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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420
Παγκόσμιοι και Πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές στην Πάρο

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΑΝΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
Στ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΝΟ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΖΗΤΟΥΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΣΕΓΑΣ ΔΙΕΓΡΑΨΕ
ΤΟΝ ΓΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΤΟΥ ΑΟΠ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε 
συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και του Δήμου Πάρου διοργανώνει το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420, κατηγορίας 
σκαφών 420, που θα διεξαχθεί στον όρμο 
της Παροικιάς, από την Κυριακή 08 Απρι-
λίου έως την Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου. 
Παγκόσμιοι και Πανευρωπαϊκοί πρωταθλη-
τές θα έρθουν στην Πάρο για τους αγώνες, 
προετοιμασία για το «ολυμπιακό τραπέζι», 
προβάλλοντας παράλληλα το νησί μας.

Ο Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας Τέλης Αδαμόπουλος, δή-
λωσε στη ΦτΠ: «Αυτό το πρωτάθλημα το 
ανέθεσε η Ομοσπονδία στον Ναυτικό Όμιλο 
Πάρου, γνωρίζοντας τις δυνατότητες του Ομίλου 
αυτού και πάνω απ’ όλα για να τονώσουμε του-
ριστικά και τα νησιά, γιατί, λόγω της κρίσης δεν 
πηγαίνουμε καθόλου καλά τελευταία».

Σύμφωνα με τον κ. Αδαμόπουλο, στους αγώ-
νες θα συμμετέχουν 15 όμιλοι από όλη την Ελ-
λάδα με 39 σκάφοι και 78 αθλητές. Η κατηγορία 
των σκαφών αυτών είναι 420 και οι αθλητές που 
παίρνουν μέρος, είναι παιδιά 15 ετών που περ-
νούν από τα Οπτιμιστ στα 420. Διθέσια σκάφη, 
που  είναι ο προπομπός του 470, ολυμπιακής 
κατηγορίας. 

Όπως μας λέει ο κ. Αδαμόπουλος, επειδή το 
420 είναι διθέσιο, ας πούμε ότι κάνουν μια προ-
πόνηση για την επόμενη κατηγορία που είναι το 
470. Το διθέσιο σκάφος 420, είναι, τονίζει,  μια 

κατηγορία σκάφους πολύ καλή και δίνεται η δυ-
νατότητα στους αθλητές ν’ αποκτήσουν εμπειρί-
ες για ν’ ανέβουν στο 470. Έχουμε πολλές δια-
κρίσεις σ’ αυτή την κατηγορία ως Ομοσπονδία. 
Παγκόσμια πρωταθλήματα και Πανευρωπαϊκά, 
σε πολλούς αγώνες. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε 
πάρει και Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα. 

Ο αγώνας θα γίνει ανοιχτά στον Ναυτικό όμιλο, 
στον κόλπο της Παροικίας, και, όπως είπα, θα εί-
ναι το «Ολυμπιακό τραπέζι». 

Οι αθλητές θα αφιχθούν στο νησί την Κυρια-
κή  8 του μήνα, στις 9, 10, 11, θα διεξαχθούν οι 
αγώνες και την Τετάρτη, μετά την απονομή (στις 
5 το απόγευμα), είχε προγραμματιστεί η αναχώ-
ρηση. Δυστυχώς, λέει ο κ. Αδαμόπουλος,  με την 

48ωρη απεργία της ΠΝΟ θα  έχουμε πρό-
βλημα. Και αυτό γιατί, ήδη τα έξοδα είναι 
αρκετά και επιβαρύνονται ακόμη περισ-
σότερο με μία ημέρα διαμονής επιπλέον. 
Ίσως να μπορούσαν να βοηθήσουν ο Δή-
μος ή ο Ναυτικός Όμιλος. 

Οι αγώνες αυτοί προβάλλονται προς το 
παρόν μέσα από το σαιτ της Ομοσπονδίας, 
αλλά τις επόμενες ημέρες θα  δημοσιευτεί 
σε κάποιες Αθηναϊκές εφημερίδες.  

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πά-
ρου Λευτέρης Πώλος δήλωσε στη ΦτΠ: 
«Είναι μεγάλη τιμή για το νησί και τον Όμι-
λό μας η διοργάνωση αυτή στην Πάρο. 
Οι αγώνες αυτοί γίνονται τη στιγμή που ο 
Ναυτικός όμιλος συμπληρώνει 20 χρόνια 

λειτουργίας. Είναι επίσης, μια καλή αρχή για τον 
αθλητικό τουρισμό και εκτιμώ ότι τέτοιου είδους 
διοργανώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 10 
κάθε χρόνο, ώστε να δημιουργείται κίνηση στο 
νησί εκτός σαιζόν, όπως τώρα ή τον Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο… Θα πρέπει όμως να μπει μπροστά ο 
Δήμος και να στηρίξει αυτές τις διοργανώσεις, 
όπως και η Περιφέρεια, ώστε τα έξοδα να επι-
μερίζονται και να μην είναι «βαρύ για το στομάχι 
κανενός».

Ο κ. Πώλος αναφέρθηκε και στην προσφορά, 
για τους συγκεκριμένους αγώνες, από την πλευ-
ρά των επιχειρηματιών του νησιού μας. Όπως 
είπε, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές από τους 
επαγγελματίες (ξενοδοχεία κ.λπ.), ενώ τα έξοδα 
για τη διατροφή καλύπτονται από την Περιφέρεια. 
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Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Είμαστε ανοικτά Μ. Σάββατο με μαγειρίτσα & 
το Πάσχα με αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι, 

κοντοσούβλι και άλλα ψητά σούβλας!
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 
Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...

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

∆ιάθεση για Πάρο & Αντίπαρο:
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 205
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: 

Υστέρνι 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 (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (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: Τυπογραφείο, 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, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΝΘΗ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

Τ’ αστέρι 
εβασίλεψε 
μια θλιβερή 
Τρίτη 
ο Χάροντας 
το ζήλεψε 
και
σκόρπισε το 
δάκρυ.

Ήσουν πατέρας στοργικός 
και σύζυγος εντάξει 
ποιος άρα να σου το ‘λεγε
που στα ουράνια
η ψυχή σου θα πετάξει. 

Βαρύ το πένθος έπεσε
Γιακουμή στο σπιτικό σου 
σε κλαίνε εγγόνια
και παιδιά 
σε κλαίει η σύζυγος σου. 

Η μάνα και ο πατέρας σου 
αδέλφια και οι δικοί σου 
όλοι θρηνούν  για σένανε 
για την καλή ψυχή σου. 

Ζούσες με πίστη στο Θεό 
και εις την Παναγία 
για τον καθένα γινόσουνα 
ΙΑΚΩΒΕ θυσία. 

Ήσουν αισιόδοξος 
και είχε σημασία 
μα την ανίατη ασθένεια 
σου έδωσε η μοίρα. 

Και έφυγες απ’ τη ζωή 
με υπομονή και περηφάνια
και η ψυχή σου πέταξε 
Τρίτη στα ουράνια. 

Κι αν έφυγες από τη ζωή 
για όλους μας αιώνια 
γονείς, αδέλφια,
σύζυγος, παιδιά 
θα σε θυμούνται χρόνια. 
Με πικραμένη την ψυχή 
αυτούς τους στίχους γρά-
φω 
να’ ναι το χώμα ελαφρύ 
εις τον υγρό σου τάφο. 

Τα δέντρα ρίχνουνε δροσιά 
και βρέχουνε το χώμα 
αιώνια η μνήμη σου 
θα λέει κάθε στόμα. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα 
τελεσθεί στις Λέυκες στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας 
στις 29/4/2012.
Η οικογένεια : η σύζυγος, 
τα παιδιά, τα εγγόνια.   

Την Κυριακή 
11 Μαρτίου 
2012 έφυγε 
από κοντά 
μας ο αγα-
πημένος μας 
σ ύ ζ υ γ ο ς , 
π α τ έ ρ α ς , 
π α π π ο ύ ς 
και προπάππους Γεώργι-
ος Ζουμής, ετών 80, που 
καταγόταν από τον Κώστο 
Πάρου. 
Η σύζυγος Στέλλα
Τα παιδιά του 
Φωτεινή & Απόστολος Πα-
παϊωάννου 
Μαργαρίτα & Αναστάσιος 
Μπάλλιος 
Μαρία & Κωνσταντίνος 
Κανελλόπουλος 
Τα εγγόνια του 
Η δισέγγονη του 
Τα ανίψια του 
Οι λοιποί συγγενείς 

Ευχαριστούμε όλους 
όσους συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας. 
Το 40ήμερο μνημόσυνο 
θα τελεσθεί στις 24/4 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Κώστου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA 
 
Θέλω να ευχαριστήσω 
τη Δημοτική Κοινότητα 
Πάρου και ιδιαίτερα τον 
Πρόεδρο της για τις προ-

σπάθειες που κάνει για την 
αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της Πα-
ροικίας και των γύρω περι-
οχών. Επίσης, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στα Κ.Τ.Ε.Λ. και 
στον Πρόεδρο τους για τον 
προαναφερθέντα λόγο.

Τους ευχαριστώ πολύ και 
το ίδιο φαντάζομαι θα ήθε-
λαν να εκφράσουν και οι 
περισσότεροι κάτοικοι. 

Σιφναίος Ιωάν. Δημήτριος 
Κάτοικος Κακαπέτρων

Η Ελληνική Ομάδα Δι-
άσωσης - Παράρτημα 
Κυκλάδων ευχαριστεί τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Νά-
ουσας Πάρου για την χορη-
γία του σε υλικά, απαραί-
τητα για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία 
της.

Ο Σύλλογος Γυναικών 
Πάρου "Αρηίς" συνε-
χίζοντας τη δράση του « 
Ψωνίζω και Στηρίζω « θέ-
λει να ευχαριστήσει όλους 
όσοι συνεχίζουν και συνει-
σφέρουν στη συγκέντρω-
ση τροφίμων, καθώς και 
όλους τους εθελοντές, που 
κάθε εβδομάδα χέρι - χέρι 
μοιράζουν μικρές ανάσες 
αισιοδοξίας και υποστή-
ριξης σε συνανθρώπους 
μας, σε όλο το νησί . Ευχα-
ριστούμε πολύ την ΠΕΦΟ 
Πάρου – Αντιπάρου, για 
την πρωτοβουλία και την 
έμπρακτη υποστήριξη της 
προσπάθειάς μας, με την 
αγορά και προσφορά πο-
σότητας τροφίμων.
Επίσης ευχαριστούμε την 
ψυχολόγο Μαρία Aλεξάν-
δρου για την παροχή δωρε-
άν ψυχολογικής υποστήρι-
ξης σε ανθρώπους που το 
έχουν τόσο ανάγκη .

Η Πρόεδρος
Τρίχα Σταυρούλα                                                                                                                                        

Η Γραμματέας
Ροδίτου Αγγελική

Πέτυχε το παζάρι
αλληλεγγύης

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο Παζάρι αλλη-
λεγγύης που πραγματοποίησε την Κυριακή 1η Απριλίου στο 
λιμάνι της Νάουσας, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γυναικών 
Νάουσας. Πολύς κόσμος πέρασε από τους πάγκους, ψώνι-
σε, αλλά και διασκέδασε, αφού οι γυναίκες είχαν φροντίσει 
και γι’ αυτό. Σουβλάκια, λουκουμάδες με μέλι και σοκολάτα, 
σούμα… 

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν (1.850 ευρώ), θα διατε-
θούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκες αυτό το διάστημα για 
την αντιμετώπιση τρέχοντων εξόδων και σίτισης.

Επιστολή - 
απάντηση

Απάντηση στην κυρία  Σ.Κ 
“ Παρέλαση-πασαρέλα ή δια-
φημιστικό σποτ”

Ως μητέρα και εγώ λοιπόν 
που τα παιδιά μου με τιμή και 
καμάρι  πήραν μέρος στην 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
όχι με κάποιο σχολείο αλλά 
με αθλητικό σύλλογο έχω 
να απαντήσω τα εξής: Πρώ-
τον οι φορεσιές των παιδιών 
ήταν άσπρες... ούτε φαντα-
χτερές ούτε προκλητικές, το 
από ποια χώρα είναι η συ-
γκεκριμένη τέχνη δεν νομίζω 
ότι αφορά κανέναν.  Σημασία  
έχει  ότι τα παιδιά μας τίμη-
σαν τους ήρωες που πολέ-
μησαν για την ελευθερία μας 
φορώντας άσπρες στολές & 
κρατώντας τη γαλανόλευκη 
σημαία και όχι κάποιο πανό 
για διαφημιστικό λόγο.

Δεν υπάρχει κανένα πρω-
τόκολλο που να λέει τι θα 
φοράμε ή που θα απαγορεύ-
ει ποιος θα κάνει παρέλαση. 
Οι παρελάσεις ξεκίνησαν 
ως  στρατιωτικό προνόμιο 
& επίδειξη πειθαρχίας , και 
αργότερα επεκτάθηκαν στα 
σχολεία. Δεν είναι σχολική 
εορτή είναι ΕΘΝΙΚΗ εορτή 
και ο καθένας έχει δικαίωμα 
αν επιθυμεί να παρελαύνει. 
Στην Αθήνα π.χ τα ιδιωτικά 

σχολεία παρελαύνουν με τις 
φορεσιές των σχολείων και 
δεν είναι άσπρο μπλέ, αυτό 
δεν σας ενοχλεί? Η μήπως 
επειδή δεν υπάρχουν ιδιω-
τικά σχολεία στην Πάρο δεν 
μας αφορά? Επίσης παρε-
λαύνουν πρόσκοποι, ο Ερυ-
θρός Σταυρός και πολλοί άλ-
λοι που το επιθυμούν.

Επιπλέον θεωρώ ότι καλό 
θα ήταν να προσέχουν οι 
γονείς τι φοράνε τα παιδιά 
τους όταν πάνε να τιμήσουν 
“ταπεινά” όπως είπε η προ-
βληματισμένη μητέρα τους 
ήρωες. 

Αντί λοιπόν να σχολιάζουν 
τους αθλητικούς συλλό-
γους  (που εκεί τουλάχιστον 
τα παιδιά διδάσκονται την 
ευγενή άμιλλα, την αυτο-
συγκέντρωση, το σεβασμό, 
την αυτοπειθαρχία) και να τα 
“βάζουν” με τα παιδάκια θα 
πρότεινα να δώσουν βάση 
στην παιδεία που δίνουν στα 
δικά τους παιδιά. Δηλαδή 
σας  πείραξαν τα παιδιά που 
παρέλασαν με τις άσπρες 
στολές και δεν σας πείρα-
ξαν τα παιδιά που κατέθεσαν 
στεφάνι και είπαν ποιήματα 
με τζιν παντελόνι? Δεν σας 
πείραξαν τα 10ποντα τακού-
νια και οι super mini φού-

στες που κατά τα άλλα όμως 
θεωρητικώς πάντα τιμούν 
τα εθνικά μας χρώματα .

‘Ίσως λοιπόν κυρία Σ.Κ  
αντί να σχολιάζετε την κρίση 
μας και τις αποφάσεις μας 
ως γονείς  να προτρέψουμε 
τα παιδιά μας να παρελά-
σουν με κάποιο αθλητικό 
σύλλογο,   να αρχίσετε να 
ασχολείστε με  την πρέπου-
σα ενδυμασία των παιδιών 
σας κατά τη διεξαγωγή της  
παρέλασης, την παιδεία και 
ανατροφή που δίνει ο κάθε 
γονέας στα παιδιά του γιατί 
από αυτό σε μεγάλο βαθμό 
κρίνεται το μέλλον των παι-
διών μας. Ένα μέλλον πολύ 
δυσοίωνο για τις επόμενες 
γενιές τα επόμενα χρόνια. 

Ο καθένας λοιπόν να κοι-
τάζει την “καμπούρα” του 
και όχι του διπλανού του. 
Κλείνοντας θεωρώ ότι είναι 
πρέπον όταν κάποιος θέλει 
να διαμαρτυρηθεί να έχει 
και το θάρρος του λόγου  
βγαίνοντας  επωνύμως να 
κρίνει, διαφορετικά να κρα-
τήσει την άποψη του για τον 
εαυτό του.  
 

Μια συνειδητοποιημένη 
μητέρα, Μ. Ραγκούση

Μία θαλάσσια χελώνα ξεβράστηκε στην παραλία του 
Καλόγερου και ήδη είναι σε αποσύνθεση. Το υπέροχο 
ζώο, ίσως έπεσε θύμα κάποιας προπέλας σκάφους

Πασχαλινές λαμπάδες από κερί έφτιαξαν στο ΚΑΠΗ 
Παροικίας και το Σάββατο του Λαζάρου θα μοιραστούν 
σε όλα τα μέλη. Οι λαμπάδες, στολισμένες με όμορφα, 
πασχαλινά διακοσμητικά, είναι από κερί και φτιάχτη-
καν από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ Παροικίας (μελισ-
σουργός), Παντελή Σιφναίο. 

Πασχαλινές
εκδηλώσεις
του ΧΟΝ

Επίκαιρη θεατρική παράσταση θα 
παρουσιάσει ο ΧΟΝ λίγο πριν από το 
Πάσχα. Πρόκειται για το πρωτότυπο 
έργο «ἴδε ο ἄνθρωπος» των Χαρά-
λαμπου Τσιράκη και Νίκου Γαβαλά, 
μελών του ομίλου. Σκηνοθετούν οι 
δύο δημιουργοί μαζί με την Μαρουσώ 
Κονταράτου και πρωταγωνιστεί ομάδα 
ενηλίκων μελών του Ομίλου. Στην πα-
ράσταση ακούγονται επίσης κείμενα 
του Αποστόλου Παύλου, του Ευαγγελι-
στή Ιωάννη και άλλων. Η παρουσίαση 
θα γίνει το Σάββατο του Λαζάρου (7 
Απριλίου), στις 20.00, στην αίθου-
σα του «Νηρέα», στην Νάουσα, και το 
εισιτήριο κοστίζει τρία ευρώ. Παράλ-
ληλα με την παράσταση, θα γίνει στον 
ίδιο χώρο έκθεση λαμπάδων, οι οποίες 
έχουν φτιαχτεί από την παιδική ομάδα 
του ΧΟΝ. 

Κάλαντα του Λαζάρου
Την Παρασκευή 6 Απριλίου, μέλη του 

ΧΟΝ θα ψάλλουν τα κάλαντα του Λα-
ζάρου στην Νάουσα. Επίσης, ανήμερα 
Πάσχα, οι χορευτές του ΧΟΝ θα ψυχα-
γωγήσουν ντόπιους και επισκέπτες του 
νησιού μας με παραδοσιακούς χορούς 
στην πλατεία της Νάουσας (21:00).

Απεργεί η ΠΝΟ τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ανάκληση ζητεί
ο Περιφερειάρχης

Η Διοίκηση της ΠΝΟ απεφάσισε  την κήρυξη 
48ωρης Πανελλαδικής απεργίας των πληρωμάτων 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με έναρξη την Μ. Τρί-
τη 10 Απριλίου 2012 και από ώρα 00.01 και λήξη την 
Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 24.00.

Η ΠΝΟ, με εξαιρετικώς επείγον έγγραφό της προς 
την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ζήτησε να αποσυρθεί η σχετική διάταξη 
του Σχεδίου Νόμου, με την οποία θα επιτρέπεται 
και σε πλοία υπό σημαίες ευκαιρίας να εκτελούν 
περιηγητικούς πλόες με αφετηρία και καταληκτικό 
σταθμό ελληνικό λιμένα, όπως δηλαδή ισχύει και 
για πλοία υπό ελληνική σημαία ή άλλων κοινοτικών 
σημαιών. Επίσης η ΠΝΟ αντιδρά στη διχοτόμηση και 
υπαγωγή μέρος του Οίκου Ναύτου στον νεοϊδρυθέ-
ντα ΕΟΠΥΥ. Απαίτηση της Διοίκησης της ΠΝΟ είναι η 
απόσυρση και αυτού του Σχεδίου Νόμου.

Να ανακαλέσει την απόφασή της για δέσιμο των 
πλοίων κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα καλεί την ΠΝΟ 
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρί-
δης, με επιστολή του προς τον Γραμματέα της Ομο-
σπονδίας Γιάννη Χαλά, που κοινοποιείται και στην 
υπουργό Ναυτιλίας Άννα Διαμαντοπούλου. 

Ανάκληση των κινητοποιήσεων ζητεί με επιστολή 
του προς την κ. Διανμαντοπούλου και το Επιμελη-
τήριο Κυκλάδων και προτείνει: «Τόσο η Πανελλήνια 
Ναυτική Ομοσπονδία, όσο και η Κυβέρνηση οφεί-
λετε να συνεργαστείτε άμεσα και διεξοδικά, βρί-
σκοντας αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης των 
μεταξύ σας θεμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω επιδείνωση της ήδη κακής οικονομικής 
κατάστασης».
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στηρίζει ό,τι αξίζει

Ποιότητα ζωής για όλουςΜΕ Τη ΣυγχρηΜΑΤοδοΤηΣη ΤηΣ ΕλλΑδΑΣ κΑι ΤηΣ ΕυρωΠΑϊκηΣ ΕνωΣηΣ

Περισσότερα από 500 εκ. ευρώ 

επενδύονται για την ανάκαμψη της 

οικονομίας και την ανάπτυξη των 

νησιών μας

ΕΣΠΑ_Μόνη_διέξοδος_η_ανάπτυξη

Αµπελάς, Νάουσα - τηλ.: 22840 51573 

Εστιατόριο Χριστιάννα

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!

Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ σας περιµένουµε
µε µαγειρίτσα και την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

µε ψητά στη σούβλα!

Τις ενστάσεις του για ορισμένα σημεία 
του σχεδίου ανάπλασης της παραλικής της 
Παροικίας, επισημαίνει στη συνέντευξή του 
στη ΦτΠ, ο Δημοτικός Σύμβουλος και  
Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ Στέλιος Φραγκού-
λης. Παράλληλα, αναφέρεται στα έργα που 
είναι σε εξέλιξη από τη Δημοτική Επιχείρη-
ση, τονίζει ότι η ΔΕΥΑΠ «πατάει γερά στα 
πόδια της», όμως, υπογραμμίζει, ότι για να 
διατηρηθεί η βιοσημότητά της, θα πρέπει 
«τα ανταποδοτικά, να έρχονται στο ταμείο 
της επιχείρησης».

Διαφοροποιηθήκατε κ. Φραγκούλη, 
για το ζήτημα ανάπλασης της παραλι-
ακής και εσείς και η κ. Φραγκούλη και 
η αντιπολίτευση, κυρίως σε ότι αφορά 
στο πάρκινγκ, όμως ψηφίστηκε το σχέ-
διο ως έχει. Τελικά έχει νόημα ή δια-
φοροποίηση; 

Κατά την άποψή μου, αυτοί οι οποίοι 
αντιστάθηκαν στην αναβάθμιση της παρα-
λίας, ξεκίνησαν λάθος. Θέλουν πρώτα να 
φτιαχτεί το θαλάσσιο μέτωπο. Αυτό έχω 
την αίσθηση ότι είναι ένα έργο, για το οποίο 
και εγώ θα συμφωνούσα, αλλά χρονικά 
νομίζω ότι είναι άκυρο να το συζητάμε. 
Και αυτό γιατί, το μέτωπο προς την παρα-
λία δημιουργήθηκε επί εποχής Κ. Αργουζή 
και όταν ήταν Δημοτικός Σύμβουλος ο Κ. 
Ροκονίδας. Εάν τότε δεν το είχανε σκεφτεί 
πως σήμερα εκτιμούν ότι δεν είναι σωστό; 

Τα χρήματα αυτή τη στιγμή είναι 3 εκατ. 
ευρώ, για παραλιακή, Αλσύλλιο Εκατοντα-
πυλιανής και Αγροκήπιο. Μπήκε σε ένα 
πρόγραμμα ο Δήμος και αυτό πρέπει να 
εκτελεστεί. Εγώ στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, διαφώνησα σε επιμέρους θέματα, που 
κατά την άποψή μου είναι σωστά. Δηλαδή, 
το να δημιουργήσουμε ένα νέο πάρκινγ 
1,5 στρέμμα δίπλα στα ΚΤΕΛ, όταν η πλει-

οψηφία των Συμβούλων ζητάει την απο-
μάκρυνσή του, είμαι σαφώς αντίθετος. Σε 
ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα, επίσης 
είμαι αντίθετος, γιατί πολύ απλά περιορί-
ζουμε τον κόσμο να μετακινείται και του 
επιβάλουν να κάνει τη βόλτα του μεταξύ 
των τραπεζοκαθισμάτων, μπροστά από τα 
καταστήματα και προς την παραλία. 

Όπως επεσήμανα και στο Δ.Σ., η ρύθμιση 
αυτή έγινε επί δημαρχίας μου και η σκέψη 
του τότε Δ.Σ. ήταν να δώσει αρκετό χώρο 
μπροστά στα καταστήματα, όπως και έγινε, 
ώστε ο υπόλοιπος χώρος να είναι για χρή-
ση των πολιτών. 

Για τις πέργκολες, επισήμανα ότι επί δη-
μαρχίας μου δεν υπήρξε πέργκολα, για να 
μην έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε 
σήμερα. Έχουμε καταντήσει, αυτά τα στέ-
γαστρα – να μετατραπούν σε αποθήκες και  
να έχουν μέσα τα φρεάτια αποχέτευσης. 
Οφείλω να ομολογήσω, ότι γι’ αυτό φέρουν 
ευθύνη και η προηγούμενη Δημοτική αρχή 
και η νυν, γι΄ αυτό και πάντα όταν στο Δ.Σ. 
λαμβάνονται ανάλογες αποφάσεις, είμαι 
μειοψηφία, επειδή γνωρίζω πια θα είναι η 
μελλοντική χρήση αυτών των στεγάστρων. 
Είμαι σαφώς υπέρ της σκιάδας για τους 
πολίτες, αλλά όχι με αυτή την κατασκευή.  
Θέλω επίσης να επισημάνω και θέλω να 
καταγραφεί, ότι στην πλατεία Μαντώς Μαυ-
ρογένους, οι μόνοι οι οποίοι τήρησαν τις δι-
αδικασίες κατασκευής της πέργκολας από 
το Δήμο, είναι οι αδελφοί Χανιώτη και τους 
συγχαίρω. 

Να πάμε κ. Φραγκούλη στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΥΑ. Αυτοί που οφεί-
λουν είναι παριανοί επαγγελματίες, 
οικογένειες ή ιδιοκτήτες εξοχικών κα-
τοικιών;

Έχουμε και μικρούς καταναλωτές, που 

δεν έχουν πληρώσει αρκετά χρόνια και 
αυτό είναι ένα πρόβλημα. 

Θα κάνετε κάποια ρύθμιση γι’ αυτούς;
Η επιχείρηση είναι ανοιχτή για ρύθμιση, 

αρκεί να ανταποκριθούν. Είχαμε ειδοποι-
ήσει με έντυπο, αλλά δυστυχώς ο κόσμος 
εγκλωβισμένος στην οικονομική κρίση και 
επειδή λίγο ως πολλοί, όλοι γνωστοί είμα-
στε, σκέφτονται, ας κλείσουμε κάποιες άλ-
λες «τρύπες» και στη συνέχεια βλέπουμε 
για τη ΔΕΥΑΠ. Σε ότι αφορά στις παραθε-
ριστικές κατοικίες, εδώ υπάρχει πρόβλημα 
και ήδη, μετά από επανειλημμένες ειδοποι-
ήσεις, σωρηδόν βγάζουμε τους υδρομε-
τρητές, γιατί δεν πάει άλλο. Το οικονομικό 
πρόβλημα της ΔΕΥΑΠ θα γίνει δυσβάστα-
χτο. Έχω δηλώσει ότι δεν φοβάμαι τίποτα, 
φτάνει τα ανταποδοτικά να έρχονται στο τα-
μείο της επιχείρησης. Έχω υπολογίσει, ότι 
μετά τη νέα μέτρηση, το τρέχον τετράμηνο, 
το άνοιγμα των οφειλετών θα είναι περίπου 
στις 600.000 ευρώ. Ένα σοβαρότατο ποσό 
για μια επιχείρηση που δεν έχει καμία επι-
χορήγηση από το κράτος. 

Οι μεγαλύτερες οφειλές από πού 
προέρχονται;

Οι παραθεριστικές κατοικίες οφείλουν 
αρκετά στην επιχείρηση, όπως και οι επι-
χειρήσεις που λειτουργούν στην Πάρο (ξε-
νοδοχεία κ.λπ). Σύμφωνα με τα αναλυτικά 
στοιχεία οι επιχειρήσεις, αλλά και οι παρα-
θεριστικές κατοικίες, με μεγάλες κατανα-
λώσεις, οφείλουν περίπου 400.000 ευρώ. 
Εμείς αναγνωρίζουμε την πίεση και δεν θα 
επιδιώξουμε από τον μικροκαταναλωτή να 
εισπράξουμε άμεσα τα χρήματα. Όμως, για 
κάποιους οι οποίοι, από συνήθεια ή από 
αδιαφορία, χρωστούν ένα και δύο χρόνια 
στην ΔΕΥΑΠ,  οφείλει η επιχείρηση να δι-
εκδικήσει τα χρήματα. Διότι υπάρχουν του-
λάχιστον 1800 συνδρομητές, μικροκατανα-
λωτές που συνολικά χρωστούν ένα σοβαρό 
ποσό, που μαζί με τη δεύτερη κατηγορία 
πλησιάζουν τις 100.000 ευρώ. Η ΔΕΥΑπ 
διεκδικεί 140.000 ευρώ με συγκεντρωτική 
αγωγή που κατέθεσε και που εκδικάζεται 
22/5/2012, διότι υπάρχει ο κίνδυνος πα-
ραγραφής των χρεών και την ευθύνη θα 
τη φέρουμε εμείς. Αυτοί είναι οφειλέτες 
που τους έχουμε αφαιρέσει εδώ και αρκε-
τό καιρό τους υδρομετρητές και δεν έχουν 
ρυθμίσει τις οφειλές τους. 

Ποιο έργο είναι σε εξέλιξη;
Το έργο της αφαλάτωσης, το οποίο ολο-

κληρώνεται άμεσα. Δεκαπέντε ημέρες μετά 
το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα 
του δικτύου. Παραμένει σε εκκρεμότητα η 
εγκατάσταση των μονάδων. Τα συνεργεία 
δουλεύουν εντατικά.

Το καλοκαίρι θα λειτουργήσει το σύ-
στημα;

Δεν προλαβαίνουμε, γιατί υπάρχουν 
ακόμη υποέργα που πρέπει να γίνουν, αλλά 
και ένα άλλο ζήτημα που φρενάρει το έργο. 
Το χώρο που έχουμε απαλλοτριώσει προς 
την πλευρά της θάλασσας και έχουμε κα-
ταθέσει και τα χρήματα, 15.000 ευρώ, έχει 
γίνει ένσταση από τον ιδιοκτήτη στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας. 16 Ιουνίου είναι η 
εκδίκαση. 

Πως θα αντιμετωπίσετε τη λειψυδρία, 

καθώς φέτος 
δεν είχαμε 
τις βροχές 
άλλων ετών; 

Θα λη-
φθούν μέτρα 
ως προς τις 
κ α τ α ν α λ ώ -
σεις. Σήμερα 
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
θα συζητη-
θούν τα μέτρα 
αυτά στο Δ.Σ. 
Θα είναι μέ-
τρα ανοχής ή 
απαγορευτικά, ανάλογα με το τι θα δείξει η 
μέτρηση που θα γίνει στις γεωτρήσεις της 
επιχείρησης από συνεργεία δικά μας, για 
να δούμε σε ποιο βάθος είναι το νερό. Για 
τις βροχές που είπατε, φέτος η μέτρηση της 
βροχόπτωσης ήταν 120 χιλιοστά σε σχέση 
με πέρσι την ίδια εποχή που ξεπερνούσε 
τα 500 χιλιοστά. Τα μέτρα που θα ληφθούν 
θα διανεμηθούν με τους λογαριασμούς του 
τρέχοντος τετραμήνου. 

Μιλήστε μας για το πιλοτικό έργο που 
θα γίνει σε σχολεία.

Η ΔΕΥΑΠ μπήκε σ’ ένα πρόγραμμα μιας 
μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που πριμο-
δοτείται από την ΚΌΚΑ ΚΌΛΑ και αφορά 
στη συλλογή ομβρίων υδάτων στα μικρά 
νησιά. Σήμερα που συζητάμε, περιμένω 
την επιτροπή των μηχανικών από την Αθή-
να, που θα κάνει τη μελέτη. Το πρόγραμμα 
είναι πιλοτικό και σε πρώτη φάση θα εφαρ-
μοστεί στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο της 
Νάουσας, καθώς και στο ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 
στην Παροικία. Το νερό αυτό θα χρησιμο-
ποιείται για πότισμα, για τα καζανάκια, και 
άλλες χρήσεις. Είναι μια καλή αρχή και το 
έξοδο είναι μηδενικό για τη ΔΕΥΑΠ.

Σε πια κατάσταση είναι σήμερα οικο-
νομικά η ΔΕΥΑΠ. Επιβιώνει, πληρώνει 
το προσωπικό;

Προς το παρόν η ΔΕΥΑΠ στέκεται γερά 
στα πόδια της. Όμως ο παράγοντας της 
οφειλής των συνδρομητών, είναι βασικός. 
Το προσωπικό είναι το πρώτο που πλη-
ρώνεται. Ούτε μία μέρα καθυστέρηση. Δεν 
μπορεί όμως ν’ ανταποκριθεί σε κάποιες 
άλλες υποχρεώσεις, όπως στη ΔΕΗ, στην 
οποία χρωστάει 160.000 ευρώ. Η ΔΕΗ 
θέλει τα χρήματά της και το καταλαβαίνω. 
Έχουμε προτείνει να ρυθμιστεί το χρέος 
για να μπορέσουμε ν’ ανταποκριθούμε, 
αλλά δεν δέχεται τον τρόπο εξόφλησης που 
ζητάμε και μας απειλεί ότι θα διακόψει το 
ρεύμα. Της απάντησα εγγράφως ότι είναι 
λάθος αυτό, γιατί δεν θα ωφελήσει, παρά 
θα δημιουργήσει προβλήματα. Αν κόψουν 
το ρεύμα στους βιολογικούς καταλαβαίνετε 
τι θα γίνει.

Η ΔΕΗ τι προτείνει;
Θέλει η εξόφληση να γίνει σε τρεις μή-

νες από τώρα. Εγώ απαντώ, ότι η περίοδος 
εισπρακτικότητας της ΔΕΥΑΠ είναι συγκε-
κριμένη και με βάση την εισπρακτικότητα 
προτείνω μία δόση τον Ιούνιο και τις άλλες 
δύο δόσεις, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο. 

Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγκούλης για την ανάπλαση της παραλιακής:

«Όχι» στη δημιουργία πάρκινγκ -
περισσότερος χώρος για τους πεζούς
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Κ. Μπιζάς:

Για τις
τρίτεκνες
οικογένειες

Επιστολή  προς  τον Περιφερει-
άρχη Νοτίου Αιγαίου  και το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο, έστειλε 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. 
Μπιζάς, με θέμα: «Στήριξη και 
παροχή εκπτώσεων στις τρίτε-
κνες οικογένειες».                                                       

Ο κ. Μπιζάς, ζητά «τη συμπα-
ράσταση και αρωγή στο δίκαιο 
αίτημα των τρίτεκνων οικογενει-
ών του Νομού Κυκλάδων για την 
παροχή εκπτώσεων στα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια που εκδίδονται 
για τα μέλη τους και αφορούν τις 
μετακινήσεις τους προς τον Πει-
ραιά και την Σύρο (Περιφερειακό 
Νοσοκομείο). Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι οι τρίτεκνοι των νομών 
της Κρήτης λαμβάνουν σχετικές 
εκπτώσεις από τις ακτοπλοϊκές 
εταιρείες, κάτι που δεν συμβαίνει 
με τον νομό των Κυκλάδων». 

Γι’ αυτό καλεί  τον Περιφερει-
άρχη «να ασκήσει τις απαιτού-
μενες πιέσεις και να αναλάβει 
τις σχετικές πρωτοβουλίες, ώστε 
να αντιμετωπιστεί το παραπάνω 
θέμα και η Κυβέρνηση να υλο-
ποιήσει στις πράξεις και όχι στα 
λόγια τις υποσχέσεις της για τις 
τρίτεκνες οικογένειες».  

Προσφορά
παιδικών ειδών

Ο Σύλλογος Γονέων Τριτέκνων 
Πάρου-Αντιπάρου σε συνεργα-
σία με το Σύλλογο Τριτέκνων νο-
μού Αττικής ενημερώνει τα μέλη 
του, ότι από Τετάρτη 4 Απριλίου 
και έως την Τετάρτη 30 Μάι-
ου μπορούν να προμηθεύονται 
πάνες Libero σε ειδική τιμή προ-
σφοράς, μετά από ειδική συμ-
φωνία των Συλλόγων Τριτέκνων 
με την  εταιρεία GKMED, η οποία 
και διακινεί τις πάνες Libero στην 
Ελλάδα. Μέχρι 16 Μαΐου οι Σύλ-
λογοι θα δέχονται παραγγελίες, 
ώστε να γίνει μια συνολική πα-
ραγγελία και να μειωθεί το κό-
στος των μεταφορικών.

 Γι’ αυτό χρειάζεται να πρ-
ο-παραγγέλνετε τις κούτες 
με τις πάνες Libero στο email 
(tr iteknoi_parouantiparou@
yahoo.gr), γράφοντας πόσες 
κούτες χρειάζεστε, ποιο νούμε-
ρο, ονοματεπώνυμο και αριθμό 
κινητού τηλεφώνου.

Κ.Ο.Β.Πάρου του

Πηγαίνοντας
προς τις κάλπες...

Μπήκαμε πια για τα καλά στην προεκλογική 
περίοδο. Το μαρτυρά η ένταση με την οποία τα 
κόμματα που τσακίζουν το λαό κι από κοντά τα 
μέσα ενημέρωσης καταφεύγουν στον εκβια-
σμό, στα ψέματα, στην τρομοκρατία.

Με αφορμή τα επεισόδια στο ποδοσφαιρικό 
ντέρμπι πριν λίγες μέρες έχει αρχίσει η ανά-
πτυξη μιας φιλολογίας του τρόμου επί παντός: 
Τρόμος στο γήπεδο, τρόμος στο κέντρο της 
Αθήνας, τρόμος στις γειτονιές. Έτσι, που να κά-
νουν το λαό να ζητάει λύτρωση σε περισσότερη 
αστυνομία. Κάπως έτσι στην πρώτη διετία της 
κυβέρνησης Σημίτη σχεδόν διπλασίασαν τους 
αστυνομικούς κι έστησαν ειδικά αστυνομικά 
σώματα για κάθε κατηγορία πολιτών.

Παράλληλα, όλοι οι νεροκουβαλητές του 
συστήματος βγήκαν στο μεϊντάνι για να τρομο-
κρατήσουν το λαό ότι αν επιλέξει τους κομμου-
νιστές θα επέλθει το χάος.

Το μπαράζ των δηλώσεων που στοχεύουν να 
ορθώσουν φράγμα στη σχέση του ΚΚΕ με τους 
εργαζόμενους και ευρύτερα λαϊκά στρώματα 
αποκαλύπτει ένα ακόμα παραμύθι: Ως πρό-
σφατα οι «έχοντες και κατέχοντες» ισχυρίζο-
νταν πως ο ελληνικός λαός υπομένει στωικά τα 
μέτρα, ούτε λίγο ούτε πολύ τα στηρίζει. Τώρα οι 
ίδιοι σκυλιάζουν. Γιατί μετράνε ως και μέσα στο 
«σπίτι» τους την αντίθεση. Στις γυναίκες που 
κρατάνε τα παιδιά τους. Στους μαγείρους που 
τους ταΐζουν. Στους φύλακες που τους φυλάνε. 
Σ’ όλους αυτούς που πια το αφεντικό βλέπει 
τον εχθρό του. Και δικαίως χάνει τον ύπνο του.

Κοντός ψαλμός οι εκλογές. Ακόμα πιο κο-
ντός οι διαρκείς αγώνες που όσο κι αν τους 
ξορκίζουν, θα αναπτύσσονται εκεί που δεν 
τους περιμένουν.

Η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί πρέπει να 
επιστραφούν σε εκείνους που τους εκτοξεύ-
ουν. «Ζώνη ερειπίων» είναι ήδη η χώρα. Μια 
βόλτα στις βιομηχανικές περιοχές το βεβαιώ-
νει. Μια βόλτα στα βοσκοτόπια το βεβαιώνει. 
Μια βόλτα στα χωράφια το βεβαιώνει. Ζώνη 
ερειπίων είναι τα σχολεία με τα πεινασμένα 
παιδιά. Ζώνη ερειπίων οι γειτονιές που τα νοι-
κοκυριά φοβούνται να ανοίξουν το φως για να 
μειώσουν όσο μπορούν το λογαριασμό, ζώνη 
ερειπίων είναι εκεί που στο τσουκάλι πια με-
τράνε με το σπυρί το ρύζι. Ζώνη ερειπίων και 
οι εμπορικοί δρόμοι με τα χιλιάδες κλειστά κα-
ταστήματα. Όλα τα παραπάνω δεν είναι μέλλον, 
είναι το σήμερα.

Μην ξεχνάς τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση πρέ-
πει να πέσει εδώ και τώρα. Μην ξεχνάς τίποτα. 
Μαζί με την κυβέρνηση πρέπει να χάσουν και 
όλα τ’ άλλα κόμματα που σήμερα λένε ότι τάχα 
θα επαναδιαπραγματευθούν τα βάρβαρα μέ-
τρα που πάρθηκαν και παριστάνουν την αντι-
πολίτευση.

Μην ξεχνάς! Τη λύση την κρατάς στα χέρια 
σου. Ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ, κι’ εσένα στον 
αγώνα, για να ανατραπεί ο σημερινός αντιδρα-
στικός συσχετισμός. Για αποδέσμευση από την 
ΕΕ και διαγραφή του χρέους με λαϊκή εξουσία.

Η Λαϊκή Συσπείρωση για την τελευταία
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η πλειοψηφία υποτιμά 
τον λαϊκό παράγοντα
Βασικό θέμα συζήτησης στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν η έγκριση των 
οριστικών μελετών για την ανα-
βάθμιση του παραλιακού μετώπου 
Παροικιάς, του Αγροκηπίου και του 
αλσυλλίου Εκατονταπυλιανής. 

Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώθη-
κε η περιφρόνηση και η υποτίμηση 
του λαϊκού παράγοντα και των φο-
ρέων του, η αγνόηση της επιστημονικής κοινότητας του 
νησιού, η αλαζονική συμπεριφορά του Δημάρχου και μέ-
ρους συμβούλων της πλειοψηφίας.

Για μια ακόμα φορά στην απαίτηση της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης να εκφράσουν άποψη οι κάτοικοι και οι φορείς 
τους, για τη πόλη που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν 
τα παιδιά τους, θεωρήθηκε από τον Δήμαρχο, λαϊκισμός.

Οι προτεινόμενες  παρεμβάσεις, εκτός αυτών στο Αγρο-
κήπιο και το Αλσύλλιο της Εκατονταπυλιανής που κρίνο-
νται ήπιες και επιδέχονται βελτιώσεις, αν δεν αποτελούν 
προσχεδιασμένη επιλογή υποβάθμισης της Παροικιάς, 
τότε αποτελούν σίγουρα εγκληματική αδιαφορία για το 
μέλλον της.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καταδι-
κασμένη στη συνείδηση των κατοίκων της Παροικιάς και 
όπως πάρθηκε από κάθε άποψη διάτρητη.

Έστω και τώρα καλούμε τη Δημοτική Κοινότητα Παροι-
κιάς να προκαλέσει λαϊκή συνέλευση για να αποφασίσουν 
οι κάτοικοι για τη πόλη τους. Για το λόγο αυτό στη συνεδρί-
αση της Δ.Δ. Παροικιάς παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Κ.Ροκονίδας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, καλεί τους κατοίκους της Παροι-
κιάς να αντιδράσουν οργανωμένα στα σχέδια υποβάθμι-
σης της πόλης.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Επιστολή Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων προς ΔΕΗ

Ρύθμιση 
οφειλών

Τις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρηματίες επισημαίνει με 
επιστολή του προς τη Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Α.Ε. (ΔΕΗ), o Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γ. 
Ρούσσος.

Ο κ. Ρούσσος ζητεί «την 
άμεση επαναφορά και 
εφαρμογή της εντολής του 
κ. Υφυπουργού του ΥΠΕΚΑ, 
για ρυθμίσεις των οφειλών 
μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων της χώρας, για τις οποίες 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
αποκοπές της ηλεκτρικής 
παροχής τους, η οποία είχε 
δοθεί τον Δεκέμβριο του 
2010». 

Στην επιστολή τονίζεται: 
«Είναι προφανές και πέρα 
από κάθε αμφισβήτηση, ότι 
σήμερα, οι δραματικές συν-
θήκες κάτω από τις οποίες 
διαβιούν πολλοί συνάνθρω-
ποί μας από διάφορες παρα-
γωγικές τάξεις, επιβάλλουν 
περισσότερο από ποτέ άλλο-
τε την επαναφορά και εφαρ-
μογή αυτής της απόφασης, 
τόσο για τις επιχειρήσεις 
στις οποίες έχει γίνει διακο-
πή της παροχής, όσο και για 
αυτές που έχουν σωρευμέ-
νες ανεξόφλητες οφειλές, με 
τους παρακάτω όρους: 1. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
στις οποίες είτε έχει ήδη 
αποκοπεί η παροχή ρεύμα-
τος, είτε έχουν ανεξόφλητες 
οφειλές να μπορούν να προ-
σέλθουν στα καταστήματα 
της ΔΕΗ για να προχωρή-
σουν σε συμφωνία διακα-
νονισμού εντός διαστήματος 
2 μηνών. 2. Ανάλογα με το 
ύψος της οφειλής θα πρέ-
πει να καταβάλουν το 30% 
έως 40% του οφειλόμενου 
ποσού. 3. Το υπόλοιπο ποσό 
να μπορεί να αποπληρωθεί 
έντοκα εντός 12 μηνών με 
τους αντίστοιχους λογαρια-
σμούς».

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε δενδροφύτευση 
στις Λεύκες την Τετάρτη 4 Απριλίου με πρωτοβουλία 
της Τοπικής Κοινότητας. Συμμετείχαν τα παιδιά του 
δημοτικού  σχολείου Λευκών και οι δάσκαλοί τους. 
Η δεντροφύτευση έγινε στην είσοδο του χωριού από 
Παροικία για Λεύκες και φυτεύτηκαν περίπου 100 δέ-
ντρα (πεύκα, κυπαρίσσια, φοίνικες)  
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το δεξί χέρι του επαγγελµατία

ή µήπως σε
...κάτι σαν το δούναι λαβείν;

Εσείς θα προβληθείτε
στις σελίδες του                                 
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Εκµεταλλευθείτε τις ανταποδοτικές παροχές και χτίστε
ένα δυνατό επαγγελµατικό προφίλ:
    ∆ΩΡΕΑΝ διαφηµιστική καταχώρηση στο www.dounai-lavein.gr

    ∆ΩΡΕΑΝ αφιέρωµα στο ένθετο “Βόλτα” στην ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

    ∆ΩΡΕΑΝ καταχώρηση στις γαλάζιες σελίδες* του ∆ούναι Λαβείν

* αγγλόφωνο ευρετήριο

1.
2.
3.

ΠΑΙχΝΙΔΙ χΩΡΙΣ ΟΡΙΑ  

 "Ελάτε να παίξουμε", να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε μας προ-
σκαλεί η Έλενα και μας ανοίγει τις πόρτες της παιχνιδοχώρας της. 
Ο μοναδικός παιδότοπος του νησιού μας αποτελεί ένα όμορφο, 
ζεστό και ασφαλές περιβάλλον, για όλη την οικογένεια. "Ξαμο-
λήστε" τα πιτσιρίκια άφοβα στα φουσκωτά, το κουκλοθέατρο ή τα 
παιχνίδια και απολαύστε τον καφέ και την κουβέντα σας. Εξάλλου, 
θα βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη της Ειρήνης, η οποία εκτός 
από "φύλακάς" τους είναι και η πρώτη στο παιχνίδι! Μικροί και 
μεγάλοι συναντηθείτε με τους φίλους σας στον παιδότοπο και στις 
Πασχαλινές γιορτές. Με τα σχολεία κλειστά, το προαύλιο μετα-
φέρεται στη Νάουσα, στο χρωματιστό παιχνιδόκοσμο, πρωί και 
απόγευμα.  Η καλύτερη επιλογή και για να διοργανώσετε το πάρτυ 
των γενεθλίων τους! Εύκολα, οικονομικά και πάνω απ' όλα με 
πολύ μεράκι και άψογη οργάνωση, σε έναν χώρο ειδικά σχεδια-
σμένο για την ασφάλεια και τη δημιουργικότητα των παιδιών σας. 
Ωράριο Εορτών: 10.00-14.00 / 17.00-21.00, Μ. Σαβ: 10.00-14.00, 
Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά. Παιδότοπος "Έλα να παίξουμε".
Περιφερειακός Νάουσας, τηλ. 2284051312

"ΚΑθΑΡΕΣ" ΛΥΣΕΙΣ

Οι επαγγελματίες της Πάρου που ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν 
γνωρίζουν πως η τοπική αγορά μπορεί να ικανοποιήσει κάθε αγοραστική 

ανάγκη, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ο Γιώργος Μπαρμπαρής ακολουθεί 
αυτή τη φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λύσεις καθαρισμού και υγιεινής, σεβόμενος την υψηλή σχέση ποιότη-

τας - τιμής. Για την επιχείρησή σας διαλέξτε από τη μεγάλη ποικιλία του 
καταστήματος σε χαρτικά, απορρυπαντικά, είδη συσκευασίας, πλαστικά, είδη 
για καθαρισμό και φροντίδα ιματισμού/σκευών/επιφανειών. Το ξενοδοχείο, 
η καφετέρια, το εστιατόριο ή γενικά το μαγαζί σας χρειάζονται τα καλύτερα 

προϊόντα, για τη διατήρησή τους. Και εσείς, το σωστό συνεργάτη. Στο κ. 
Γιώργο Μπαρμπαρή θα βρείτε και τα δύο. Εξάλλου, η εμπιστοσύνη και η 
προτίμηση που δείχνουν τα περισσότερα νοικοκυριά του νησιού σε αυτόν 
είναι η καλύτερη διαφήμιση. Γιώργος Κ. Μπαρμπαρής, Πώληση χονδρική-

λιανική, αντιπροσωπείες, διανομές.
Περιφερειακός Παροικίας, τηλ. 22840 23163 -21372

"ΟΡΓΑΝΩθΕΙΤΕ ΚΑΙ βΓΕΙΤΕ ΣΤ΄ΑΝΟΙχΤΑ" 

Αν είστε λάτρης της θάλασσας και των μυστικών της, νέος 
στο χώρο του ψαρέματος ή ερασιτέχνης καπετάνιος, ίσως 

χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων 
αλιείας και ναυτιλίας, για τον εξοπλισμό σας. Στο "Σπίτι του 
Ψαρά", ή "Fisherman's House", σύμφωνα με την επωνυμία, 
θα βρείτε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων στη σωστή τιμή και, 
φυσικά, τη συμβουλή του ειδικού και την καθοδήγησή του. 

Με την έλευση του καλοκαιριού το χόμπυ ξαναγίνεται τρόπος 
ζωής. Γι' αυτό θα πρέπει το σκάφος ή το φουσκωτό σας να 
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα αξεσουάρ, που θα σας επιτρέψουν να απολαύσετε 
ακίνδυνα τη θάλασσα. Άγκυρες, αλυσίδες, βεγγαλικά, σχοινιά, 

πυρασφάλεια, φώτα, αντλίες και ό,τι άλλο ψάχνετε, στην 
καλύτερη ποιότητα και με σεβασμό στις ανάγκες του εκάστοτε 
πελάτη. Όσο για τους ψαράδες: Στολές, μάσκες, ψαροντούφε-
κα, καλάμια, μοτέρ, shimano...Θάλασσα έχουμε. Χρόνο για τον 
εαυτό μας, θα βρούμε. Ο Θανάσης, θα μας προμηθεύσει με τα 

υπόλοιπα. "Fisherman's House.
Παροικία, κοντά στο Λιμεναρχείο, 2284022769, 6996201201

ΠΑΣχΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Το ζαχαροπλαστείο «Μάρω» και το αρτοποιείο Χρήστος Ζουμής στα Μάρμαρα για την προσωπική μας ευχαρίστηση αλλά και για τις κοινωνικές και 
επαγγελματικέ μας υποχρεώσεις μας προσφέρουν εξαιρετικές ζαχαρολιχουδιές, αρτοπαρασκευάσματα και οργανωμένες άρτια υπηρεσίες catering. 
Οι φίνες γεύσεις ,τα εξαιρετικά  προϊόντα που παρασκευάζονται σε σύγχρονο και άρτια οργανωμένο χώρο, θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό 
ουρανίσκο. Ο κύριος και η κυρία Ζουμί δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους  σε 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία.   Προσφέρουν  10% έκπτωση στα προϊόντα τους για συνταξιούχους άνω των 70 ετών,για τους ανέργους (με επί δειξη 
κάρτας)  στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.
«Μάρω»  Σαρρή-Ζουμή Μαρία Παροικία 22840 23743
Ζουμής Χρήστος Μάρμαρα 22840 42122

"ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!"

Επενδύοντας στην καλαισθησία και στην αγάπη τους για την τέχνη της 
γαστρονομίας, η Άννα και ο Γιάννης μάς καλωσορίζουν στη "Ματζου-
ράνα". Η επωνυμία του εστιατορίου καλά ζυγισμένη, όπως και όλα 
μέσα στο εσωτερικό του. Μεσογειακό φυτό απέριττο, με λιτή ομορφιά η 
ματζουράνα συνοψίζει την προσωπική αισθητική των ιδιοκτητών. Χωρίς 
περιττές φιοριτούρες στη διακόσμηση και στο μενού, δίνουν βάση στην 
ουσία του φαγητού, την ποιότητα, τη νοστιμιά και το φιλικό περιβάλλον. 
Με τον καλό καιρό μπορείτε να απολαύσετε διπλά, μιας και από τη 
βεράντα του καταστήματος έχετε "πιάτο" τη Νάουσα και στο πιάτο σας 
υπέροχες λιχουδιές! Και στον άσχημο καιρό, όμως, η νεανική φρεσκάδα 
του χώρου, τα εκλεκτά υλικά και οι λαχταριστές συνταγές, λειτουργούν 
ως τονωτικό, μία από τις χρήσεις της ματζουράνας ανά τους αιώνες! 
Το δεκαπενθήμερο του Πάσχα, η Άννα και ο Γιάννης σας περιμένουν να 
δοκιμάσετε την κουζίνα τους και να σας ευχηθούν καλές και γευστικές 
γιορτές! Κυριακή του Πάσχα, ανοιχτά μόνο βράδυ. Εστιατόριο "Ματζου-
ράνα", Περιφερειακός Νάουσας, τηλ. 22847 71171, 6972272418.

Εστιατόριο

Αρκουλή Άννα

Αγ. Γεώργιος Νάουσας
τηλ: 22847 71171, κιν: 6972.272418

ª ° Ä Ä ¸  -  · Ã Ë » ¸  » ° Ä ¹ °
Πρατήριο Άρτου & Ζαχαροπλαστικής
¦°ÄÃ¹º¹° ¦°ÄÃË  –  ôèì: 22840 23743

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΡΕΤΙΡΕ 100 τμ, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι – κουζίνα, μπάνιο, wc, 2 
θέσεις πάρκινγκ σε υπόγειο 
γκαράζ, μεγάλες βεράντες, 
8ος όροφος, απεριόριστη 
θέα Φιλοπάππου – Ακρό-
πολη – Πειραιά. Διεύθ: 
Αετίωνος 15-17, Ν. Κό-
σμος. Τιμή: 320.000. Τηλ.: 
6932852126  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριά-
ρι 70 τμ. νεόκτιστο σε 250 
τμ. οικόπεδο, εντός σχεδί-
ου. Τιμή: 165.000 €. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626 

ΝΑΟΥΣΑ, περιοχή Αγροκή-
πιο, πωλείται οικία 120 τμ. 
& οικόπεδο 6 στρέμματα, με 
οπωροφόρα δέντρα. Τηλ.: 
2284052605, 6982045472 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται αγρό-
κτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6986702352  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πρόποδες 
Αγ. Αντωνίου, πωλείται οι-
κόπεδο 10.250τμ. Άρτιο 
οικοδομήσιμο. Τιμή: 140.000 
ευρώ. Τηλ: 6944558581, 
22840 28320.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 225 
τμ. ισόγειο και 120 τμ. υ-
πόγειο. Ενοικιάζεται και 
τμηματικά. Τηλ:6977618527 
& 6978085886 

ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα ή 
δυάρι επιπλωμένο με ψυ-
γείο, κουζίνα και T.V., 
κλιματισμό, απεριόριστη 
θέα και κήπο, για μήνα ή 
σεζόν. Τηλ.: 6948506456 

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 35 
τμ. εντός της πόλης (απέ-
ναντι από το εστιατόριο 
– ξενοδοχείο ΜΙΝΩΑ). Τηλ.: 
6972847319 ή 6975727329 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, Πάρος, 
ενοικιάζονται επιπλωμένα 
εξοχικά δίχωρα, για σεζόν.
Τηλ.:6978333147 & 22840 
53381  

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ 
ενοικιάζεται κατάστημα, 
ισόγειο, υπόγειο και γκαρ-
σονιέρα, με μεγάλο πάρκιν, 
και τμηματικά, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Επίσης, 
ενοικιάζεται εστιατόριο, ε-
πιπλωμένο, στην πλατεία 
Αλυγαριάς, στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284021430.  

ΝΑΟΥΣΑ, μέσα στο χω-
ριό, ησυχία, ενοικιάζεται 
studio με βεραντάκι, 1-
2 άτομα, όλη την σεζόν, 
parking, τιμή 200 € / μήνα. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr 

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται 
παραθαλάσσια μεζονέτα, 
στο ωραιότερο συγκρότη-
μα, 3 υπνοδωμάτια, από 
Απρίλιο έως Οκτώβριο, τιμή 
12.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ,  στο λιμάνι, ενοι-
κιάζεται αυτοτελές διώροφο 
ακίνητο, 50 τμ, για επαγ-
γελματική χρήση, 25 τμ+25 

τμ. Τηλ.: 
6944856105, 
w w w .
gr8homes.gr

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ 
Ν Α Ο Υ Σ Α , 
ενοικιάζεται 
μ ο ν ο κ α τ ο ι -
κία, 80 τμ, 1 
υπνοδωμά-
τιο, σε κτήμα 

4.000 τμ, ψηλά, πίσω από 
YAMAHA, τιμή 400,00€. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ, απέναντι 
από Χρυσή Ακτή, ενοικιά-
ζονται νεόκτιστα studios, 
πλήρως εξοπλισμένα, σαν 
επιχείρηση, ή με ετήσι-
α βάση έκαστο, με σαιζόν 
και για ημέρες ακόμη, σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Τηλ.: 
2106830965, 6942200868

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, με θέα στη Νάξο, 
με σαλόνι, τραπεζαρία, 2 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και θυροτηλεό-
ραση. Τηλ. 6932464219 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ε-
νοικιάζονται 1 γκαρσονιέρα 
22 τμ. και 2 οικίες 48 τμ. 
έκαστη, υπνοδωμάτιο, χολ, 
κουζίνα-καθιστικό, βερά-
ντα, με εξαιρετική θέα στο 
λιμάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920, 6973304112.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα με 
τζάκι σαλόνι & 1 w.c. Τηλ.: 
6975065776. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στο Δρυό, με πλήρη εξοπλι-
σμό. Τηλ.: 2284041178

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, με μεγάλη πείρα στη 
φύλαξη ηλικιωμένων ζητά-
ει εργασία για φύλαξη των. 
Τηλ. : 6995794389.

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ οικιών, γρα-
φείων, καταστημάτων, 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, 
βιομηχανικών χώρων, α-
ποθηκών, αυλών κλπ. Τηλ.: 
6986160827. 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗ-
ΤΗΣ με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος παραδίδει ερ-

γασίες. Τηλ.: 6932616784-5 

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ, παραδίδονται από 
καθηγήτρια, κάτοχο επάρ-
κειας, με σπουδές στην 
Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ 
και Ε’ κατηγορίας, πιστο-
ποιητικό ADR και ψηφιακό 
ταχογράφο ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 6980831957

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

To ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
MiNois VillAge ζητά 
1) receptionist με γνώση 
αγγλικών και γαλλικών 
(Βιογραφικά με φωτογρα-
φία, danosvasilis@hotmail.
com) / 2) καμαριέρες με 
προϋπηρεσία, για 8ωρη 
ή 4ωρη απασχόληση/ 3) 
μπουφετζού σερβιτόρα για 
το Pool Bar (απαραίτητη 
γνώση αγγλικών), τηλ. ε-
πικοινωνίας 6945 191 585 
(9.00-14.00 & 18.00-21.00)

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ενοικια-
ζόμενα δωμάτια ζητείται, 
για σεζόν, στο Δρυό. Απα-
ραίτητα προσόντα δίπλωμα 
οδήγησης και αγγλικά. Τηλ.: 
6973743580 

ΚΟΠΕΛΑ με γνώσεις αγ-
γλικών – γαλλικών ζητείται, 
για εστιατόριο στην Παροι-
κία. Τηλ. : 2284023652 

ΚΟΠΕΛΑ με γνώσεις αγγλι-
κών – ιταλικών ζητείται, για 
εστιατόριο στην Παροικία. 
Τηλ. : 2284023652 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται, για 
ιταλικό εστιατόριο στην Πα-
ροικία. Τηλ. : 2284023652 

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ζητείται για 
ιταλικό εστιατόριο με ξυ-
λόφουρνο στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284023652 

ΚΥΡΙΑ 40 - 50 ΕΤΩΝ ζητείται, 
για φροντίδα και συγκατοί-
κηση με ηλικιωμένο καθώς 
και παροχή μόνιμης εργασί-
ας ως βοηθός σε λάντζα και 
καθαριότητα καταστήματος. 
Τηλ.: 2284043050

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΚΑΘΑΡΙΣ-
ΤΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ζητάει 
συνεργάτες με σκοπό την 
προώθηση των προϊόντων 
της. Άμεσα κέρδη, extra 
bonus. Τηλ.: 6977973414 

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩ-
ΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται στην Χρυσή Ακτή, 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, 
δίπλα στη στάση του λεω-
φορείου. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6933393691 

ΜΑΣΑΖ για αδυνάτισμα, 
κυτταρίτιδα, μυικούς πό-
νους. Χαλάρωση (relax), 
India Head Massage. Ρού-
λα: τηλ. 6932461435

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε καταπλη-
κτική τιμή αχρησιμοποίητα: 
ντουλάπια κουζίνας επά-
νω 2,80μ. κάτω 1,70μ συν 
συρταριέρα 0,50μ. Τιμή: 
500€. 2 παράθυρα με ε-
ξώφυλλα 1,20 χ 85.Τιμή: 
800€. Εξώπορτα μασίφ 
2,15 χ 0,98.Τιμή: 700€. Τηλ.: 
6932629045. 

ΤΡΑΠΕΖΙ μακρόστενο, 
κλασικό (παλαιού τύπου) 
πωλείται, περιοχή Νάου-
σα Πάρου. 
Τιμή 300,00 
€. Τηλ.: 
2284055007, 
6948701070.    

9 ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
από σουη-
δικό ξύλο 
πωλούνται , 
σε αρίστη 
κατάσταση (4 
διπλά και 5 

μονά) μαζί με 5 στρώματα 
(4 διπλά και 1 μονό). Τιμή 
για όλα 1000 ευρώ. Τηλ.: 
6942926851, 2284022141

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πωλείται, 
στο 1/3 της κανονικής του 
τιμής. Τηλ.:2284022592, 
6985766854

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

ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΚΥΛΟΥ αμε-
ταχείριστο πωλείται. Τηλ.: 
2284091094.

DoDge CAliBeR πωλεί-
ται, 1800 cc, IX, του 2008, 
17.000 χλμ, φυλάσσεται σε 
κλειστό γκαράζ, καλή τιμή. 
Τηλ.: 6948722427.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙΔΙΚΟΥ-ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 
πωλείται, ολόκληρος ή με-
μονωμένος, σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε τιμή ευκαιρί-
ας. Τηλ.: 6978976476.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. 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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Ελάτε να
περάσουμε
όμορφα!

  ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ERCP-EUS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ TOY ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΩΣ ΤH ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
κ. Αποστολόπουλου κιν: 6944 616305

  ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο ΙΑΤΡΟΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ TOY ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΩΣ ΤH ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
κ. Αποστολόπουλου κιν: 6932 469375

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

Ανταλλαγή
σπόρων

Άνοιξαν το περασμένο Σάββατο οι 
πόρτες στο Αγροκήπιο, για τη γιορτή 
ανταλλαγής σπόρων. Πολύς κόσμος πέ-
ρασε, πήρε διάφορους σπόρους, ενημε-
ρώθηκε, αντάλλαξε εμπειρίες και από-
ψεις, αλλά και οδηγίες για τη δημιουργία 
ενός μικρού λαχανόκηπου και φυσικά… 
διασκέδασε. Φαγητό, κρασί, σούμα και 
μουσική…

Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται 
αυτή η γιορτή, που διοργανώνεται από 
την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού – Τοπική Επιτροπή Πάρου.

Συνεχίζονται τα ΚΑΠΗ-μαγειρέματα με παραδοσιακές συνταγές.
Οι… παλιές διδάσκουν τις καινούριες…
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
A P R I L

5-7 Apr, Path clearing on overgrown sections of 
the traditional 'monopatia' (walking paths) on Pa-
ros organised by Walking Plus. Bring secateurs. 
5/4 (Livadia-Marathi) meet 10am at turning to Li-
vadia (Plastiras Bay) on Paroikia-Naoussa road. 
6/4 (Marathi-Lefkes) meet 10am at Marathi 
Rooms. 7/4 (Lefkes-Drios) meet 10am at park-
ing area by turning to Lefkes Village Hotel. Info: 
Gilly & Robin 694-785-3953, 22850-75485, www.
walkingplus.co.uk

6 Apr, 2.45-4.45pm, Storytelling & Thea-
tre Workshop in English for children aged 4-8 
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 expres-
sion, 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.

6 Apr, 7.30pm, Opening of the Visual Poetry 
Video Exhibition "Redefinition - Self-Others" of 
the Paros Municipal visual art workshop at 
the Dimitracopoulos Building, Agora, Paroikia. 
Other art works by students of the Municipal Art 
Workshop will also be on exhibition. Duration 6-
16/4 daily 7-9.30pm, closed 13-15/4, 23-27/4 
daily 11am-1pm. Info: KDEPAP 22843-60167/8. 
http://www.paros.gr/default.asp?catid=4293&s
ubid=2&pubid=864728

6 Apr, eve, Members of the Folkdance Group 
of Naoussa (XON) walk around Naoussa sing-
ing the traditional "Kalanta of Lazaros". Info: 
22840-52971, www.paros-xon.gr, http://www.
facebook.com/groups/28990769712/

6 Apr, 9pm, Rock concert (Greek & foreign) 
with Parian musicians Michalis Tsounakis and 
Manos Velentas at the Archilochos Hall, Par-
oikia. Free entrance. Info: Giorgos 694-484-5372, 
http://www.archilochos.gr

7 & 8 Apr, Music & Dance improvisation 
workshop for adults & children with Olympia 
Agalianou at Olympus Gym, Livadia, Paroikia. 
Info: 22840-24495 9am-3pm, 694-465-5200 
9am-3pm, www.efparos.gr

7 & 8 Apr,  Paros Dance Academy and the 'Zum-
ba-Lady' Rania dance classes for Latin, Salsa, 
Zumba, Latin show by Bettina & Stenli.  Info: http://
www.facebook.com/groups/103698009760719/

7 Apr, 8pm, Theatrical performance "ἴδε ο 
ἄνθρωπος" by Haralambos Tsirakis & Nikos 
Gavalas of the Folkdance Group of Naoussa (XON) 
at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 22840-52971, 
www.paros-xon.gr, http://www.facebook.com/
groups/28990769712/

8 Apr, Western Easter.

8-20 Apr, 10am-2pm & 5-8pm, Atlantis 
Association Easter Bazaar with traditional local 
products at the Zoodochou Pigis Church, Aspro 
Chorio. Closed Easter Sunday. Info: Nikos 22840-
42861.

8 Apr, 8pm, Zumba dance party with Rania at 
My Club, Paroikia. http://www.facebook.com/
events/285602388181383/

8 & 9 Apr, Creative Workshop with Marga-
rita Sarri making traditional Easter Lambadas 
(decorative candles) at Green Project, Drios. Info: 
Margarita 699-388-8626, email margarita_sa-
ri@hotmail.com

9 Apr, Start of Easter week. Monday (Megali 
Deftera).

10 Apr, Tuesday (Megali Triti) - traditionally 
houses are whitewashed.

10-11 Apr, Panhellenic Nautical Federation 
48-hour strike - no ferries running.

10-12 Apr, Healing Chi Kung workshop with 
Lynn Gordon at Tao's Center, Ambelas. Info: Lynn 
698-499-6174, 22840-28882, www.taos-greece.
com

11 Apr, Wednesday (Megali Tetarti) - the faithful 
are anointed with holy oil (efchelaio).

12 Apr, Thursday (Megali Pempti), red Easter 
eggs are dyed. Evening services.

13 Apr, Good Friday (Megali Paraskevi), offices 
and some shops closed. Evening processions in 
many villages. Liturgy at Ag. Giorgios Monastery 
near Marpissa at 3pm with food offered. Pro-
dromos offers a ‘paradosiaki revithofageia’ with 
revithia and wine at the 'Dexameni' around 1pm 
and around 10.30pm holds the anaparastasis 
procession and tableaux portraying scenes from 
the Bible. The anaparastasis is also held in Mar-
mara (10pm), Aspro Chorio (10.15pm), Marpissa, 
and in Lefkes after midnight and candlelit pro-
cessions of the epitaphios take place in Naoussa 
and Paroikia around 11.30pm.

14 Apr, (Megalo Savvato) Late-night servic-
es. At midnight, fireworks announce the arrival 
of Easter Day. A procession leaves the church, 
carrying light home to burn the sign of the cross 
over the door and sit down to a traditional mid-
night supper of mageiritsa soup. Anaparastaseis 
(tableaux scenes from the life of Christ) in Aspro 
Chorio.

15 Apr, Orthodox Easter. Families and 
friends gather to cook lamb on a spit. Marpissa 
holds a traditional ‘Festival of Love’ at around 
1pm at the football ground. Info: 22840-41217. 
Naoussa holds a celebration in the afternoon with 
a procession of holy icons around the village and 
firecrackers followed by live music and dancing 
in the main square with food & local wine. Info: 
Maria 22840-51220.

15 Apr, 9pm, Performance by the Folk-
dance Group of Naousa (XON) in the main 
square of Naoussa. Info: 22840-52971, www.
paros-xon.gr, http://www.facebook.com/
groups/28990769712/

SPRING 2012 ISSUE OF
PAROS LIFE & NAXOS LIFE
 
The next printed issue of Paros Life & Naxos Life 
covering the months of April, May & June is due 
out in a few days.  Available at newsagencies on 
Paros. Don't miss it.

«Νεκρός» ο ΓΑΣ Πάρου
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Πάρου, που για πολλά χρόνια είχε την ευθύνη για 

τον κλασικό αθλητισμό στο νησί μας, με πρόσφατη απόφαση του ΣΕΓΑΣ διαγράφηκε από 
τον πίνακα των σωματείων της δύναμής του. 

Συγκεκριμένα, στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ στις 23 και 24 Μαρτίου, 
διαγράφηκαν σωματεία γιατί δεν είχαν καμία δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Να θυμίσουμε, ότι ο ΓΑΣ Πάρου, για σειρά ετών ήταν διοργανωτής του υπερμαραθώνι-
ου δρόμου «γύρος της Πάρου 52 χιλιόμετρα».

Σοβαρές ευθύνες για τη διαγραφή, έχουν οι τελευταίες διοικήσεις του συλλόγου, που 
με πραξικοπηματικό τρόπο, πριν από πέντε χρόνια, πήραν την ευθύνη της διοίκησης του 
συλλόγου για να τον διαλύσουν. 

Είναι άμεση ανάγκη η δημοτική αρχή και η ΚΔΕΠΑΠ, ν’ αναλάβουν πρωτοβουλία για 
να δημιουργήσουν ένα νέο φορέα για τον κλασσικό αθλητισμό σε νέες στέρεες βάσεις. Ο 
ΓΑΣ, ήταν ένας σύλλογος που είχε βοηθήσει τα παιδιά μας να έρθουν κοντά στον αθλητι-
σμό. Να αξιοποιηθούν τα νέα παιδιά, πτυχιούχοι των γυμναστικών ακαδημιών προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η διαπαιδαγώγηση των νέων παιδιών στην αξία της ευγενούς άμυλας, 
περνάει μέσα από τη γνωριμία των αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού.

Ν.Ρ.Λ.

Αγώνας παλαίμαχων
Την Κυριακή 8 Απριλίου στο γήπε-

δο της Παροικιάς θα πραγματοποιηθεί 
στις 12:30 το μεσημέρι αγώνας παλαιμά-
χων, μεταξύ του ΑΟ Πάρου και του Παν-
ναξιακού.

Καλούνται όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας 
να παραβρεθούν στο γήπεδο για να χει-
ροκροτήσουν τις παλιές δόξες του ΑΟΠ.

Επίσης, στις 3:30 μετά το μεσημέρι θα 
ακολουθήσει ο τελικός κυπέλου ΕΠΣΚ 
μεταξύ Άνω Σύρου και Πανναξιακού.

Συνεχίζεται η προσπάθεια για να μην καταργηθούν
οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά

Ημερίδα για λύσεις στο ακτοπλοϊκό
Με την επισήμανση ότι «οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας δεν συνιστούν 

προνομιακό καθεστώς” (preferential regime) για τα νησιά μας, άρα δεν πρόκειται να επι-
τρέψουμε να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από την τρόικα», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου Γιάννης Μαχαιρίδης στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου που 
συνεδρίασε στην Ρόδο, επανέλαβε για μία ακόμα φορά την πάγια θέση του, ότι οι τοπικοί 
φορείς συνολικά του Αιγαίου θα είναι σε εγρήγορση και θα παρακολουθούν στενά τις 
εξελίξεις, ώστε να μην τεθεί ούτε προς συζήτηση θέμα κατάργησή τους. 

Ο κ. Μαχαιρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη των κομμάτων με τα 
οποία συναντήθηκε η αντιπροσωπεία των φορέων του Αιγαίου, σημειώνοντας επίσης 
ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, έστω εμμέσως, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν τίθεται 
θέμα κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αν και όπως είπε, «θα επιμείνουμε 
στο αίτημά μας για συνάντηση με τους αρχηγούς των δύο κομμάτων». 

Σε ό, τι αφορά το ακτοπλοϊκό πρόβλημα των νησιών μας, ο κ. Μαχαιρίδης υπογράμμισε 
τη σημασία των ημερίδων που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια, πρόσφατα στη Ρόδο και το επόμενο διήμερο στη Νάξο, με στόχο 
πάντα την αναζήτηση λύσεων και μέτρων για την επαρκή και ποιοτική συγκοινωνιακή 
κάλυψη των νησιών μας. 

 «Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι στο πλευρό των εφοπλιστών» 
Τη συγκεκριμένη ημερίδα στην Νάξο, καταγγέλλουν οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί και 

Δημοτικοί Σύμβουλοι με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ, 
στο νομό Κυκλάδων.

Σε δελτίο Τύπου του, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η ημερίδα αυτή που διοργανώνεται, 
με θέμα το ακτοπλοϊκό δίκτυο στις Κυκλάδες, είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της πολιτικής 
εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου για περισσότερα κέρδη, ακόμη και στις συνθήκες 
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τόσο των εφοπλιστών, όσο και των μεγάλων του-
ριστικών γραφείων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους συμμετέχοντες (ομιλητές) στην 
ημερίδα, που από τις θέσεις που βρίσκονται έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν με τον 
καλύτερο τρόπο την αντιλαϊκή πολιτική της τωρινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, 
με βαριές συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων στα 
νησιά. Καταγγέλλουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τους οργανωτές της ημερί-
δας, που έρχεται να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, ότι δήθεν κάτι καλό θα βγει για 
τους νησιώτες και τον τουρισμό».

»Είναι λοιπόν φανερό ότι οι εργαζόμενοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί 
αγρότες, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, πρέπει, μέσα από τα σωματεία τους, τους φορείς 
τους, να οργανώσουν τον αγώνα τους απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης 
και στα σχέδια του εφοπλιστικού κεφαλαίου, αλλά και ενάντια στη φορομπηχτική πολιτική 
που εφαρμόζουν οι πλειοψηφίες στην Περιφέρεια και στους Δήμους, υλοποιώντας την 
κεντρική πολιτική σε τοπικό επίπεδο».

Βραδιά Έντεχνης -  ΡΟΚ μουσικής 
Μία βραδιά ζωντανής μουσικής  από δύο Παριανούς μουσικούς, τον Μιχάλη Τσουνάκη 

και τον Μάνο Βελέντζα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Αρχιλόχου, την Παρα-
σκευή 6 Απριλίου,  στις 21:00.

Οι δύο μουσικοί, με πολλές εμφανίσεις στην Πάρο στο ενεργητικό τους, υπόσχονται ένα 
ταξιδιάρικο πρόγραμμα με πολύ κέφι. Το πρόγραμμα  θα κινηθεί σε έντεχνους και ροκ 
ρυθμούς, κυρίως  από το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά όχι μόνο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.



Υστέρνι Νάουσας
τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | info@typoparos.gr

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Drip Stopper

Φάκελοι μαχαιροπήρουνων

Χάρτινα Προϊόντα

µαζί µε χαρτοπετσέτα

Σουβέρ & Σουπλά
µιας ή πολλαπλών χρήσεων

ιδανικό για το στόµιο
των µπουκαλιών

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας!
Εκτυπώστε τώρα το λογότυπο ή το διαφηµιστικό σας µήνυµα επάνω σε σουβέρ
και σουπλά, ή επιλέξτε να εκτυπώσετε φακέλους για µαχαιροπήρουνα!
Το νέο αυτό πρωτοποριακό προϊόν, σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε σήµερα ελάχιστη παραγγελία 500 τεµαχίων και θα έχετε άµεση παράδοση!


