγγραφεί στους εκλογικούς κατα-

λόγους και να προσέλθει αυτοπροσώπως.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προσκό-

μιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει τα στοιχεία ταυ-
τότητας.

Κανένας ψηφοφόρος ΔΕΝ μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) ψήφους, όσες ιδι-
ότητες κι αν έχει. Οι Παριανοί υποψήφιοι στα τμήματα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
οι εξής:

Τμήμα Εμπορίου: Σγαρδέλης Ιωάννης του Δαμιανού
Τμήμα Μεταποίησης: Μπάλιος Σπυρίδων του Δημητρίου
Τμήμα Υπηρεσιών: Μωράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Τμήμα Τουρισμού: Τρίχα Σταυρούλα του Διονυσίου
Επιτρέπονται μέχρι και τρεις (3) σταυροί προτίμησης, πριν ή μετά το όνομα του υποψη-

φίου, με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.
Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

Βουλευτές του Αιγαίου υπέρ της διατήρησης 
του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά

«Αδιαπραγμάτευτο
το ειδικό καθεστώς»

Δήλωση υπέρ της δι-
ατήρησης του μειωμέ-
νου συνετελεστή Φ.Π.Α, 
έκαναν οι βουλευτές Αι-
γαίου της Ν.Δ.: Ιωάννης 
Βρούτσης (Ν. Κυκλά-
δων), Σπυρίδων Γαλη-
νός (Ν. Λέσβου), Μίκα 
Ιατρίδη (Ν. Δωδεκανή-
σου) και Κωστής Μου-
σουρούλης (Ν. Χίου).  

Στη δήλωση μεταξύ 
άλλων αναφέρεται: «Η διατήρηση των μειωμένων συντε-
λεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου, αποτελεί ζήτημα 
εθνικής σημασίας και ύψιστης πολιτικής προτεραιότητας. 
Αφενός γιατί αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσι-
άζει η νησιωτική Ελλάδα -εδαφική ασυνέχεια- και αφετέ-
ρου γιατί λειτουργεί αντισταθμιστικά σε προβλήματα που 
απορρέουν από  αυτές». 

Τέλος, οι βουλευτές ξεκαθαρίζουν «προς όλες τις κα-
τευθύνσεις και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι το 
ειδικό καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 
νησιά είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτο. Τελεία και 
παύλα!». 

Συμμετοχή του Δήμου Πάρου
σε Τουριστικές εκθέσεις

Για την προβολή
του νησιού

Ο  Δήμος  Πάρου  στο πλαίσιο  των  ενεργειών   προ-
βολής  του  νησιού  μας  για την  Τουριστική περίοδο 2011 
έλαβε  μέρος: 

Με δικό του stand, στο περίπτερο του ΕΟΤ, στην Διε-
θνή Έκθεση Τουρισμού W.T.M (World Travel Market) που 
πραγματοποιήθηκε  στο Λονδίνο από  τις 7/11/11 έως 
10/11/11 με εκπρόσωπο την κ. Χριστίνα Φωκιανού.

Με  την Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  στην έκθεση 
PHILOXENIA  από τις 18/11/11 έως 20/11/11 πού έγινε 
στην Θεσσαλονίκη με εκπρόσωπο την πρόεδρο της Τουρι-
στικής Επιτροπής  Μαρία Χανιώτη.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Τουριστικής 
Επιτροπής, «το υποτονικό κλίμα και η εμφανώς μειωμένη 
προσέλευση του κοινού, δεν εμπόδισαν τις μυρωδιές και 
τα χρώματα της Πάρου να ταξιδέψουν ως το Λονδίνο». 

Το περίπτερο του Ε.Ο.Τ. εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνο, ο οποίος είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με τουριστικούς πράκτορες που 
βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σταντ της Πάρου. 

Εποικοδομητική συνάντηση είχε με την κ. Παναγιωτά-
κη, Δ/ντρια του ΕΟΤ Λονδίνου η εκπρόσωπος του Δήμου 
Πάρου. Η κ. Φωκιανού είχε την ευκαιρία να παρακολου-
θήσει παράλληλη εκδήλωση (συμβουλευτικό εργαστήρι), 
που πραγματοποίησε ο ΕΟΤ με κεντρική ομιλήτρια την 
εκπρόσωπο των Δημοσίων Σχέσεων της Trip Advisor. Το 
θέμα του εργαστηρίου ήταν η διαχείριση της εικόνας μιας 
τουριστικής επιχείρησης εν’ όψη κρίσης και η προβολή του 
νέου εργαλείου της Trip Advisor για τη δυνατότητα παρου-
σίας ενός τουριστικού προορισμού. 

Στην Έκθεση PHILOXENIA  από το stand του Δήμου Πά-
ρου πέρασαν  ο Υφυπουργός κ. Νικητιάδης, οι Αντιπεριφε-
ρειάρχες Γιώργος Πουσαίος,  και Δέσποινα Διακοσταυρι-
ανού, η Αντιπεριφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου  Αποστολία 
Λύκου, επαγγελματίες του Τουρισμού,   καθώς και πλήθος 
κόσμου, οι οποίοι εξέφρασαν αγάπη για το νησί μας. Ιδι-
αίτερο  ενδιαφέρον έδειξαν για τις εκδηλώσεις οι οποίες 
θα λάβουν μέρος στο νησί, αλλά και για τις εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, όπως θαλάσσιος, περιπατητικός και 
θρησκευτικός τουρισμός. Επίσης, ιδιαίτερα θετικά σχό-
λια εισέπραξαν τα Παριανά προϊόντα που προσέφεραν οι 
επαγγελματίες του νησιού μας, όπως τα κρασιά, τα παξι-
μάδια και  τα γλυκίσματα. 

Διαπιστώθηκε ότι ανασταλτικός παράγοντας για τη μη 
πραγματοποίηση διακοπών στο νησί μας αποτελεί η μη 
ύπαρξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την 
Πάρο. Επίσης, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, οι εκπρόσωποι 
της εταιρείας συμβούλων MTC GROUP, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που εγκαινιάστηκε με τον Δήμο  Παρου, πα-
ρουσίασαν στα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής, προτάσεις 
που αφορούν το γενικό πλαίσιο τουριστικής προβολής της 
Πάρου για το 2012. 

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας 
κ.κ. Νότης Μαρτάκης και Μάκης Μπίτζιος, παρουσίασαν 
στοχευόμενες κατευθύνσεις σχετικά με τη διαφήμιση, τις 
αγορές ενδιαφέροντος και τις εκθεσιακές συμμετοχές.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, ανα-
φέρθηκε στη συνεργασία με την εταιρεία εκφράζοντας την 
ελπίδα ότι θα αποβεί προς όφελος του νησιού. Στο ίδιο 
πνεύμα κινήθηκε και η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτρο-
πής Μαρία Χανιώτη.

Και τα ζώα έχουν ψυχή!
Ο PAWS, σε συνεργασία με τη διεύθυνση σχολείου του 

νησιού μας, θα διοργανώσει σεμινάριο για το ρόλο της φι-
λοζωικής και θα εξηγήσει το νόμο 3170 περί της βίας και 
κακοποίησης των ζώων. 

Πρόσκληση
Το δικό του μαγα-

ζί εγκαινιάζει Σάβ-
βατο 3 Δεκεμβρίου, 
7μμ, ο PAWS. Το 
μαγαζί είναι μέσα 
στην Αγορά της Πα-
ροικιάς, απέναντι 
από το εστιατόριο 
Φράνκα Σκάλα. Ο 
PAWS μας καλεί όλους, να γνωρίσουμε το έργο του, να 
γίνουμε μέλη, να κάνουμε, όσοι μπορούμε κάποια δωρεά, 
αλλά και ν’ αγοράσουμε  βιβλία, κοσμήματα, δώρα για τα 
Χριστούγεννα σε εξαιρετικές τιμές.

Κοινωνική ευαισθησία
Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευ-

αισθησίας, η 3Μ, στον Περιφερει-
ακό Παροικίας - Νάουσας,  εκτός 
από τις ήδη χαμηλές τιμές στα προ-
ϊόντα της, κάνει επιπλέον έκπτωση 
10% για τους άνεργους, τις πολύ-
τεκνες οικογένειες, και τους συνταξιούχους.  Καλό θα είναι 
το παράδειγμά τους ν’ ακολουθήσει, στο βαθμό που μπορεί 
και η υπόλοιπη αγορά.
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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

συνέχεια από σελ.1
Απάντηση σε όσους αμφισβητούν
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη ο Δήμαρ-

χος Χρ. Βλαχογιάννης δήλωσε στη ΦτΠ: «Η Δημοσίευση 
προκαταρκτικής προκήρυξης σημαίνει ότι είναι ένας τρόπος 
να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διαδικασία της 
δημοπράτησης. Δημοσιεύτηκε η προκαταρκτική προκήρυξη, θ’ 
ακολουθήσει η πραγματική δημοσίευση που προγραμματίζεται 
να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου και επομένως κερδίζουμε χρό-
νο, γιατί η δημοσίευση δεν θα πρέπει να είναι αρκετό καιρό στον 
αέρα προκειμένου να δοθούν οι προσφορές. Με βάση λοιπόν 
το νόμο, η δημοσίευση θα είναι 36 ημέρες. Μετά από 36 ημέρες 
θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλες οι προσφορές και σύμφωνα 
με την προδημοσίευση, βλέπουμε ότι στις 15/4/2012 πρέπει να 
ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης. Να έχει υπογραφεί δηλαδή η 
σύμβαση και η ολοκλήρωση του έργου, όπως βλέπουμε και στο 
έγγραφο, έχει χρονική διάρκεια 700 ημερών. Έτσι, αν όλα πάνε 
καλά και δεν υπάρχει καμία ένσταση στη διαδικασία της υπο-
γραφής της σύμβασης και της ανάδειξης του αναδόχου, τότε σε 
λιγότερο από 2 χρόνια, ο διάδρομος ελιγμών θα είναι έτοιμος. 

»Σε ότι αφορά στα κτίρια, η ΥΠΑ προχωράει όλες τις διαδικα-
σίες για να ολοκληρωθούν οι μελέτες για να ξεκινήσει και αυτό 
το έργο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των κτιρίων θα είναι λίγο πα-
ραπάνω, με διαφορά μηνών. 

»Εγώ θέλω να τονίσω, ότι η προκαταρκτική προκήρυξη, 
πέρα από το χρόνο που οπωσδήποτε κερδίζει γι’ αυτό, δείχνει 
και τις προθέσεις για το πότε το έργο θα υλοποιηθεί. Παράλληλα 
αποτελεί και μια ηχηρή απάντηση σε όλους όσοι έως σήμερα 
αμφισβητούσαν το έργο και έλεγαν ένα σωρό ανοησίες, όπως 
ότι το έγγραφο που φέρει την υπογραφή Ραγγούση, είναι έγγρα-
φο που δεν έχει καμιά ουσία και ότι το έργο δεν πρόκειται να 
γίνει. Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν και θα  διαψεύδονται συ-
νεχώς από δω και πέρα γι’ αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο 
έργο, το οποίο η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Πά-
ρου το αναμένει με ανυπομονησία». 

Τον Απρίλιο του 2012
έναρξη διαδικασιών
ανάθεσης

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου

ΣΕ 700 ΗΜΕΡΕΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου 
Ψωνίστε από τα μαγαζιά
της γειτονιάς σας 

Μειώσεις μισθών, μειωμένα ωράρια, απολύσεις… Είναι 
αυτή πράγματι συνεισφορά των εργαζομένων στην κρίση;

Αγαπητέ συνάδελφε, εργαζόμενε ιδιωτικέ και δημόσιε 
υπάλληλε,

Παριανέ και Αντιπαριώτη καταναλωτή,  ο Εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου Αντιπάρου θεώρει υποχρέωση 
του να ενημερώσει και να πάρει  ξεκάθαρη θέση, για τα όσα 
ακούγονται τις τελευταίες μέρες για τα μεγάλα  προβλήματα 
των ιδιωτικών υπαλλήλων, για την εξαθλίωση που βιώνουν 
σήμερα, με την απαράδεκτη μισθοδοσία τους από τις «συγκε-
κριμένες μεγάλες επιχειρήσεις». 

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους και αποδοκι-
μάζουμε την κατάσταση που επικρατεί  στις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις, οι οποίες  δεν ήταν και ποτέ μέλη  του συλλόγου  
μας. Βεβαία, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτούς  που  δημιούρ-
γησαν την κατάσταση αυτή στην Πάρο, ρίχνοντας ακόμη και 
λάσπη σε πρόσωπα του συλλόγου.

Δεν θα  ξεχάσουμε αυτούς που  δεν δίστασαν  να  χρησιμο-
ποιήσουν και το μηχανισμό που τότε διέθεταν για τον εκφοβι-
σμό των επιχειρηματιών.  

Ακόμη δεν θα ξεχάσουμε ότι συμβούλευσαν τους συγκε-
κριμένους επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τους εργα-
ζόμενους και την ανάγκη τους  να δουλέψουν,  ως δόλωμα 
στις  αίθουσες συνεδριάσεων και να προσπαθούν να πιέσουν 
καταστάσεις, εκβιάζοντας έτσι τις αδειοδοτήσεις των επιχει-
ρήσεών τους.

Δεν θα ξεχάσουμε τη φράση «τα ποτάμια δεν γυρίζουν 
πίσω»! 

Δεν θα ξεχάσουμε πώς τόλμησαν να βγάλουν μέσα στην 
καρδιά του καλοκαιριού την Πάρο ακριβότερη κάνοντας προ-
παγάνδα στις μικρές επιχειρήσεις για όφελος των μεγάλων 
επιχειρήσεων, αλλά αυτό που πέτυχαν ήταν τεράστια τουρι-
στική ζημία στο νησί και σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Δεν θα ξεχάσουμε τη λάθος ερμηνεία της εισήγησης που 
έφτασε στο δημοτικό συμβούλιο από συνεδρίαση της επιτρο-
πής διαβούλευσης που αφορούσε αδειοδότηση συγκεκριμέ-
νου καταστήματος.

Η κατάσταση της αγοράς της Πάρου σήμερα με την οικο-
νομική κρίση και τα αλλεπάλληλα χαράτσια,  είναι τραγική. Η 
κάθετη πτώση των τζίρων, μας φέρνει ακόμη γρηγορότερα 
στο κλείσιμο τον επιχειρήσεων μας.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ-ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕ-
ΚΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να αγοράσετε όλα τα δώρα σας 
για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά από μικρά εμπορι-
κά   μαγαζιά στην γειτονιά σας και όχι από μεγάλες εταιρείες,  
έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν 
καλές γιορτές φέτος. 

Ας υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία!

Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου                        
Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Ραγκούση

Ευχαριστήρια επιστολή για το αεροδρόμιο Πάρου
Κύριε Υπουργέ, πληροφορηθήκαμε από την συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Πάρου, καθώς και από τον ημερήσιο τύπο για 
την εκ μέρους σας υπογραφή της πράξης διακήρυξης για την 
κατασκευή του Α/Δ της Πάρου. 

Πάγια διεκδίκηση της Ένωσης ξενοδόχων Πάρου – Αντι-
πάρου ήταν και παραμένει, ιδιαίτερα στη δύσκολή οικονομι-
κή κατάσταση που διέρχονται τα νησιά μας, η κατασκευή του 
αεροδρομίου της Πάρου. 

Σας στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την προώ-
θηση του Έργου και σας γνωρίζουμε ότι είμαστε πρόθυμοι 
για οποιαδήποτε βοήθεια στην κατεύθυνση της υλοποίησής 
του.  

Για την Ένωση   
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δ. Αμπατζής

Η αν/τρια Γραμματέας Χριστίνα Σ. Φωκιανού

Νέα επιστολή του Συλλόγου Γονέων στη Δευτε-
ροβάθμια για την ξένη γλώσσα

Αποφασίστε επιτέλους!

Το ζήτημα της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο Πα-
ροικίας, παρά τις πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς, δεν 
έχει λυθεί ακόμη. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυ-
μνασίου Παροικίας, έστειλε νέα επιστολή προς τον Δ/ντή Δ/
θμιας Εκπ/σης  Ν. Κυκλάδων κ. Μιχαλόπουλο, στην οποία 
επαναλαμβάνει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και ζητεί 
άμεση λύση. 

Η επιστολή, που έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς 
που μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του θέματος, έχει 
ως εξής: 

 «ΘΕΜΑ:   Διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας  -  Απόσπαση 
καθηγήτριας Γερμανικών με  οργανική θέση στο Γυμνάσιο 
Πάρου.

Όπως γνωρίζετε, το θέμα της διδασκαλίας της  γερμα-
νικής και ιταλικής, ως Β΄ ξένης γλώσσας στη σχολική μας 
Μονάδα, παραμένει σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα από την 
έναρξη σχεδόν του νέου σχολικού έτους, δεδομένου ότι 
δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα εάν θα ισχύσει η από 
21/9/2011 (Φ.22.2/3691) απόφαση της  Περιφ/κής Δ/νσης 
Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπ/σης Ν. Αιγαίου,  για διδασκαλία μό-
νον της γαλλικής & γερμανικής γλώσσας ή η μεταγενέστερη 
προφορική εντολή της ίδιας Δ/νσης,  για διδασκαλία της γαλ-
λικής & ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Πάρου. 

»Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η Δ/νσή 
σας δεν έχει απαντήσει στην από 10/10/2011 επιστολή του 
Συλλόγου μας, με την οποία ζητούσαμε, μεταξύ των άλ-
λων, την επαναφορά της διδασκαλίας και των τριών Β΄ ξέ-
νων γλωσσών (γαλλικής, γερμανικής & ιταλικής), αίτημα 
στο οποίο εξακολουθούμε να εμμένουμε και σήμερα και το 
οποίο δικαιολογείται και τυπικά, αφού στην ανωτέρω ανα-
φερόμενη απόφασή σας, προβλέπεται η διδασκαλία και των 
τριών ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο Μυκόνου, το οποίο από 
όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν διαθέτει οργανική θέση 
καθηγητή ιταλικών.  Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι στο θέμα της 
διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στην περίπτωση του 
Γυμνασίου Πάρου, πληρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις 
της υπ. αριθμ. 71103/Γ2/27-06-2011 Υπουργικής Απόφασης 
(ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 12 μαθητών και ύπαρξη 
οργανικής θέσης), αλλά  με δεδομένο ότι η καθηγήτρια γερ-
μανικής γλώσσας που κατέχει οργανική θέση στο Γυμνάσιο 
Πάρου,  εξακολουθεί να παραμένει        π α ρ ά τ υ π α  απο-
σπασμένη, χωρίς να  έχει καλυφθεί το λειτουργικό της κενό 
σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.3848/2010, παρακα-
λούμε όπως:

»1. Μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας, προκειμένου 
να πληρωθεί άμεσα το λειτουργικό κενό ή ανακληθεί η από-
σπαση της εν λόγω εκπαιδευτικού. 2. Μας  αποσαφηνίσετε 
την οριστική θέση της Δ/νσής  σας, αναφορικά με την  δι-
δασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας, σύμφωνα και με όσα σας 
παραθέσαμε ανωτέρω».

Την επιστολή υπογράφουν η Πρόεδρος του Συλλόγου Μα-
ρία Μπιζά και ο Γραμματέας Αντώνης Δαβανέλος. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 03/12/11 14:30

ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΔΗΜ. ΣΤ. 
ΜΗΛΟΥ

04/12/11 15:00

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 04/12/11 15:00

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 04/12/11 18:45

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 03/12/11 16:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ 
Ο.Φ.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 03/12/11 16:30

Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΣΤΕΝΗΣ 04/12/11 12:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)

ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 03/12/11 16:30

ΑΣ ΙΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΙΟΥ 04/12/11 11:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 04/12/11 14:30

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) 

Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 01/12/11 16:45

ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 02/12/11 13:45

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 04/12/11 11:00

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ 03/12/11 14:30

ΦΙΛΩΤΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ 04/12/11 11:00

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 07/12/11 19:30

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12/2011

Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ, ΠΑΙΔΩΝ, 
ΩΡΑ 18:00, ΟΠΑΣ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ

Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Α.Σ.Σ. ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ΑΝΔΡΩΝ ΩΡΑ 18:00, ΘΗΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2011

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.Ν. – ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ,
ΠΑΙΔΩΝ, ΩΡΑ 11:00, ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ
ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ – Α.Ο. ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ, ΕΦΗΒΩΝ,
ΩΡΑ 12:45, Δ.Σ. ΤΗΝΟΥ
Α.Ο. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ,
ΑΝΔΡΩΝ, ΩΡΑ 19:00, ΟΠΑΣ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4η αγωνιστική)

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ: 2-3

Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ: 1-1

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 1-2

Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ: 0-2

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)

Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: 2-0

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ: 4-1

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ: 2-4

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)

Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ: Αναβλήθηκε

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ: 1-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ: 2-4

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ: 2-2

Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ: 0-2

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 0-3 α.α.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 10 4 3 1 0 13 4
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 9 4 3 0 1 5 2
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 6 3 2 0 1 4 6
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 4 3 2 0 1 9 4
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ 4 3 1 1 1 3 3
Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 3 2 1 0 1 3 3
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 1 3 0 1 2 3 7
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 0 3 0 0 3 3 8
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ -1 3 0 1 2 2 8
Το σωματείο ‘Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ’ έχει -2 βαθμούς (μη προσέλευση)
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. (από περσινή περίοδο)

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ 12 4 4 0 0 18 6
Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ 9 4 3 0 1 11 9
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 7 4 3 0 1 11 4
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 6 4 2 0 2 6 7
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ -6 4 0 0 4 3 13
Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ -6 4 0 0 4 3 13
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΤΗΝΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ’ έχει -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο ‘ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ’ έχει -6 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 9 3 3 0 0 11 4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 9 5 3 0 2 9 6
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ 9 5 3 0 2 16 6
ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 4 4 2 0 2 6 8
ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ 3 2 1 0 1 1 4
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ 0 2 0 0 2 0 3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ -4 3 0 0 3 4 16
Το σωματείο ‘ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ’ έχει -4 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)
Το σωματείο ‘ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ‘ έχει -2 βαθμούς. (Από περσινή περίοδο)

ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ 7 3 2 1 0 22 2
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ 6 3 2 0 1 6 3
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 5 3 1 2 0 5 3
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ 2 3 0 2 1 1 3
Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 1 2 0 1 1 1 9
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ -2 2 0 0 2 0 15
Το σωματείο ‘Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ’ έχει -2 βαθμούς. 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 19/13-10-2011 Πειθαρχικής Επιτροπής

ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ Βαθ. Αγών. Νίκες Ισοπ. Ήττες Υπέρ Κατά
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ 6 2 2 0 0 7 3
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 3 1 1 0 0 2 1
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 3 2 1 0 1 10 3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 3 2 1 0 1 6 4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -2 3 0 0 3 1 15
Το σωματείο ‘ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ’ έχει -2 βαθμούς.
Απόφαση υπ’ αριθμ. 22/10-11-2011 Πειθαρχικής Επιτροπής

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Ερμούπολης 31-50
Σε παιχνίδι που διεξήχθη την 
Κυριακή 27/11 στο ανεμοδαρμένο 
γήπεδο της Μάρπησσας, οι κορασί-
δες του Μαρπησσαϊκού ηττήθηκαν 
από την Ερμούπολη Σύρου με σκορ 
31-50.

Τα κορίτσια της Μάρπησσας στά-
θηκαν καλά στα 3 δεκάλεπτα, αλλά 
στο τελευταίο τους πρόδωσαν οι 
δυνάμεις τους.  Διακρίθηκαν: Καλακώνα Μ., Σιφάκη και 
Λουκή.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός: (Μουρογιάννης) Σιφάκη 10,Γκε-
μπόρις,Αγούρου,Μετζιδάκη 2,Λουκή 4,Κεφάλα 2,Σίνα 1,Κα-
πούτσου,Καλακώνα Μ. 12,Γεμελιάρη,Καλακώνα Β.,Νικη-
φοράκη.

ΑΟ Ερμούπολης: (Μαύρος) Κοκόρου 4,Ντουρλάρη 8,Ρη-
γούτσου Ι. 8,Νομικού 26,Ρηγούτσου Α. 2,Παχύλη,Μπουγι-
ούρη,Βουρδουγιάννη,Ζαχαρίου,Σαλονίκη 2,Γεωργίου,Γαλα-
νού.

Δεκάλεπτα:08-17/07-09/08-10/08-14.

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας «τσίμπησε» τον πρώτο βαθμό 
στην έδρα του πρωτοπόρου

Όρθιος στη Σαντορίνη
Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα «τσίμπησε» ο 

ΑΜΕΣ Νηρέας στη Σαντορίνη και μάλιστα από τον πρωτο-
πόρο του πρωταθλήματος. Η παριανή ομάδα ήρθε ισόπαλη 
1-1 με τον Πανθηραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Καμαρίου για 
την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της 
Α’ κατηγορίας.

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φά-
σεις μπροστά στις δυο εστίες. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
προηγηθούν στο σκορ στο 32’ με δυνατό σουτ του Γιώρ-
γου Κελίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι άνοιξε δημι-
ουργήθηκαν πολλές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες και θα 
μπορούσαν και οι δυο ομάδες να πάρουν τη νίκη.

Ο Νηρέας ισοφάρισε το παιχνίδι στο 66’ με απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Μοστράτου.

Πανθηραϊκός: Ξαγοράρης, Δακουτρός, Νομικός, Κουλό-
λι, Γιαννακόπουλος, Αρβανίτης, Δαμίγος (46’ Μαρίνι), Κελί-
δης Σ. (88’ Μυλωνάς), Κελίδης Γ., Μηνδρινός, Πέκα.

Νηρέας: Παπαδάκης, Ρούσσος Π., Γκέμπορις, Δελημπαλ-
ταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Χαχάγια (91’ Κρητικός), Ρούσσος 
Μ., Τέτλα, Μετά, Πραμάτιας (75’ Τόδρης), Μοστράτος.

Ήττα 3-2 στην Παροικιά από τον Παμμηλιακό

Τρίτωσε το… κακό
Χωρίς βαθμό έμεινε για μια ακόμα αγωνιστική ο Α.Ο. Πά-

ρου στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Κυκλάδων της Α’ κα-
τηγορίας. Την περασμένη αγωνιστική, στο τρίτο παιχνίδι που 
έδωσε, γνώρισε μια ακόμα ήττα αυτή τη φορά στο Δημοτικό 
Στάδιο Παροικιάς από τον Παμμηλιακό με 3-2.

Ένα παιχνίδι που είχε το χαρακτήρα ντέρμπι με αρκετά 
νεύρα, ένταση και που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν και προηγήθηκαν στο 10’ 
με ψηλοκεμαστό πλασέ του Κυρίτση. Ο Α.Ο. Πάρου κατά-
φερε να ισοφαρίσει σε 1-1 πριν τη λήξη του ημιχρόνου με 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπριρμπίλη.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φάσεις διαδέχονταν η μια           
την άλλη μπροστά στις δυο εστίες. Ο Παμμηλιακός πήρε και 
πάλι το προβάδισμα στο σκορ στο 71’ με τον Τσιριγωτάκη. Ο 
Α.Ο. Πάρου έφερε το ματς στα ίσα με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Μπιρμπίλη στο 88’. Οι φιλοξενούμενοι «έκλε-
ψαν» τη νίκη στο 91’ με σουτ του Αλ. Παπαδημητρίου από 
το ύψος του πέναλτι.

Α.Ο. Πάρου: Χαριστός, Μουλάς (73’ Κρώνης), Μπάλιος 
(75’ Φραγκογουλάς), Μουράι, Καζακίδης, Καραγκούνης, 
Πετρόπουλος, Αρκουλής, Γιουρτζίδης,Μπιρμπίλης, Τσόκα.

Παμμηλιακός: Μήτση, Καμακάρης Μ., Πουλάκης, Ατανά-
σοβ, Σιδερής, Μπαργιάμη, Καμακάρης Β. (62’ Παπαχριστο-
δούλου, 64’ λ.τ. Παπαδημητρίου Α.), Τσιριγωτάκης, Πετσί-
νης, Παπαδημητρίου Στ. (73’ Καμπανάρος), Κυρίτσης.

Επιστροφή στις νίκες
και στην κορυφή

Επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και στην κορυ-
φή του βαθμολογικού πίνακα ο Αστέρας Μαρμάρων Πάρου. 
Με σκόρερ τον Κρητικό στο 60’ ο Αστέρας Μαρμάρων επι-
κράτησε με 1-0 του Α.Ο. Πύργου για τον δεύτερο όμιλο της 
Β’ κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παι-
χνιδιού και αν οι παίκτες του Αστέρα ήταν πιο προσεκτικοί 
στην τελική προσπάθεια η νίκη τους θα έπαιρνε μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις.

Αστέρας Μαρμάρων: Πούλιος Α., Σάμιος Ν., Σάμιος Κ., 
Αλιπράντης Φ. (82’ Τσιλιώρης Δ.), Κληρονόμος Σ., Καρανί-
κης Π., Panaitu C., Ρούπας Δ., Χριστόφορος Χ., Βιτζιλαίος Π. 
(90’ Ξενάριος Μ.), Κρητικός Ν.

Α.Ο. Πύργος: Αναπλιώτης Μ., Δαμίγος Δ., Hoxhaj V., 
Νομικός Ε., Φύτρος Μ., Κυβρικοσαίος Σ. (28’ Χαλβατζή Ι.), 
Κλουβάτος Κ., Φύτρος Σ., Νομικός Ε., Κλουβάτος Σ., Κατσί-
πης Ν. (61’ Φουστέρης Α.).

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Ερμούπολης 28-60
Για το εφηβικό πρωτάθλημα οι 
έφηβοι του coach Μουρογιάννη, 
ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στο 
πρώτο δεκάλεπτο με ουσία στο 
παιχνίδι τους και οργάνωση στην 
άμυνα τους. Στο ημίχρονο η Ερ-
μούπολη πήρε το προβάδισμα με 
σκορ 18-25. Στην τρίτη και τέταρτη  περίοδο η Ερμούπολη 
ήταν ανώτερη, παίρνοντας πολλά επιθετικά ριμπάουντ και 
τρέχοντας σε γρήγορα καλάθια και έτσι στον αιφνιδιασμό 
κατόρθωσε να πάρει τη νίκη με το ευρύ σκορ 28-60. Από 
την Μάρπησσα διακρίθηκαν οι: Κορτιάνος Ορ., Χερουβείμ 
και Αλιφιέρης.

ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός: (Μουρογιάννης) Παπαχατζής 
Δ.,Παπαχατζής Π.,Αλιφιέρης 4,Χερουβείμ 10,Ρουσάν,Κορ-
τιάνος Ορ.10,Πιτταράς,Σιφναίος,Κόττης 4,Καραγκούνης.

ΑΟ Ερμούπολης: (Μαύρος) Οικονομίδης 8,Λεμπέσης 
8,Κρητικός 17,Μπραχιμάι 2,Κότσο 6,Τζώρτζης Σπ. 3,Αλε-
ξανδρής 6,Κατζαμάγκος,Τζώρτζης Π. 6,Τομέλης 4.

Δεκάλεπτα: 12-13/06-12/04-18/06-17.
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Η Λαϊκή Επιτροπή κατά του χαρατσιού 
μέσω της ΔΕΗ, συνεχίζει την ενημέρωση 
των πολιτών της Πάρου, με συγκεντρώσεις 
σε όλα τα χωριά. Μάρπησσα, Αγκαιριά, Νά-
ουσα, Λεύκες, και επίκειται συνέχεια, ενώ 
προγραμματίζεται ανάλογη συγκέντρωση 
ενημέρωσης και στην Αντίπαρο. Ο κόσμος 
ανταποκρίνεται και σε ορισμένα χωριά 
έχουν συσταθεί επιτροπές για επαφή με τη 
Λαϊκή Επιτροπή ώστε να προγραμματίζο-
νται καλύτερα όλες οι απαραίτητες κινήσεις, 
που στόχο έχουν τη μη καταβολή των χα-
ρατσιών.  

Εν τω μεταξύ, μετά τις κινητοποιήσεις 
πανελλαδικά και τον ξεσηκωμό ενάντια στο 
ξεζούμισμα των πολιτών, όλης της κοινω-
νίας, το υπουργείο Οικονομικών επανεξε-
τάζει πτυχές του ζητήματος, ενώ έως ότου 
καταλήξει, δίνει προθεσμία εξόφλησης των 
λογαριασμών της ΔΕΗ 80 ημερών -αντί 40 
που ίσχυε. 

Την ίδια ώρα, η Συνήγορος του Πολίτη 
Καλλιόπη Σπανού μίλησε για «υπέρμετρα 
επαχθές μέτρο», ενώ και η Κομισιόν χα-
ρακτήρισε παράνομη την διακοπή της ηλε-
κτροδότησης.

Συγκεςκριμένα, η Συνήγορος τόνισε ότι 
«η καταβολή του τέλους ακινήτων δεν πρέ-
πει να συνδυαστεί με τη διακοπή ηλεκτρο-
δότησης, ειδικά λόγω της σημασίας που έχει 
το ηλεκτρικό ρεύμα για τη ζωή του ανθρώ-
που».

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέρ-
γειας Γκίντερ Έτιγκερ ξεκαθάρισε πως η δι-
ακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ σε περίπτωση 
μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων, 
παραβιάζει κοινοτική οδηγία.

Ειδικότερα, ο Ευρωπαίος επίτροπος 
απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, τονίζει πως η 
ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να κόψει το ρεύμα 
σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το 
τέλος, αλλά πληρώνει κανονικά το λογαρια-
σμό του ρεύματος.

Τονίζει επίσης, ότι  σε κάθε περίπτωση οι 
κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν  «τη 
συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανο-
μένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των δια-
τάξεων αυτής που αφορούν την προστασία 
των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα 
Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλω-
τών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την 
καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 
3).» 

Να σημειωθεί, ότι «Οι διατάξεις σχετικά 
με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή 
υποχρέωση των κρατών μελών και πα-
ρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το 
δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική 
ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις 
που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την 
κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονω-
μένων μελών του όσον αφορά τις φορολο-
γικές τους υποχρεώσεις.»  

Ο Ν. Χουντής την απάντηση του Επιτρό-
που, αλλά και τις δηλώσεις της Συνηγόρου 
του Πολίτη, Καλεί την κυβέρνηση «να πάρει 
πίσω αμέσως το απαράδεκτο χαράτσι, που 
πάει να επιβάλλει  στους πολίτες. Αυτοί που 
εμπνεύστηκαν και επιμένουν στην εφαρμο-
γή αυτού του μέτρου,  που ταλαιπωρούν και 
εκφοβίζουν τον ελληνικό λαό, αξίζουν την 
γενική κατακραυγή»  

Αντίδραση Περιφερειαρχών 
Συνεδρίασε πριν από λίγες ημέρες το ΔΣ 

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
στην οποία συμμετείχε και ο Περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου Γ. Μαχαιρίδης.  Μετά 
από διαλογική συζήτηση η Ένωση ενέκρι-
νε ψήφισμα με το οποίο εκφράζεται η θέση 
των Περιφερειαρχών για την επιβολή του 
ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται 
μέσω της ΔΕΗ. 

Στο σκεπτικό του κειμένου έχει αποστα-

λεί στον Πρωθυπουργό και τον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης, επισημαίνεται μεταξύ 
άλλων η δεινή θέση στην οποία έχουν περι-
έλθει τα νοικοκυριά της χώρας, που μέσα σε 
ένα κλίμα οικονομικής ασφυξίας δέχονται 
«άστοχες επιθέσεις». 

Οι Περιφερειάρχες Ζητούν επίσης, να 
προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες πλη-
θυσμού, να εξαιρεθούν οι ιδιοκτήτες πρώ-
της κατοικίας, μέχρι 80 τ.μ, ενώ όπως τόνισε 
και ο κ. Μαχαιρίδης είναι άδικο να ποινικο-
ποιείται η άρνηση πληρωμής από αυτούς 
που αντικειμενικά αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στη συγκεκριμένη υποχρέωση. 

Τέλος, η Οργάνωση Νέων της Νέας Δη-
μοκρατίας, καλεί τη νέα Κυβέρνηση «να 
αποφύγει τα εισπρακτικά μέτρα ευκαιρια-
κού τύπου, που επιδεινώνουν την ύφεση 
και πλήττουν την αξιοπρέπεια του Έλληνα 
πολίτη». 

Νέες δικαστικές αποφάσεις
•  Η πρώτη απόφαση στην Αττική, με 

βάση την οποία απαγορεύεται στη ΔΕΗ να 
διακόψει το ρεύμα σε καταναλώτρια, έως 
την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέ-
τρων, εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αμα-
ρουσίου.

Πιο συγκεκριμένα, πολίτης, μέλος του 
Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕ-
ΝΟΙ, κατέθεσε αγωγή και αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων κατά της ΔΕΗ. Οι λόγοι που 
προέβαλε η αιτούσα ήταν ότι με βάση την ιδι-
ωτική σύμβαση παροχής ηλεκτροδότησης 
που αυτή έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ, προ-
κύπτει ότι η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να ει-
σπράττει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ή να διακόπτει την 
ηλεκτροδότηση επειδή η αιτούσα αρνήθηκε 
να το καταβάλλει. Παράλληλα, προβλήθηκε 
και μία σειρά άλλων συνταγματικών λόγων.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε 
από το Ειρηνοδικείο, απαγορεύει στη ΔΕΗ 
να προχωρήσει σε διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος της αιτούσας, έως την εκδίκαση 
των ασφαλιστικών μέτρων, στις 10 Ιανουα-
ρίου 2012.

• Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με δύο 
νέες προσωρινές διαταγές του, απαγόρευ-
σε σε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού 
ρεύματος τη διακοπή παροχής ηλεκτροδό-
τησης λόγω χαρατσιού έως τη συζήτηση της 
αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων (28-2-
2012).

Ο λόγος; Διότι στο λογαριασμό του εναλ-
λακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος είχε συμπεριληφθεί, όλως αδικαιολο-
γήτως και αυθαιρέτως, κατά πρόδηλη και 
ευθεία παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμε-
νων Δομημένων Επιφανειών σε βιομηχα-
νική επιχείρηση, παρόλο που ο νόμος ρητά 
προβλέπει την επιβολή αυτού στις ηλεκτρο-
δοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση 
δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, εξαι-
ρουμένων των ακινήτων που έχουν απο-
κλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιο-
τεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Για το χαράτσι της ΔΕΗ

Παραβιάζεται
η Κοινοτική Οδηγία

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής 
στην Πάρο

Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου κλοπή, που έγινε 
την 16-11-2011 στην Πάρο σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας 48χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δυο (2) αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας  
ηλικίας 31 και 47 ετών, για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αντίστοιχα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 16 Νοεμβρίου, ο 31χρονος   αφού 
διέρρηξε το ξενοδοχείο αφαίρεσε ποτά και ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον  οποίο 
παρέδωσε στην συνεχεία στον 47χρονο ομοεθνή του για φύλαξη. Ο φορητός  ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής βρέθηκε στην οικία του 47χρονου,   κατασχέθηκε και παραδόθηκε στον 
δικαιούχο. Οι δύο αλλοδαποί δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων 
του αυτοφώρου.

Σύλληψη για ναρκωτικά
Συνελήφθη στις 26 Νοεμβρίου από αστυνομικούς 

του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου ένας ημεδαπός 
ηλικίας 34 ετών, κατηγορούμενος για κατοχή  ναρ-
κωτικών ουσιών. Ο 34χρονος συνελήφθη το βράδυ 
στην παραλιακή οδό της Παροικίας, καθώς ύστερα 
από  έλεγχο που του έκαναν περιπολούντες αστυνο-
μικοί βρέθηκαν στην  κατοχή του και κατασχέθηκαν: 
δυο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συ-
νολικού βάρους  189 γραμμαρίων και μια χάρτινη συσκευασία που περιείχε ηρωίνη μεικτού 
βάρους 2,8  γραμμαρίων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Σύρου.

Ελληνική Αστυνομία

Προσοχή
στα παραπλανητικά μηνύματα

Μηνύματα με παραπλανητικό περιεχόμενο λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο, το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, αρκετοί πολίτες. Σκοπός των αποστολέων είναι η συλλογή προ-
σωπικών δεδομένων των παραληπτών και η εξαπάτηση αυτών.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και έχουν ως αποστο-
λέα αριθμό κινητού τηλεφώνου από το εξωτερικό. Αποτελούν δε παραλλαγή - εξέλιξη των 
νιγηριανών απατών, αφού αποστέλλονται μέσω κινητού τηλεφώνου και όχι μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου ή αλληλογραφίας, όπως παλιότερα.

Στα μηνύματα αυτά αναφέρεται ότι ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του παραλή-
πτη έχει κερδίσει δύο εκατομμύρια ευρώ. Το περιεχόμενο του μηνύματος έχει ως εξής: 
«YOUR MOBILE NUMBER HAS WON 2,000,000.00 POUNDS IN THE BLACKBERRY UK 
MOBILE PROMO, FOR CLAIMS SEND EMAIL YOUR NAME, MOBILE NO & COUNTRY TO 
blackberryyou@europe.com».

Οι παραλήπτες τέτοιων μηνυμάτων καλούνται να αποφεύγουν να τα ανοίγουν, σε κα-
μία περίπτωση να μην λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενό τους και να μην απαντούν στους 
αποστολείς. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν τη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, προωθώντας το σχετικό μήνυμα στο e-mail ccu@cybercrimeunit.gr, αλλά και 
τηλεφωνικά στην 24ωρη γραμμή καταγγελιών 11012.

Συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια 
Συνάντηση εργασίας, υπό τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη και με τη συμμετοχή των αντιπεριφερει-

αρχών και των επιστημονικών συνεργατών, πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Βασικό αντικείμενο 
της σύσκεψης ήταν οι προτάσεις της περιφερειακής αρχής εν όψει της ψήφισης του νομοσχε-
δίου – σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στον 
«Καλλικράτη», με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της νησιωτικής μας Περιφέρειας. Οι 
προτάσεις θα υποβληθούν έγκαιρα, πριν από την ψήφιση του νόμου για το «επιτελικό κράτος». 

Συμφωνήθηκε επίσης να υποβληθεί το αίτημα, η ευθύνη για τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδων εργασίας προκειμένου 
να υποστηριχθούν τα μικρά σφαγεία, τα τυροκομεία και τα οινοποιεία των νησιών της Περιφέ-
ρειας, με σκοπό οι υποδομές τους να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης. 

Τέλος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, με το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, θα εκπονηθούν μελέτες με αντικείμενο τη διερεύνηση 
των δυνατοτήτων και των αντοχών κάθε νησιού να χωροθετηθούν μονάδες Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, υδατοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικά πάρκα κλπ, πάντα με σεβασμό στο περιβάλ-
λον του νησιωτικού μας χώρου. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοικία 
100 μ2 στον όροφο, με 5 ενοικι-
αζόμενα στούντιος στο ισόγειο, 
λίγα μέτρα από την παραλία και 
700 μέτρα από το κέντρο της 
Νάουσας. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑ-
ΛΙΟΣ Τηλ.: 6937033316.

ΣΑΝΤΑ  ΜΑΡΙΑ, πωλούνται 
πέτρινες εξοχικές κατοικίες χω-
ρίς υπόγεια, λίγα μέτρα από τη 
θάλασσα. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑ-
ΛΙΟΣ Τηλ.: 6937033316.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. 
νεόκτιστο σε 250,00τ.μ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. Τιμή: 
160.000€. Τηλ.: 6977362305, 
6985963626. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ), πω-
λείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 22840 
42372.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κατα-
σκευή. Τιμή 195.000€. Έτερη 
οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, πι-
σίνα. Τιμή 245.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές 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. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
Τιμή: 175.000€. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 

δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.400τμ2, 
2 κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

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 - ΒΟΥΛΑ, στο κέ-
ντρο, 2 διαμερίσματα, 54τ.μ. 
120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον 
θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλα-
γή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. 
Τηλ.: 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ               
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ      

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικό-
πεδο 300 μ2 εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, λίγα 
μέτρα από το γραφικό λιμανάκι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτή-
μα 4 στρεμμάτων,  άρτιο και 
οικοδομήσιμο, λίγο έξω από 
τη Νάουσα, με θέα όλη την 
ανατολική ακτή. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑ-
ΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 6937033316.
ΠΑΡΑΛΙΑ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, πω-
λείται κτήμα 10 στρεμμάτων, 
μόλις 100 μέτρα από τη θάλασ-
σα. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. 
Τηλ.: 6937033316.

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕ-
ΡΑΤΖΙΑ), πωλείται κτήμα 4.9 
στρεμμάτων άρτιο και οικοδο-
μήσιμο. Τηλ.: 6944919529. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, πω-
λείται κτήμα 11 στρεμμάτων με 
πηγάδι και νερό και 1 στρέμμα 
με δέντρα. Τηλ.: 6972081531.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 
λεπτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ε-
λιές και πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολ-
ταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

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 ποταμάκι, ε-
ντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768
 
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                           
-  ΠΡΟΣΦΟΡΑ              

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, 400 μέτρα από 
την πρώτη παραλία, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία επιπλωμένη. Τηλ.: 
22840 25165, 22840 22592, 
6985766854.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δυάρι. 
Τηλ.: 22840 53384.

ΝΑΟΥΣΑ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
ενοικιάζεται σπίτι 80τ.μ. με θέρ-
μανση, 1 υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλες 
βεράντες & θέα θάλασσα. Τιμή: 
350€ Τηλ.: 6983275713.

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. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κα-
τοικία 100 μ2 με θέρμανση.  
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ. Τηλ.: 
6937033316. 

ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30τ.μ. γωνιακή οδός 
Λευκών 14. Τηλ.: 6937651265.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010΄. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επίσης, κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-
mail: oasis@yahoo.gr 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου με με-
γάλα μπαλκόνια. Τηλ.: 22840 
42361, 6932728001.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
ενοικιάζεται κτίριο για επαγγελ-
ματική χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. 
και 160τ.μ. με χώρο στάθμευ-
σης. Τηλ.: 6976336421, 22840 
91468.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΝΕΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
ως πωλήτρια, γραμματειακή υ-
ποστήριξη, τηλεφωνικό κέντρο, 
υποδοχή, ζητεί ανάλογη εργασί-
α. Τηλ.: 6938407914. 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ,
τεχνικός διακόσμησης, με γνώ-
σεις αρχιτεκτονικού σχεδίου, 
κατασκευή μακέτας, AUTOCAD, 
MS Office, ζητά εργασία σε αρ-
χιτεκτονικό γραφείο ή εταιρία. 
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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ: 
6946713374.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, αναλαμβά-
νει οικιακές εργασίες, φύλαξη 
παιδιών ή ζητεί εργασία σε εστι-
ατόριο, για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6972938242. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια 
κάτοχος επάρκειας της ιτα-
λικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες 
και παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδι-
κά. Προετοιμασία εξετάσεων 
και αντίστοιχων διπλωμάτων, 
κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 

6974365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

MERCEDES ELEGANT 
1.800 κυβικά, του 2006 από 
το εργoστάσιο, το 2007 στην 
Ελλάδα, αυτόματο-σειριακό, 
με αισθητήρες παρκαρίσματος-
φρεναρίσματος και πλούσιο 
εξοπλισμό, χιλιόμετρα 35.000, 
ατρακάριστο, τιμή προσιτή. Τηλ: 
6973003391 

NISSAN NAVARA D22, χρώ-
ματος ασημί, μοντέλο 2007’, 
2πορτο, full extra, πετρελαιοκί-
νητο. Πωλείται. Τιμή: 15.000€. 
Τηλ.: 6944931348. 

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ (1 μεγάλη 
& 1 μικρή), 1 βενζινοκίνητη ηλε-
κτρογεννήτρια ολοκαίνουργια 
& έξτρα λάστιχα. Πωλούνται ό-
λα μαζί. Τιμή: 800€. Τηλ.: 22840 
55007, 6948701070. 

VW GOLF, 1400 κυβικά, μοντέ-
λο 90’, χρώματος λευκό, 5πορτο 
σε καλή κατάσταση, τελευταίο 
σέρβις & καινούργια λάστιχα τον 
Ιούλιο, πωλείται σε πολύ καλή 
τιμή. Τηλ.: 6977317581.  

Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ VAVAYIA’S, 
στον περιφερειακό  της  Νάου-
σας, πωλείται. Λειτουργεί όλο το 

χρόνο. Τηλ.: 6983412885.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ψητοπωλείου – 
σουβλατζίδικου, πωλείται. Τηλ.: 
6970201855.

ΚΡΕΒΑΤΙΑ & ΚΟΜΟΔΙΝΑ, για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, πωλού-
νται σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 
22840 53384.

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

ΤΑΧΥΠΛΟΟ, πωλείται, 5 μέ-
τρα, μοντέλο 2009΄με μηχανή 
SUZUKI 4χρονη 50 ίππων, με 
άδεια αλιείας, σωστικά, roll bar 
& τρέιλερ. Τιμή: 10.000 (Συζητή-
σιμη). Τηλ.: 6983412885.

ΜΗΧΑΝΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, πω-
λείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ πωλείται. Τηλ.: 22840 
22634

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, 
full extra, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6973061083, 
22840 41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, 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

·¸Æ¶¹Æ°¹ ¦¿¤¸Æ¸ª - ÆÄ¹°
áðÞ ôï                                   

çéá ðñìèóè äéáæÜíéóè÷, åîôàðöî & éóôïóåìÝäöî.
¡îñóåé÷ áççìéëÜ÷ çìñóóá÷ ëáé ¸/Ë áðáòáÝôèôå÷.

ôèì: 22840 53555   –    e-mail: info@typoparos.gr

Λαουτάρης

Ιδέα ΣχεδιασµόςΕκτύπωσηΙδέα Σχεδιασµός Εκτύπωση

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος Τ: 22840 53555 F: 22840 53055 E: info@typoparos.gr

Λαουτάρης
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WHAT'S ON IN PAROS
& ANTIPAROS 2 -10 DEC 2011

2 Dec, 2.30-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop 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 activities 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 performances.  Info: Vicki on 694-484-0089.
 
3 Dec, International Day of Persons with Dis-
abilities. Around 10% of the world's population live 
with disabilities.See www.un.org/disabilities
 
3 Dec, 6pm, Paros Xmas Festival Benefit Gala 
Fashion Show at the Paros Palace Hotel, Paroikia. 
Entrance: 5 euros with proceeds to "Xamoyelo tou 
Paidiou". Info: Stella 22840- 52362.
 
3 Dec, 8.30pm, Concert with Konstantina 
Andreakou (piano), Apollonia Oikonomou and 
Eleni Spanou  (solists) with songs by Nikos Gatsos 
celebrating International Day of Persons with Dis-
abilities at the Nireas Hall, Naoussa. Entrance: 10 
euros with proceeds to the AMEAI Centre for Peo-
ple with Special Needs and Abilities in Naoussa. 
Info: Anna 697-340-1874.
 
4 Dec, 5-7pm, Information session on the 
Montessori method of education at  Linguak-
ids Montessori, opposite the Dimotiko School, 
Potami, Naoussa. Info: Katerina 22840-55117, 
697-282-4325.
 
4 Dec, 6pm, Lighting the boat and the manger 
that will decorate Alyki Beach with Christmas 
music, hot drinks and food offered. Info: Maria 
22840-92217.

6 Dec, Celebrations at Aghios Nicholaos Church, 
Antiparos. Info: 22840-61688. 

6 Dec, 7pm, Creative Writing Workshop student 
reading at the Aegean Center for the Fine Arts, 
Paroikia. Info: 22840-23287.

7 Dec, 7pm, Movie: "A Christmas Carol" with 
Jim Carrey at the Nireas Hall, Naoussa, with hot 
chocolate and sweets. Entrance: 3 euros with pro-
ceeds to the AMEAI Centre, Naoussa.  Info: http://
www.facebook.com/pages/Σύλλογος-Γυναικών-
Πάρου-Αρηίς-Womens-Association-of-Paros-
Ariis/170279406325040

7 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal Ensem-
ble a cappella concert, Aghios Giorgios Catholic 
Church, Naoussa.  Info: 22840-23287.

9 Dec, 7.30pm, Exhibition of student work at the 
Aegean Center, Paroikia.  Info: 22840-23287.

10 & 11 Dec, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert, Aghios Antonios 

Catholic Church, Paroikia.  Info: 22840-23287.

10 Dec, 9pm, Thanassis Papakonstantinou con-
cert at Nireas Hall, Naoussa.

The Aegean Center Vocal Ensemble
performs a programme of a cappella songs

The Vocal Ensemble of the Aegean Center for the 
Fine Arts has existed on Paros for ten years; it has 
performed some twenty different programmes 
with repertoire ranging from ancient Greek hymns 
through Renaissance and Baroque motets and 
madrigals  to modern arrangements of folk songs 
and spirituals. This season the repertoire chosen 
by maestro Orfeas John Munsey reflects that tra-
dition. 

The Ensemble will begin with one of the two sur-
viving hymns from the great oracle at Delphi, a 
melody whose text celebrates the wise women 
of Delphi, the Pythoness and the diety, Apollo. 
Text and melody were found by archaeologists 
inscribed in stone at that sacred site; the recon-
struction of the melodic line was made from 
markings on the stone in the nineteenth-century 
by musicologists, but we shall be forever unsure 
of what the melody actually sounded like in an-
tiquity.

There will be music from the Baroque period by 
German composers Praetorius and Bach and Re-
naissance madrigals by Dowland, Marenzio and 
Vecchio. The twentieth century repertoire includes 
a composition by Orfeas himself, a setting of a text 
from the Rig Veda for female voices. There will be 
music by the American composer Dede Duson  
(one of Orfeas' favourite contemporary compos-
ers) and the Spanish composer Javier Busto.

Konstantina Andreakou has made an arrange-
ment of Mia Panagia by Hatsidakis and there will 
be a jazz arrangement of Rock-a-bye Baby and the 
spiritual Shut the Door, Keep out the Devil.
The singers this season are Niki Chasapi,  Molly Spence,  
Apollonia Ikonomou,  Stella Skordalelli,  Jane Morris Pack,  
Camila Zager,  Konstantina Andreakou and Antonis Prekas.

This programme will be performed in Naoussa at the 
Aghios Giorgios Catholic church on Wednesday 7 Decem-
ber and in Paroikia at the Aghios Antonios Catholic church 
on Saturday and Sunday 10 and 11 December. All concerts 
are at 8.30pm. As always with events and concerts of the 
Aegean Center, there is free entrance - a gift to the people 
of Paros.

Paros Life Announcement  / 2-12-2011
During this year we have implemented some new 
measures to keep readers informed of news and events 
between quarterly printed issues – regular updates to the 
website paroslife.com, a weekly column in Foni tis Parou, 
daily postings to the Paros Life & Naxos Life Facebook 
group and occasional @paroslife tweets. We need to know 
which of these services are important to you in order to 
optimally focus our efforts, so please let us know at info@
paroslife.com if you read this column in Foni regularly and 
if you would like it to continue. 

Ομιλία – 
συζήτηση

To θέμα: «Η Ελληνική 
Οικονομία, το Χρέος και 
η διέξοδος για το Λαό και 
τη Χώρα», θα αναπτύξει ο 
οικονομολόγος Δημήτρης 
Καζάκης σε εκδήλωση που 
θα γίνει την Κυριακή  4 Δε-
κεμβρίου στις 11 το πρωί 
στο Πολυγωνικό κτίριο του 
Γενικού Λυκείου Πάρου.

Την εκδήλωση συνδι-
οργανώνουν η Ε.Λ.Μ.Ε 
Πάρου-Αντιπάρου και ο 
Σύλλογος Π.Ε. Πάρου-Αντι-
πάρου. Θα ακολουθήσει 
συζήτηση.

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
O Δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στο εορταστικό 

άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου, που θα γίνει την Κυριακή 11 Δεκεμ-
βρίου στις 7 το βράδυ, στην πλατεία Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Θα προσφερθούν στα παιδιά χριστουγεννιάτικα δωράκια, γλυκά, σοκολάτες από τον Άγιο 
Βασίλη, ενώ θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις.

Παράλληλα θα ακούγονται κάλαντα από όλη την Ελλάδα, από τα παιδιά της Σχολής Μου-
σικής και τη Φιλαρμονική του Δήμου.

Στη γιορτή συμμετέχει με δώρα και γλυκά ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου Αρηίς.

Οι Παριανοί στηρίζουν τον άνθρωπο και τον τόπο τους

Χριστουγεννιάτικο
Εμπορικό Φεστιβάλ

Δεκαήμερο Χριστουγεννιάτικο Εμπορικό Φεστιβάλ οργανώνουν το Δεκέμβριο ο Σύλλο-
γος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του εύρους των επιλογών, η στήριξη της τοπι-
κής αγοράς, αλλά και η παροχή προς στους καταναλωτές σημαντικών προσφορών, εκπτώ-
σεων και ειδικών τιμών από τα καταστήματα της περιοχής μας.  

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, με το φιλανθρωπικό «γκαλά» 
και την επίδειξη μόδας στο ξενοδοχείο “Paros Palace” στην Παροικία στις 6 το απόγευμα. 

Την παρουσίαση μόδας με γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύματα, υποδήματα, αξε-
σουάρ, καθώς και νυφικά και βαπτιστικά, θα επιμεληθούν οι γυναίκες του «Αρηίς», ενώ την 
παρουσίαση του δεκαήμερου προσφορών έχει αναλάβει ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλο-
γος. 

Στους παρευρισκόμενους του «Γκαλά» θα προσφερθεί επιπλέον ποσοστό έκπτωσης, 
ενώ το σύνολο της αξίας του εισιτηρίου/πρόσκλησης (5 ευρώ), θα διατεθεί για την ενίσχυση 
του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα δο-
θεί σε Παριανές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Προβολή ταινίας για την ενίσχυση των ΑΜΕΑΙ
Την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, θα γίνει προβολή ταινίας στην αίθουσα του Νηρέα στην Νά-

ουσα προς τιμήν του 1ου Πρότυπου Κέντρου ΑΜΕΑΙ Νάουσας Πάρου, στο οποίο και θα 
διατεθούν τα έσοδα της βραδιάς. 

Γιορτή Σούμας 
Στην πλατεία Εκατονταπυλιανής, την ίδια ημέρα, από τις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει και 

η γιορτή της σούμας, που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς» και ο 
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου. 

Η σούμα είναι προσφορά των παραγωγών του νησιού μας. Εκτός από τη σούμα θα προ-
σφερθούν και μεζεδάκια, προσφορά των γυναικών του συλλόγου «Αρηίς». 

 «Σε πείσμα των καιρών, θα προσπαθήσουμε να σκορπίσουμε στους συντοπίτες αλλά και 
στους επισκέπτες μας λίγη από τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία και να δώσουμε ένα μήνυμα 
αγάπης για τον τόπο, αλλά και για το παιδί», δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών 
Πάρου ‘’Αρηίς’’, Σταυρούλα Τρίχα, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τον Πρόεδρο του Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου  Απόστολο Αλιπράντη «για την άριστη συνεργασία στη σημαντική 
αυτή προσπάθεια».

Παγκόσμια 
ημέρα
ΑΜΕΑΙ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Α.μΕ.Α.Ι. προσκαλεί το Σάβ-
βατο 3 Δεκεμβρίου 2011 και 
ώρα 19:30μ.μ. στη γιορτή 
για την Παγκόσμια ημέρα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η Κωσταντίνα Ανδρεά-
κου, η Λώνη  Οικονόμου και 
η Ελένη Σπανού, ερμηνεύ-
ουν αγαπημένα τραγούδια 
του Νίκου Γκάτσου, στην 
αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στην 
Νάουσα. Τιμή εισόδου: 10€.

Το νέο τραγούδι του Stan!
Ένα κομμάτι που οι fans του περίμεναν με ανυπομονησία, ετοί-

μασε ο Stan για να συμπληρώσει την επιτυχία του στην Ελλάδα, 
αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Μετά από περίπου ένα μήνα 
προετοιμασίας, το τραγούδι κυκλοφόρησε την Δευτέρα 28 Νοεμ-
βρίου σε στίχους και μουσική που υπογράφει ο ίδιος. Μετά από τα 
«Αν μου φτάναν τα λεφτά», «Ταξίδεψέ με» και «Στο μυαλό μου», ο 
Stan μας παρουσιάζει το 4ο single του «Φέτος τα Χριστούγεννα» 
και δηλώνει πως αυτή θα είναι η καλύτερη χρονιά! Το video clip 
αναμένεται σύντομα!

Σύλλογος Αντιπατριωτών &  Φίλων Αντιπάρου

Εκδρομή
στη Βόρεια Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η φθι-
νοπωρινή εξόρμηση των μελών του συλλόγου Αντιπαριωτών και 
Φίλων της Αντιπάρου. Μετά από απαίτηση πολλών μελών του συλ-
λόγου, αποφασίστηκε φέτος η εκδρομή να είναι μεγαλύτερης χρο-
νικά διάρκειας, ώστε να  επισκεφθούν πιο μακρινά μέρη της Ελλά-
δας.  Έτσι λοιπόν συνδυάζοντας και την αργία της 28ης Οκτωβρίου 
ο Σύλλογος κατάφερε να οργανώσει μία τετραήμερη εκδρομή από 
τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου, κατά την οποία επισκέφθηκαν τη βό-
ρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Οι εκδρομείς επισκέφθηκαν το μοναστήρι της Παναγίας της 
Εικοσιφοίνησσας, ένα παμπάλαιο μοναστήρι του 10ου αιώνα, πα-
νέμορφο και σε ένα πανέμορφο τοπίο σε υψόμετρο περίπου 800 
μέτρων. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Σπήλαιο της Αλιστράτης, 
ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. 

Το βραδινό πρόγραμμα περιλάμβανε το καθιερωμένο «δείπνο 

μετά μουσικής», την νησιώτι-
κη βραδιά του συλλόγου όπου 
επικράτησε μεγάλο κέφι και το 
γλέντι κράτησε μέχρι αργά.

Το Σάββατο επισκέφθηκαν 
τα οχυρά του Ρούπελ όπου η 
ξενάγηση της ομάδας έγινε από 
αξιωματικούς και κατόπιν επι-
σκέφθηκαν την λίμνη Κερκίνη, 
έναν από τους σημαντικότε-
ρους υδροβιότοπους της χώρας με άγρια πανίδα και χλωρίδα τις 
οποίες θαύμασαν μέσα από βάρκες. Η μέρα τελείωσε με επίσκεψη 
στο χωριό Ανω Πορόια.  

Την Κυριακή, τελευταία μέρα της εξόρμησης επισκέφθηκαν την 
Θεσσαλονίκη, με προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο, επίσκεψη στον 
Λευκό Πύργο και βόλτα στην παραλία. 

Ο Σύλλογος και τα μέλη του ευελπιστούν να διοργανώσουν και 
για του χρόνου μια ανάλογη εκδρομή.

Επίσης ο Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους που 
βρίσκονται στην Αθήνα, ότι την παραμονή του Αγίου Νικολάου, 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Παλαιό Φάληρο.



8 Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 www.fonitisparou.gr

Ήξερες ότι...
στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ µπορείς να βρεις όλα τα είδη ηµερολογίων;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;

22840 53555
ηµερολόγια!Στο                    για   

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

με το φακό
 της 
Το ημερολόγιο των λιλιπούτειων μαθητών
του Νηπιαγωγείου Λευκών 

Ονειρεμένα πρόσωπα 
και ευλογημένα χέρια

…Είναι οι άνθρωποι οι απλοί,
που βγάζουν τίμια το ψωμί, με περηφάνια.
Ζωής αστείρευτη πηγή,
Που γεφυρώσανε τη γη με τα ουράνια.

Μ’ αυτούς τους απλούς ανθρώπους, ασχολήθηκαν οι 
λιλιπούτειοι μαθητές του νηπιαγωγείου Λευκών. Τους αν-
θρώπους που τώρα πια …ξεκουράζονται, ενθυμούμενοι 
τα χρόνια τα παλιά και τα επαγγέλματά τους που πέρασαν 
και αυτά στη λήθη…

Επαγγέλματα αγαπημένα, εικόνες γνώριμες από το πα-
ρελθόν. Ο τσαγκάρης, ο καλαθάς, ο φουρνάρης, η κυρά 
μας η μαμή, ο γαλατάς και τόσα άλλα...

Με χαρά δέχτηκαν τα παιδιά την ιδέα της Προϊσταμένης 
του νηπιαγωγείου τους κ. Γιάννας Σέργη, ν’ αναβιώσουν 
όλα τα παλιά επαγγέλματα που εξασκούσαν οι Λευκια-
νοί και αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους μαζί με 

τη δασκάλα Κατερίνα 
Παπαμαστρογιάννη, να 
την αποτυπώσουν στο 
χαρτί και να δημιουργήσουν το δικό τους ημερολόγιο για 
το νέο έτος: 12 μήνες – Ονειρεμένα πρόσωπα και ευλογη-
μένα χέρια – Παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες των 
κατοίκων του χωριού μας.

Ένα ημερολόγιο, ενθύμιο κατ΄αρχάς, που αναδεικνύει 
την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, συνδέοντας παι-
δεία και πολιτισμό. 

Η κ. Σέργη που είχε και την επιμέλεια του ημερολογίου 
μας είπε: «Αυτό που έκαναν τα παιδιά είναι χαρά, αλλά και 
ζωή. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να βγαίνουν από το σχολείο 
και ν’ αποκτούν τη γνώση βιώνοντάς την. Έτσι, μέσα από 
τις οργανωμένες επισκέψεις στους ανθρώπους αυτούς, 
έμαθαν τα παλιά επαγγέλματα και τις ασχολίες, φόρεσαν 
τα αυθεντικά ρούχα των επαγγελματιών, έμαθαν ακόμη 
και τη στάση που είχε ο κάθε επαγγελματίας. Ο μυλωνάς, 
ο σιδεράς, ο τσαγκάρης… Είχε νόημα αυτή η συνάντηση, 
γιατί βρέθηκαν και συνομίλησαν με δικούς τους ανθρώ-
πους, αλλά κυρίως γιατί έβαλαν έναν στόχο και τον πέτυ-
χαν. Ήταν, με λίγα λόγια, παιδαγωγικά μια άριστη δραστη-
ριότητα».

Χαρά πήραν και οι παλιοί επαγγελματίες, που δέχτηκαν 
τα παιδιά και τις δασκάλες τους με συγκίνηση, γιατί τους 
έφεραν στο μυαλό… περασμένα μεγαλεία. 

Η προσπάθεια ήταν συλλογική. Εκτός από τα παιδιά και 
τις δύο δασκάλες, συνέβαλαν: η μητέρα μαθητή Βικτωρία 
Παντελαίου, η οποία εκτός των άλλων, ανέλαβε τις φω-
τογραφήσεις των παιδιών, άλλες μητέρες μαθητών που 
βοήθησαν όπως μπορούσαν, οι κάτοικοι του χωριού που 
παραχώρησαν τα εργαλεία τους για την αναπαράσταση 
των επαγγελμάτων, ο Γιάννης Φραγκάκης που επεξεργά-
στηκε τις φωτογραφίες και ο Πρόεδρος του Προοδευτικού 
Συλλόγου Λευκιανών Αθήνας, που ανέλαβε το κόστος της 
έκδοσης.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω 

Κατέστρεφαν το περιβάλλον
Συνελήφθησαν δύο άτομα στην περιοχή της Αγκαιριάς, οι οποίοι αποψίλωναν δασική 

περιοχή. Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής σκαπτικού μηχανήματος προκάλεσαν μεγάλη κατα-
στροφή στην περιοχή Καμπί της Αγκαιριάς (κοντά στα λατομεία). Ξερίζωσαν φίδες, σκίνα και 
θάμνους. Περίοικοι ειδοποίησαν τον δασάρχη, ο οποίος έσπευσε επιτόπου και τους συνέλα-
βε την ώρα που εκτελούσαν το καταστροφικό έργο. Ακολούθησαν ανακρίσεις και κατόπιν 
επικοινωνίας με εισαγγελέα στην Σύρο, αφέθησαν ελεύθεροι αφού υποβλήθηκαν μηνύσεις.  


