
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο
ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

ΟΛΑ  ΜΑΣ ΤΑ ΕΙ∆Η ΨΗΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Πολυχώρος Πολιτισμού
με όρους και προϋποθέσεις

Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Λευκών για το Σπίτι της Λογοτεχνίας

ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΑΚΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
- ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΟΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΥ

Απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας του 
Σπιτιού της Λογοτεχνίας πήρε το Τοπικό Συμ-
βούλιο Λευκών, προκειμένου ο σημαντικός και 
αξιόλογος αυτός χώρος να μην εγκαταλειφθεί, 
αλλά ν’ αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τον 
«χαρούν» και οι Λευκιανοί και όλοι οι Παριανοί. 

Με αυτό το σκεπτικό, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Λευκών Παντελαίος Απόστολος, 
και τα μέλη Δ. Καπούτσος και Γ. Ραγκούσης 
του Αθ., αλλά και Λευκιανοί Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και κάτοικοι του Χωριού, αποφάσισαν 
ομόφωνα να προτείνουν στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και στην ΚΔΕΠΑΠ τη συνέχιση της λειτουργί-
ας του Σπιτιού της Λογοτεχνίας ως Πολυχώρου 
Πολιτισμού, μετά την πρόσφατη απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Μετάφρασης Λογοτεχνίας (ΕΚΕΜΕΛ), για την 
αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας του, λόγω 
οικονομικών προβλημάτων.

Το Τοπικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας ότι έχουν 
σταλεί προς το Δήμο Πάρου προτάσεις αντίστοι-
χων  φορέων, για τη συνέχιση της λειτουργίας 
του Σπιτιού της Λογοτεχνίας στις Λεύκες και 
εν όψει της λήψης σχετικής απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, για τον περαιτέρω τρόπο 
λειτουργίας του χώρου, στη συνεδρίασή του 

διαμόρφωσε προτάσεις αναφορικά με το μέλ-
λον του Ξενώνα Λευκών με την εκτίμηση ότι θα 
πρέπει να είναι «υποχρεωτικές», για την όποια 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της 
ΚΔΕΠΑΠ.»

Η εισήγηση του Προέδρου στηρίχτηκε στα 
συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την έως 
σήμερα λειτουργία του Σπιτιού της Λογοτεχνίας. 
Σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, εκτιμήθη-
κε ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί στο εξής να 
λειτουργεί ως αμιγώς ξενοδοχειακή μονάδα.

Εκτιμήθηκε επίσης, ότι υπήρχε βασική έλ-
λειψη επικοινωνίας με τους δημότες των Λευ-
κών και της Πάρου γενικότερα, όσον αφορά τη 
γνωστοποίηση και την προβολή των δραστη-

ριοτήτων, αλλά και έλλειψη σωστού προγραμ-
ματισμού, οργάνωσης και συνδιαχείρισης του 
Σπιτιού της Λογοτεχνίας με το Δήμο Πάρου – 
ΚΔΕΠΑΠ.

Δεν υπήρχε σωστή παρακολούθηση της ορ-
θής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης συνερ-
γασίας.

Επίσης, υπήρχε έλλειψη ικανοποιητικής ενη-
μέρωσης της τοπικής κοινότητας, των φορέων 
και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, με απο-
τέλεσμα τη δικαιολογημένη ως ένα βαθμό δημι-
ουργία λανθασμένων εντυπώσεων.

Δεν υπήρχε επίσης, συμμετοχή του ΕΚΕΜΕΛ 
στις ετήσιες δαπάνες για τη λειτουργία, τη συντή-
ρηση και γιατί όχι στην ανακαίνιση του Σπιτιού 
της Λογοτεχνίας. Γι’ αυτό τονίστηκε πως «είναι 
σημαντικό να καταγραφούν ρητά και να οριστι-
κοποιηθούν θέσεις, όροι και δεσμεύσεις που 
θα διασφαλίζουν απόλυτα και με σαφήνεια τις 
συνθήκες λειτουργίας, τις διαδικασίες ελέγχου 
από το Δήμο, της καλής χρήσης του Ξενώνα, 
τις πρακτικές συνδιαχείρισής του, τόσο από τον 
φορέα όσο και από το Δήμο Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ, 
καθώς και τις υποχρεώσεις και τη συμμετοχή 
του φορέα στις δαπάνες λειτουργίας, συντήρη-
σης, επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου. σελ.3
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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
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 207

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
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

Ένας ακόμα συμπατριώτης μας, ο Παναγιώ-
της Καλαλές, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις 
σπουδές του στην ψυχολογία, στο Πανεπιστήμιο 
του Έσεξ της Αγγλίας και το μεταπτυχιακό του στην 
Κλινική Ψυ-
χολογία στο 
Ιντιανάπολις 
των ΗΠΑ, ε-
πέστρεψε για 
να εργαστεί 
κοντά μας 
ως σύμβου-
λος ψυχικής 
υγείας. Για ό-
σους ενδιαφέρονται μπορούν να τον βρουν στο 
6973567620.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Σκαλίμης Νικόλαος του Αθανασίου και της 

Μαρίας, το γένος Πετροπούλου, κάτοικος Μαρ-
μάρων Πάρου, και η Κονταράτου Ειρήνη του 
Νικολάου και της Ευαγγελίας, το γένος Σαμαλ-
τάνη, κάτοικος Νάουσας Πάρου, πρόκειται να 
παντρευτούν στις 12 Μαΐου στου Ιερό Ναό Πέρα 
Παναγιάς στα Μάρμαρα Πάρου. 

ΠΕΝΘΗ 
Την Τρίτη 3 Απριλίου 

2012 έφυγε από κοντά 
μας ξαφνικά και άδικα 
ο πολυαγαπημένος μας 
γιος, αδερφός και φίλος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ, 
ετών 39, από την Αντίπα-
ρο.  

Ευχαριστούμε θερμά 
όσους συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας και κυ-
ρίως τους γιατρούς της 
Αντιπάρου, του Κέντρου 
Υγείας Πάρου. Τους γιατρούς του Θριάσιου Νοσο-
κομείου και τους γιατρούς της εντατικής μονάδας 
του Λατσείου οι οποίοι έκαναν το ανθρωπίνως 
δυνατό για να βοηθήσουν τον Κυριάκο μας. 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ιατρό 
κ. Αθανάσιο Τσινταβή ο οποίος από την πρώτη 
στιγμή στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας μας 
σαν φίλος και σαν γιατρός. 

Ευχόμαστε ο άδικος θάνατος του Κυριάκου 
μας να γίνει φάρος σύνεσης για όλους μας, έτσι 
ώστε να μην χαθούν άλλοι συνάνθρωποι μας. 

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 6 Μα-

ΐου 2012 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Αντιπάρου. 
Οι γονείς Ιωάννης και Ελευθερία Κουβαρά, η 

αδερφή Θεοδώρα Κουβαρά, οι θείοι του, τα ξα-
δέρφια του και οι φίλοι του.  

Γράφει η Αγγελική Ραγκούση: 
«θλιβερό καθήκον, αλλά και βαθειά ανάγκη, 

Νικήτα, να σε αποχαι-
ρετίσω εκ μέρους όλων 
όσων σε αγάπησαν και 
βρίσκονται εδώ σήμε-
ρα να αποτίσουν ύστατο 
φόρο τιμής σε σένα, έναν 
καλό, τίμιο και ατρόμητο 
άνθρωπο που απλόχερα 
σκόρπιζε χαρά και αισιο-
δοξία. 

Έναν αγαθό άνθρωπο, 
που ο Θεός ευλόγησε να 
αναπαύσει την εβδομάδα 
των Παθών του Κυρίου, 
ώστε να έχει την θεία χάρη να πορευτεί μαζί Του 
στα ουράνια. 

Καλόκαρδος και χωρατατζής Νικήτα, με μια 
μεγάλη καρδιά που χωρούσε όλους μέσα, κέρ-
διζες την αγάπη και το σεβασμό όλων όσων 
συναναστρεφόσουν. Μ’ αυτά τα χαρίσματα ήταν 
φυσικό ν’ αποκτήσεις έναν μοναδικό, αλλά πα-
ντοδύναμο εχθρό.  Αυτόν που ζήλεψε την ευτυχία 
σου με την Ευανθία, τη γυναίκα της ζωής σου, την 
αγάπη των δύο πανέμορφων κοριτσιών σου, της 
Μαργαρίτας και της Νικολίνας, τους αμέτρητους 
συγγενείς και φίλους, που μόνο καλά λόγια λένε 
για σένα. 

Έτσι σου επιτέθηκε ύπουλα. Εσύ ανύποπτος 
και χωρατατζής πάντα, τον περιγέλασες και τον 
αγνόησες για 8 ολόκληρα χρόνια. Εκείνος όμως 
δεν καταλάβαινε από χωρατά κι έκανε πιο αι-
σθητή την παρουσία του, χωρίς να σε λυγίσει. 11 
χρόνια τον αντιμετώπισες γενναία κοιτώντας τον 
κατάματα. 

Εκεί στα μαρμαρένια αλώνια, που μόνο οι 
ανδρείοι αγωνίζονται, τον πάλεψες λυσσαλέα, 
κρατώντας πάντα σφιχτά το χέρι της Ευανθίας, 
έχοντας τη γλυκιά ανακούφιση της αγάπης των 
παιδιών σου, τη συμπαράσταση της αδερφής και 
όλων των συγγενικών σου προσώπων. 

Ούτε μια στιγμή δε λύγισες. Ούτε μια στιγμή 
δεν σταμάτησες να δίνεις κουράγιο αντί να δέχε-
σαι. Ο εχθρός ήταν ανίκητος όμως Νικήτα και σε 
ανάγκασε να τον ακολουθήσεις στον τελικό προ-
ορισμό όλων μας. Εκεί που δεν υπάρχει πόνος ή 

στεναγμός, αλλά ζωή αιώνια. Κι εμείς βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ, μπροστά στο άψυχο σώμα σου, 
να θρηνούμε την απώλεια ενός λατρεμένου συ-
ζύγου, ενός υπέροχου πατέρα, ενός αγαπημένου 
αδερφού, θείου, παιδιού, καλού φίλου. 

Να θρηνούμε την απώλεια ενός καλόκαρδου, 
γελαστού και τίμιου ανθρώπου, που αφήνει πίσω 
του παρακαταθήκη στον καθένα μας που είχε την 
τύχη να γνωρίσει το Νικήτα, την ανάμνηση των 
μεγάλων ή μικρών στιγμών, που έζησε μαζί του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
Καλή Ανάσταση Καλέ μας Νικήτα»

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας 
για την αμέριστη και ειλικρινή σας συμπαράσταση 
και συμμετοχή στο πένθος μας για τον αγαπημένο 
μας σύζυγο, πατέρα και αδερφό ΝΙΚΗτΑ ΑΝΟΥ-
ΣΑΚΗ. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας 
προς τους θεράποντες ιατρούς : την ομάδα του 
κ. Π. Κοσμίδη, τον κ. Σ. Καλακώνα, την κα. Α. 
Φράγκου, τον κ. Κ. Λιβανίδη, τον κ. Ι. Τσιγώνια 
και τον φίλο Ν. Ευλογιά για την φροντίδα που του 
παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια της άνισης μάχης 
που έδωσε. 

Η οικογένεια του

ΕΥΧΑΡΙΣτΗΡΙΑ
Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λευ-

κών Απ. Παντελαίος και τα μέλη Δ. Καπούτσος 
και Γ. Ραγκούσης του Αθ., ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσοι βοήθησαν για την πραγματοποίηση 
των αναπαραστάσεων των Παθών του Κυρίου 
στο χωριό μας. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου και όλες τις γυναίκες που έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους αφιερώνοντας πολύ από 
τον ελεύθερο χρόνο τους για να πραγματοποι-
ηθούν με επιτυχία και φέτος οι θρησκευτικές 
εκδηλώσεις. 

 το  Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου, 
ευχαριστούμε τους αφανείς ήρωες της όλης 
προσπάθειάς μας, οι οποίοι είναι οι γονείς των 
παιδιών του ομίλου, τους φίλους που μας βοη-
θούν οικονομικά και προτιμούν την ανωνυμία 
τους. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινο-
πραξία των ferry- boat  Aντιπάρου για τη δωρεάν 
μεταφορά  όλων των αποστολών μας και τις ναυ-
τιλιακές εταιρείες  BLUE – STAR  &   NEL – LINES  
και τα πρακτορεία τους στην ΠΑΡΟ  για τα εκπτω-
τικά εισιτήρια των αποστολών.

Εθελοντικά, οι μαθητές του Γυμνασίου και της ‘Α Λυκεί-
ου Aντιπάρου, έβαψαν για δεύτερη χρονιά το πλακόστρωτο 
του Κάστρου, εκδηλώνοντας έτσι την αγάπη για τον τόπο 
τους. Οι μαθητές με προθυμία και καλή διάθεση έχοντας και 
τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου βοήθησαν ώστε το 
Κάστρο να αλλάξει όψη.

Θέατρο στην Μάρπησσα
Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησ-

σας και του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού παρουσιάζουν τη μαύρη 
κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου 
«ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» στην Α-
γροτολέσχη της Μάρπησσας στις 27,29,30 Απριλίου και  στις 
12 και 13 Μαΐου στις 20:30 μ.μ..

Bραδιές θεάτρου
στην Νάουσα

Η Θεατρική Ομάδα 
Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας Πάρου πα-
ρουσίασε την Τετάρτη 
18 και την Πέμπτη 19 
Απριλίου 2012, τα κω-
μικά μονόπρακτα της 
Αγγελικής Παπανα-
στασίου-Τριπολιτσώ-
τη με το γενικό τίτλο: «ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΣ» *Πληροφορίες 
Άγκελα Μέρκελ*. Οι παραστάσεις δόθηκαν στην Αίθουσα Πολ-
λαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας Πάρου, 
η οποία ήταν κατάμεστη και τα δύο βράδια, ενώ ο κόσμος δια-
σκέδασε και γέλασε ασταμάτητα, όπως άλλωστε είχαν υποσχε-
θεί οι συντελεστές της παράστασης. 

Δραστηριότητα στο Νηπιαγωγείο Παροικίας

Για τη φιλαναγνωσία
Την Παρασκευή 6 Απρι-

λίου το 4ο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο Παροικίας 
Πάρου δέχτηκε την επί-
σκεψη της γνωστή και 
αγαπητής συγγραφέας 
Σοφίας Ζαραμπούκα, 
μετά από πρόσκληση των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου 
για μια συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης για θέματα που 
αφορούν στο παιδικό βιβλίο.

Η συγγραφέας εντυπωσίασε τα παιδιά με τη γλυκύτητα και 
την ηρεμία της, απάντησε στις ερωτήσεις τους, κινητοποίησε 
τη φαντασία τους, ζωγράφισε και δημιούργησε νέες ιστορίες 
μαζί τους. Ήταν μια ευχάριστη συνάντηση, η οποία έκλεισε με 
την επιθυμία των παιδιών και υπόσχεση της κ. Ζαραμπούκα να 
επαναληφθεί στο μέλλον.  

Η συνάντηση γνωριμίας έγινε το πλαίσιο των δραστηριοτή-
των για την ανάπτυξη της φι-
λαναγνωσίας.

Προχωρά η αφαλάτωση 
στην Αντίπαρο

Σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, Τζώρτζη 
Μακρυωνίτη και υπηρεσιακούς παράγοντες είχε στις 23 Απρι-
λίου, ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Μαχαιρίδης, με αντικείμενο 
τους ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ και τις Αφαλατώσεις στο Νότιο Αιγαίο.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε οδηγίες στις υπηρεσίες να ξεκινή-
σουν οι έλεγχοι για τους ΧΑΔΑ, ενώ αποφασίστηκε η στήριξη 
των μικρών νησιών για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ και την κατα-
σκευή νέων ΧΥΤΑ.

Σχετικά με τις αφαλατώσεις, μετά και την ψήφιση του τελευ-
ταίου νομοσχεδίου, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια προκειμέ-
νου να προχωρήσει πιο γρήγορα η υλοποίησή τους. Χρειάστη-
κε πέραν της νομοθετικής ρύθμισης να εκδοθούν επιπλέον 2 
υπουργικές αποφάσεις και μια κοινή υπουργική απόφαση  δυο 
υπουργών.

Έτσι, άμεσα μπορούν να προχωρήσουν, έπειτα από τις απα-
ραίτητες αδειοδοτήσεις οι αφαλατώσεις στα νησιά Κουφονησί-
ου, Κύθνου, Αντιπάρου, Πάτμου και Χάλκης.

Ένα ξεχωριστό Πάσχα
Μία «νόστιμη» πρω-

τοβουλία πήραν τρεις 
Ναουσαίοι επαγγελμα-
τίες, προσφορά στους 
πελάτες τους και όχι 
μόνο... Την Κυριακή 
του Πάσχα, μαγείρε-
ψαν, έψησαν, έβαλαν 
μουσική και έγινε ένα 
γλέντι τρικούβερτο στο 
λιμανάκι της Νάουσας. 

Οι τρεις επαγγελματίες των εστιατορίων «Σιγή ιχθύος», «Ο 
Μάριος» και «Sark”, για πρώτη φορά φέτος, γιόρτασαν με τους 
συμπατριώτες τους την «Άνάσταση», ενώ οι τιμές τους ήταν 
πολύ χαμηλές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι σ’ 
αυτή τη διαφορετική γιορτή. Υπήρχε κοινό μενού με συγκεκρι-
μένη τιμή και πολλά κεράσματα. 

Τογλέντι ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι και διήρκεσε έως 
αργά το βράδυ.

Μουσική δωματίου
Στο πλαίσιο των μουσικών εκ-

δηλώσεων «Καλωσορίζουμε την 
Άνοιξη», η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. παρουσι-
άζει συναυλία μουσικής δωματίου 
για βιολί και πιάνο με έργα Mozart, 
Schubert και Dvorak, το Σάββατο 
28 Απριλίου στις 20:30 στον 
Αρχίλοχο.

Ερμηνεύουν στο βιολί ο Ανδρέ-
ας Χανιώτης και στο πιάνο η Κων-
σταντίνα Ανδρεάκου.

Πεζοπορία
Το Τμήμα Πεζοπορίας 

του ΧΟΝ θα πραγματοποι-
ήσει πεζοπορία το Σάβ-
βατο 28 Απριλίου στη 
διαδρομή Λεύκες (σημείο 
συνάντησης: Πλατεία 
Ηρώων) - Άγιοι Πάντες 
- Μαράθι - Λατομεία (μή-
κος διαδρομής: 12 χιλιό-
μετρα). Η πεζοπορία θα 
διαρκέσει 4 ώρες και θα 
ξεκινήσει στις 15.30.
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συνέχεια από σελ.1
Στο πλαίσιο αυτό, το Τοπικό Συμβούλιο, 

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 
του και έγινε ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε 
ομόφωνα και προτείνει:  

1) Τη συνέχιση της λειτουργίας του ξενώνα 
των Λευκών ως «Πολυχώρου Πολιτισμού», 
μέσα από την εμπεριστατωμένη διερεύνηση 
των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο 
Δήμο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις για 
την εξεύρεση ενός φορέα με εμπειρία, προϋ-
ποθέσεις και οικονομικές δυνατότητες, ώστε 
να μπορεί να υποστηρίζει  τις δραστηριότητές 
του, να οργανώνει εκδηλώσεις και να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στις δαπάνες για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και  τη ριζική ανακαίνισή του.

Ενός φορέα που να μπορεί να διαχειριστεί 
επ’ ωφελεία και των δύο συμβαλλομένων με-
ρών τον παραπάνω χώρο, ανοίγοντας νέους 
δρόμους και προοπτικές στη λειτουργία του, 
αναβαθμίζοντας τους στόχους και τις επιδιώ-
ξεις του ως ενός δυναμικού κέντρου διεθνούς 
ακτινοβολίας και οικουμενικής προσφοράς, 
συμβάλλοντας στην προβολή του Ελληνικού 
Πολιτισμού, των Ελληνικών γραμμάτων και 
στην τουριστική προβολή των Λευκών και της 
Πάρου γενικότερα.

2) Στη νέα σύμβαση συνεργασίας, που θα 
αφορά το πλαίσιο λειτουργίας του προανα-
φερόμενου « Πολυχώρου Πολιτισμού », με 
τον όποιο φορέα επιλεγεί, θα πρέπει μεταξύ 
άλλων να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά 
δεσμεύσεις και όροι όπως οι παρακάτω:

-Η αναγραφή ακριβούς διάρκειας της σύμ-
βασης συνεργασίας, με ρητή διατύπωση των 
προθέσεων τυχόν παράτασης. 

-Η δέσμευση του φορέα, ώστε οι φιλοξε-

νούμενοι στο χώρο αυτό, θα αναφέρουν στην 
μελλοντική έκδοση του έργου τους, ότι μέρος 
ή όλον αυτού πραγματοποιήθηκε κατά τη δι-
άρκεια της παραμονής τους εκεί.

-Η φροντίδα του φορέα για τον εμπλουτισμό 
υποχρεωτικά της βιβλιοθήκης του  «Πολυχώ-
ρου Πολιτισμού », αλλά και της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Πάρου.

-Η ουσιαστική συμβολή του φορέα σε ζητή-
ματα διαχείρισης του Ξενώνα, γραμματειακής 
υποστήριξης, ορθού προγραμματισμού, επι-
κοινωνίας με ενδιαφερόμενους και πάντοτε 
σε πλήρη επαφή και ενημέρωση του Δήμου 
Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ.

-Η ανάληψη από το φορέα της  υποχρέω-
σης, για τη διοργάνωση τριών (3) τουλάχιστον 
δημόσιων εκδηλώσεων στη Πάρο, μία εκ των 
οποίων στις Λεύκες, με οποιαδήποτε μορφή 
κρίνει πρόσφορη για τη διάδοση του πολιτι-
σμικού του έργου στο κοινό.

-Η κατοχύρωση της δυνατότητας και ο σα-
φής όσο και αναλυτικός ορισμός του πλαισίου 
συνδιαχείρισης του « Πολυχώρου Πολιτισμού 
», τόσο από το φορέα  που θα επιλεγεί όσο και 
από το Δήμο – ΚΔΕΠΑΠ (φιλοξενίες, διαχείρι-
ση χώρων κλπ.).

-Ο υποχρεωτικός προγραμματισμός δρά-
σεων, εκδηλώσεων και φιλοξενιών κατά το 
πρώτο δίμηνο κάθε έτους, καθώς και υποβο-
λή στο Δήμο Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ κατάστασης 
φιλοξενουμένων μελών, τριάντα (30) τουλάχι-
στον ημέρες πριν από την άφιξή τους, ώστε να 
γνωστοποιείται έγκαιρα στο Δήμο ο αριθμός 
των φιλοξενούμενων χρηστών στον Ξενώνα. 

Απαιτείται διασαφήνιση στη σύμβαση, εάν 
επιτρέπεται η χρήση του χώρου από συνωδά 
μέλη των φιλοξενουμένων, σύμφωνα πάντα 

με τα κριτήρια επιλογής από τον αρμόδιο φο-
ρέα

-Η σαφής  περιγραφή  στη σύμβαση συ-
νεργασίας,  των  βασικών προϋποθέσεων, 
βάσει των οποίων επιλέγεται από τον φορέα, 
ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για φιλοξε-
νία και διαμονή στο χώρο, (συμπεριλαμβανο-
μένης  τυχόν καταβολής  χρηματικού ποσού  
συμμετοχής του κ.λ.π.), δεδομένου η φιλοξε-
νία από το Δήμο παρέχεται δωρεάν.           

-Η υποχρέωση του φορέα να ενημερώνει 
λεπτομερώς τα μέλη του για την τήρηση του 
Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του χώ-
ρου, που θα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτη-
μα της σύμβασης συνεργασίας.

-Η συμμετοχή του φορέα τόσο στις ετήσιες 
δαπάνες για τη λειτουργία του χώρου (γενικά 
έξοδα κλπ.), όσο και στις δαπάνες συντήρησης 
και της ανακαίνισης  του κτιρίου.

-Η αναλυτική περιγραφή υποχρεώσεων, 
παροχών και συμμετοχής σε δαπάνες που θα 
αναλαμβάνει τόσο ο Δήμος όσο και ο επιλε-
γόμενος φορέας (παροχή υποδομών για τη 
στέγαση, κλινοσκεπάσματα, υπηρεσίες καθα-
ριότητας, παροχής ύδρευσης και ηλεκτροδό-
τησης, υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας και κάθε 
άλλο ηλεκτρονικού ή ψηφιακού μέσου, παρο-
χή γευμάτων κ.ο.κ.).

3) Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του προαναφερόμενου « Πολυχώρου 
Πολιτισμού », που θα αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτημα της σύμβασης παραχώρησής του 
και στον οποίον θα αποτυπώνονται μεταξύ 
άλλων θέματα που αφορούν τη διαμονή των 
φιλοξενουμένων, τις διαδικασίες αυτόνομης 
ενδιαίτησης και διατροφής τους, τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις τους, την ενημέρωσή 
τους για τη συνετή χρήση των εγκαταστάσεων 
του Ξενώνα, καθώς και οτιδήποτε άλλο ήθελε 
συμβάλλει στη σωστή και ομαλή λειτουργία 
του.

4) Προτείνει τον ορισμό τριμελούς επιτρο-
πής, καθώς και  του Προέδρου της, για τη πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης 
των όρων συνεργασίας και του κανονισμού 
εσωτερικής λειτουργίας του « Πολυχώρου 
Πολιτισμού», με τη συμμετοχή μέλους από 

την τοπική κοινωνία των Λευκών, το οποίο 
θα επιλέγεται από το Τοπικό Συμβούλιο των 
Λευκών. 

Η επιτροπή αυτή θα βρίσκεται σε συνε-
χή επαφή και συνεργασία τόσο με τους δύο 
συμβαλλόμενους (Δήμο Πάρου – ΚΔΕΠΑΠ 
και Φορέα), όσο και με τους εκάστοτε φιλοξε-
νούμενους και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 
προσπάθεια επαφής τους με τις Λεύκες και 
την Πάρο γενικότερα. 

Θα συντονίζει τις διαδικασίες, για την άμεση 
και έγκυρη γνωστοποίηση και προβολή  όσων 
λαμβάνουν χώρα στο χώρο, καθώς και την 
επικοινωνία και ενημέρωση των δημοτών με 
στόχο τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχι-
κότητα τους σε δράσεις και εκδηλώσεις. 

Θα παρακολουθεί  και θα καταγράφει τυχόν 
ανάγκες και προβλήματα, θα ενημερώνει σχε-
τικά τα συμβαλλόμενα μέλη για την επίλυση 
τους και θα εισηγείται πολιτικές για περαιτέρω 
ανάπτυξη του Ξενώνα- Πολυχώρου Πολιτι-
σμού.

5) Προτείνει και ζητά την ανάληψη δέσμευ-
σης από το Δήμο, για τη ριζική ανακαίνιση του 
Ξενώνα, μέσα από την ένταξή του σε χρημα-
τοδοτικά προγράμματα ή την ενεργό συμμε-
τοχή του φορέα, με τον οποίον θα υπογραφεί 
σύμβαση ή άλλως, σαν μια μορφή ανταπόδο-
σης προς την τοπική κοινότητα των Λευκών 
και τους κατοίκους της.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία, η άμε-
ση εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκα-
τάστασης και ευπρεπισμού των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα, ιδιαίτε-
ρα εκείνων που χρησιμοποιούνται ως χώροι 
εστίασης από τους φιλοξενουμένους, τουλά-
χιστον στο βαθμό που να  εξασφαλίζεται προς 
το παρόν η αξιοπρεπής εμφάνιση του Ξενώνα 
όσο και η ασφαλής διαμονή σ’ αυτόν.

6) Προτείνει την υποχρεωτική συμμετοχή 
μελών από την τοπική κοινωνία των Λευ-
κών, στην επιτροπή που  θα οριστεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, για τη διερεύνηση των 
προτάσεων και τις διαπραγματεύσεις, που θα 
γίνουν με τους ενδιαφερόμενους φορείς, για 
την ολοκλήρωση της τελικής πρότασης προς 
αυτό (Δ.Σ.),σχετικά με  λήψη της οριστικής 
απόφασης.

Με χαρά σας ανακοινώνω οτι από 01/05/2012 αναλαµβά-
νω τα καθήκοντα του Γενικού ∆ιευθυντού της εταιρείας 
NEON ENERGY που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πράσινης ενέργειας και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, σε Ελλάδα, Γερµανία, Ιταλία, Κύπρο και 
Βουλγαρία.
    
Η µόνιµη έδρα της προσωπικής και οικογενειακής µου 

ζωής, συνεχίζει να είναι η Πάρος, όπου θα ευρίσκοµαι κάθε Σαββατοκύρια-
κο.
    
Η κτηµατοµεσιτική µου εταιρεία All Star αναστέλλει την λειτουργία της. Πλην 
όµως, οι συνεργάτες µου συνεχίζουν την δραστηριότητά τους και παραµέ-
νουν στη διάθεσή σας.
  

Ευχαριστώ,
Με εκτίµηση στους συµπολίτες µου,

∆ηµήτρης Μέξης

NEON ENERGY
Τηλ.: 210 28 37 000

e-mail: dmexis@neonenergy.gr

Πολυχώρος Πολιτισμού
με όρους και προϋποθέσεις

Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Λευκών για το Σπίτι της Λογοτεχνίας

ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟ

Μαζί  μπορούμε

Παναγιώτης  Ρήγας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π Α Σ Ο Κ

Αυτοδύναμη Ελλάδα

Οι Έλληνες αγωνιζόμαστε και θα πετύχουμε
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Προεκλογικές δεσμεύσεις για τον ΦΠΑ
Τις θέσεις τους για τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, έγκαιρα και πάντως πριν τις 

εκλογές της 6ης Μαΐου, ζητούν από τους κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Αντώνη Σαμαρά οι Περιφε-
ρειάρχες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. 

Με κοινή τους επιστολή, οι κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και Νάσος Γιακαλής επανέρχονται στο αίτη-
μά τους για συνάντηση με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, διαβιβάζο-
ντας ταυτόχρονα το πλαίσιο θέσεων των φορέων του Αιγαίου. 

Στηρίξτε το ντόπιο δυναμικό
Επανέρχεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης στην έκκλησή του προς 
τους επιχειρηματίες και κυρίως προς τους ξενοδόχους των νησιών μας, να προσλαμβάνουν 
κατά προτεραιότητα το ντόπιο εργατικό δυναμικό, συναισθανόμενοι και αυτοί τη δύσκολη 
συγκυρία που διέρχεται η χώρα, κυρίως όμως τα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλές οικογένειες της περιοχής μας, κυρίως αυτό της 
ανεργίας, άρα και της ανασφάλειας. 

Η νέα παρέμβαση του κ. Μαχαιρίδη γίνεται μία μόλις μέρα μετά την έκκληση που απηύθυνε 
χθες, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, έχοντας γίνει σήμερα αποδέκτης έντονης διαμαρτυ-
ρίας του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, που διαπιστώνει και καταγγέλλει περιπτώσεις ξενοδόχων 
που προσλαμβάνουν προσωπικό, χωρίς αυτό να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για νόμιμη 
απασχόληση. 

Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας οι αθλητές του ΝΟΑ

Μεγάλη επιτυχία ...κόντρα στον καιρό
Ο Ναυτικός Ομιλος Αντιπάρου ξεπερνώντας 

όλες τις δυσκολίες της μοναχικής του πορείας 
και κόντρα στο αρνητικό κλίμα της χώρας μας, 
καταφέρνει και κάνει αισθητή την παρουσία του 
σε όλους σχεδόν τους επίσημους αγώνες της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, καθώς και στα Πανελ-
λήνια Πρωταθλήματα Ιστιοπλοΐας που διοργα-
νώνει η  Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Με  αποστολή 11 αθλητών συμμετείχε στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκα-
φών τύπου οptimist Ν. Αιγαίου, που έγινε στις 
εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Μήλου στο λιμάνι του 
Αδάμαντα στο νησί της Μήλου στις 31/03 – 
01/04/2012. Η αποστολή της Αντιπάρου ήταν 
από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες και αυτό έγινε η αφορμή, οι γονείς που συνόδεψαν 
την αποστολή, να γίνουν δέκτες συγχαρητηρίων.

Οι ασθενείς άνεμοι, ειδικά  της πρώτης ημέρας των αγώνων δυσκόλεψαν τους μικρούς αθλη-
τές, οι οποίοι τα πήγαν πολύ καλύτερα την επόμενη ημέρα. Τα αποτελέσματα είναι:

Μπούμπας  Σπύρος   5ος  στα αγόρια και 10ος  στη γενική
τριανταφύλλου  Άρτεμις  7η  στα κορίτσια και 14η στη γενική
Καλάργυρος  Μιχάλης  9ος στα αγόρια και 17ος στη γενική
Φαρούπος  Ι. Δημήτρης 11ος  στα αγόρια  και 21ος  στη γενική
Δανιηλίδης  Γιάννης  16ος στα αγόρια  και  26ος  στη γενική
Φαρούπος  Α. Δημήτρης  21ος στα αγόρια και 32ος στη γενική 
Φαρούπος  Πέτρος  24ος στα αγόρια και 36ος στη γενική
Απόκοτος Νίκος  32ος  στα αγόρια και 46ος στη γενική
τσιμπίδης Ορφέας  43ος στα αγόρια και 61ος στη γενική
Φαρούπου  Μαρία  19η στα κορίτσια και 67η στη γενική
Σφαλαγκάκος  Γιώργος  58ος στα αγόρια και 79ος στη γενική.
Μετά τα αποτελέσματα των αγώνων θα συμμετέχει ο αθλητής του ομίλου,  Μπούμπας  Σπύ-

ρος στους αγώνες πρόκρισης για την Εθνική Ομάδα optimist για το 2013 που θα γίνουν στις 
εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Βουλιαγμένης  στις 17 – 21/04/2012. Τις ίδιες ημέρες θα λάβει μέρος 
ο αθλητής του ομίλου Μπούμπας Ιωάννης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών 
τύπου Laser στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο Φαληρικό Δέλτα .

Να σημειωθεί, ότι ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου συμμετείχε  πρώτη φορά και στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών 420 που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Πάρου στις 08 
– 11/04/2012 με την αθλήτρια του , Τριανταφύλλου  Αντωνία,  η οποία συνεργάζεται  (μεικτό 
πλήρωμα) με την αθλήτρια του Ν.Ο. Πάρου  Γκόκα Φιλίππα. Οι δύο αθλήτριες , στην παρθενική 
τους εμφάνιση, τερμάτισαν 10ες  στην κατηγορία των νεανίδων και 35ες στην γενική κατάταξη 
των αγώνων. 

Η επόμενη αποστολή του ΝΟΑ θα είναι τον  Ιούνιο στην Ιτέα όπου θα πραγματοποιηθεί το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  optimist και το Πανελλήνιο  Κύπελλο  11χρονων  αθλητών.     

Πρόκριση Εθνικής OPTIMIST
Άλλη μία διάκριση για τον ΝΟΠ από τον αθλητή Πατέλη Νικόλα, 

ο οποίος τερμάτισε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης για την πρό-
κριση στην Εθνική ομάδα 2012. 

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε με πέντε αθλητές στον αγώνα 
πρόκρισης Εθνικής ομάδας κατηγορίας σκαφών Οptimist 2012, που 
διεξήχθη από 16 έως 21 Απριλίου 2012 στον όρμο Βουλιαγμένης. Η 
συμμετοχή των καλύτερων αθλητών από όλη την Ελλάδα, στον αγώ-
να πρόκρισης για την εθνική ομάδα, ανέβασε το επίπεδο των αγώνων 
πολύ υψηλά. Έγιναν όλες οι προγραμματισμένες κούρσες (8), με όλες 
τις καιρικές συνθήκες από μπουνάτσα έως δυνατό αέρα.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
•3η θέση Πατέλης Νικόλαος •23η θέση Γκόκα Κατερίνα •38η  θέση Θεοχαρίδη Βενετία • 64η 

θέση  Σκιαδά Κατερίνα •73η θέση Δαφερέρας Γιώργος.
Τα αποτελέσματα στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα OPTIMIST Νήσων Αιγαίου στην Μήλο από 

30 Μαρτίου έως 01 Απριλίου 2012 και στο οποίο συμμετείχαν 16 αθλητές έχουν ως εξής: 
• 1η θέση Πατέλης Νικόλας  •3η θέση Γκόκα Κατερίνα  • 4η θέση Θεοχαρίδη Βενετία  •7η 

θέση Σκιαδά Κατερίνα  •8η θέση Μαλατέστα Πωλίνα • 23η θέση Μπομποτάς Χρήστος •28η θέση 
Δαφερέρας Γιώργος •30η θέση Μπρούσης Βίκτωρ • 34η θέση Τσάμπουρα Κυριακή •38η θέση 
Μουρλάς Ντίνος •43η θέση Μανιώτης Ιάσωνας •50η θέση Κατσανρδής Αλέξανδρος •64η θέση 
Λεφάκης Γιώργος •66η θέση Μυτιλιναίος Ανδρέας •68η θέση Θεοχαρίδης Αντώνης • 78η θέση 
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος.

Πρωταθλητής Ελλάδας 
ο Μάριος Σκιαδάς

Πρωταθλητής Ελλάδος στο 
παιδικό πρωτάθλημα μπάσκετ με 
τον Γ.Σ.Σ Πανιώνιο αναδείχτηκε  ο 
μέχρι πρότινος παίκτης του Μαρ-
πησσαικού Σκιαδάς Μάριος. 

Ο 15χρόνος ταλαντούχος 
αθλητής του Μαρπησσαϊκού 
αναγκάστηκε πριν από 1 χρόνο 
να μετοικήσει στην Αθήνα και 
συγκεκριμένα στην ομάδα του 
Πανιωνίου, αφού οι συνθήκες 
στο νησί μας δεν του επέτρεπαν να αθληθεί 
όπως θα έπρεπε και να αναδείξει το ταλέντο 
του. Η έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου δεν 
δίνει το δικαίωμα σε πολλά παιδιά με ταλέντο 
να μπορέσουν να ασχοληθούν με το άθλημα 
που αγαπούν.

Καλή αρχή!

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο Ο.Α. Πά-
ρου συμμετείχε σε Πανελλαδικό πρωτάθλημα 
Junior του Τέννις. 

Συγκεκριμένα 5 αθλητές του ομίλου από όλες 
τις κατηγορίες, συνοδεία του προπονητή τους, 
πήραν μέρος  στο 3ο Πανελλαδικό πρωτάθλημα 
Junior που διοργανώθηκε στον Ο.Α. Ηρακλεί-
ου. Για ακόμα μία φορά η συμμετοχή των αθλη-
τών ήταν πολλά υποσχόμενη, καθώς στάθηκαν 
άξια μέσα σε όλους τους αγώνες.

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!



ΑΚΟΥ..."ΠΡΑΓΜΑΤΑ"!

Τι σημαίνει concept store; Φαντασία, ποικιλία, γούστο. Όταν σε ένα, μόλις, 
μαγαζί μπορείς να βρεις από έπιπλα, φωτιστικά και σερβίτσια, μέχρι 
γυναικεία αξεσουάρ, κοσμήματα και είδη δώρου είσαι σε ένα concept 
store. Και όταν σε αυτό βρίσκεις μία συλλογή των παραπάνω, επιλεγμένη 
αποκλειστικά con gusto, βρίσκεσαι στα "Πράγματα", στον Αρχίλοχο της 
Πάρου! Πηγαίνοντας προς τα χωριά, από τη Νάουσα, κάντε μία στάση και 
επισκεφθείτε το μοναδικό, για τα δεδομένα του νησιού, χώρο! Θα νομίσετε 
ότι βρίσκεστε σε έκθεση - γκαλερί μοντέρνας τέχνης! Χαζέψτε, ζηλέψτε και 
αποκτήστε πρωτότυπα και καλαίσθητα αντικείμενα για το σπίτι και για εσάς. 
Αν πρόκειται να παντρευτείτε και δεν έχετε αποφασίσει ακόμη πού θα κάνετε 
τη λίστα γάμου σας, τα "Πράγματα" σας περιμένουν να σας αποδείξουν ότι 
χρηστικότητα, πρωτοτυπία, ποιότητα και φινέτσα όχι μόνο συνυπάρχουν στα 
καθημερινά αντικείμενα, αλλά και ότι αυτή η συνύπαρξη είναι που μπορεί 
να κάνει το χώρο μας και τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη. Επισκεφθείτε το site 
του καταστήματος στο ίντερνετ και πάρετε μία γεύση!
www.pragmataconceptstore.com, Αρχίλοχος, 2284028198

ΔΙΩΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε η εμπιστοσύνη 
στα δημόσια ασφαλιστικά μας ταμεία μειώνεται. 

Εάν αποφασίσετε να στραφείτε στην ιδιωτική 
ασφάλιση προκειμένου να εξασφαλίσετε κάποιες 

παροχές, η κυρία Γεωργία Σπανοπούλου και το 
δίκτυο των συνεργατών της προσφέρει πακέτα 

ασφαλιστικά για κάθε τσέπη και ανάγκη. Συνερ-
γάζονται με μια σειρά ασφαλιστικές εταιρίες κα-

λύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλειών, υγείας, 
αυτοκινήτου, σκάφους, κατοικίας και επιχείρησης. 
Ενδεικτικά: Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη νοσηλεί-

ας σε όλα τα νοσοκομεία Ελλάδας & εξωτερικού 
για παιδιά 0-15 ετών, με ετήσιο κόστος 199 ευρώ! 

Ρωτήστε για το δικό σας πακέτο! Επενδύστε στην 
ασφάλειά σας ή της περιουσίας σας και αφήστε 

την ανασφάλεια έξω από δική σας ζωή.
Παροικία, 2284022802, 27241

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριο-
ποιούνται στις κατασκευές και τοποθετήσεις 

ειδών σκίασης είναι ο κ. Β. Πέτσας, ο οποίος 
φροντίζει να ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό 

πελάτη! Ειδικότητά του οι τέντες και σκοπός 
του η κάλυψη όλων των αναγκών, με τέντες 

παντός τύπου, ειδικές κατασκευές και υφάσματα 
όλων των τύπων και εταιριών. Αν φτιάχνετε το 
σπίτι ή την επιχείρησή σας, κάνετε ανακαίνιση 
ή εξοπλίζετε το νέο σας κτήριο, απευθυνθείτε 

στον καλύτερο! Αλουμινένιες πέργκολες, επαγ-
γελματικές ομπρέλες, πτυσσόμενες τζαμαρίες 

και αυτοματισμοί σε απίθανα σχέδια και άριστη 
ποιότητα. Η καλαισθησία και η λειτουργικότητα 

πάνε πακέτο, η ποιότητα και οι σωστές τιμές, 
επίσης! Κάθε προϊόν που θα σας προτείνει ο κ. 

Πέτσας θα ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας 
ανάγκες και το δικό σας στυλ και θα έχετε την 
εγγύηση ότι έχετε κάνει την πιο συμφέρουσα 

αγορά! Ενημερωθείτε σήμερα και πάρτε τη δική 
σας προσφορά, για να μπορείτε να απολαμβάνε-

τε άνετα τον ήλιο, μέσα από την προστασία της 
σκιάς και της δροσιάς που προσφέρει μία τέντα 

άριστων προδιαγραφών!
2284022522, 6944 959714

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ

Τα παιδία παίζει, αλλά παίζουν με τα σωστά παιχνίδια; Η επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού 
με βάση κριτήρια όπως η ηλικία του παιδιού, το φύλο του, τα ενδιαφέροντά του και λοιπά είναι 
πολύ σημαντική, καθώς το παιχνίδι είναι η πρώτη πηγή μάθησης και εξοικείωσης με τον κόσμο 
των "μεγάλων". Ο Αποστόλης στο παιχνιδάδικό του, το "Felix", στον περιφερειακό της Νάουσας, 
γνωρίζει πολύ καλά ότι σε κάθε παιδί ταιριάζει διαφορετικό παιχνίδι και, προσπαθώντας να 
καλύψει όλα τα γούστα, έφτιαξε έναν πανέμορφο και πολύχρωμο χώρο, με άπειρα παιχνίδια! 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια, φαντασίας, κούκλες, μαριονέτες, επιτραπέζια, βιβλία, σπαθιά, ό,τι κι αν 
φανταστεί το παιδικό μυαλό, βρίσκεται στο "Felix". Μία γκάμα από παιχνίδια για τους πιο μικρούς 
μας, για τα βρέφη, ακίνδυνα, ποιοτικά μέχρι και τους πιο μεγάλους, ειδικά δώρα και μοναδικά. 
Πάρτε τα δώρα των γενεθλίων τους από το "Felix". Ή απλώς σταματήστε, μπείτε μέσα και χαρίστε 
κάτι στον εαυτό σας, ή διαλέξτε κάτι ειδικά για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα παιδία παίζει, και 
οι μεγάλοι, όμως δεν πάνε πίσω! Περιφερειακός Νάουσας, 2284052019

ΣΑΝ ΚΟΡΗ ΟΦθΑΛΜΟΥ!

Το αντιηλιακό μας το πήραμε, τα γυαλιά μας; Μόδα και υγεία, τα 
γυαλιά ηλίου αποτελούν απαραίτητο αξεσουάρ, ιδίως τους μήνες 
που διανύουμε και αυτούς που θα έρθουν. Στο κατάστημα της 
Αλεξίας Καλαποδά "Υπερόραση" μπορείτε να διαλέξετε τα γυαλιά 
ηλίου που ταιριάζουν ακριβώς στο πρόσωπό σας, μέσα από μία 
μεγάλη συλλογή από σχέδια, χρώματα και επώνυμες μάρκες. Το 
ίδιο ισχύει και για τα γυαλιά οράσεως, καθώς για κάποιους από 
εμάς η συμβίωση μαζί τους είναι αναγκαστική, καλό είναι, λοιπόν, 
να τα πηγαίνουμε καλά μεταξύ μας! Η σωστή συμβουλή και η 
εμπειρία του οπτικού είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο να βρούμε τα 
τέλεια γυαλιά, γι' αυτό και στην "Υπερόραση" βρίσκετε πάντα ό,τι 
ζητάτε. Με το μεράκι και τον επαγγελματισμό των ιδιοκτητών, 
δημιουργήθηκε το δεύτερο κατάστημά τους, στη Νάουσα, στον 
Αγ. Γιάννη το Θεολόγο, το οποίο είναι και το μοναδικό που μένει 
ανοιχτό, στην περιοχή, και το χειμώνα. Βρείτε το σκελετό που σας 
ταιριάζει, σήμερα κι όλας, και θα έχετε το ζευγάρι σας έτοιμο σε 
μία, μόλις, ώρα! Φυσικά, μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τους 
φακούς επαφής σας ή το υγρό καθαρισμού από την "Υπερόρα-
ση", το πιο ενημερωμένο και μοντέρνο κατάστημα στο χώρο της 
όρασης! Παροικία (Zωοδ.Πηγή), 22840 22211
Νάουσα, 22840 52463 & 6974436586

Archilohos, Paros • T: 22840 28198
E: pragmataparos@gmail.com
W: www.pragmataconceptstore.com

ΕΠΙΠΛΟ • ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ • ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΔΩΡΑ • ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ Κ ΑΛΑΠΟΔ Α
Πτυχιούχος Οπτικός - Οπτομέτρης

Optician -  Optometrist
ΠΛ. ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ 84400

Τηλ.: 22840 22211 / 6974436586
email:  uperorasi@gmail.com

ΤΕΝΤΕΣ
ΑΛΟΥΜΙNEΝΙΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ  ·  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
«ΠΑΝΚΥΚΛΑΔΙΚΗ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ, κιν.: 6944 959714
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Περιφερ. Παροικίας, ΠΑΡΟΣ
τηλ.: 22840 22522 • e-mail: petsas1971@yahoo.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΤΗΛ.: 22810 31003

Παροικία Πάρου  |  τ: 22840 22802, 27241  |  f: 22840 23102  |  e: georgiaspanop@yahoo.gr

¦Ä°ºÆÃÄ¶¹Ã
°ª¼°¤¶¹¿Á

ª¦°ÁÃ¦ÃË¤ÃË ¡¶¿Ä¡¹° & ªËÁ¶Ä¡°Æ¶ª
¢¶ËÆ¶Ä¸¡ÃË ªÆ¶¤¤° – ª¹¼Á°¹ÃË ¼ÄÃª¿

• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη νοσηλείας σε όλα τα νοσοκοµεία Ελλάδας & εξωτερικού, για παιδιά 0-15 ετών, µε ετήσιο κόστος 199€

• Ολοκληρωµένη
   κάλυψη Υγείας

• Ενδεικτικό µηνιαίο κόστος:  παιδιά από 24€  • έως 30 ετών από 26€ • άνω των 45 ετών από 45€

Ë¡¶¹°ª HEALTH °ËÆÃº¹Á¸ÆÃË CAR ªº°¼ÃËª BOAT º°ÆÃ¹º¹°ª HOME ¶¦¹Ì¶¹Ä¸ª¸ª BUSINESS

ιατρικές επισκέψεις (10-15) για κάθε µέλος, ετήσιο check-up,
απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις, παροχές µητρότητας, ελεύθερη επιλογή νοσοκοµείου,
αεροµεταφορά µε δικά µας ελικόπτερα, απεριόριστη κάλυψη σε Ελλάδα & εξωτερικό

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.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗτΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Υπαπαντή, πωλεί-
ται διαμέρισμα 56 τμ., 2003, 
3ος, διαμπερές, πεζόδρομος 
με δέντρα, ήσυχη γειτονιά, 
βεράντες, τέντες, σήτες, διπλά 
τζάμια, αυτόνομη θέρμανση, η-
λιακός, πόρτα ασφαλείας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ. 6977677391 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται παλαιά 
παραδοσιακή οικία, εντός σχε-
δίου, κατοικήσιμη, 50 τμ. και 50 
τμ. όροφος. Τηλ: 6944856105, 
e-mail: info@gr8homes.gr , 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, Αγ. Ανάργυροι, 
δίπλα στη θάλασσα, 760 τμ., δι-
όροφη μονοκατοικία, σχεδίου, 
Χωρίζεται και σε δύο κατοικί-
ες. Τηλ: 6944856105, e-mail: 
info@gr8homes.gr , www.
gr8homes.gr

ΑΛΥΚΗ πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, 
πέργολες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, κα-
λοριφέρ, air condition, θέα, 
ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 τ.μ., 
2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τιμή 
245.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από ι-
διώτη, μια μεζονέτα 150 τμ., 
με 3 κρεβατοκάμαρες, ένα 
διαμέρισμα 66 τμ., με 2 κρεβα-
τοκάμαρες και δυο οικίες 39 τμ. 
& 46 τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτόνομη, 
ντουλάπια κουζίνας και κρεβα-
τοκάμαρας. 100 μέτρα από την 
κεντρική παραλία της Αλυκής. 
Τηλ.: 6932901931

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

ΕΛΗτΑΣ οικία 98τ.μ. 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια,  
τζακούσι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα 
του λιμανιού και ηλιοβασιλέ-
ματος. 175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥτΑΚΟΥ οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ Έκπτωση στα  
μετρητά  ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ μονοκα-
τοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, 
σαλόνι με τζάκι, καλοριφέρ, 
ενδοδαπέδιο σύστημα, κτήμα 
1800τ.μ. με 10 ελιές, αμπέλι, 
οπωροφόρα, βεράντες, πέρ-
γολες. 120.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΡΕτΙΡΕ 100 τμ, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι – 
κουζίνα, μπάνιο, wc, 2 θέσεις 
πάρκινγκ σε υπόγειο γκαράζ, 
μεγάλες βεράντες, 8ος όροφος, 
απεριόριστη θέα Φιλοπάππου 
– Ακρόπολη – Πειραιά. Διεύθ: 
Αετίωνος 15-17, Ν. Κόσμος. Τι-
μή: 320.000. Τηλ.: 6932852126  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ     
& ΑΓΡΟτΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, Αγ. Ανάργυροι, δί-
πλα στη θάλασσα, 300 τμ., 

εντός σχεδίου, άδεια για τρεις 
μεζονέτες. Τηλ: 6944856105, 
e-mail: info@gr8homes.gr , 
www.gr8homes.gr 

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 75.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά.  
Τηλ. 6932285768 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗτΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 65τμ., επιπλωμένο, εκ-
πληκτική θεά.  Για σεζόν ή για 
όλο το χρόνο. Τηλ. 6937241430, 
6936642475  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται studio 
τρίκλινο, Μάιος – Σεπτέμβριος, 
τιμή 2.800 €. Τηλ: 6944856105, 
e-mail: info@gr8homes.gr 

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

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

6973304112.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑτΑ, ενοι-
κιάζεται οικία ισόγειο 120τ.μ. 
με 3 υ/δ, κουζίνα με τζάκι σα-
λόνι & 1 w.c. Τηλ.: 6975065776. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται οικία, 
κατάλληλη και για επαγγελμα-
τική χρήση, 120 τμ., δίπλα από 
ξενοδοχείο «ΓΑΛΗΝΟΣ». Τηλ.: 
2284024391, 6944526311 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα 50,80,100,200τμ. 
Επίσης ενοικιάζεται οι-
κία στις Κολυμπήθρες. 
Τηλ:6977074008.

τΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 40 τμ., ισόγειο, 
με ένα υπνοδωμάτιο και air-
condition. Πέτρινο, του 2009, 
σε οικόπεδο 9 στρεμμάτων, ε-
πιπλωμένη ή μη. Με θέα Νάξο. 
Με σεζόν ή όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6932233031 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα, 66 τετραγωνικά, 
δυο κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, τζάκι, καλορι-
φέρ, 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, ενοικιάζεται 
κατάστημα 225 τμ. ισόγειο και 
120 τμ. υπόγειο. Ενοικιάζεται 
και τμηματικά. Τηλ:6977618527 
& 6978085886.

ΠΑτΟΥΜΕΝΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα ή δυάρι επιπλω-
μένο με ψυγείο, κουζίνα,T.V, 
κλιματισμό, απεριόριστη θέα 
και κήπο, για μήνα ή σεζόν. 
Τ:6948506456. 

ΣΑΝτΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται 
βίλλα με 4 υπνοδωμάτια. Τηλ: 
6944856105, e-mail: info@
gr8homes.gr 

ΣΑΝτΑ ΜΑΡΙΑ, Πάρος, ενοι-
κιάζονται επιπλωμένα εξοχικά 
δίχωρα, για σεζόν.
Τηλ.:6978333147 & 22840 
53381  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑτΑΣ-
τΗΜΑτΟΣ (VICKO) 
πωλείται, βιτρίνες με καθρέ-
πτες και κρύσταλλα, ράφια, 
σταντ προβολής, επιφάνειες για 
κρεμαστά αντικείμενα κ.λ.π. (ό-
λα μαζί ή μεμονωμένα) σε τιμή 
ευκαιρίας. Τηλ. : 6984048498, 
2284024685 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», στην 
παραλία της Παροικίας (πλα-

τεία Βεντουρή) πωλείται.Τηλ.: 
6974960256, 2284024664  

τΟ ΚΑτΑΣτΗΜΑ ΠΑΙ-
ΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑτΩΝ 
“CROCODILINO” πωλείται. Τι-
μή 25.000 €. Τηλ: 2284022706, 
6977845488  

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

ΨΗτΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑ-
τΖΙΔΙΚΟ πωλείται, στην 
παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗτΟΠΩΛΕΙΟ 
– ΣΟΥΒΛΑτΖΙΔΙΚΟ, πωλείται 
στην Χρυσή Ακτή, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα στη 
στάση του λεωφορείου. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6933393691

ΑΥτΟΜΑτΟΣ ΠΩΛΗτΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη κα-
τάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ            

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
με μεγάλη πείρα στη φύλαξη η-
λικιωμένων ζητάει εργασία για 
φύλαξη των. Τηλ.: 6995794389.

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑτΑ, 
παραδίδονται από καθηγήτρια, 
κάτοχο επάρκειας, με σπουδές 
στην Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

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

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗτΗΣΗ                              

ΜΑΓΕΙΡΑΣ-ΨΗΣτΗΣ ζη-
τείται, με γνώση στη διεθνή 
κουζίνα, για εργασία σε ξενο-
δοχειακή μονάδα στην Πάρο. 
Τηλ. 6936906559 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ενοικιαζόμε-
να δωμάτια ζητείται, για σεζόν, 
στο Δρυό. Απαραίτητα προ-
σόντα 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) μπουφε-
τζού σερβιτόρα για το Pool Bar 
(απαραίτητη γνώση αγγλικών), 
τηλ. επικοινωνίας 6945191585 
(9.00-14.00 & 18.00-21.00)

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΒΑΛΙτΣΑΚΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩτΟ 
πωλείται, πλήρως εξοπλισμένο 
για μανικιούρ-πεντικιούρ, σε 
καλή κατάσταση, με ελάχιστη 
χρήση του εξοπλισμού (τροχός 
– λίμες κτλ.). Τηλ. 6948701070 

aIR-CONDITION FUJITsU 
R-410a πωλείται, 36.000 
BTU (κασέτα οροφής) για ε-
παγγελματικό χώρο, σχεδόν 
αμεταχείριστο. Τιμή  1.750,00 
€. Τηλ.:  6984048498

sCaNIa 143 πωλείται, μοντέ-
λο ’87, 420 άλογα, τριαξονικό 
με 2 άξονες πίσω, καζάνι σι-
δερένιο, 18.000 λίτρα, έτοιμο 
για οποιαδήποτε χρήση. Τιμή 
συζητήσιμη.
Τηλ. 6977590100 

MeRCeDes eLegaNT 1800 
κυβικά, μοντέλο 2006 α-
πό το εργοστάσιο, το 2007 
στην Ελλάδα, αυτόματο, 
σειριακό, με αισθητήρες παρ-
καρίσματος φρεναρίσματος, 
πλούσιο εξοπλισμό, 35000χλμ, 
ατρακάριστο, τιμή προσιτή. 
Τηλ: 6973003391

ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ πωλείται, 
μήκους 4,40 μ, με μηχανή 
mercury  10 ίππων (η μηχανή 
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. 

¦¿¤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

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€

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου

Γύρισε σελίδα στο μέλλον… 
Περίπου 100 αγρότες ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ 
και παραβρέθηκαν στην ιδρυτική συνέλευση 
του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου» που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της την Τετάρτη 
18 Απριλίου.

Στην ιδρυτική συνέλευση εγκρίθηκαν:
Το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου. Το σχέδιο συγχώνευσης Συνεταιρισμών 
και Ένωσης. Το σχέδιο εξυγίανσης του «Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Πάρου», όπως αυτό αναλύθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου (δημο-
σιεύτηκε στη ΦτΠ ), του προέδρου της Ένωσης Νίκου Τσιγώνια, αλλά και του διευθυντή της 
Αλέξη Γκόκα και που ουσιαστικά πρόκειται για την συμφωνία διαγραφής των χρεών προς την 
ΑΤΕ με την παραχώρηση συγκεκριμένων κτιρίων.

Ο ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ένωσης. Αμέσως μετά την έγκριση του νέου καταστατικού από το Ειρηνοδικείο θα ορισθεί και 
η ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Υπογραφή Χατζημιχάλη
για το Γ.Π.Σ. Πάρου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Φώτη Χα-
τζημιχάλη, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πάρου, το οποίο ρυθμίζει τη 
χωροταξική τακτοποίηση και την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών καθώς και των χρή-
σεων γης του νησιού, έχοντας λάβει υπόψιν την επιτακτική ανάγκη προστασίας του φυσικού 
και οικιστικού περιβάλλοντος της Πάρου. Λίγο καιρό πριν, το ΓΠΣ είχε εγκριθεί από το ΣΧΟΠ. 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, που αναμένεται άμεσα.

Με την έγκριση του επιτυγχάνεται η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην οικιστική ανάπτυξη, 
τις χρήσεις γης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας οργανώνει τριήμερο 
δράσεων στην Πάρο με θέμα: “Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα”.

Το τριήμερο ενημέρωσης που ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Απριλίου και ολοκληρώνεται το Σάβ-
βατο 28 Απριλίου περιλαμβάνει επισκέψεις  στα σχολεία του νησιού, περίπτερο ενημέρωσης 
σε κεντρικό σημείο της Παροικιάς και διανομή ενημερωτικού υλικού στα μαγαζιά της Πάρου. 
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
A P R I L

26 Apr, 8.30pm, Opening of group exhibition 
(Titika Koufovasili, Vasiliki Bisbikou, Amalia 
Ferentinou, Magia Fioretou, Santina Halavazi, 
Dimitra Hanioti) at the Teacher's House 
(former 3rd nursery school of Paroikia, next 
door to the Franco Monastery). Duration 26/4-
5/5, daily 7-10pm.

27-30 Apr, Mindful Mediation workshop with 
Micky Lichtenstein at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840 28882, www.taos-greece.com
27 Apr, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop (English & Greek) for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa. 
Info: Vicki on 694-484-0089.

27, 29 & 30 Apr, 8.30pm, Theatrical 
production by the Marpissa Women's 
Association and AMES Marpissaikou "Μπαμπά 
μην ξαναπεθάνεις  Παρασκευή" by Alexandros 
Rigas & Dimitris Apostolou at the Agrotoleschi 
Hall, Marpissa.  Additional performances on 
12 & 13 May. Info: Irini 694-518-6978.  

28 Apr, 3.30pm, XON FolkDance Group of 
Naoussa hike from Lefkes (meet at Plateia 
Iroon square) to Agii Pantes - Marathi - 
Quarries, a total of 12km. Hike lasts 4 hours, 
for adults. Hike leader: Maria Panteleou. 
Participants should arrange for transport at the 
beginning and at the end of the route and bring 
a 1.5lt bottle of water, cookies or a banana in 
a small backpack. Wear comfortable clothes, 
sports shoes and sun lotion. Last meal - 3 
hours before start. In case of rain, the hike is 
postponed. Info: 697-475-7611.
 
28 Apr, 8.30pm, Concert with Konstantina 
Andreakou (piano) and Andreas Haniotis 
(violin) at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Info: Giorgos  694-484-5372, http://www.
archilochos.gr

29 Apr-5 May, Yoga workshop with Oona 
Giesen in Alyki. Info: 697-935-1951, www.
yoga-paros.com
 
29 Apr, 10am, the Marpissa Women's 
Association and the Community of Marpissa 
are participating in the "Let's Do it Greece" 
campaign to clean up all of Greece. Everyone 
is welcome to join in and help out in the areas 

of Piso Livadi, Logaras, Punda, Mesada, New 
Golden Beach, Golden Beach and Drios. Two 
teams, one starting at Drios beach  and one 
at Piso Livadi. Info: Irini 694-518-6978, http://
www.letsdoitgreece.org

29 & 30 Apr, 9.15pm, Theatrical production 
of comedy  'To Tavli'  (Backgammon) by 
Dimitris Kehaidis, directed and performed by 
Nikos  Orfanos & Konstantinos Kappas at the 
Archilochos Hall, Paroikia.  Info: Giorgos  694-
484-5372, http://www.archilochos.gr
MAY

1 May, Labour & May Day holiday. 
Traditionally a day for making May wreaths 
(Protomagiatiko Stefani). 

Date TBD, Asteras Marmaron traditional May 
Day celebration at the Chomatistra, Marmara 
with live music & traditional dancing. Info: 
Andreas 22840-43057, 693-266-8325, www.
facebook.com/asterasmarmaron

1-6 May, Beltane (Bright Fire) Yoga Retreat 
with Irana Ji An at Tsoukalia Yoga Shala. Info: 
www.yogaretreatsparos.com

6 May, General Election.
  
PA R O S  P R O J E C T  2 0 1 2
Call for volunteers for research and studies on 
Paros,  June 18-29, 2012.
The Paros and Cyclades Institute of Archaeology 
in collaboration with the Helike Society offers 
to students and other volunteers a two-week 
class and field summer programme on the Art 
and Civilization of Ancient Paros. Volunteers 
must be 18 or older. Applications should be 
posted by April 30.
Info: Prof. Dora Katsonopoulou, Project 
Director, tel/fax: 210-384-5658, 693 702 6588, 
email: paros.iapk@gmail.com and see http://
www.helikeproject.gr/paros.htm

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 Spring 2012 
printed issue of 
Paros Life & Naxos 
Life covering the 
months of April, 
May & June is 
out!  Available at 
newsagencies on 
Paros & Naxos. 
Don't miss it.

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.SC.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ-  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΠΗΓΕΣ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 150559/2011.

Τηλ.: 22840 24881 Κιν.: 6972 449685 E-mail: birmpili@yahoo.gr
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Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων 

Ανοίγει την πόρτα του στο κοινό
Ξεκινά δυναμικά τις δραστηριότητές του, το Ιν-

στιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων που 
βρίσκεται στην Παροικία. Η Πρόεδρός του Ντόρα 
Κατσωνοπούλου και οι συνεργάτες της εθελοντές 
κ.κ. Μητρογιάννης και Γεωργούσης, οργανώνουν 
τη βιβλιοθήκη, που θα είναι ανοιχτή στο κοινό, κύ-
κλους ομιλιών για τις αρχαιότητες και την ιστορία 
της Πάρου, αρχής γενομένης με την ομιλία της κ. 
Ζαφειροπούλου πριν από λίγες ημέρες στον Αρχί-
λοχο και άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

Σε συνέντευξή της στη ΦτΠ, η Ντόρα Κατσονο-
πούλου ανέφερε πως το κτίριο που παραχωρήθη-
κε πριν από περίπου 10 χρόνια από το Δήμο, όπου 
στεγάζεται το Ινστιτούτο, πρέπει να αξιοποιηθεί και ν’ αναδειχτεί, αλλά και μέσου αυτού να 
ενημερωθούν ντόπιοι και ξένοι για την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. 

Έτσι, σε πρώτη φάση ξεκίνησε ένας κύκλος ομιλιών με την Επίτιμη έφορο Αρχαιοτήτων 
Φωτεινή Ζαφειροπούλου, που αναφέρθηκε στην μοναδικότητα των αρχαιολογικών χώρων 
της Πάρου. Την προστασία και την προβολή τους. Για τις διαλέξεις, που θα θεσμοθετηθούν, θα 
επιλέγονται ομιλητές που έχουν δουλέψει στην Πάρο και στις Κυκλάδες γενικότερα, οι οποίοι 
θα μιλούν για τον πολιτισμό του Νομού μας. Η επόμενη διάλεξη αναμένεται να είναι το 2ο δε-
καπενθήμερο του Ιουνίου και θα αφορά στο Πάριο μάρμαρο, τη χρήση, αλλά και την παρουσία 
του σε άλλες πόλεις, όπως στο μουσείο των Δελφών.

Σημαντική επίσης κίνηση, είναι η οργάνωση της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου με πολύ αξι-
όλογα ελληνικά και ξένα περιοδικά αρχαιολογικού περιεχομένου, βιβλία για την αρχαιολογία, 
την τέχνη και τον πολιτισμό των Κυκλάδων, αλλά και όλης της Ελλάδας, τα πρακτικά των 
Διεθνών Συνεδρίων που έγιναν στην Πάρο, όπως το Συνέδριο «Παρία Λίθος», «Ο Αρχίλοχος 
και η εποχή του», και «Σκόπας ο Πάριος». Τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου είναι σε εξέλιξη, 
αναμένεται να είναι έτοιμα προς εκτύπωση στο τέλος του έτους και μέσα στο 2013, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο, θα γίνουν εκδηλώσεις για την παρουσίασή τους στην Πάρο και την Αθήνα. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει όμως και έναν «θησαυρό». την εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» (30 
τόμοι), ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την αρχαιότη-
τα, τον μεσαίωνα, τη μεταχριστιανική εποχή, για πρόσωπα και καταστάσεις, για τη μυθολογία. 
Εμπεριέχει τα πάντα, με σημαντικές λεπτομέρειες.

Η βιβλιοθήκη άνοιξε ήδη τις πύλες της από την Πέμπτη 26 Απριλίου και θα είναι ανοιχτή 
κάθε Πέμπτη το απόγευμα, 6 – 8.30 μ.μ., με υπεύθυνο ενημέρωσης τον Παριανό πτυχιούχο 
αρχαιολογίας Κ. Ρούσσο. Σύντομα, θα προστεθεί και δεύτερο απόγευμα.

Σε ότι αφορά στα μελλοντικά σχέδια, η κ. Κατσωνοπούλου ανέφερε ότι στόχο είναι η εφαρ-
μογή ενός προγράμματος, αρχικά 2 εβδομάδων και αργότερα 3- 4 εβδομάδων μέσα από το 
οποίο θα γίνονται δωρεάν μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ξένων 
πανεπιστημίων πάνω στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και της Πάρου και των Κυκλάδων. Τα μα-
θήματα θα είναι τρία: 1) Ο πολιτισμός και η τέχνη της Πάρου. Όλη η ιστορία, από την προϊστορι-
κή εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα, με παρουσίαση διαφανειών και όχι μόνο σε θεωρητικό 
επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό, με επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους. Θα διδάξει ο 
καθηγητής αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της Πάτρας και του Windsor.

2) Ο Αρχίλοχος και το έργο του, με τον καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Δημο-
κρίτειου Παν/μιου Θράκης Γ. Πετρόπουλο και 

3) Γλυπτική της Πάρου, πριν από τον Σκόπα έως και τα ελληνιστικά χρόνια (7ο – 8ο αιώ-
να), με τον καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρούκλιν, ειδικό στη γλυπτική, 
Άντριου Στιούαρτ. Τα έξοδα διαμονής των φοιτητών θα καλύπτεται από τις υποτροφίες τους. 
Ήδη, είπε η κ. Κατσωνοπούλου, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές και τα 
πανεπιστήμιά τους. Καταβάλεται προσπάθεια να ξεκινήσει από φέτος τον Ιούνιο, αν όμως δεν 
γίνει εφικτό θα ξεκινήσει το 2013. 

Ένας επίσης στόχος, είναι η ανάδειξη του αρχαίου νεκροταφείου στην Παροικία, που όπως 
είπε η κ. Κατσωνοπούλου, αποτελεί έμβλημα για την Πάρο.  

Τέλος, προετοιμάζεται το επόμενο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τις αποικίες της Πάρου, που 
δεν περιορίζονται μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στην Προποντίδα με την ονομασία «Πά-
ριον», στις Δαλματικές ακτές και αλλού.

Στο Καμινάκι το νέο εμπορικό λιμάνι
Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η δημιουργία του Εμπορικού λιμανιού, που χωροθετήθηκε ορι-

στικά πλέον στη θέση Καμινάκι. 
Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης, έχει δοθεί το Ο.Κ. με 

την υπογραφή από τη Διεύθυνση Κατασκευής Λιμανιών και Αεροδρομίων και από τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναμένεται η υπογραφή 
του Υπουργού Μάκη Βορίδη.

Με την υπογραφή του υπουργού θα προχωρήσει η μελέτη στην οποία προβλέπεται και η 
πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο και η εκπόνηση του Μαστερ πλαν πάνω στα νέα δεδομένα.
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Οι Παριανοί 
Υποψήφιοι

Στις βουλευτικές εκλογές που θα γί-
νουν στις 6 Μαΐου, από την Πάρο συμμε-
τέχουν ως υποψήφιοι οι εξής: • Γιάννης 
Ραγκούσης (ΠΑΣΟΚ) • Γκίκας Αναστάσιος 
του Ιωάννη (ΚΚΕ) • Ισιγώνης Εμμανουήλ 
του Κων/νου (ΣΥΡΙΖΑ) • Στεφάνου Νικό-
λαος του Αιμιλίου (Οικολόγοι - Πράσινοι) 
• Μαούνης Ιωάννης του Κων/νου (ΟΧΙ 
- Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο Δημοκρατι-
κή Αναγέννηση) • Αιγινίτης Ιωάννης του 
Γεωργίου (Ένωση Κεντρώων).

Οι Παριανοί υποψήφιοι έκαναν δηλώ-
σεις στη Φωνή της Πάρου, πλην του κ. 
Αιγινίτη με τον οποίο δεν καταφέραμε να 
επικοινωνήσουμε.

Αναστάσης Γκίκας 
Ο Αναστάσης Γκί-

κας, του Γιάννη και της 
Παρασκευής, είναι 33 
ετών. Μεγαλωμένος 
στη Πάρο, σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο 
του York της Αγγλίας, 
όπου έκανε το μετα-
πτυχιακό και το δι-
δακτορικό του. Έχει 
συγγράψει 3 βιβλία, 
έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50 δη-
μοσιεύσεις και αναδημοσιεύσεις σε πε-
ριοδικά και εφημερίδες, ενώ επίσης έχει 
μετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και δι-
αλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Σήμερα εργάζεται ως συνεργάτης στο 
Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΚΕ. 

Μανώλης Ισιγώνης
« Πιστεύω ότι η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ 

είναι ότι καλύτερο 
έγινε στην Ελληνική 
Αριστερά τα τελευ-
ταία χρόνια. Συμμε-
τέχω σ’ αυτόν μαζί 
με πολλούς άλλους  
ανένταχτους της 
Αριστεράς.

• Γιατί είναι ένα 
σχήμα ενωτικό και 
αγωνιστικό που εί-
ναι πρωταγωνιστής στους κοινωνικούς 
αγώνες.

• Γιατί είναι η πολιτική δύναμη που 
συμμετείχε και στήριξε στους αγώνες 
για το Άρθρο 16, και τους νεολαίους στην 
εξέγερση του Δεκέμβρη 2008.

• Συμμετείχε στο κίνημα των πλατει-
ών, έδωσε με συνέπεια την μάχη ενάντια 
στα Μνημόνια (έξω και μέσα στη Βουλή). 

• Γιατί είναι η μοναδική πολιτική δύνα-
μη που αγωνίζεται με πίστη και  αποφα-
σιστικότητα ενάντια στον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και την ακροδεξιά (σε όλες 
της τις εκφράσεις).

Θεωρώ μεγάλη τιμή, την επιλογή του 
προσώπου μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ  και για όλους τους πιο πάνω λό-
γους καλώ όλους τους αριστερούς και 
δημοκρατικούς πολίτες να στηρίξουν και 
να ψηφίσουν το  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ στις 
Κυκλάδες.»

Νικόλας Στεφάνου
Όλοι συμφωνού-

με ότι  ζούμε κρίσι-
μη συγκυρία που θα 
καθορίσει το μέλλον 
μας. Ωστόσο ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ, ενώ  συνε-
χίζουν όσο μπορούν 
με τις χειρότερες πε-
λατειακές τους πρα-
κτικές, απειλούν με 
τον κίνδυνο της ακυ-

βερνησίας. Η αριστερά θέλει να αλλάξει 
το σύστημα προτού προτείνει λύσεις και 
αποκαλύπτεται παρωχημένη. Νέα κώ-
ματα που προέρχονται από τον δικομμα-
τισμό ελπίζουν ότι θα πιστέψουμε στην  
παρθενογένεση και θα θερίσουν την 
οργή μας. Και άλλα στοχεύουν τον φόβο 
μας και καλλιεργούν την μισαλλοδοξία. 
Αν καταφέρουμε να σκεφτούμε καθαρά 
και αποκλείσουμε όλους τους προηγου-
μένους, θα μείνουμε με λιγότερο από 4 
επιλογές, με θετικές λύσεις και ικανές να 
ελέγξουν τους συνήθης δυο, που έτσι και 
αλλιώς φαίνετε ότι θα συγκυβερνήσουν.

Για αυτό, Οικολόγοι Πράσινοι και στη 
βουλή! Και γιατί ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, 
η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ζωτικής σημασίας. 

Γιάννης Μαούνης
Οι πολιτικές των δύο μεγάλων κομ-

μάτων και το ήθος 
των  παραγόντων 
εξουσίας οδήγησαν 
την κοινωνία στην 
εξαθλίωση και την 
απόγνωση.

Η ευθύνη  του 
ενεργού πολίτη 
επιβάλλει την συμ-
μετοχή μου στον 
αγώνα του λαού 
μας για την ανατροπή της υφιστάμενης 
πολιτικής πραγματικότητας.

Στις προσεχείς εκλογές  θα είμαι υπο-
ψήφιος με το συνδυασμό  του ΟΧΙ.

Ενώνω την φωνή μου με όλους εσάς 
πού:

Δεν αναγνωρίζουν το επαχθές δημόσιο 
χρέος.

Απαιτούν την τιμωρία των ενόχων .
Απαιτούν ακύρωση των δανειακών 

συμβάσεων  και των μνημονίων.

Γιάννης Ραγκούσης
Υποψήφιος Β' Αθήνας

Φίλες
και φίλοι,
στις εκλογές 

της 6ης Μαίου, 
είμαι υποψήφιος 
στη Β' εκλογική 
περιφέρεια της 
Αθήνας και με 
αυτό το σημείω-
μα θέλω να σας 
απευθύνω λίγα 

καθαρά λόγια για το ποιός είμαι, τι πι-
στεύω και γιατί θέλω να αγωνιστώ.

Από τις εκλογές του 2009 και μετά, 
πριν από κάθε Τρόικα και κάθε Μνημόνιο, 
επεδίωξα από όποιον τομέα μου ανέθε-
σε ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου την 
πιστή, ρητή και άμεση εφαρμογή των δε-
σμεύσεων της παράταξής μας.

Το Νοέμβριο του 2011, ήμουν ανάμεσα 
σε αυτούς που εισηγήθηκαν δημόσια την 
ανάγκη συγκρότησης Εθνικής Συνεννόη-
σης με επικεφαλής τον Λουκά Παπαδήμο. 
Και ως μέλος της κυβέρνησης Παπαδή-
μου έδωσα κι εγώ τη δική μου μάχη για 
να μην καταρρεύσει η πατρίδα μας.

Σήμερα, μπορώ και κοιτάζω στα μάτια, 
κάθε συμπατριώτη, κάθε πολίτη ψηφοφό-
ρο, γιατί τα λόγια μου ήταν πάντα καθαρά 
και συνεπή με τις πράξεις μου. Ό,τι είπα το 
τίμησα με έργα.

Συγκρούστηκα όπου ήταν απαραίτητο, 
ανέλαβα το κόστος των επιλογών μου 
και κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι δεν 
εννοώ και την τελευταία λέξη που λέω. 
Πιστεύω ότι πρέπει να λες την αλήθεια, 
όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, όσες κι αν 
είναι οι δυσκολίες.

Πάνω σε αυτές τις αρχές βαδίζω τη δική 
μου ξεκάθαρη πρόταση για το μέλλον.

Στις 6 Μαϊου, αν με τιμήσετε με την 
ψήφο σας, θα αγωνιστώ για αυτά που πι-
στεύω.

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

ÃéÜííçò Í. Ñáãêïýóçò
ÕðïøÞöéïò ÂïõëåõôÞò
Â’ ÁèÞíáò

åííÞèçêá ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 1965 óôçí ÁèÞíá.
ÌåãÜëùóá óôïí ×ïëáñãü, üðïõ îåêßíçóá êáé ôåëåßùóá ôï 
ó÷ïëåßï. Åßìáé ðáíôñåìÝíïò ìå ôçí Êáôåñßíá Ñïýóóïõ

êáé Ý÷ïõìå ôñßá ðáéäéÜ. Áðïöïßôçóá áðü ôï Ïéêïíïìéêü ÔìÞìá 
ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò.
ÓõíÝ÷éóá ôéò óðïõäÝò ìïõ óôï Sussex (Ì. Âñåôáíßá),
áðü üðïõ áðÝêôçóá Ìåôáðôõ÷éáêü ôßôëï óðïõäþí óôçí 
ÏéêïíïìéêÞ ÁíÜðôõîç.

Ç ðïëéôéêÞ ìïõ äñÜóç îåêßíçóå áðü ôá öïéôçôéêÜ ìïõ ÷ñüíéá. 
¹ìïõí ìÝëïò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÖÅÁÐÈ
(1986-1988), ìÝëïò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ
ôçò ÅÖÅÅ (1991-1992), ÃñáììáôÝáò ôçò ÐÁÓÐ ÁÅÉ (1991-1993)
êáé ìÝëïò ôçò ôåëåõôáßáò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ
åðß ðñïåäñßáò ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ (1994-1996). Ôï 2007 
áíÝëáâá êáèÞêïíôá åêðñïóþðïõ ôýðïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ëßãï 
ìåôÜ åêëÝ÷ôçêá ÃñáììáôÝáò ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ
(ÌÜñôéïò 2008 - Ïêôþâñéïò 2009).

Aðü ôï 1994 Ýùò ôï 1995, åñãÜóôçêá óôï ÊÝíôñï Åñåõíþí
ãéá ÈÝìáôá Éóüôçôáò, áðü ôç èÝóç ôïõ Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ.
Ôï 1995 ðñïóëÞöèçêá ìÝóù ÁÓÅÐ óôïí ÏÔÅ, ìå ôçí éäéüôçôá 
ôïõ Ïéêïíïìïëüãïõ ìå ìåôáðôõ÷éáêÜ. ÐáñáéôÞèçêá áðü ôç 
ìüíéìç áõôÞ èÝóç ôï 1999, ïðüôå êáé ßäñõóá åðé÷åßñçóç (Á.Å.) 
óôï ÷þñï ôçò åóôßáóçò, ãéá ôçí ïðïßá êáé åñãÜóôçêá ìÝ÷ñé ôï 
2003. Ãéá 5 ÷ñüíéá, õðÞñîá ÄÞìáñ÷ïò ôçò ÐÜñïõ (åêëåãìÝíïò 
ôï 2002 êáé ôï 2006).

Ôï 2007 îåêßíçóå ç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ìïõ äñÜóç, üôáí êáé 
åêëÝ÷èçêá ÂïõëåõôÞò Åðéêñáôåßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ. ÅêëÝ÷èçêá
ãéá äåýôåñç öïñÜ, óôçí ßäéá èÝóç, óôéò åêëïãÝò ôïõ 2009.

ÁíÝëáâá êáèÞêïíôá Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ÁðïêÝíôñùóçò 
êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò (2009-2011), Õðïõñãïý 
Õðïäïìþí Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí (Éïýíéïò 2011- ÍïÝìâñéïò 
2011) êáé ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò (ÍïÝìâñéïò 
2011 Ýùò óÞìåñá).
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