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«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις»

Η "ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ"
ΘΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μεγάλη Ἑβδομάδα• οἱ καμπάνες θὰ σημάνουν, οἱ 
ψάλτες θὰ ὑμνήσουν, οἱ παπάδες θὰ λιτανεύσουν, 
ὁ λαὸς θ᾽ ἀκολουθήση. Μέσα σὲ μία περίοδο ποὺ 
ἡ Ἑλλάδα περνᾶ τὴ μεγαλύτερη ἴσως κρίση στὴν 
ἱστορία της, μία κρίση ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴ συ-
νέχεια της, ἡ Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νὰ ὑψώνη 
τὸν Ἐσταυρωμένο μπροστά μας. Πόσο μποροῦν 
τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ νὰ μιλήσουν στὴν καρδιά 
μας, ν᾽ ἀπαλύνουν τὸν πόνο μας;
Τοῦτο τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει μεγάλη 
ἱστορία μόνο σὲ ποσότητα. Ἡ ἱστορία μας εἶναι 
μεγάλη καὶ σὲ ποιότητα. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα 
ἀκόμη διακρίνεται ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὶς τέχνες καὶ 
τὶς ἐπιστῆμες, ἀλλὰ γιὰ κάτι πιὸ πολύτιμο• τὴν 
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀρετῆς. Αὐτὸ 
ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ πρόγονοί μας τὸ βρῆκαν 
στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς 
πρώτους ἀσπάσθηκαν μὲ θέρμη τὴν καινούργια 
πίστη. Κι αὐτὴ ἡ πίστη ἀναζωογόνησε τὸ γένος 
μας καὶ ἔγραψε νέες σελίδες ἐποποιΐας στὸ ἀδι-
κημένο ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς Βυζάντιο.
Ποιά βιβλία τώρα νὰ χωρέσουν τὰ πρωτόγνω-
ρα κατορθώματα τοῦ Βυζαντίου; Φιλανθρωπία, 
ἐκπαίδευση, ἀγῶνες γιὰ τὴν πατρίδα καὶ κάτι πιὸ 
πολύτιμο• τὴ διάσωση τῆς Ἀληθείας, τῆς πίστεως.
Ἦρθε κατόπιν ἡ βάρβαρη Τουρκοκρατία. Ἀλλὰ 
καὶ τότε τὸ Γένος φωτιζόμενο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
κράτησε τὴ λαμπάδα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς 
ἀναμμένη καὶ ἔτσι ξεπήδησε ἡ πολυπόθητη λευ-
τεριά.
Καὶ σήμερα τί ἀπομένει; Τὰ ὁράματα ποὺ τὸ 
ἔτρεφαν φαίνεται νὰ ἔσβησαν• τὸ ὄνειρο τῆς νε-
οελληνικῆς καλοπέρασης πέρασε. Ποιό δρόμο θὰ 
τραβήξῃ;
Τὰ ψηλὰ μπαλκόνια μᾶς προδώσαν. Μᾶς τὸ εἶπαν 
ἐξάλλου• «μαζὶ φάγαμε τὰ λεφτά». Μοιράζοντας 
ὑποσχέσεις, βολεύοντας σὲ ἀκριβὲς καὶ ἀντιπα-
ραγωγικὲς καρέκλες τοὺς ἡμετέρους. Κι ὅλα 
αὐτὰ χωρὶς καμμία τύψη συνειδήσεως γιὰ τὸ 

χρέος τοῦ ἡγέτη.
Κι ὁ λαός; Μπροστὰ στὴ νέα κρίσι δὲν γνωρίζει, 
ποῦ νὰ στραφῆ καὶ τί νὰ πράξη. Ποιός θὰ τὸν βο-
ηθήση; Οἱ ἀσφάλειές του πέφτουν. Τὸ μέλλον τὸν 
φοβίζει. Ἡ ἀγανάκτησι τὸν κυριεύει. Τί νὰ διαλέξη;
Νά ὅμως, ἡ Μεγαλοβδομάδα πάλι μπροστά μας. 
Ὅπως κάθε χρόνο. Προβάλλει τὸν Ἐσταυρωμένο 
Χριστό. Τὸν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας. Παιδικὲς ἀνα-
μνήσεις. Ποιός δὲν συγκινήθηκε βλέποντας τὸ 
ἀγκαθωτὸ στεφάνι πάνω στὸ κεφάλι τοῦ μόνου 
Ἀναμάρτητου; Οἱ ἐφηβικὲς ἀμφισβητήσεις ξεπερ-
νοῦνται ὅταν ἡ ψυχὴ στραφῆ στὸν ἑαυτό της. Τότε 
βλέπει τὰ χάλια της• τότε ἀναγνωρίζει τὴ ματαιό-
τητα• τότε ζητᾶ τὴ σωτηρία. Τότε στρέφεται ξανὰ 
πρὸς Ἐκεῖνον καὶ δοξάζει τὴ μακροθυμία Του καὶ 
ζητᾶ τὴν ἐπίσκεψί Του. Κι ὅταν ἀποφασίζει νὰ 
σηκώση τὸ σταυρό της καὶ νὰ πορευθῆ μαζὶ μὲ 
τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀγάπη καὶ τὴν Ἁγνότητα ποὺ 
σταυρώνεται στὸ Γολγοθᾶ, τότε γλυκειὰ χαραυγὴ 
ἀνατέλλει στὴν καρδιά της. Τότε ὀρθρίζει πρὸς 

τὸν τάφο μαζὶ μὲ τὶς Μυροφόρες καὶ βλέπει τὸν 
Ἀναστάντα νὰ χαρίζη τὴν βέβαιη κι ἀναφαίρετη 
ἀγαλλίαση.
Τὸ γένος μας τὸ ρωμαίϊκο διακρίθηκε, γιατὶ δὲν 
σταύρωσε ἀλλὰ σταυρώθηκε πολλὲς φορές• ἀπὸ 
πολιτισμένους καὶ ἀπολίτιστους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ 
λέξη Ρωμιοσύνη ταυτίσθηκε μὲ ὅ,τι καλὸ ὑπάρ-
χει• εὐσέβεια, παλληκαριά, φιλότιμο, ἀγώνα, 
τιμιότητα, γνήσια ταπείνωση, σεβασμὸ τοῦ ἄλλου. 
Ὅσες φορὲς σταυρώθηκε μαζὶ μὲ τὴν Ἀλήθεια, 
συναναστήθηκε μαζί της, γιατὶ ἡ Ἀλήθεια, ὅσο 
βαθειὰ κι ἂν τὴ θάψης στὴ γῆ θά ᾽ρθη ὥρα νὰ ξα-
ναναστηθῆ, ὅπως εἶπε ἕνας μεγάλος σύγχρονος 
Σέρβος θεολόγος, ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς.
Τὸ ἴδιο καὶ σήμερα. Μᾶς κυνηγοῦν, γιατὶ βλέπουν 
ὅτι ἀκόμη δὲν βγῆκε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν ψυχή 
μας, δὲν ἔφυγε ὁ σταυρὸς ἀπὸ τὸ στῆθος μας καὶ 
τὴ σημαία μας. Τὸ γένος μας μπαίνει ξανὰ μέσα 
σὲ τάφο καὶ ᾍδη. Ἐὰν ὅμως στραφῆ εἰς ἑαυτόν 
καὶ δῆ τὶς πληγές του καὶ πάρη τὴν ἀπόφαση τῆς 
ἐπιστροφῆς στὸ σπίτι τὸ πατρικό, θ᾽ ἀκούσῃ τὴ 
γλυκειὰ καὶ δυνατὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ μας νὰ τὸν 
φωνάζη, ὅπως τὸν Λάζαρο, νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν τάφο. 
Θὰ αἰσθανθῆ τὸ χέρι τὸ πατρικὸ ποὺ ἀπαλύνει τὸν 
πόνο. Ἂν προτιμήσουμε τὴν ἀνηφορικὴ πορεία 
τοῦ Γολγοθᾶ ἀπὸ τὴν κατηφορικὴ τοῦ βολέματος 
καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ, θά ᾽ρθη καὶ ἡ ὥρα τῆς ἀνα-
στάσεως.
Τὰ δάκρυα ποὺ χύνονται ἀντικρύζοντας τὸν 
Ἐσταυρωμένο δὲν εἶναι τόσο γι᾽ Αὐτὸν ποὺ μὲ 
τὴ θέλησή Του πορεύεται πρὸς τὸν Σταυρὸ γιὰ 
νὰ σηκώση τὶς ἁμαρτίες μας, γιατὶ τὴν τρίτη ἡμέ-
ρα θ᾽ ἀναστηθῆ. Εἶναι πιότερο γιὰ τὶς δικές μας 
ἁμαρτίες ποὺ γίνονται καρφιὰ ἐπάνω Του. Ἔτσι 
καὶ τὴ Ρωμιοσύνη• μὴν τὴν κλαῖς, ὅσο παραμένει 
Ρωμιοσύνη κι ἂς εἶναι σταυρωμένη. Κλάψε την 
μονάχα, ἂν πάψη νά ᾽ναι αὐτὸ ποὺ λέει τ᾽ ὄνομά 
της.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ

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!
ΞΥΛΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

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

ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ Γ. - ΡΙΤΣΟΣ Γ. 

Καλό και
Ευλογημένο 
Πάσχα

Το φετινό Πάσχα βρίσκει 
το λαό μας στη χειρότερη 
οικονομική κρίση των τε-
λευταίων δεκαετιών και το 
γεγονός αυτό δημιουργεί 
στις καρδιές των ανθρώ-
πων αισθήματα μεγάλης 
απογοήτευσης και απαισι-
οδοξίας που οδηγούν σε 
πολλές περιπτώσεις σε 
πράξεις απελπισίας και α-
πόγνωσης. 

Μέσα σ’ αυτό το δυσά-
ρεστο κλίμα φτάσαμε στην 
Μεγάλη Εβδομάδα των 
Παθών του Κυρίου μας 
κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας πορεύεται ο Χριστός 
μας «προς το εκούσιον 
Πάθος» και μας καλεί να 
γίνουμε συνοδοιπόροι Του 
και συγκυρηναίοι στην 
άρση του Σταυρού Του, μι-
κροί Σταυροφόροι που με 
εμπιστοσύνη θα ακολου-
θούμε Εκείνο, τον Πρώτο 
και Μεγάλο Σταυροφόρο.

         συνέχεια σελ.2



2 Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 www.fonitisparou.gr

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 206
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.

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Μέσα από τις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας μας, 
της «Φωνής της Πάρου», απευθύνομαι προς την αρ-
μόδια υπηρεσία και ειδικά στους υπεύθυνους που 
επιμελήθηκαν των οδικών πινακίδων σήμανσης κυ-
ρίως των αναφερόμενων στους ελεύθερους χώρους 
στάθμευσης ( free puplic parking area) και ρωτώ τι 
σημαίνει η λέξη pyplic.
Σε εποχή που το Δ’ Ράιχ συνεπικουρούμενο και από 
άλλους Ευρωπαίους «φίλους» μας, προσπαθεί να μας 
κατατάξει εκεί που το Γ’ Ράιχ δεν τα κατάφερε να υπο-
βιβάσει τους εβραίους, είναι, τουλάχιστον αστείο, να 
βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας και να δίνουμε την 
ευκαιρία να μας λοιδορούν. 
Δύο μισόκιλα χρώμα, ένα άσπρο και ένα γαλάζιο, δύο 
πινέλα και λιγότερο από μισό μεροκάματο, αρκούν για 
τη… θεραπεία αυτής της κατάστασης. Πολύ εύκολα το  
p γίνεται b.
   Μανώλης Ι. Χανιώτης

Υ.Γ. Αρκετές φορές ενόχλησα τον Πρόεδρο του Τοπι-
κού Συμβουλίου των Λευκών, τη μια με την παρουσία 
αντιδημάρχου της συμπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι 
έπεσα σε ώτα μη ακουόντων.
     Ο ίδιος

Αυξημένα μέτρα για ασφαλή μετακίνηση
και προστασία των μαθητών στις εκδρομές

Αυστηρή τήρηση 
όλων των κανόνων

Με αφορμή το γεγονός ότι την περίοδο αυτή πραγ-
ματοποιείται μεγάλος αριθμός σχολικών εκδρομών, σε 
τουριστικούς κυρίως προορισμούς, σε όλη τη χώρα, το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε στις αστυνο-
μικές Υπηρεσίες σχετικές εντολές και οδηγίες, με σκοπό την 
ασφαλή μετακίνηση και την προστασία των μαθητών, που 
μετακινούνται κυρίως με λεωφορεία και πλοία. Το πλαίσιο 
των εντολών και οδηγιών, περιλαμβάνει: 

Την αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Τη λήψη αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης των Υπηρεσι-
ών Τροχαίας κατά μήκος του Εθνικού και του λοιπού Οδικού 
Δικτύου. Τη διενέργεια τακτικών και ουσιαστικών ελέγχων 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.Το συνεχή 
έλεγχο σε μπαρ, καφετέριες κ.λπ, για να μην εισέρχονται 
ανήλικοι, έλεγχοι στους τόπους διαμονής των μαθητών, ε-
πίβλεψη στα κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.

Νίκος Χρυσόγελος: Περιφέρεια και πολίτες
μπορούν να πετύχουν τη βιωσιμότητα των νησιών

Έχουμε προτάσεις,
θα δουλέψουμε
για λύσεις

Η βιώσιμη οικονομία ήταν το θέμα που συζητήθηκε την 
Παρασκευή 6 Απριλίου, στη συνάντηση με πολίτες της Πά-
ρου και εκπροσώπους των Οικολόγων Πράσινων, Νίκο 
Χρυσόγελο, γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. 
Αιγαίου και Ευρωβουλευτή, Γιάννη Παρασεκυόπουλο, εκ 
των επικεφαλής των Οικολόγων Πράσινων και Χριστίνα Ευ-
θυμιάτου, Συντονίστρια της ΤΠΚ των Οικολόγων Πράσινων 
Νάξου.

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο κ. Χρυσόγελος, η επίσκεψή 
τους στο νησί μας, γίνεται στο πλαίσιο των επαφών που 
επιδιώκουν με πολίτες των Κυκλάδων, προκειμένου να 
συζητήσουν για όσα τους απασχολούν και να προτείνουν 
λύσεις, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Η συγκεκριμένη 
επίσκεψη όμως, είχε και προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς 
ο κ. Χρυσόγελος εκτιμά, ότι οι εκλογές, αν και δεν έχει α-
νακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία διεξαγωγής τους, θα 
γίνουν μέσα στον Μάιο. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, σύμφωνα με τον κ. Χρυσόγελο 
έχουν θέσεις σε ότι αφορά στο ακτοπλοϊκό, που απασχολεί 
όλους τους νησιώτες. Ο σχεδιασμός λέει, πρέπει να είναι 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι συγκοινωνιακές 
ανάγκες όλο το χρόνο. Και επειδή πολλά άλλαξαν με την οι-
κονομική κρίση, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά πολύ τα 
καύσιμα, που πιθανά οδηγούν σε χρεοκοπία τις Ναυτιλια-
κές εταιρίες, ο κ. Χρυσόγελος προτείνει μείωση του ΦΠΑ 
στο ναύλο και των επιβατών και των φορτηγών (πλην των 
Ι.Χ.), ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση. Δεν διαφωνεί με τη 
μείωση της ταχύτητας, αλλά θα πρέπει λέει, να το γνωρίζει 
ο επιβάτης και ασφαλώς να είναι αντίστοιχο και το εισιτήριο 
(μειωμένο). 

Οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ά-
μεσα, ενώ μεσοπρόθεσμα 
και εφόσον οι αρμόδιοι φο-
ρείς και υπουργεία προβούν 
στις κατάλληλες ενέργειες, 
μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σκάφη άλλου τύπου, 
υψηλών περιβαλλοντικών 

προδιαγραφών, που ήδη προωθούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αυτό ασφαλώς μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την 
αναζωογόνηση του ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Να ενι-
σχυθεί, μέσα στην επόμενη πενταετία, η κατασκευή σκαφών 
που θα είναι προσαρμοσμένη σε ενεργειακές περιβαλλο-
ντικές προδιαγραφές, κάτι αντίστοιχο με τα ενεργειακά 
αυτοκίνητα. Πρέπει, τονίζει, να σκεφτούμε τα νησιά, ώστε 
να επικοινωνούν μεταξύ τους για να πετύχει η βιωσιμότητά 
τους. Να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική περιφε-
ρειακής ανάπτυξης. Να ξεκινήσει τώρα αυτό, γιατί αλλιώς 
χάνονται οι ευκαιρίες. Η Πάρος έχει τα κρασιά, όπως και 
άλλα τοπικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν, να δοθούν κίνη-
τρα για να γίνεται ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των νησιών 
μας. Και δεν είναι μόνο η ανταλλαγή σε προϊόντα. Ανταλλα-
γή μπορεί να γίνει και σε επίπεδο πολιτισμού, τουρισμού, 
εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ. Εδώ είναι ο ρόλο της Περι-
φέρειας, η οποία πρέπει, για να τα πετύχει όλα αυτά, να έχει 
όραμα, ρεαλισμό και τα κατάλληλα εργαλεία. Να γίνει αξιο-
ποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων, να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας για τους νέους των νησιών που έχουν σπουδάσει 
και θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους, ν’ αναπτυχθούν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες διατίθενται από 
Ευρωπαϊκούς πόρους 4 δις και έχουμε απορροφήσει μόνο 
11 εκατομμύρια ευρώ. Σε χαμηλά επίπεδα είναι η απορρό-
φηση και σε άλλους τομείς. 

Ο κ. Χρυσόγελος προτείνει επίσης, να γίνουν συνεταιρι-
σμοί στον τομέα της Υγείας, κάτι που ήδη γίνεται στην Κω. Τα 
λεγόμενα «Κοινωνικά Ιατρεία», που χρηματοδοτούνται από 
την Ε.Ε. Να συνδεθεί ο τουρισμός με την παραγωγή τοπικών 
προϊόντων. Η εκκίνηση λέει, θα πρέπει να γίνει από την Πε-
ριφέρεια, θα πρέπει όμως ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
οι πολίτες. Δεν θα υπάρξουν λύσεις, τονίζει, εάν οι πολίτες 
εμπιστευτούν και πάλι αυτές τις δυνάμεις που μας έφεραν σ’ 
αυτή την κατάσταση. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή 
μας, γιατί οι δομές της χώρας έχουν καταρρεύσει. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, κατέληξε ο κ. Χρυσόγελος, οι ο-
ποίοι έχουν διαμορφώσει σαφείς προτάσεις, θα δουλέψουν 
στη Βουλή, για να βρεθούν λύσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αναγγελία Γάμου 
Ο Χανιώτης Ιωάννης του Δημητρίου και της Ανδρονίκης, το γένος Μιχαϊλίδη και η 

Φραντζή Ηλέκτρα του Νικολάου και της Μαρίας, το γένος Σκορδίλη, πρόκειται να παντρευ-
τούν στην Πάρο. 

Ευχαριστήρια
Οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Πάρου ευχαριστούμε όλους εκείνους, που, με τρόφι-

μα,  χρήματα κλπ, μας βοηθάνε στην προσπάθεια που κάνουμε ως  Σχολική Κοινότητα από 
το Φθινόπωρο του 2011 να βοηθήσουμε μαθητές του σχολείου και τις οικογένειές τους 
που, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, βρίσκονται σε δυσχερή θέση. 

Με εκτίμηση
Γουρδούκης Ηλίας, Διευθυντής του Γυμνασίου Πάρου

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου της Νάουσας, οι μαθη-
τές, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων, εκφράζουν τα ευχαριστήριά τους στο Γεωργικό Συν/σμό 
Νάουσας για τη χορηγία που προσέφερε στα σχολεία μας. 

Οι βιντεοπροτζέκτορες με το στήριγμα οροφής και το σετ ηχείων που τοποθετήθηκαν 
στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του δημοτικού σχολείου, έδωσαν τη δυνατότητα για ποιο-
τικές προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και παρουσιάσεων, ενώ η προμήθεια μηχανήματος 
βιβλιοδεσίας και όλων των απαραίτητων αναλώσιμων, βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργούν έντυπα με εργασίες των μαθητών τους. Επιπλέον, ο εκτυπωτής και τα αναλώ-
σιμα στο νηπιαγωγείο αναβάθμισαν ποιοτικά τη μέθοδο διδασκαλίας των εκπ/κων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του καιρού μας και των σχολικών επιτροπών να 
ικανοποιήσουν αγορές, λόγω υψηλού κόστους, μια τέτοια κίνηση τη θεωρούμε πολύ σημα-
ντική για το έργο που προσφέρουμε στους μαθητές μας. 

Ο Δ/ντής του Δημοτικού σχολείου Νάουσας, Βησσαρίων Παπάς
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, Νταρλαγιάννη Χαρίκλεια

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ.Ο Πάρου - Αντιπάρου θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, τους καλεσμένους και τον κ.Γιάννη Μώραλη -Αντιπρόεδρο 
της ΠΑΕ Ολυμπιακού, που έμπρακτα υποστήριξαν την λαχειοφόρα αγορά της εκδήλωσής 
μας και έτσι,  κατορθώσαμε να προσφέρουμε τρόφιμα ,  υποστηρίζοντας την προσπάθεια 
δράσης της  τρυφερής πρωτοβουλίας «Στηρίζω και Ψωνίζω» του  Συλλόγου Γυναικών Πά-
ρου «Αρηίς».

Εκδηλώσεις στον Αρχίλοχο
Θεατρική παράσταση «Εχθροί εξ αίματος». Μαύρη κωμωδία του Αρκά, σε 

σκηνοθεσία Ν. Συνόδη, με τους: Δημήτρη Γιώργαρο, Χρήστο Θεοδωρακούδη, Μαρία 
Αργυροηλιοπούλου. Την Τρίτη 17 Απριλίου στις 9 το βράδυ.

Ομιλία: Η μοναδικότητα των αρχαιολογικών χώρων της Πάρου. Η προστασία τους 
και η προβολή τους, με ομιλήτρια την Επίτιμη έφορο Αρχαιοτήτων Φωτεινή Ζαφει-
ροπούλου. Διοργανώνεται από την ΚΔΕΠΑΠ, ΤΟ Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και 
Κυκλάδων και τους Φίλους της Πάρου. Την Πέμπτη 19 Απριλίου στις 7.30 μ.μ.

Όταν θα θρηνήσουμε θύματα, ίσως ευαισθητοποιηθεί 
η ΔΕΗ να μεταφέρει την κολώνα από τη στροφή στον κε-
ντρικό δρόμο για το εσωτερικό της Μάρπησσας. 

Καλό και Ευλογημένο Πάσχα
συνέχεια από σελ.1
Αυτή η πορεία είναι δύσκολη, συχνά οδυνηρή και αι-

ματηρή, αλλά γεμάτη από αισιοδοξία και ελπίδα, γιατί στο 
τέλος ανατέλλει το υπέρλαμπρο και ανέσπερο Φως της 
Αναστάσεως. Το Φως που διαλύει κάθε σκοτάδι και κάθε 
θλίψη και πόνο και δοκιμασία.
Αυτό το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως εύχομαι να κα-
ταυγάζει την προσωπική και οικογενειακή σας ζωή και να 
φωτίζει και κατευθύνει τόσο εσάς προσωπικά όσο και τους 
συνεργάτες σας για την καλύτερη έκδοση της Εφημερίδας 
σας, για την έγκυρη ενημέρωση, καλλιέργεια και ωφέλεια 
των εκλεκτών αναγνωστών της.

Με πολλές ευχές και αγάπη Χριστού
Ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος 

Το            σας εύχεται
Καλό Πάσχα!
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Πάσχα στις Λεύκες, στο
Μεγάλο Σάββατο µε αναστάσιµο τραπέζι

Κυριακή του Πάσχα, παραδοσιακά µε αρνί σούβλας, κοκορέτσι
κοντοσούβλι & κρέατα σχάρας

Λεύκες, Πάρος • Τηλ.: 22840 43089

Δημοτικό Συμβούλιο
Η Επιτροπή Διαβούλευσης, μπορεί να έχει καλές 

προθέσεις, φαίνεται όμως ότι δεν έχει καταφέρει να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο των πολιτών γενι-
κότερα, αλλά ούτε των μελών της. 

Την τελευταία συνεδρίαση (4 Απριλίου), της Επιτροπής 
Διαβούλευσης, υπό τον Αντιδήμαρχο Π. Κουτσουράκη, 
κατήγγειλε την Δευτέρα 9 Απριλίου, στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ο επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών, 
Μ. Ισιγώνης. Μεταξύ των άλλων ανέφερε, ότι δεν είχαν 
ενημερωθεί εγκαίρως τα μέλη, γι’ αυτό και δεν υπήρξε 
απαρτία. Από τα 50 μέλη, παραβρέθηκαν μόνο 19. Με τα 
λίγα αυτά μέλη αποφασίστηκε ότι μπορούν να συνεδρι-
άσουν και μάλιστα να πάρουν αποφάσεις. Ο κ. Ισιγώνης, 
εξέφρασε την άποψη, ότι η συνεδρίαση αυτή είναι άκυρη, 
οι αποφάσεις της παράνομες και δεν γίνεται να συζητη-
θούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Κουτσουράκης αντέκρουσε, λέγοντας ότι από τις 
14 Μαρτίου είχαν ενημερωθεί όλα τα μέλη για τα θέμα-
τα που θα συζητηθούν και ότι ο ίδιος επικοινώνησε μαζί 
τους για να υπενθυμίσει την ημερομηνία συνεδρίασης. 
Όμως, είπε, κανένα μέλος δεν έφερε καμία πρόταση.

Περιοριστικά μέτρα στο νερό
Σε πολύ χαμηλά επίπεδα είναι πλέον η στάθμη των 

γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΠ, λόγω της παρατεταμένης 
ανομβρίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ε-
πιχείρησης Στ. Φραγκούλη. Γι’ αυτό τόνισε θα ληφθούν 
περιοριστικά μέτρα, σε σχέση με την κατανάλωση του 
νερού. Θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στους μεγα-
λοκαταναλωτές και θα επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα. 
1000 ευρώ για το γέμισμα πισίνας ή για χρησιμοποίηση 
νερού σε καλλιέργειες και 150 ευρώ για τις απλές παρα-
βάσεις. 

Οι συνδρομητές της ΔΕΥΑΠ θα ενημερωθούν με τους 
λογαριασμούς για τα προβλήματα και τα περιοριστικά μέ-
τρα.

Αντιπαράθεση για την απεργία της ΠΝΟ
Αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων υπήρξε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, για το θέμα της 48ωρης απεργίας 
που κήρυξε η ΠΝΟ. Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, α-
νέφερε, ότι είναι σεβαστό το δικαίωμα της απεργίας, θα 
περίμενε όμως από την Ναυτική Ομοσπονδία, να λάβει 
υπόψη της ότι απομονώνει τα νησιά σε μια πολύ δύσκολη 
περίοδο για όλους. 

Με τον Δήμαρχο συμφώνησε η επικεφαλής της Πάρος 
ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη και  ζήτησε να εκδοθεί κατα-
δικαστικό ψήφισμα. 

Διαφώνησαν κάθετα, ο Επικεφαλής της Κίνησης Ενερ-
γών Πολιτών Μ. Ισιγώνης και ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας.

Ο κ. Ισιγώνης που τάχθηκε υπέρ των κινητοποιήσε-
ων, τόνισε: «Η ΠΝΟ και οι Χαλυβουργοί κρατούν ψηλά το 
φρόνημα αυτού του λαού, που πλήττεται από την Κυβέρ-
νηση Τσολάκογλου και ΣΙΑ…». 

Ο κ. Ροκονίδας τόνισε: «Ο εχθρός των νησιωτών δεν 
είναι οι ναυτεργάτες, αλλά οι εφοπλιστές που αυξάνουν 
τους ναύλους, μειώνουν τα δρομολόγια… άλλωστε η 
επιβίωση των νησιών δεν κρίνεται από τις δύο ημέρες 
απεργίας».

Εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο της ΠΝΟ, αλλά και οι ερ-
γαζόμενοι της Πάρου, αντέκρουσε ο Δήμαρχος.

Συγχωνεύονται όλοι οι Συνεταιρισμοί
του νησιού στην ΕΑΣ Πάρου

Ανοδική πορεία
Απαλλαγμένη α-

πό τα βαρίδια του 
παρελθόντος, η Έ-
νωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Πά-
ρου «αγκαλιάζει» 
όλους τους συνεται-
ρισμούς του νησιού 
και μαζί με τους α-
γρότες ξεκινά την ανοδική της πορεία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του τελευταίου νόμου 
4015/2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς η Έ-
νωση Αγροτικών Συν/σμών Πάρου, αποφάσισε σχέδιο 
εξυγίανσης που ουσιαστικά προβλέπει την ρύθμιση των 
δανειακών της εκκρεμοτήτων προς την ΑΤΕ, που είναι 
τροχοπέδη στα επενδυτικά σχέδια του Δ.Σ. Το σχέδιο αυ-
τό, το οποίο εγκρίθηκε και από την πιστώτρια Τράπεζα 
προβλέπει τη διαγραφή όλων των οφειλών της Ένωσης 
που προέρχονται από δάνεια της δεκαετίας του ’80 με τη 
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ε.Α.Σ. Πάρου 
και συγκεκριμένα των καταστημάτων στην πλατεία Μα-
ντώς Μαυρογένους του κτιρίου του παλιού τυροκομείου 
στον Αρχίλοχο και ενός καταστήματος στον πρώτο όρο-
φο στην περιοχή Βίντζι Παροικίας. 

Με βάση τα όσα προβλέπει ο ίδιος νόμος, η Ένωση 
μετατρέπεται σε συνεταιρισμό πρώτου βαθμού με τη 
συγχώνευση όλων των συνεταιρισμών του νησιού. Οι 
σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων όλων 
των συνεταιρισμών και της Ένωσης έχουν παρθεί και στις 
18 Απριλίου πραγματοποιείται η καταστατική συνέλευση 
του νέου συνεταιρισμού της Πάρου. Η συμμετοχή πλέον 
του αγρότη στη λήψη αποφάσεων είναι άμεση και όχι δια 
αντιπροσώπου. 

Έτσι, ο συνεταιρισμός της Πάρου απαλλαγμένος από 
τα βαρίδια του παρελθόντος, με μια μεγάλη περιουσία και 
παραγωγική υποδομή και με αγρότες με ενδυναμωμένη 
συνεταιριστική συνείδηση, ανοίγει νέα σελίδα στην αγρο-
τική και συνεταιριστική ιστορία του νησιού. 

Σήμερα που πολλοί αναπτυξιακοί μύθοι καταρρέ-
ουν, οι παριανοί αγρότες, συνεχιστές μιας παραγωγικής 
παράδοσης χιλιετηρίδων, είναι αποφασισμένοι να αποτε-
λέσουν βασικό παραγωγικό παράγοντα του νησιού. 

Το σημαντικό αυτό οικοδόμημα για να επιβιώσει και ν’ 
αναπτυχθεί, θα πρέπει να στηριχτεί. Γι’ αυτό, το Δ.Σ. της 
ΕΑΣΠ καλεί όλους τους παριανούς και φίλους της Πάρου 
να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα, όχι μόνο για λόγους 
πατριωτικούς, αλλά γιατί προέρχονται από γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με αντικειμενικά 
χαρακτηριστικά ποιότητας. Το ξηροθερμικό κλίμα, οι χα-
μηλές στρεμματικές αποδόσεις, οι γηγενείς ποικιλίες, οι 
εκτατική καλλιέργεια, η περιορισμένη ανάγκη για χρήση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, είναι ενδεικτικά μερικοί 
από τους παράγοντες που δίνουν στα παριανά προϊόντα 
ιδιαίτερη γευστική ταυτότητα και βιολογική αξία. 

Τα Πάθη του Χριστού
Στην Μάρπησσα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 

Παθών του Χριστού και το Άγιο Πάσχα ξεκινούν την Μ. Πα-
ρασκευή με τις αναπαραστάσεις της ζωής και των Παθών 
του Κυρίου. Στην προετοιμασία παίρνει μέρος όλο το χωριό. 

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν Περιφορά του Επιταφίου 
με σκηνές από τη ζωή και τα πάθη του Χριστού. Το γενικό 
κλίμα εκείνης της εποχής που επικρατεί, μεταφέρει τους 
πιστούς στην «Ανάσταση του Λαζάρου», την «Είσοδο στα Ιε-
ροσόλυμα», στην «Μετάνοια της Μαγδαλινής», στο «Μυστικό 
Δείπνο», στην «Προσευχή στο Άγιο Όρος των Ελαιών», στον 
«Πόντιο Πιλάτο», την «Ανάβαση στον Γολγοθά», στην «Κρε-
μάλα του Ιούδα», στη «Σταύρωση», στην «Αποκαθήλωση» 
και την «Ταφή». Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 
του Πάσχα, στις 5 το απόγευμα με την αναβίωση του εθίμου 
της «Κούνιας», που θα γίνει μέσα στον παραδοσιακό οικισμό 
στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Θα προσφερθούν μεζέ-
δες και κρασί και το γλέντι θα κρατήσει έως αργά το βράδυ, 
με μουσική και χορό. 

Πασχαλινές δραστηριότητες
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» 

διοργανώνει παραδοσιακό παζάρι με Πασχαλινά είδη και 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Το παζάρι είναι ανοικτό ο-
λόκληρη την Μ. Εβδομάδα και την εβδομάδα του Πάσχα 
(Κυριακή των Βαΐων 08/04 έως την Παρασκευή της Ζωο-
δόχου Πηγής 20/04 εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) και 
θα λειτουργήσει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής πρωινές ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές ώρες  
17:00-20:00.

Επίσης το βράδυ της Μ. Παρασκευής, στη διάρκεια της 
λιτάνευσης του Επιταφίου (22:15-22:30) και του Μ. Σαβ-
βάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00) θα πραγματοποιηθούν 
αναπαραστάσεις με θέματα των Παθών του Ιησού. Την Πα-
ρασκευή, ανήμερα του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, 
μετά τη Θ. Λειτουργία, θα γίνει το παραδοσιακό γλέντι με 
κεράσματα και ζωντανή μουσική.

Μέγας εσπερινός και αποκαθήλωση
Από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας, ανακοι-

νώνεται ότι την Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. θα 
τελεσθεί ο Μέγας Εσπερινός και η Αποκαθήλωσις στο βουνό 
κατά το τυπικό των Αγίων Τόπων, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 
και ώρα 21:30 μ.μ. θα τελεσθεί η ακολουθία της Αναστάσε-
ως.

Αναπαραστάσεις στον Πρόδρομο
Την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι μετά την Αποκα-

θήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος» στον Πρόδρομο, θα προσφερθεί παραδοσιακή νη-
στίσιμη ρεβυθάδα και το βράδυ στην έξοδο του Επιταφίου 
θα γίνουν αναπαραστάσεις από κατοίκους του χωριού.

Στα Μάρμαρα, την Μεγάλη Παρασκευή θα τελεστεί στις 
8.30 μ.μ. Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου και στις 10.30 θα 
γίνει Περιφορά. 

Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου στην Αγκαιριά
Την Κυριακή  22 Απριλίου και την Δευτέρα 23 Απριλίου 

είναι το πανηγύρι του Αγ. Γεωργίου στην Αγκαιριά. Μετά 
τον Εσπερινό θα ακολουθήσει παράσταση από το  χορευ-
τικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς με 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από διάφορες πε-
ριοχές  και θα ακολουθήσουν κεράσματα (ψητό κατσικάκι  
κ.α., όλα προσφορές των κατοίκων του χωριού), τα οποία 
θα προσφερθούν στον κόσμο από τα μέλη του συλλόγου. Θα 
ακολουθήσει παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι.

Την Δευτέρα 23 Απριλίου, ανήμερα του Αγ. Γεωργίου, θα 
τελεστεί Πανηγυρική Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό και πε-
ριφορά της εικόνας υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Πάρου.

«Bραδιές Θεάτρου 2012» 
Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας 

Πάρου παρουσιάζει τα κωμικά μονόπρακτα της Αγγε-
λικής Παπαναστασίου-Τριπολιτσώτη με το γενικό τίτλο: 
«Πωλούνται οι εντός. Πληροφορίες Άγκελα Μέρκελ», την 
Τετάρτη 18/04 και την Πέμπτη 19/04 στις 8:00 μ.μ. στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας Πάρου.
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Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο,

σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά,
πάντα στην πρώτη σελίδα της google

Μπές και δες!

τ: 22840 28025
e: nadia@smileweb.gr

www.paros-vacations.com

διαφήµισε την επιχείρησή σου
από 84€/χρόνο

για να σε βρίσκουν όλοι!

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Φάκελοι
μαχαιροπήρουνων

Χάρτινα Προϊόντα

µαζί µε χαρτοπετσέτα

Υστέρνι Νάουσας
τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055

 info@typoparos.gr

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας!
Εκτυπώστε το διαφηµιστικό σας µήνυµα σε σουβέρ & σουπλά,
ή επιλέξτε φακέλους για µαχαιροπήρουνα! Το πρωτοποριακό αυτό προϊόν,
σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε ελάχιστη παραγγελία 500 τµχ. και θα έχετε άµεση παράδοση!

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: 0-3
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγωνιστική)
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2-1
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική)
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 2-2
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ: 2-6
ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002: 0-1
ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ: -
ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική)
Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ: 2-5
Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΡΟΥ: 1-8
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ.Ν. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ: 1-4

Πανάξια κυπελλούχος με 3-0 την Άνω Σύρο

Μια κλάση ανώτερος

Πανάξια Κυπελλούχος Κυκλάδων 2011-2012 ανα-
δείχθηκε ο Πανναξιακός. Στον τελικό κυπέλλου Κυκλά-
δων που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου επικράτησε άνε-
τα με 3-0 της Άνω Σύρου παρουσία 500 περίπου φιλάθλων 
εκ των οποίων οι 300 περίπου ήταν οπαδοί της ομάδας της 
Νάξου.

Ο Πανναξιακός προηγήθηκε με κοντινό σουτ του Στάμου 
στο 32’. Δυο λεπτά αργότερα αποβλήθηκε, με δεύτερη κί-
τρινη κάρτα ο Δήμας. Το γεγονός αυτό δεν πτόησε τον Παν-
ναξιακό που είχε και δοκάρι με τον Παπαδόπουλο στο 36’. 
Στην επανάληψη η ομάδα της Νάξου με την τακτική των 
αντεπιθέσεων έκανε με τον Σταματίου στο 60’ το 2-0 για να 
ολοκληρώσει το θρίαμβο ο Καρούσης στο 80’. 

Πολύ καλή η διαιτησία του Γιάννη Κουζούμη.
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: Θέμελης, Καζάνας (82’ Αγγέλλου), 

Κουφόπουλος, Παπαδόπουλος, Τόσκας, Δήμας, Καρούσης, 
Κουτελιέρης, Σταματίου (70’ Κολιούσης), Στάμος (82’ Κα-
τσάνης), Σουσούνης.

ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ: Σαγρές, Σούρλας, Βαβουράκης, Δημη-
τρακόπουλος (76’ Βαμβακούσης), Αναγνωστόπουλος, Χα-
βδούλας, Δημόπουλος, Τζώρτζης, Στόιτσεφ, Μανουδάκης, 
Αλιφραγκής (76’ Σαγκινέτος Β.).

ΑΜΕΣ Νηρέας
Παρελθόν ο Σπυρόπουλος, 
στη θέση του ο Μοστράτος

Αλλαγή στη θέση του προπονητή της ομάδας του ΑΜΕΣ 
Νηρέα Νάουσας είχαμε παρά το γεγονός ότι απομένουν δυο 
αγωνιστικές για τη λήξη της περιόδου. Τη θέση του Ανδρέα 
Σπυρόπουλου πήρε ο Γιώργος Μοστράτος. Αναλυτικά οι δυο 
ανακοινώσεις του Συλλόγου με χρονολογική σειρά:

Λύση συνεργασίας με τον προπονητή Σπυρόπουλο Αν.
Μετά από συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της ομάδας 

μας και τον προπονητή κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο αποφασί-
στηκε η λύση κοινή συναινέσει της συνεργασίας των δύο 
πλευρών. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε αυτό το «διαζύγιο» 
λόγω της μεγάλης περιόδου απραξίας που θα ακολουθήσει 
στο πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας 
ευχαριστεί θερμά τον κ. Σπυρόπουλο για τις πολύτιμες υπη-
ρεσίες που προσέφερε και του εύχεται καλή συνέχεια.

Ο Γιώργος Μοστράτος στο τιμόνι του Νηρέα
Η διοίκηση του ΑΜΕΣ Νηρέα ανακοινώνει ότι ο ποδο-

σφαιριστής και αρχηγός της ομάδας μας Μοστράτος Γιώργος 
αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή στην ανδρική ομάδα του 
συλλόγου για τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια μέχρι τη λήξη 
της αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα αναλαμβάνει προπο-
νητής της ομάδας Νέων του συλλόγου με βοηθό του τον προ-
πονητή των ακαδημιών και της παιδικής ομάδας Παπαδάκη 
Μιχάλη.

Κ.Ο.Β. Πάρου του 

Μ.Μ.Ε.: Κόψτε το ΚΚΕ!
Ποια θα είναι η μεταχείριση του ΚΚΕ από τα αστικά ΜΜΕ 

την προεκλογική περίοδο έχει ήδη διαφανεί με προκλητικό 
τρόπο. Στο διάστημα από τις 2 έως 6 Απριλίου, δηλαδή σε δι-
άστημα μόλις 5 ημερών, στα τηλεοπτικά πάνελ συνολικά των 
TV συμμετείχαν 147 εκπρόσωποι κομμάτων. Από αυτές το 
μερίδιο του, τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος, 
ΚΚΕ ήταν μόλις ένας εκπρόσωπος!

Καθένας μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί μέχρι τις εκλο-
γές και ποιά είναι η γενική κατεύθυνση που έχει δοθεί στα 
ΜΜΕ: Κόψτε το ΚΚΕ!

Αυτό είναι το πλαίσιο της δημοκρατίας τους. Τους ενοχλεί η 
πολιτική που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Τους βολεύ-
ουν όμως οι μπουρδολογίες για «κρίση χρέους», για «ανα-
διαπραγμάτευση του μνημονίου», για τη «διαφθορά του πο-
λιτικού συστήματος που έφερε την κρίση» και πολλές άλλες.

Την ίδια στιγμή πρέπει να μην ακούγεται η αλήθεια, ότι πρό-
κειται για κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, ότι φιλολαϊ-
κή διέξοδος για το λαό δεν υπάρχει χωρίς την ανατροπή του, 
ότι χρειάζεται λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση των μονοπω-
λίων, αποδέσμευση από την ΕΕ με μονομερή διαγραφή του 
χρέους.

Ας αναρωτηθεί ο καθένας. Τι φοβούνται και δεν καλούν 
εκπρόσωπο του τρίτου κόμματος της Βουλής στις διάφορες 
συζητήσεις; Αφού οι θέσεις του θεωρούνται ξεπερασμένες τι 
πιο καλό να τις μάθει και ο κόσμος και να τις απορρίψει; Αυτοί 
δεν είναι που καθημερινά επαγγέλλονται την πεμπτουσία του 
συστήματος που είναι ο δημοκρατικός διάλογος; Πως εφαρ-
μόζεται αυτό στην πράξη;

Οι επιχειρηματίες-καναλάρχες και το πολιτικό τους προσω-
πικό ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τη δύναμη της ρήσης 
του αείμνηστου Χαρίλαου Φλωράκη: Η σπορά μένει. Αυτό 
φοβούνται. Τις θέσεις και την πολιτική του ΚΚΕ που καθημε-
ρινά αμφισβητεί την εξουσία τους. Που παλεύει συνειδητά για 
την ανατροπή της.

Ματαιοπονούν όμως. Οι θέσεις του ΚΚΕ θα φτάσουν σε 
κάθε λαϊκό σπίτι, ότι και να κάνουν. Ωστόσο, ο αποκλεισμός 
του ΚΚΕ από τα ΜΜΕ πρέπει να γίνει ένα πρόσθετα κριτή-
ριο ψήφου για τον εργαζόμενο, τον αυτοαπασχολούμενο και 
επαγγελματία, τον φτωχό αγρότη και τη νεολαία.



Τριπολιτσιώτης Μιχάλης
Αµπελάς, Νάουσα - 22840 51573 

Εστιατόριο Χριστιάννα

13η  έκδοση

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

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

Εσείς θα προβληθείτε
στις σελίδες του                                 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Τ Ι Σ  Α Π Ο Μ Ι Μ Η Σ Ε Ι Σ

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.

 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ

Είναι πολύ γνωστή η παραλία των Γλυφών στους ντόπιους και λιγότερο στους 
επισκέπτες που όταν όμως οι τελευταίοι την γνωρίσουν γίνεται αγαπημένος προ-
ορισμός. Η πανέμορφη αμμουδιά με τα κρυστάλλινα νερά αποτελεί ιδανικό τόπο 
για την απόδρασή σας. Ακόμα και αν δεν νιώθετε έτοιμοι για τις πρώτες βουτιές, 
η Μαρία και η Αριστέα Καπαρού σας καλούν να "βουτήξετε" στη νοστιμιά της 
παραδοσιακής γαστρονομίας. Το εστιατόριο "Γλυφά" χτίστηκε σε απόλυτη αρμονία 
με τον περιβάλλοντα χώρο και με σεβασμό στη φύση και στο τι μπορεί αυτή να μας 
προσφέρει. Η οικογένεια Καπαρού διαθέτει το δικό της αγρόκτημα και τη δική της 
φάρμα, όπου φροντίζονται τα προϊόντα που προσφέρει το κατάστημα. Σπιτικό φα-
γητό, λοιπόν, με όλη την ουσία της φράσης, υπέροχες και υγιεινές συνταγές, καλή 
διάθεση και φιλική ατμόσφαιρα! Και όλα αυτά μέσα σε ένα όμορφο, κυκλαδίτικο 
κτίσμα, ακριβώς μπροστά σε μία από τις ωραιότερες και πιο ήσυχες παραλίες της 
Πάρου. Η Μαρία και η Αριστέα μας περιμένουν από τη Μεγάλη Πέμπτη και κάθε 
μεσημέρι, να μας χαρίσουν τις γαστρονομικές βουτιές που μας υπόσχονται! Την 
Κυριακή του Πάσχα, φυσικά, με αρνί στη σούβλα και κοκορέτσι. 
Εστιατόριο Γλυφά", 22840 43358, 42076 

TA ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥ ΓΚΙΚΑ!

Από τις παλαιότερες  επιχειρήσεις αν όχι η παλαιότερη, είναι αυτή των αδελφών Γκίκα 
ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ. Σημείο αναφοράς για τον κάθε επαγγελματία αλλά και κάθε ιδιώτη 
που του αρέσουν …τα μαστορέματα.  Στου Γκίκα λοιπόν, απο  μια απλή βιδούλα 
έως χρώματα, μονωτικά , ηλεκτρικά και γεωργικά εργαλεία,  είδη  κιγκαλερίας. Οι  
άνθρωποί της, βασισμένοι  στην πολυετή εμπειρία τους  και τηρώντας την αρχή περί 
προσωπικής φιλικής εξυπηρέτησης του πελάτη έχουν δημιουργήσει ένα σοβαρό προ-
φίλ της επιχείρησης  στην αγορά της Πάρου, αλλά και στις αγορές των γύρω νησιών. 
Η εταιρεία διατηρεί πλέον δύο χώρους εξυπηρέτησης  των πελατών της. Στο γνωστό 
χώρο στη …διασταύρωση Γκίκα της Παροικίας  θα βρείτε τα πάντα για τους ελαιοχρω-
ματισμούς και τα ξυλουργικά, ενώ στον ΝΕΟ ΧΩΡΟ δίπλα στο γήπεδο της Παροικίας θα 
βρείτε ηλεκτρικά και γεωργικά εργαλεία ,βιομηχανικά είδη, μονωτικά και επισκευα-
στικά κονιάματα.  Όσο για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή τη δύσκολη 
οικονομικά περίοδο, τι καλύτερο από την επιλογή ενός καλού ηλιακού θερμοσίφωνα 
«ΜΑΛΤΕΖΟΣ»; Φυσικά στου…Γκίκα!
Παροικία 22840 21656,23782

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ

Στη μαγευτική παραλία του Αμπελά, λίγο έξω από τη Νάουσα, σας περιμένει η "Χριστιάνα", 
η οικογενειακή ταβέρνα της οικογένειας Τριπολιτσιώτη. Ανακαλύψτε ένα μέρος ζεστό και 
φιλόξενο, με ποικιλία γεύσεων σε φρέσκα ψάρια και κρεατικά. Αφήστε το ανοιξιάτικο αεράκι 
να σας αποφορτίσει και επιτρέψτε στην παρέα σας να "χαλάσει" την ηρεμία της ακρογιαλιάς 
με τα γέλια της. Εξάλλου, με τα πιο νόστιμα πιάτα στο τραπέζι σας, μαγειρεμένα με παριανά, 
εκλεκτά υλικά, δεν σας μένει άλλη επιλογή από το να περάσετε καλά! Γευτείτε, καθημερι-
νά, τα φρέσκα ψάρια δικής τους αλιείας και συνοδέψτε τους λαχταριστούς μεζέδες σας με 
ντόπιο κρασί. Εκτιμήστε την παραδοσιακή κουζίνα και την υψηλή εξυπηρέτηση που σας 
προσφέρει το κατάστημα και τις ημέρες του Πάσχα. Με την Ανάσταση απολαύστε τη σπιτική 
μαγειρίτσα που θα σας σερβιριστεί και την Κυριακή του Πάσχα τσουγκρίστε τα αυγά σας, 
μετά το καθιερωμένο φαγοπότι με αρνί στη σούβλα και κατσικάκι.
Εστιατόριο "Χριστιάνα", Υπεύθυνος: Τριπολιτσιώτης Μιχάλης
Αμπελάς, τηλ. 2284051573

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Η ιταλική κουζίνα είναι μία από τις πιο πλούσιες και δημο-
φιλείς του κόσμου. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να φτάσουμε 

μέχρι τη Νάπολη, για να την απολαύσουμε. Αρκεί μία βόλτα 
μέχρι τα Λιβάδια της Παροικίας. Το Cavo d' Oro, πιστό στο 

ραντεβού του εδώ και 32 χρόνια, άνοιξε και φέτος τον άνετο 
χώρο του, για όλους εμάς. Φημίζεται για τη μοναδική πίτσα 

του! Το μυστικό; Μετά από μία χορευτική φιγούρα στον αέρα, 
το ζυμάρι στολίζεται με τα πιο αγνά υλικά και ψήνεται στον 

παραδοσιακό φούρνο με ξύλα. Η πίτσα, όμως, δεν είναι η 
μόνη σπεσιαλιτέ του μενού, καθώς σε αυτό θα βρείτε από 
χειροποίητα, δικά τους, ζυμαρικά μέχρι πιάτα της σχάρας, 

παραδοσιακές συνταγές και ολόφρεσκα ψάρια! Απολαύστε 
το γλυκό ή το παγωτό σας δίπλα στο κύμα, με άριστη εξυπη-
ρέτηση και προσιτές τιμές. Τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας 

και εξυπηρέτησης φαίνεται να έχει πετύχει ο κ. Αντώνης 
Βάσιλας, βασιζόμενος στην πολυετή πείρα του και το μεράκι 

του ίδιου και της οικογένειάς του. Την Κυριακή του Πάσχα, 
παραδοσιακό αρνάκι και άλλες γιορτινές και γευστικές 

εκπλήξεις! Μην ξεχάσετε να αναζητήσετε τις προσφορές 
του καταστήματος! Ανοιχτά καθημερινά από τη 13.00 - 2 το 

βράδυ και διανομή κατ' οίκον μέχρι τη 1.  Ο χώρος διατίθεται 
για κοινωνικές εκδηλώσεις και επαγγελματικά γεύματα.

"Cavo d' Oro", Λιβάδια Παροικίας, 22840 22620

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΟΡθΟΠΕΤΑΛΙΕΣ

Ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι του νησιού επι-
λέγουν το ποδήλατο για τις βόλτες τους, αν όχι ως 

το βασικό μέσο μετακίνησής τους. Με συνέχεια και 
συνέπεια το κατάστημα "Loukis Bikes" στηρίζει τον 
ποδηλάτη, μιας και, για να κάνεις τη σωστή αγορά, 

πρέπει να πάρεις τις σωστές συμβουλές. Μέσα από μία 
μεγάλη γκάμα επώνυμων και αξιόπιστων προϊόντων, 

η Θεοδώρα θα σε βοηθήσει να διαλέξεις αυτό ακριβώς 
που χρειάζεσαι. Ιδανικό δώρο για το μαθητικό πληθυ-

σμό και όχι μόνο! Με τις προσφορές του καταστήματος 
πολλοί θα μπουν στον πειρασμό να κάνουν ένα δώρο 

ζωής στον εαυτό τους. Με κάθε αγορά ποδηλάτου, 
δώρο η κλειδαριά και σε κάθε αγορά ανώτερη των 
500 ευρώ, δώρο το κράνος. Επωφεληθείτε από τις 

ειδικές προσφορές στα ποδήλατα IDEAL, KTM και 
SCOTT και τις 6 άτοκες δόσεις, με την πιστωτική σας. 
Και μην ξεχνάτε πως στο "Loukis Bikes" εκτός του να 
αγοράσετε, να επισκευάσετε ή να νοικιάσετε ένα πο-
δήλατο, θα βρείτε αγροτικά μηχανήματα, μοτοσυκλέ-

τες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Με την αγορά Honda 
Moto ή Honda γεωργικά, δωροεπιταγή 50 ευρώ!

"Loukis Bikes", Θεοδώρα Λουκή, Περιφερ. Παροικίας, 
2284022488, 6978010678

Loukis Bikes
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Περιφερ. Παροικίας, Πάρος|τηλ-fax: 22840 22488
κιν: 6978.010.678|loukis1@otenet.gr|www.loukisrental.gr

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 84 400 - τηλ. 22840 21656, 23782
fax: 22840 21818 e-mail: agrotexniki@yahoo.gr
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από ι-
διώτη, μια μεζονέτα 150 
τμ., με 3 κρεβατοκάμα-
ρες, ένα διαμέρισμα 66 τμ., 
με 2 κρεβατοκάμαρες και 
δυο οικίες 39 τμ. & 46 τμ.. 
Όλα διαθέτουν τζάκι, κε-
ντρική θέρμανση αυτόνομη, 
ντουλάπια κουζίνας και κρε-
βατοκάμαρας. 100 μέτρα από 
την κεντρική παραλία της Α-
λυκής. Τηλ.: 6932901931 

ΡΕΤΙΡΕ 100 τμ, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι – κουζίνα, μπάνιο, wc, 
2 θέσεις πάρκινγκ σε υ-
πόγειο γκαράζ, μεγάλες 
βεράντες, 8ος όροφος, 
απεριόριστη θέα Φιλοπάπ-
που – Ακρόπολη – Πειραιά. 
Διεύθ: Αετίωνος 15-17, Ν. 
Κόσμος. Τιμή: 320.000. Τηλ.: 
6932852126  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 
τμ. νεόκτιστο σε 250 τμ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου.Τηλ.: 
6977362305, 6985963626 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιά-
ζονται καταστήματα 
50,80,100,200τμ. Επίσης 
ενοικιάζεται οικία στις Κολυ-
μπήθρες. Τηλ:6977074008.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΤΕΛ, 
ενοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 40 τμ., 
για γραφείο, τιμή 250,00 
€ . Τ η λ . : 6 9 3 8 2 2 9 0 0 0 , 
2284022072 

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 40 τμ., ισόγει-
ο, με ένα υπνοδωμάτιο και 
air-condition. Πέτρινο, του 
2009, σε οικόπεδο 9 στρεμ-
μάτων, επιπλωμένη ή μη. Με 
θέα Νάξο. Με σεζόν ή όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6932233031 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα, 66 τετραγωνι-
κά, δυο κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
τζάκι, καλοριφέρ, πλήρως 
εξοπλισμένο. 100 μ. από 
την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931  

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοι-
κιάζονται δυο διαμερίσματα, 
ένα δυάρι και ένα τριάρι, για 
σεζόν ή όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6972077052 

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

ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα ή 
δυάρι επιπλωμένο με ψυγείο, 
κουζίνα,T.V, κλιματισμό, α-
περιόριστη θέα και κήπο, για 
μήνα ή σεζόν. Τ:6948506456. 

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιά-
ζεται κατάστημα 35 τμ. εντός 
της πόλης (απέναντι από το 
εστιατόριο – ξενοδοχείο ΜΙ-
ΝΩΑ). Τηλ.: 6972847319 ή 
6975727329 

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

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙΚΙ-
ΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ ενοικιάζεται 
κατάστημα, ισόγειο, υπόγειο 
και γκαρσονιέρα, με μεγάλο 
πάρκιν, και τμηματικά, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο. Επί-
σης, ενοικιάζεται εστιατόριο, 
επιπλωμένο, στην πλατεία 
Αλυγαριάς, στην Παροικία. 
Τηλ.: 2284021430.  

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

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται πα-
ραθαλάσσια μεζονέτα, στο 
ωραιότερο συγκρότημα, 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 επαγγελ-
ματική χρήση, 25 τμ+25 τμ. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται μονοκατοικία, 
80 τμ, 1 υπνοδωμάτιο, σε 
κτήμα 4.000 τμ, ψηλά, πίσω 
από YAMAHA, τιμή 400,00€. 
Τηλ.: 6944856105, www.
gr8homes.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ε-
νοικιάζονται 1 γκαρσονιέρα 
22 τμ. και 2 οικίες 48 τμ. έ-
καστη, 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. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

ΕΠΙΧ/ΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πωλείται, με 
πελατολόγιο 400 σπουδα-
στών τα τελευταία 8 έτη. 
Τηλ.: 6977074008

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

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

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται, στο 
Δρυό, με πλήρη εξοπλισμό. 
Τηλ.: 2284041178

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΙ οικιών, γραφείων, 
καταστημάτων, εστιατορίων, 
ξενοδοχείων, βιομηχανικών 
χώρων, αποθηκών, αυλών 
κλπ. Τηλ.: 6986160827. 

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

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ και 
Ε’ κατηγορίας, πιστοποιητικό 
ADR και ψηφιακό ταχο-
γράφο ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6980831957

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

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

To ΞΕΝ/ΧΕΙΟ MiNois 
Village ζητά 1) receptionist 
με γνώση αγγλικών και 
γαλλικών (Βιογραφικά με 
φωτογραφία, danosvasilis@
hotmail.com) / 2) καμαριέρες 
με προϋπηρεσία, για 8ωρη ή 
4ωρη απασχόληση/ 3) μπου-
φετζού σερβιτόρα για το Pool 
Bar (απαραίτητη γνώση αγ-
γλικών), τηλ. επικοινωνίας 
6932447867 (9.00-14.00 & 
18.00-21.00)

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

MeRCeDes elegaNT 
1800 κυβικά, μοντέλο 2006 
από το εργοστάσιο, το 2007 
στην Ελλάδα, αυτόματο, 
σειριακό, με αισθητήρες 
παρκαρίσματος φρεναρί-
σματος, πλούσιο εξοπλισμό, 
35000χλμ, ατρακάριστο, τιμή 
προσιτή. Τηλ: 6973003391

ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ πωλείται, 
μήκους 4,40 μ, με μηχανή 
mercury  10 ίππων (η μηχα-
νή πωλείται και ξεχωριστά). 
Τηλ. 2284042413 

ΜΑΣΑΖ για αδυνάτισμα, κυτ-
ταρίτιδα, μυικούς πόνους. 
Χαλάρωση (relax), India 
Head Massage. Ρούλα: τηλ. 
6932461435

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

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

9 ΚΡΕΒΑΤΙΑ από σουηδικό 
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

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

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
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ιατρός-ρευµατολόγος
Θοδωρής Σαρλάνης

θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Παρασκευή 20 Απριλίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22810 77468 & 697 6797449

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ôçí ÔåôÜñôç ôïõ ÐÜó÷á óôéò  18.00 ì.ì. 

óáò ðñïóêáëïýìå óôá åãêáßíéá ôïõ  êáôáóôÞìáôïò 

OVALE - Çëåêôñïíéêü ÔóéãÜñï óôç ÌÜñðçóóá.

(óôï ðáëéü öáñìáêåßï, ðñéí ôïõò ìýëïõò)

Èá ÷áñïýìå ðïëý íá óáò ãíùñßóïõìå áðü êïíôÜ!

 Ìå ôéìÞ

ÊáâáëëÜñç ÊõñéáêÞ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Δήμος Πάρου

Μόνο στα Δημοτικά σφαγεία
η σφαγή αμνοεριφίων 

Ο Δήμος Πάρου υπενθυμίζει στους παραγωγούς, τους κρεοπώλες και το καταναλωτικό κοινό ότι η σφαγή των 
αμνοεριφίων τόσο κατά την περίοδο του Πάσχα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και των άλλων ει-
δών ζώων (βοοειδή και χοιρινά), επιτρέπεται μόνο στα νόμιμα σύγχρονα σφαγεία που κατασκεύασε και λειτουργεί 
ο Δήμος για την προστασία της υγείας των δημοτών και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και των κρεοπωλών.

Τα σφαγεία πληρούν όλους τους όρους υγιεινής, τηρούν τις αρχές του συστήματος ΗΑCCP και λειτουργούν 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα σφάγια υπόκεινται σε αστυκτηνιατρικό έλεγχο από το Τμήμα Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου και φέρουν τη νόμιμη σφράγιση και επισήμανση. Οι σφραγίδες είναι χρώματος 
λαμπρού κυανού και αναφέρουν το είδος του ζώου (π.χ. ΑΜΝΟΣ ΠΑΡΟΣ, ΕΡΙΦΙΟ ΠΑΡΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΡΟΣ), τη 
χώρα προέλευσης (ΕΛΛΑΣ) και τον κωδικό του σφαγείου μας (S 141).

Tα σφαγεία λειτουργούν συγκεκριμένες μέρες και την περίοδο του Πάσχα σχεδόν καθημερινά και μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των παραγωγών της Πάρου και της Αντιπάρου σε συνεννόηση πάντα με το 
αρμόδιο προσωπικό.

Ως εκ τούτου η σφαγή εκτός σφαγείου πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία (αν-
θρωποζωονόσους, τροφολοιμώξεις κ.λ.π.), τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
παραπροϊόντων σφαγής και τη μετάδοση ασθενειών, είναι πράξη παράνομη και οι παραβάτες τιμωρούνται με τον 
αναγκαστικό Νόμο 23/24-1-1936 και του 248/1914.

Έλεγχοι της 
Αστυνομίας 

Εντατικοποιούνται οι 
δράσεις και οι έλεγχοι, ενό-
ψει των εορτών του Πάσχα, 
για την παράνομη κατοχή, 
κατασκευή, διακίνηση, ε-
μπορία και χρήση κροτίδων, 
φωτοβολίδων, βεγγαλι-
κών κ.λ.π απαγορευμένων 
πυροτεχνικών ειδών.Τα 
βεγγαλικά και τα πυροτε-
χνήματα δεν είναι παιχνίδια.

Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγα-
λικά και τα πυροτεχνήματα 
δεν είναι παιχνίδια, αλλά υ-
λικά άκρως επικίνδυνα και 
η χρήση τους εγκυμονεί 
κινδύνους για την σωματική 
ακεραιότητα και τη ζωή.

Τριήμερο 
Ενημέρωσης 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορ-
γανώνει τριήμερο δράσεων στην 
Πάρο με θέμα: “Σεξουαλικώς μετα-
διδόμενα νοσήματα”. Το τριήμερο 
ενημέρωσης ξεκινά 26 Απριλίου και 
ολοκληρώνεται 28 του μήνα. Περι-
λαμβάνει επισκέψεις  στα σχολεία 
του νησιού, περίπτερο ενημέρωσης 
σε κεντρικό σημείο της Παροικιάς και 
διανομή ενημερωτικού υλικού στα 
μαγαζιά της Πάρου. 

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση 
των νέων με σκοπό την απόκτηση 
γνώσεων και αλλαγή συμπεριφοράς 
για την πρόληψη των σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων.
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Έχεις site;
Μήπως θέλει ανανέωση;

Δεν έχεις;
Μπορούµε να σου φτιάξουµε!

graphic & web design

τ: 22840 28025
e: nadia@smileweb.gr

• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων
υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
A P R I L

13 Apr, Good Friday (Megali Paraskevi), 
offices and some shops closed. Evening 
processions in many villages. Liturgy at Ag. 
Giorgios Monastery, Langada near Marpissa at 
3pm with food offered.

13 Apr, 1pm, Prodromos offers a ‘paradosiaki 
revithofageia’ with revithia and wine at the 
'Dexameni'  and around 10.30pm holds the 
anaparastasis procession and tableaux portraying 
scenes from the Bible. 

13 Apr, 10pm, Anaparastasis procession and 
tableaux in Marpissa (10.15pm), Marmara (10pm), 
Aspro Chorio (10.15pm), and in Lefkes after 
midnight. Candlelit processions of the epitaphios 
take place in Naoussa and Paroikia around 
11.30pm.

14 Apr, (Megalo Savvato) Late-night church 
services. 9.30pm Service of the Resurrection 
at Ag.Giorgios Monastery near Marpissa. 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 midnight supper of 
mageiritsa soup. Anaparastaseis (tableaux scenes 
from the life of Christ) in Aspro Chorio.

14 Apr, 12 midnight, Traditional mageiritsa 
soup at Anezina Café, Drios. Info: 22840-28010.

15 Apr, Orthodox Easter. Families and friends 
gather to cook lamb on a spit. Traditional Easter 
celebration at 1pm with lamb on a spit and live 
bouzouki music at Anezina Café, Drios. Info: 
22840-28010.

15 Apr, 5pm, Easter ‘Festival of Love’ at 
around 5pm in Marpissa with traditional dancing, 
mezedes, wine & suma and the revival of the 
custom of "kounia". Info: Irini 694-518-6978. 
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: 
22840-51220.

15 Apr, 9pm, Performance by the Folkdance 
Group of Naousa (XON) in the main square of 
Naoussa. Info: 22840-52971, www.paros-xon.gr

16 Apr, Easter Monday (Deftera 
Diakainisimou). Offices and some shops closed.

16 Apr, 12 noon - 2pm, Easter Egg Festival at 
the Paros Park, Ai.Yiannis Detis near Kolymbithres. 
With egg hunt, activities, best egg decoration 
contest, egg bumping contest. Organised by EY 

Paros & the Paros Park for children up to 12 years.   
Info: Alkisti 22840-24495, 694-465-5200.

17 Apr, 9pm, The Archilochos Theatrical 
Society presents the comedy "Eχθροί εξ Aίματος" 
(Enemies by Blood) by Arkas, directed by Nikos 
Synodis, at the Archilochos Hall, Paroikia. Cast: 
Dimitris Yiorgaros, Christos Theodorakoudis & 
Maria Argyroiliopoulou. Info: Giorgos 694-484-
5372, http://www.archilochos.gr

18 & 19 Apr, 8pm, Naoussa Women's 
Association theatrical performance of one-act 
comedies by Angeliki Papanastasiou-Tripolitsoti 
"Polounte Oi Endos - information Angela Merkel" 
at the Dimotiko School, Naoussa (next door to 
Nireas Hall). Info: Eleftheria 22840-51402, 694-
553-3328.

19 Apr, 7.30pm, Lecture by archaeologist 
Mrs F. Zafeiropoulou "The uniqueness of the 
archaeological resources of Paros: the challenge 
of preserving and promoting them." at the 
Archilochos Hall, Paroikia, organised with KDEPAP 
& the Friends of Paros Association. Info: www.
friendsofparos.com

19 Apr, 8.30pm, Theatrical production by 
the Marpissa Women's Association and AMES 
Marpissaikou "Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρα-
σκευή" by Alexandros Rigas & Dimitris Apostolou 
at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Additional 
performances on 20, 21, 22, 27, 29, 30 April and 5 
& 6 May. Info: Irini 694-518-6978.

20 Apr, 10.30am, Panygiri celebration following 
the liturgy at Zoodochou Pigis Church, Aspro 
Chorio with traditional feast, live music and 
dancing by the children of the Aspro Chorio XON 
dance group. Info: Nikos 22840-42861.

21 & 22 Apr,  Zumba, Salsa, Pilates and Zumba 
for Kids 4-12 yrs (in English & Greek) with Rania 
and Bettina of the Paros Dance Academy at the 
Shorin Ji Ryu Karate School above Porphyra 
Restaurant next to Ancient Cemetery, Paroikia. 
Latin show by Bettina & Stenli.  Info: Kay: 697-
935-3401.

22 Apr, Earth Day - www.earthday.net

22 Apr, eve of St George celebrations with lamb 
on the spit following the liturgy at Ag. Georgios 
in Angeria. Procession of the holy icons and 
continuing celebrations after the morning service 
on 23 Apr.  Info: Maria 693-090-0903.

S P R I N G  2 0 1 2  I S S U E  O F  PA R O S 
L I F E  &  N A X O S  L I F E
The next printed issue of Paros Life & Naxos Life 
covering the months of April, May & June is due 
out this week.  Available at newsagencies on 
Paros. Don't miss it. 

K A L O  PA S C H A !

Πασχαλινή προσφορά

µόνο για το Μ. Σάββατο*

Μαρούλια Πάρου 0,55€/τµχ

Ντοµάτες Πάρου 1,20€/κιλό

Λεµόνια Πάρου 0,60€/κιλό

Φρέσκα κρεµµύδια Πάρου 1,00€/κιλό

Άνιθος Πάρου 0,40€/τµχ*µ
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Παριανά προϊόντα
στο Πασχαλινό τραπέζι

Το βιοshop στηρί ζε ι  τα Παριανά προϊόντα

Μικρά - μικρά
 

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες στο Ελεύθερο Βήμα
Για τις 24 Απριλίου στις 8, θα γίνει η τρίτη συνάντηση του Ελεύθερου Βήματος του «Αρ-

χίλοχου» με θέμα τις απόψεις και τις ιδέες των καλλιτεχνών του νησιού στα σχέδια για τον 
παραλιακό δρόμο της Παροικιάς.

Συναντήσεις για την αλιεία
Με σκοπό πρώτον την επίγνωση της σημερινής κατάστασης στο χώρο της αλιείας των 

Κυκλάδων και δεύτερον την κατάρτιση προτάσεων, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντη-
ση στο Δήμο με εκπροσώπους Συλλόγων: «Αρχίλοχος», Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
και άλλους ενδιαφερόμενους. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο τέλος του Απριλίου και θ’ 
ακολουθήσουν άλλες προετοιμαστικές για μια μεγαλύτερη που θα καταλήξει σε πορίσματα.

«Ανεπίδοτα της αγάπης»
Κυκλοφορεί το καινούριο βιβλίο του Χρίστου Γεωργούση με τίτλο «Ανεπίδοτα της αγά-

πης» και υπότιτλο «Επιστολή ατελείωτη» (Εκδόσεις Γιωγγαράς). Στο έργο αυτό με λέξεις απ’ 
τη φύση της Πάρου εξωτερικεύονται συναισθήματα της καθημερινής ζωής, που έχουν να 
κάνουν με τις ρωγμές στις ανθρώπινες σχέσεις, τη μοναξιά, την απόσταση, την ασυνεννοη-
σία, τη σιωπή και κάποτε το πένθος.

«4ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών»
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου θα πάρει μέρος στο «4ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο 

Συλλόγων Γυναικών», που θα πραγματοποιηθεί στην Αμοργό 28-29/4/12. Όσοι θέλουν να 
συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελευθερία Μπαρ-
μπαρήγου: 22840 51402 & 6945533328.

Κρίση και ψυχολογία
    Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο 
ώστε η οικονομική κρίση να συνεπάγεται αυτομάτως την κρί-
ση ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών σταθερών. 
     Οι λέξεις “κρίση” και “ψυχολογία” είναι αλληλένδετες. Όταν 
μιλούμε για κρίση, είτε ατομική είτε κοινωνική, αναφερόμαστε 
σε καταστάσεις που βιώνονται ως απειλή, καθώς τα δεδομένα 
εκείνα που μέχρι τώρα προσέφεραν αίσθημα ασφάλειας και 
σταθερότητας αλλάζουν και η πεποίθηση ότι όλα θα εξακο-
λουθούν να είναι όπως ήταν παύει να υφίσταται.
 Η απειλή αυτή παραπέμπει σε εικόνες ύφεσης, αφανισμού 
και αναπόφευκτα προκαλεί έντονα αισθήματα άγχους, θυμού, 
απώλειας, φόβου, αλλά και ενοχής. 
Όσο πιο αιφνίδια προκύπτει αυτή η συνθήκη τόσο πιο έντονα και απειλητικά είναι και τα αισθή-
ματα που ακολουθούν.
     Οι κρίσεις,γενικά, είναι από τις καταστάσεις εκείνες που μας κάνουν να χάνουμε τα λόγια μας 
και να αδυνατούμε να δώσουμε μια εξήγηση. 
Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει διάρκεια και απαιτεί ψυχραιμία και ενότητα. 
     Οι ψυχικές άμυνες είναι εκείνες που αρχικά ενεργοποιούνται για να μας προστατέψουν 
και να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όσο πιο ομαλά γίνεται το τραυματικό αυτό γεγονός, 
ώστε να βρούμε στη συνέχεια τις δυνάμεις και τους τρόπους για να προσαρμοστούμε στα νέα 
δεδομένα. 
Η αδυναμία ψυχικής επεξεργασίας όλων αυτών των αγχογόνων γεγονότων είναι εκείνη που 
μπορεί να προκαλέσει εκδηλώσεις βίας ή αντιδράσεις πανικού, καταστάσεις δηλαδή εξαιρετι-
κά καταστροφικές και επικίνδυνες.
 Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μιλούν για αύξηση του 
ποσοστού των αυτοκτονιών, της βίας,  της χρήσης αλκοόλ και της κατάθλιψης. 
     Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περισσότερο υγιής αντίδραση φαίνεται να είναι εκείνη που 
θα επιτρέψει τελικά τη δυνατότητα αναστοχασμού, ώστε να μπορέσει το άτομο, η οικογένεια, 
η κοινωνία να οδηγηθεί σε δημιουργικές λύσεις. Για να συμβεί όμως όλο αυτό, όσο περίεργο 
κι αν φαίνεται, θα περάσει μέσα από το μονοπάτι της θλίψης. Όπως ακριβώς συμβαίνει και 
στην αναπτυξιακή διαδικασία του παιδιού όπου η έννοια της “κρίσης” αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της διαδικασίας της εξέλιξης του. Το πέρασμά του από τη μια αναπτυξιακή φάση στην 
επόμενη γίνεται μέσα από μια σειρά εσωτερικών συγκρούσεων, αντιφάσεων και απωλειών, 
ώστε να καταφέρει να δομηθεί εσωτερικά- παράλληλα όμως και σε σχέση με την εξωτερική 
πραγματικότητα- με ωριμότερες προσαρμοστικές δεξιότητες, για να επιβιώσει.    
     Ο ρόλος του γονέα στην περίοδο που διανύουμε είναι πολύ σημαντικός, αλλά συνάμα και 
ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με το νέο και το αβέβαιο. Καλείται να σταθεί 
στα πόδια του, να ανασυγκροτηθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα,  ενώ ταυτόχρονα 
αναγνωρίζει την ανάγκη του παιδιού για συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα.
     Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και τα παιδιά έχουν 
το δικαίωμα να τα γνωρίζουν. Η αγωνία των γονιών δεν κρύβεται από τα παιδιά. Η μη επικοι-
νωνία της είναι εκείνη που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση, τόσο σε εκείνα όσο και  
μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας και μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις έντασης και 
βίας. Οι δύσκολες ερωτήσεις τους  πρέπει να παίρνουν απάντηση με τρόπο απλό, κατανοητό 
για την ηλικία τους, αλλά και καθησυχαστικό. Η ουσιαστική παρουσία και επικοινωνία μαζί 
τους είναι απαραίτητη. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες είναι πολλά εκείνα που μπορούν και 
οφείλουν να μείνουν σταθερά. 
Και ίσως για να συμβεί αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια συνολικότερη αναθεώρηση 
των αξιών μας.    
                                    Βάλα Μήλια, Παιδοψυχίατρος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Πάρου
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www.activus.gr

Ζεστάνετε τον χώρο σας οικονομικά
και οικολογικά με  χρήση βιομάζας

BIOMAZA

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
σε Στέγες και Γη

Χρηματοδοτήσεις - Μελέτη - Αγορά
και Πώληση Αδειών

“Συνδέοντας και το τελευταίο 
κομμάτι, η επένδυσή σας 

ξεκινάει να παράγει!”

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 72, 151 25 - Μαρούσι
T: +30 210  6857055   F: +30 210  6857054   E: activus@otenet.gr  www.activus.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο βράβευσε τους διακριθέντες αθλητές της Πάρου

«Ανάταση και αισιοδοξία»

Μία πολύ ευχάριστη και σημαντική νότα την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αθλη-
τές του νησιού μας, νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια γέμισαν τον χώρο, δέχτηκαν ευχές και 
τα συγχαρητήρια όλων και βραβεύτηκαν για τις διακρίσεις τους σε Πανελλήνιο, Πανευρω-
παϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. 

Όλες οι παρατάξεις τους καταχειροκρότησαν και εξήραν τις προσπάθειες, τόσο των α-
θλητών, όσο και των γονιών, των προπονητών και των Συλλόγων τους. Οι διακρίσεις τους, 
τόνισαν, είναι δρόμος ανάτασης και αισιοδοξίας.

Η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Άννας Κάγκανη, είπε πως η απόφαση αυτή ήταν του ΔΟΝΑ, 
που τώρα πήρε «σάρκα και οστά». Η κ. Κάγκανη δήλωσε επίσης, ότι ο Δήμος θα είναι συ-
μπαραστάτης των αθλητών και των Συλλόγων τους. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα έπαθλα που δόθηκαν στους αθλητές έγιναν με αγάπη από τα 
παιδιά του Εικαστικού Εργαστηρίου. 

Οι αθλητές που βραβεύτηκαν:
Στίβο: Μάριος Φούρναρης
Ιστιοπλοΐα: Σαρρή Πολυξένη, Θεοχάρη Σταυρούλα, Σκούρτη Βαλεντίνα, Γκόκα Αικα-

τερίνη, Πατέλης Νικόλαος, Μαθιέλλης Φίλιππος, Θεοχαρίδη Βενετία, Μαλατέστα Πωλίνα, 
Θεόδωρος Τσούκαρης, Γκόκα Φιλίππα

Κολύμβηση: Λάβδα Δέσποινα, Μαλαματένιου Κυβέλη, Κεφάλας Παναγιώτης, Λάπη Ιω-
άννα, Λένια Βασίλη, Παντελαίου Μαρία, Φραγκέδη Κατερίνα, Φραγκούλης Νικόλαος

Ποδόσφαιρο: Αριανούτσος Χρίστος
Απουσίαζαν από την εκδήλωση ο Μάριος Φούρναρης, η Μαρία Κρητικού και η Φιλίππα 

Γκόκα, η οποία ήταν στους αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Με την απονομή των επάθλων, ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα 420, κατηγορίας σκαφών 420, που διεξήχθη στον όρμο της Παροικιάς. 

Το πρωτάθλημα διοργάνωσαν η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου.  

Πήραν μέρος πάνω από 80 αθλητές και 15 όμιλοι από όλη την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, ευχαριστούν την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Πάρου, που βοήθησαν οικονομικά για τη διεξαγωγή του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 420, στον όρμο της Παροικίας. 

Νέο Δ.Σ. στους εμπόρους
Αγαπητοί Συνάδελφοι, η διαδικασία των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας για την ανάδειξη νέας δι-

οίκησης, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην ομοσπονδία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
Ευχαριστούμε όλες και όλους που βοήθησαν στην ομαλή και επιτυχημένη διαδικασία των εκλογών.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχτηκε απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από νέα μέλη και 
αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μας επιτυχία. Επίσης, στη σύνθεση του Δ.Σ έχουμε αντιπροσώπευση από 
την Παροικία, την Νάουσα και την Αντίπαρο, ενώ εκπροσωπούνται και νέα επαγγέλματα. Η ανανέωση 
αυτή ελπίζουμε ότι θα φέρει νέα δυναμική στην πορεία του συλλόγου μας ξεπερνώντας αδυναμίες του 
παρελθόντος.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφι-
σθέντος κ. Απόστολου Αλιπράντη και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Πρόεδρος  –  Απόστολος 
Αλιπράντης (Πάρος), Αντιπρόεδρος  –  Γρηγόρης Μαριάνος (Αντίπαρος), Γενικός Γραμματέας  
– Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης, Ταμίας  –  Γιώργος Ντόλκας, Αναπλ.Ταμίας  –  Σπύρος Μπά-
λιος, Μέλη -  Ηλίας Κρητικός, Αναστάσιος Τριαντάφυλλος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα που έχουν 

συσσωρεύσει οι επιλογές των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων με εντολή της Τρόικας. Τα προ-
βλήματα θα ενταθούν μετά τις εκλογές όποτε και αν γίνουν, γι’αυτό οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για 
δύσκολους αγώνες υπερασπιζόμενοι την επιβίωσή μας.

Πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στο νέο διοικητικό συμβούλιο, στη νέα πορεία του, γιατί τα δύσκολα 
είναι μπροστά μας. Γιατί μόνο μ’ένα δυνατό σύλλογο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές 
συνέπειες της πολιτικής της Τρόικας. Γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στο νησί μας, την δουλειά μας, την  
οικογένειά μας και το μέλλον των παιδιών μας. Όλοι μαζί δυνατά στο νέο ξεκίνημα.

Tο Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Ο  Πρόεδρος, Απόστολος Αλιπράντης - o  Γεν.Γραμματέας, Νίκος Ραγκούσης-Λαουταρης


