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Η εκτέλεση του «Καλλικράτη»
Προς κλείσιμο η ΚΔΕΠΑΠ!

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Φιλαρμονική

Βοήθεια στο σπίτι

Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς

Χορευτικό

Λαογραφικό μουσείο Όθωνα Κάπαρη

Μαζικός αθλητισμός

Κ.Η.Φ.Η.

Παιδικός σταθμός Αρχιλόχου

Εικαστικά εργαστήρια

Μουσείο γλυπτικής Περαντινού

Σχολή μουσικής

Η        σας εύχεται Καλή Ανάσταση. Ξανά μαζί σας στις 17 Μαΐου.
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Το μεγάλο ζήτημα του δημοτικού συμβουλίου την 
περασμένη Παρασκευή 26 Απριλίου, ήταν το ύψος 
του τείχους της ανακατασκευής που πραγματοποι-
είται στο θεατράκι των Λευκών. Τώρα, γιατί ήταν 
μεγάλο ζήτημα θα σας εξηγήσω παρακάτω, αφού 
πρώτα εκφράσω την απορία μου με τα 548 θέματα 
που είχε βάλει ο Λουίζος, όπως τον φωνάζει και ο 
Στ. Φραγκούλης, στην ημερήσια διάταξη. Ο Κοντός 
μάλλον εκδικείται τους δημοτικούς συμβούλους 
που το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, 
που η θάλασσα ήταν να την πιεις στο ποτήρι, τους 
έβαλε ούλους να κάνουν συμβούλιο. Όσους βρήκε 
τέλος πάντων για να πάνε στη συνεδρίαση, καθώς 
η έναρξή της έγινε με οριακή πλειοψηφία.

Δ.Μ.Μ.

Πάμε παρακάτω τώρα. Στις Λεύκες λοιπόν, όλοι 
οι κάτοικοι είναι υπερήφανοι για το θεατράκι που 
γίνεται «κούκλα». Μιλάμε ότι καμαρώνουν και 
έχουν «ψηλώσει» αρκετά με την ανακατασκευή 
του. Όμως βρέθηκε και ένας Λευκιανός (Γιάννης 
Ραγκούσης), που κατήγγειλε μέρος του έργου. 
Όπως είπε ο γιατρός, το ύψος του εξωτερικού τεί-
χους είναι πάνω από το μπόι του. Το τελευταίο το 
τόνισε, καθώς του ίδιου δεν του λείπει το μπόι. Θα 
έπαιζε άνετα και σούτινγκ γκαρντ, που λέει ο λό-
γος, αν δεν έχει παίξει ήδη. Ακόμα, ο Γ. Ραγκούσης 
είπε πως «κάνουμε κακόγουστα πράγματα». 

Δ.Μ.Μ.

Τες πα. Πάμε παρακάτω. Και επειδή λοιπόν ο 
Λουίζος, είχε βάλει 782 θέματα στην ημερήσια 
διάταξη και επειδή, η θάλασσα ήταν να την πιεις 
στο ποτήρι, δεν άντεξα να παρακολουθήσω και τα 
υπόλοιπα 872 θέματα που είχε η συνεδρίαση και 
την έκανα για τσι Λεύκες. Αυτό, ήταν η αφορμή, για 
να πάω μετά στη «Φλώρα», για μεζέ… Ή την έχεις 
τη διαολιά μέσα σου ή δεν κάνεις για δημοσιογρά-
φος… Μπορεί να κάνεις για δημοτικός σύμβουλος, 
αλλά όχι για δημοσιογράφος.

Δ.Μ.Μ.

Πάω λοιπόν τσι Λεύκες και μετράω τον τοίχο! Όχι 
που θα καθόμουν στο Λουίζο, με τα 917 θέματα 
που είχε βάλει στην ημερήσια διάταξη του δημοτι-
κού συμβουλίου. Και τι έβγαλα λέτε στο μέτρημα 
του «τείχους του αίσχους» κατά Γ. Ραγκούση. 1.20 
μ. (ολογράφως ένα μέτρο και είκοσι πόντους!).

Δ.Μ.Μ.

Για κάτσε βρε Γιάννη μας τώρα. Ή είσαι 1.10 
ύψος, που δεν είσαι ή θυμήθηκες τα στρατά και 
πήγες έρποντας στο θεατράκι. Άλλο κάτι, δεν μπο-

ρώ να υπολογίσω. Από πού μέτρησες το τείχος; 
Εκτός και αν μέτρησες κάποιο άλλο τείχος και όχι 
στο θεατράκι. Ένας από τους δυο μας κάνει λάθος. 
Και εγώ εντάξει. Παραπολιτική στήλη γράφω και τα 
33 θέματα που είχε βάλει ο Λουίζος στη συνεδρί-
αση στις 26 Απριλίου, παραλίγο να τα κάνω 1000 
και βάλε. Εσύ όμως το είπες επίσημα και έκανες 
καταγγελία. 

Δ.Μ.Μ.

Μεταξύ μας πάντως. Αν δεν έλεγε όλα τα παρα-
πάνω ο Ραγκούσης, εγώ, δεν θα πήγαινα τσι Λεύ-
κες, για να πάω μετά για μεζέ και σούμα. Καλό μας 
έκανε τελικά ο Ραγκούσης. Όχι, να τα λέμε όλα.

Δ.Μ.Μ.

Κουίζ: Ενώ ο κόσμος χάνεται και Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου και ΚΔΕΠΑΠ πάνε για απόσυρ-
ση, μόνο δύο άνθρωποι πάνω στο νησί δεν το βλέ-
πουν αυτό. Ποιοι είναι; Οι πρόεδροι των παραπάνω 
επιχειρήσεων…

Δ.Μ.Μ.

Δεν έχω πάρει καλό πλάνο, αλλά διαβάστε τώρα 
και το πιο ωραίο. Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευ-
τέρας, που έσκασαν μύτη μαζικά οι πρώτοι τουρί-
στες και εγώ χάζευα στο λιμάνι της Παροικιάς πί-
νοντας καφέ, τι είδα λέτε; Τον ίδιο το σουρεαλισμό. 
Ποιές θεωρίες τώρα του Φρόυντ; Σε μια πλευρά 
ένα ωραιότατο τουριστικό ξύλινο σκαρί να απο-
βιβάζει επισκέπτες του νησιού μας. Στα δεξιά του 
ένα μικρό φορτηγό να φορτώνει αμμοχάλικα. Στα 
αριστερά του ένα γκαζάδικο ξεφόρτωνε καύσιμα. 
Αυτά είναι. Σε πιο άλλο νησί τουριστικά πλοία, γκα-
ζάδικα και φορτηγά με αμμοχάλικα συνυπάρχουν! 
Μιλάμε για τον απόλυτο σουρεαλισμό. Σιγά που ο 
Αντρέ Μπρετόν ή ο Πωλ Ελυάρ, θα είχαν σκεφθεί 
ποτέ τους μία τέτοια σύνθεση. Αυτά, μόνο στην 
Πάρο μπορούν να γίνουν!

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Προσμένοντας 
την Ανάσταση…

Παρακολουθώντας την κορύφωση του θείου 
δράματος, προσμένοντας την Ανάσταση του Θεαν-
θρώπου, ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί 
σαν κοινωνία που κουβαλάμε το σταυρό μαρτυρί-
ου της ασφυκτικής και αδιέξοδης καθημερινότητας 
μας, περιμένουμε τη δική μας λύτρωση. Η συσσώ-
ρευση των καθημερινών προβλημάτων από την 
πολιτική της συγκυβέρνησης, η ανελέητη φοροεπι-
δρομή, η εξελισσόμενη υποβάθμιση των παροχών 
στην υγεία και την παιδεία, ο εφιάλτης της ανεργίας, 
φτιάχνουν το «αγκάθινο στεφάνι» μας.

Στη μικρή μας κοινωνία, η φημολογούμενη κα-
τάργηση της ΚΔΕΠΑΠ και οι πολλαπλές υπηρεσίες 
κοινωνικού χαρακτήρα, ο ορατός κίνδυνος κατάρ-
γησης οργανικών θέσεων στην εκπαίδευση, ο κίν-
δυνος ακόμα μεγαλύτερων προβλημάτων λειτουρ-
γίας του κέντρου υγείας, δημιουργούν ένα ιδιότυπο 
χώρο «μαρτυρίου» και η ευχή των ημερών, «Καλή 
Ανάσταση», αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αλλά δεν αρ-
κεί μόνο η προσμονή… χρειάζεται και βούληση.

Η αξιοποίηση της σημαντικής εμπειρίας που 
έχουμε αποκτήσει από τις πρόσφατες διεκδικητικές 
κινητοποιήσεις και η εμπειρία από τη δράση του συ-
ντονιστικού των φορέων είναι το πλεονέκτημα για 
τη συνέχεια του αγώνα μας. Η ραστώνη του καλο-
καιριού που έρχεται και η επαγγελματική πίεση της 
τουριστικής περιόδου δεν πρέπει να μας παρασύ-
ρουν και να μείνουμε άπραγοι μέχρι τον Οκτώβριο 
ενώ η τρικομματική κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
ισοπεδώνει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. 

Εμείς, μακριά από πρακτικές και μικρόψυχες 
σκέψεις, πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το 
δικαίωμα για μια ανθρώπινη ζωή. 

Καλή Ανάσταση!

Λαουτάρης
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Νέα Διοίκηση
στο Λιμενικό

Στις 19 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 
6ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής, στην Ερμούπολη της Σύρου, η 
παράδοση-παραλαβή διοίκησης από τον υποναύαρχο 
Λ.Σ. Παρτσάφα Στυλιανό, στον πλοίαρχο Λ.Σ. Σκευοφύ-
λακα Νικόλαο. 

Στην τελετή παρευρέθησαν εκπρόσωποι των τοπικών 
στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών αρχών των 
Κυκλάδων. 

Ο απερχόμενος διοικητής ευχαρίστησε θερμά τους 
φορείς της τοπικής κοινωνίας καθώς και τους συνα-
δέλφους του για την αγαστή συνεργασία που είχε μαζί 
τους. Επίσης, ευχήθηκε στο νέο διοικητή καλή δύναμη 
και επιτυχία στο έργο του. Με τη σειρά του ο πλοίαρχος 
Λ.Σ. Σκευοφύλαξ Νικόλαος, με ιδιαίτερη συγκίνηση ευ-
χαρίστησε τον απερχόμενο διοικητή και ευχήθηκε κάθε 
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία στην πολιτική του 
ζωή. Τέλος, δήλωσε ότι θα σταθεί αρωγός στο έργο των 
λιμενικών αρχών Κυκλάδων-Σάμου ενόψει της νέας 
θερινής περιόδου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Θα ’ναι για πάντα 
μέσα σ’ όλο
τον κόσμο

Εκατόν τέσσερα χρόνια από τη γέννηση του ποιητή 
της επαναστατικής εξύψωσης του λαού. Την Πρωτομα-
γιά του 1909 γεννήθηκε. Ημέρα, σύμβολο των μακρό-
χρονων αγώνων και των απροσμέτρητων θυσιών των 
ταπεινών και καταφρονεμένων. Των προλετάριων όλης 
της Γης. Ο Γιάννης Ρίτσος χαιρόταν που γεννήθηκε την 
ημέρα της παγκόσμιας εργατιάς και αξιώθηκε να πο-
ρευτεί μαζί της. Να υμνήσει τους αγώνες. Να θρηνήσει 
τους θυσιασμένους ήρωές της.

Ο «απαρηγόρητος παρηγορητής του κόσμου», ο ποι-
ητής της ζωής και του ανθρώπου που ανασαίνει από το 
σύμπαν και θεώνει τη δύναμη του ανθρώπου, ο ταγ-
μένος κομμουνιστής αγωνιστής, ο αταλάντευτος ιδεο-
λόγος, ο Γιάννης Ρίτσος είναι εδώ, μαζί μας, δίπλα μας 
κι αυτή την Πρωτομαγιά, για να μας θυμίζει πως «μέσα 
στη φούχτα της αγάπης/ χωράει το σύμπαν».

«Σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο της, και συ να 
λείπεις, να ‘ρχονται οι Άνοιξες με πολλά διάπλατα παρά-
θυρα, και συ να λείπεις... να λείπεις - δεν είναι τίποτα να 
λείπεις.

Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει, θα ’σαι για πάντα μέσα 
σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά έχεις λείψει, θα ’σαι για πάντα 
μέσα σ’ όλο τον κόσμο».

Είναι δίπλα μας κι ας «λείπει» γιατί με τόλμη και πί-
στη, με υπερηφάνεια και σθένος διήνυσε τον αιώνα μας 
παρηγορητικά και δοξαστικά, μιλώντας σε όσους ακούν 
και σε όσους δεν φοβούνται να ακούσουν. Θα είναι για 
πάντα μέσα σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά έχει λείψει, θα 
είναι για πάντα μέσα σ’ όλο τον κόσμο, τον οποίο τόσο 
αγάπησε και άλλο τόσο ο κόσμος τον αγάπησε. Θα είναι 
για πάντα δίπλα μας γιατί με το έργο του απευθύνεται 
στην ψυχή του λαού και γι’ αυτό θα χτυπάει πάντα στην 
καρδιά της Ρωμιοσύνης.

Θα είναι πάντα δίπλα μας γιατί με το έργο του προσέ-
δωσε ποιητικότητα στην καθημερινότητά μας και ανέ-
δειξε σε «ήρωα» το λόγο που εμπνέει και εμπνέεται από 
τους ήρωες. «…Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχω-
ρίσουμε, αδελφέ μου, απ’ τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε 
για να σμίξουμε τον κόσμο».

Δεν τον ξεχνάμε. Πορευόμαστε στο δρόμο που και 
ο ίδιος περπάτησε. Αυτός, που παραμένει στις καρδιές 
μας, φάρος της ποίησής μας, συμπαραστάτης στους 
αγώνες μας. Εκεί που δόθηκαν και δίνονται οι ωραιότε-
ρες μάχες για να επικρατήσει το δίκιο.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Πρόστιμα
για τις πινακίδες

Στο πλαίσιο της ισχύουσας Νομοθεσίας και της υπο-
χρέωσης για αποξήλωση, με ευθύνη της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, των παράνομων διαφημιστι-
κών πινακίδων, καταγράφηκαν από διμελείς επιτροπές 
που ορίσθηκαν με σχετική απόφαση, οι αυθαίρετες πι-
νακίδες ή και επιγραφές, του οδικού δικτύου του νησιού 
μας.

Έτσι, επίκειται η άμεση απομάκρυνσή τους και η τυ-
χόν επιβολή κυρώσεων, προστίμων κλπ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 περί 
Υπαίθριας Διαφήμισης, Συμπολιτειών Δήμων και Κοινο-
τήτων και άλλων διατάξεων και του άρθρου 9 του Ν. 
3212/2003.

Σε δημόσια ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματέας, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. Χριστιάνα Κα-
λογήρου, τονίζει:

«Στους διαφημιζόμενους φορείς ή ιδιώτες παρέχεται η 
δυνατότητα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, να αποξηλώ-
σουν με ίδια μέσα τις αυθαίρετες πινακίδες, σύμφωνα 
με την αρίθμ. 1/∆.Τ.Ε./2013 (Α.Π. οικ. 6819/918/Γ.4.8 
∆.Τ.Ε./06-02-2013) και να ενημερώνουν αρμοδίως την 
Επιτροπή Καταγραφής του ∆ήμου. Για τις περιπτώσεις 
που δεν θα υπάρξει ανταπόκριση, μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας, οι πινακίδες θα αποξηλωθούν άμεσα 
ως ρύποι με ενέργειες της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 
Αιγαίου και του αρμόδιου ∆ήμου και θα επιβληθούν τα 
αντίστοιχα ∆ιοικητικά πρόστιμα».

Έφυγε ο Αλέκος 
Τσιγώνιας

Σε ηλικία 90 
ετών απεβί-
ωσε στις 26 
Απριλίου, ο 
Αλέκος Τσιγώ-
νιας, γέννημα 
- θρέμμα της 
Πάρου, κάτοι-
κος Δρυού. 

 Ο κυρ Αλέ-
κος γνωστός 
για την καλοσύνη του και τις προοδευτικές του ιδέες 
ήταν ο πατέρας του κτηνίατρου Νίκου Τσιγώνια. Η ταφή 
του έγινε στις 27/4 στο κτήμα δίπλα από το σπίτι του στο 
Δρυό.

Άμεση παραίτηση της 
κ. Ελ. Κοκκελίδου

Η λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, δεν είναι η επι-
θυμητή και αυτό είναι γνωστό 
ιδιαίτερα στους μόνιμους κατοί-
κους αυτού του νησιού. Αυτό, 
που δεν είναι γνωστό είναι οι 
ευθύνες που αναλογούν στην 
εσωτερική λειτουργία του Κ.Υ. 
του νησιού μας.

Ποιος είναι αυτός που δεν 
γνωρίζει πως σχεδόν τα πάντα εκεί μέσα λειτουργούν 
χάρη στην αυτοθυσία ορισμένων γιατρών και την 
προθυμία που δείχνουν για να αντιμετωπίσουν κάθε 
κατάσταση. «Γιατί ορισμένοι και όχι όλοι οι γιατροί» 
θα ρωτήσουν οι αναγνώστες της στήλης. Πολύ απλό. 
Διότι κάποιοι άλλοι στο Κ.Υ. Πάρου, δε δείχνουν την 
υπευθυνότητα που πρέπει!

Η εκτελούσα χρέη επιστημονικής διευθύντριας, 
οδοντίατρος, κ. Ελισσάβετ Κοκκελίδου, με τις ενέρ-
γειες της αποτελεί πλέον άλλο ένα εμπόδιο για την 
καλή λειτουργία του Κ.Υ. Η κ. Κοκκελίδου, το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν 
προκειμένου οι γιατροί που υπηρετούν τη θητεία τους 
στο Κ.Υ. να μην μπαίνουν ως συνοδοί στο Βελέντζειο 
Υγειονομικό Αεροσκάφος. Η ίδια υποστηρίζει πως 
δεν υπάρχει θεσμική κάλυψη γι’ αυτό… Προφανώς, 
η κ. Κοκκελίδου, θεωρεί πως υπάρχει θεσμική 
κάλυψη των γιατρών όταν εκείνοι μπαίνουν στα 
ιδιωτικά καΐκια για να συνοδέψουν ασθενείς 
στη Σύρο ή με το πλοίο της γραμμής… 

Στη συνάντηση ενημέρωσης του Βελεντζείου Ιδρύ-
ματος με τους γιατρούς η κ. Κοκκελίδου, είχε καλέσει 
μόνο επικουρικούς γιατρούς και όχι και τους υπόλοι-
πους. «Γιατί;» θα ρωτήσουν και πάλι οι αναγνώστες 
μας. Πολύ απλά. Διότι η κ. Κοκκελίδου, είναι τσα-
κωμένη. Απόδειξη γι’ αυτό είναι πως στη συνάντηση 
Βελεντζείου Ιδρύματος και γιατρών όταν της τέθηκε 
η ερώτηση και όνομα συγκεκριμένου γιατρού, η κ. 
Κοκκελίδου θύμισε με τη συμπεριφορά της χούλι-
γκαν που τον προκαλούν οι αντίπαλοι οπαδοί. Σηκώ-
θηκε πάνω βαρώντας τα τραπέζια και φωνασκώντας 
κατά όλων όσοι εξέφραζαν θετικές απόψεις υπέρ 
των λύσεων στις διακομιδές. Η ίδια ακόμα, μέσα στο 
χώρο που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση δε δίστα-
σε να λέει ότι όποιοι γιατροί θέλουν να μπαίνουν στο 
Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος πρέπει να ΥΠΟ-
ΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, διότι: «τι θα πω 
εγώ στις μαμάδες τους αν συμβεί κάτι», όπως είπε… 
Φυσικά, από πουθενά δεν νομιμοποιείται για κάτι τέ-
τοιο η κ. Κοκκελίδου. Γιατρός –οδοντίατρος- είναι και 
όχι διοικητής Χωροφυλακής. Η εκτελούσα χρέη επι-
στημονικής Δ/ντριας, κ. Ελ. Κοκκελίδου, δεν δίστασε 
την επόμενη ημέρα να επισκεφθεί ανώτερο πολιτικό 
παράγοντα του νησιού και να του πει πως εν όσω 
εκείνη είναι στο Κ.Υ. Πάρου, το υγειονομικό αε-
ροσκάφος δεν θα πετάξει!!! 

Ακόμα, η ειδικότητά της δεν επιτρέπει το συντονι-
σμό του Κ.Υ. Πάρου, ειδικά σε επείγοντα περιστατικά, 
όπως και η συμπεριφορά της που έχει οδηγήσει το 
προσωπικό να μην έχει σύμπνοια μεταξύ του. Χαρα-
κτηριστικό γεγονός είναι πως έχει κλείσει την πίσω 
πόρτα του Κ.Υ. προκειμένου από εκεί να μην μπαί-
νουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που τους θεωρεί ξένο 
σώμα… Τα χαριτωμένα περιστατικά από την εκτελού-
σα χρέη επιστημονικής διευθύντριας κ. Ελ. Κοκκελί-
δου, κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του Κ.Υ. Πάρου, θα μπορούσαν να γεμίσουν σελίδες 
της εφημερίδας μας. Για όλους τους παραπάνω λό-
γους και για το συμφέρον του τομέα υγείας του νη-
σιού μας πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί η κ. Κοκ-
κελίδου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

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

κοντοσούβλι και άλλα ψητά σούβλας! Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Εκδηλώσεις
στον Αρχίλοχο

Η Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου, ανακοίνωσε το πρό-
γραμμα εκδηλώσεων για τη Μεγάλη Παρασκευή, που 
θα διοργανώσει σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στον οικισμό των Μαρ-
μάρων, η ακολουθία του Ιερού Επιταφίου θα ξεκινήσει 
στις 8 το βράδυ, ενώ στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει 
η περιφορά του Επιταφίου.

Επίσης, στον οικισμό του Προδρόμου, στις 1:30 το 
μεσημέρι της Μ. Παρασκευής, μετά την Αποκαθήλωση 
στις 13:00, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Σκόπας ο Πάριος», θα προσφερθεί και φέτος η παρα-
δοσιακή νηστίσιμη «Ρεβυθάδα». Η ακολουθία του Ιερού 
Επιταφίου στον Πρόδρομο θα ξεκινήσει στις 8:30 το 
βράδυ και δύο ώρες αργότερα θα ακολουθήσει η περι-
φορά του Επιταφίου. Θυμίζουμε, ότι κατά την περιφορά 
των Επιταφίων και στους δύο οικισμούς γίνονται ανα-
παραστάσεις από τα Πάθη του Ιησού Χριστού.

Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις

Ξεκινούν στις 13 και 15 Μαΐου οι ανακατασκευές οδο-
στρωμάτων σε Νάουσα και Παροικιά.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 13 Μαΐου, θα ξεκινήσουν 
οι εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος της 
περιφερειακής οδού Νάουσας, από το ύψος του βουλ-
κανιζατέρ ιδιοκτησίας Μπαρμπαρήγου Δημήτριου, έως 
την υπεραγορά «Βασιλόπουλος».

Στο διάστημα των εργασιών η κυκλοφορία των οχη-
μάτων θα διεξάγεται ως εξής:

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ - ΧΩΡΙΑ
Θα διεξάγεται ως ισχύει και σήμερα. Στο ύψος της 

απόληξης του Ξηροποτάμου τα επιβατικά οχήματα θα 
κινούνται στο αριστερό τμήμα του ποταμού, ενώ στο 
δεξί τμήμα θα κινούνται αποκλειστικά τα φορτηγά και 
τα λεωφορεία. Θα συνεχίζουν στο δρόμο που οδηγεί 
στο τεχνικό του ποταμού Ξηροπόταμος (τοπωνύμιο 
Τρίστρατο). Τα Ι.Χ. οχήματα και φορτηγά τροφοδοσίας 
των καταστημάτων της εξεταζόμενης περιοχής καθώς 
και λεωφορεία μεταφοράς των μαθητών, μπορούν να 
εισέλθουν στην περιφερειακή οδό από το βενζινάδικο 
ΕΚΟ μέχρι και το φούρνο «Τσουνάκη». Στη συνέχεια τα 
επιβατικά οχήματα θα συνεχίζουν ευθεία πορεία για 50 
περίπου μέτρα στο τσιμεντοστρωμένο δρόμο που διέρ-
χεται από το φούρνο, εν συνεχεία θα στρίβουν αριστερά 
και στον πρώτο κάθετο δρόμο θα κάνουν δεξιά (δρόμος 
που οδηγεί στη σχολή χορού Central School). Σ’ αυτούς 
τους τσιμεντοστρωμένους δρόμους θα απαγορευτεί η 
στάθμευση των οχημάτων και στις δύο πλευρές. Η άνω-
θεν περιγραφόμενη διαδρομή καταλήγει στον κεντρικό 
δρόμο (τοπωνύμιο «Ποτάμι»),  μπροστά από το Γυμνά-
σιο. Τα λεωφορεία και τα μεγάλα φορτηγά τροφοδοσίας 
θα κάνουν αναστροφή στο πλάτωμα που υπάρχει πλη-
σίον του φούρνου «Τσουνάκη» και θα χρησιμοποιούν το 
ρεύμα καθόδου της περιφερειακής οδού (κίνηση από 
φούρνο προς βενζινάδικο ΕΚΟ). 

ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ  
Τα επιβατικά οχήματα κινούμενα από χωριά προς Πα-

ροικιά, θα κατέρχονται το γεφύρι του Ξηροποτάμου. Θα 
συνεχίζουν στον κεντρικό δρόμο προς το Γυμνάσιο και 
στο δεύτερο κάθετο δρόμο θα κάνουν αριστερά (ανη-
φορικός δρόμος που οδηγεί στα «studio Χαρούλα» και 
οικόπεδο ιδιοκτησίας Γρηγοράκου) και εν συνεχεία στο 
ύψος που βρίσκονται οι καθρέπτες ελέγχου κυκλοφο-
ρίας θα κάνουν αριστερά. Στην άνωθεν διαδρομή θα 
απαγορευτεί η στάθμευση των οχημάτων και στις δύο 
πλευρές. Ο εν λόγω δρόμος καταλήγει στον τσιμεντο-
στρωμένο δρόμο που διέρχεται έμπροσθεν του φούρ-
νου «Τσουνάκη» και εν συνεχεία στην περιφερειακή 
οδό από όπου μπορούν να κινηθούν προς Παροικιά. Ο 
Περιφερειακός από το ύψος του πρατηρίου ΕΚΟ έως 
φούρνο «ΤΣΟΥΝΑΚΗ» θα είναι διπλής κατεύθυνσης.

Τα λεωφορεία προς Παροικιά, θα χρησιμοποιούν το 
τμήμα του τεχνικού του ποταμού Ξηροποτάμου που 
βρίσκεται από την απέναντι πλευρά της πιάτσας των 

ταξί. Επειδή, αποκλειστικά και μόνο για τα λεωφορεία 
του ΚΤΕΛ, θα επιτρέπεται η κίνηση από λιμάνι Νάου-
σας προς Παροικιά, τις ώρες των δρομολογίων τους θα 
υπάρξουν άτομα που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Για 
το εξεταζόμενο διάστημα των εργασιών θα απαγορευτεί 
η στάθμευση των οχημάτων από το ύψος του ΟΤΕ μέχρι 
και το χώρο που βρίσκονται οι πάγκοι της λαϊκής. Τα βα-
ρέα οχήματα με κατεύθυνση από χωριά προς Παροικιά, 
θα πρέπει να κινηθούν αριστερά στο γεφύρι του Ξηρο-
ποτάμου (Τρίστρατο) και στον πρώτο κάθετο δρόμο να 
κάνουν δεξιά. Ο εν λόγω δρόμος διέρχεται κάτω από 
την χωματερή της περιοχής, συνεχίζει προς το «Σαρακί-
νικο» και καταλήγει στο Ξενοδοχείο «Petres». Εν συνε-
χεία κινούμενα δεξιά τα βαρέα οχήματα θα οδηγούνται 
στο Ξενοδοχείο «Swiss home», που βρίσκεται στο ύψος 
της περιφερειακής οδού Παροικιάς - Νάουσας. 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Την Τετάρτη 15 Μαΐου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες 

ανακατασκευής του οδοστρώματος από το Κ.Υ. Πάρου 
μέχρι και τη διασταύρωση Περιφερειακού.

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε τρεις 
φάσεις. Και στις τρεις φάσεις κατασκευής θα γίνει 
εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα της καθόδου, των 
οχημάτων από Επαρχιακή οδό Νάουσας - Παροικιάς και 
Λευκών – Παροικιάς, στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου 
Παροικιάς. Θα τοποθετηθούν προσωρινά οι κατάλληλες 
εργοταξιακές πινακίδες που θα απαγορεύουν την είσο-
δο στο ρεύμα της καθόδου και που θα κατευθύνουν τα 
οχήματα, εφόσον έχουν ως προορισμό το λιμάνι ή τον 
Περιφερειακό Παροικιάς, προς τα «Λιβάδια» και ειδικό-
τερα στο δρόμο έμπροσθεν του Ξενοδοχείου «ΑΡΓΩ». 
Στο εν λόγω τμήμα θα απαγορευτεί, κατά το διάστημα 
εκτέλεσης των εργασιών, η στάση και η στάθμευση των 
οχημάτων και στα δύο άκρα του οδοστρώματος. 

Στην πρώτη φάση θα ξεκινήσει η κατασκευή του αρι-
στερού άκρου του οδοστρώματος ενώ στο εναπομείναν 
τμήμα πλάτους περίπου 5 μ. θα διενεργείται απρόσκο-
πτα η κυκλοφορία στο ρεύμα της ανόδου. Στη δεύτερη 
φάση, θα γίνει η κατασκευή του δεξιού άκρου του οδο-
στρώματος, από το Κ.Υ. μέ-
χρι και το ήμισυ του πλάτους 
του Περιφερειακού, ενώ η 
κυκλοφορία του ρεύματος 
της ανόδου θα διεξάγεται 
στο κατασκευασθέν τμήμα 
της πρώτης φάσης, πλάτους 
περίπου 5 μ. Στην τρίτη φάση 
θα ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή του δεξιού άκρου του 
οδοστρώματος. Κατά τη τρί-
τη φάση, οι κινούμενοι από 
τον Περιφερειακό μπορούν 
πλέον να χρησιμοποιούν το 
ρεύμα της καθόδου, αφού 
από το ύψος αυτό μπορεί να 
γίνει αμφιδρόμηση της κυ-
κλοφορίας. 

Και στις τρεις φάσεις κα-
τασκευής θα απαγορευτεί η 
στάθμευση των οχημάτων 
από το Κέντρο Υγείας μέχρι 
και τη διασταύρωση Γκίκα.
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Σε βαθιά κρίση
η ΔΕΥΑΠ

Σε θέατρο του παραλόγου τείνουν να εξελιχθούν τα 
όσα συμβαίνουν εδώ και αρκετό καιρό στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
και δυστυχώς η ηρεμία στην πολύπαθη και προβληματι-
κή δημοτική επιχείρηση δεν φαίνεται να επιστρέφει. 

Αλλεπάλληλα γεγονότα εξελίσσονται κάθε τόσο με τε-
λευταίο την παραίτηση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της 
επιχείρησης στις 8/4/2013 με σαφείς αιχμές σε βάρος 
του προέδρου της, αλλά και με υπενθύμιση των ευθυ-
νών του Δημάρχου για τη συνεχιζόμενη έκρυθμη κατά-
σταση. Και ενώ ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος αναφέρει 
σαφώς στην επιστολή του ότι «υποβάλλει γραπτά την 
παραίτησή του στη διάθεση του δημοτικού συμβουλί-
ου», ακριβώς την επόμενη ημέρα 9/4/2013 σε τακτι-
κή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν έγινε η 
παραμικρή αναφορά στο γε γονός της παραίτησης.

Παρά τα πρόσφατα αλλά και τα παλαιότερα γεγονό-
τα, η διοίκηση του Δήμου Πάρου δεν φαίνεται να ανη-
συχεί για το μέλλον της Δ.Ε.Υ.Α.Π. θεωρώντας ότι όλα 
έχουν καλώς στη δημοτική επιχείρηση και ότι τα όποια 
συμβάντα (διαπληκτισμοί, κατηγορίες, αμφισβητήσεις, 
ανακοινώσεις) είναι φυσιολογικά γεγονότα, που δεν 
επηρεάζουν  την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 
Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη και έχει να κάνει με 
την αδυναμία της διοίκησης του Δήμου Πάρου να δια-
χειριστεί το πρόβλημα και παρά τις όποιες διαφοροποι-
ήσεις μελών της πλειοψηφίας από τις θέσεις του προ-
έδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (στη ταραχώδη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί τα μέσα του περασμένου 
Δεκεμβρίου), τη σύσσωμη στήριξη των αιτημάτων των 
εργαζομένων από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφί-
ας αλλά και από μέλη της πλειοψηφίας που έλαβαν το 
λόγο, η διοίκηση του Δήμου δεν τόλμησε το αυτονόητο, 
δηλαδή να ζητήσει την παραίτηση όλων των μελών του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Έτσι δεν θα «απομόνωνε» τον πρόεδρο και δεν θα 
τον έδινε «βορά» στις διαθέσεις των εργαζομένων (γιατί 
αυτό ακριβώς έγινε στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου) 
αλλά θα τον προστάτευε(αν ήθελε) και θα αποφεύγο-
νταν όλα όσα στη συνέχεια συνέβησαν, αλλά και όσα 
πιθανόν να συμβούν στο μέλλον. Αντ’ αυτού προτίμησε 
την τακτική «του καρότου και του μαστίγιου» και εδώ 
ακριβώς προκύπτουν εύλογα τα εξής ερωτήματα: τι εί-
δους πολιτικό παιχνίδι παίζεται, από που υπαγορεύεται, 
ποιός έχει συμφέρον να το συντηρεί; Αυτά ας τα ανα-
λογιστούν όσοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. δείχνουν να μην θέλουν να αντιληφθούν 
τα προφανή.

Κατανοούμε τους εργαζόμενους που ζητούν την πα-
ραίτηση του προέδρου αφού πλέον δεν υπάρχει ούτε 
η στοιχειώδης διάθεση συνύπαρξης στον ίδιο χώρο, 
όμως κατά τη γνώμη μας αυτό και μόνον το γεγονός 
δεν θα αρκούσε για να εξομαλυνθούν τα πράγματα και 
να λειτουργήσει απρόσκοπτα η δημοτική επιχείρηση. Ως 
μόνη διαφαινόμενη λύση είναι η παραίτηση όλου του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. όχι προς ικανοποίηση των εργαζομέ-
νων, αλλά προς όφελος της επιχείρησης. Αυτό υποστη-
ρίζει συνεχώς από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε 
το πρόβλημα η δημοτική παράταξη Πάρος ΑΞΙΑ.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει 
από την εξέλιξη του θέματος και είναι το εξής: είναι τόσο 
αφελείς οι διοικούντες τον Δήμο της Πάρου, ώστε να 
μην αντιλαμβάνονται ποιά θα είναι η συνέχεια του πράγ-
ματος; Ασφαλώς όχι, είναι άλλο πράγμα η αφέλεια και 
άλλο η αδυναμία διαχείρισης μίας κατάστασης, που κά-
ποιες φορές μπορεί να παραπέμπει και σε ηθελημένη 
πράξη. Άλλοτε πάλι, «οι αμοιβαίοι δεσμοί» δεν επιτρέ-
πουν να αγγίζονται ζητήματα που μπορεί να προκαλέ-
σουν τριγμούς, κραδασμούς και κλυδωνισμούς σε ένα 
οικοδόμημα που στηρίζεται σε «σαθρά πόδια», γι’ αυτό 
προτιμώνται λύσεις που για κάποιους δεν είναι άμεσα 
κατανοητές ενώ για κάποιους άλλους είναι προφανείς.

Το συμφέρον όμως της επιχείρησης, που είναι και 
συμφέρον των δημοτών της Πάρου αλλά και των εργα-
ζομένων στην επιχείρηση, δεν μπορεί να παραμερίζεται 
προς όφελος άλλων πολιτικών ή και προσωπικών συμ-

φερόντων. Η ανακοίνωση του Δ.Σ. των εργαζομένων 
στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. με ημερομηνία 16/4/2013 είναι απολύ-
τως κατανοητή σε όλες τις παραγράφους της, ας την 
κατανοήσουν καλύτερα εκείνοι που έχουν τον πρώτο 
και τον τελευταίο λόγο και ας τολμήσουν επιτέλους να 
δώσουν λύση.

Το θέμα δεν προσφέρεται ούτε για δημιουργία εντυ-
πώσεων, ούτε για πολιτική εκμετάλλευση, γι’ αυτό προ-
σπάθησα να το προσεγγίσω με προσοχή και σεβασμό 
απέναντι σε ένα σωματείο εργαζομένων που θέλω να 
πιστεύω ότι σαν κύριο μέλημά του έχει τη συνέχιση της 
λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με τη μορφή που γνωρίζουμε 
και όχι με εκείνη που πιθανόν εξωθεσμικοί παράγοντες 
να «λιγουρεύονται». 

Το κείμενο αυτό γράφτηκε σύμφωνα με τις από-
ψεις που κατά καιρούς έχουμε εκφράσει σαν Πάρος 
ΑΞΙΑ για τα τεκταινόμενα στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. και θεωρώ ότι 
είναι απόλυτα συνεπές με τις θέσεις που έχουμε δια-
τυπώσει για το ίδιο θέμα στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν 
γράφτηκε κάτω από καμία ανάγκη να δηλώσουμε «πα-
ρών» σαν δημοτική παράταξη στην παρούσα κρίση της 
επιχείρησης, πολύ περισσότερο δεν γράφτηκε για να 
δώσει απαντήσεις σε τυχόν αμφισβητήσεις οποιασδή-
ποτε μορφής και προέλευσης.          

   
Άγγελος Πατέλης

Δηµοτικός  Σύµβουλος
Πάρος ΑΞΙΑ

Παρέμβαση Μπιζά 
για τις οργανικές 
θέσεις

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, έκανε πα-
ρέμβαση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Ν. Αιγαίου, σχετικά με την κατάργηση οργανικών 
θέσεων στις σχολικές μονάδες των νησιών μας.

Ο κ. Κ. Μπιζάς, ανέφερε τη διαμαρτυρία της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου και στη συνέχεια είπε:

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιστρέψουμε 
στα πολυπληθή τμήματα των προηγούμενων δεκαετιών 
ούτε σε συνδιδασκαλία. Τα παιδιά μας, οι μαθητές των 
σχολείων μας όπως και οι δάσκαλοι δεν είναι αριθμοί και 
συνεπώς η μεταξύ τους αναλογία δεν μπορεί να προκύ-
ψει από μια ψυχρή διαίρεση με το νούμερο είκοσι πέντε.

Στην Πάρο ακόμη και σήμερα το έτος 2013 υπάρχουν 
τάξεις του Γυμνασίου που παρακολουθούν μαθήματα σε 
λυόμενες – προκατασκευασμένες - αίθουσες. Αντί λοι-
πόν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν σύγχρονα 
και ελκυστικά σχολεία στα πρότυπα της Φινλανδίας και 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών με αίθουσες πειραμάτων, 
αναγνωστηρίου-βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, μας 
γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε υποχρεωμένοι να 
αντιδράσουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματα της 
νησιωτικής μας Περιφέρειας. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρ-
ξει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ της Πρωτοβάθ-
μιας και ∆ευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις Κυκλάδες 
και τα ∆ωδεκάνησα, ώστε να διεκδικήσουμε με μια προ-
γραμματισμένη επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας την 
απόσυρση του σχετικού εγγράφου για τα νησιά μας και 
να απαιτήσουμε την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.

Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τα αρ-
μόδια Υπουργεία την συνέχιση της χρηματοδότησης των 
κοινωνικών δομών (παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί κ.α.)».

Κινέζοι
επιχειρηματίες 
στην Πάρο

Επίσκεψη Κινέζων επιχειρηματιών - εισαγωγέων 
κρασιού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο τις προηγού-
μενες μέρες. Τους δύο επιχειρηματίες (κ.κ. Wang Peng 
και Tan Dengfeng), συνόδευε ο κ. Daniel Counio, πρόε-
δρος μεγάλης εταιρείας εξαγωγών οίνου.

 Το ταξίδι έγινε με στόχο τη συνεργασία με το γνωστό 
οινοπαραγωγό του νησιού μας κ. Μωραΐτη Μανώλη, ο 
οποίος τους προσκάλεσε στο νησί και ανέλαβε τη φιλο-
ξενία τους.

Ακόμα, οι Κινέζοι επιχειρηματίες συναντήθηκαν με 
το δήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, όπου εκεί τους 
απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα. Επίσης, τους προ-
σφέρθηκε από την πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής 
Δήμου Πάρου, κ. Μ. Χανιώτη, πληροφοριακό υλικό του 
νησιού μας στην Κινεζική γλώσσα. Οι δύο επιχειρημα-
τίες με μέριμνα της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πά-
ρου, ξεναγήθηκαν στο αρχαιολογικό μουσείο, το Ιερό 
Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής και τον παραδοσιακό 
οικισμό Παροικιάς.

Τέλος, σε επικοινωνία που είχαμε με την οινοπαρα-
γωγική εταιρεία του κ. Μ. Μωραΐτη, μας έγινε γνωστό 
ότι οι δύο Κινέζοι επιχειρηματίες έφυγαν ενθουσιασμέ-
νοι από τη φιλοξενία στο νησί μας, καθώς και τα προϊό-
ντα οίνου που κατασκευάζονται εδώ. Σημειώνουμε πως 
η εταιρεία του κ. Μωραΐτη, εξάγει ήδη κρασί στο Χονγκ 
Κόνγκ. 

Το νέο στολίδι
των Λευκών

Ο σύλλογος των εν Αθήναις Λευκιανων πριν από δέκα 
χρόνια αποφάσισε και έκτισε ένα θεατράκι στις Λευκές 
για τις πολιτιστικές ανάγκες του χωριού.

Το έργο τότε επέβλεψε ο Νικόλας Παντελαίος (Ρά-
φτης). Σήμερα τον  ίδιο χώρο  κοσμεί το νέο θέατρο, 
πάλι με πρωταγωνιστή τον σύλλογο Λευκιανών της 
Αθήνας.

Με τα μάρμαρα από τους αδελφούς Ρήγα, τα οικοδο-
μικά υλικά από τον Χρήστο Παντελαίο, την εθελοντική 
δουλειά πολλών Λευκιανών και την ακούραστη δουλειά 
του πρόεδρου του χωριού Αποστόλη Παντελαίου (γιος 
του Ράφτη) η αρχική ιδέα έγινε το νέο στολίδι των Λευ-
κών.
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Ένα κατάλογο -σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί- έχει καταρ-
τίσει η μνημονιακή συγκυβέρνηση με τον οποίο θα μπουν στο στόχαστρο καταργήσε-
ων ή συγχωνεύσεων 252 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Αυτό σημαίνει 
πως 15000 εργαζόμενοι θα απολυθούν, εκ των οποίων οι 4.000 εντός του έτους, ενώ 
άλλες 2000 εξ αυτών άμεσα!

Στα 252 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εργάζονται υπάλληλοι αορίστου χρό-
νου, αλλά και 
συμβασιού-
χοι, οι οποίοι 
θα οδηγη-
θούν στην 
έξοδο από το 
Δημόσιο. 

Μεταξύ των 
252 ΝΠΙΔ που 
θα καταργηθούν είναι και τρεις από τις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα, η Κοινωφελής Δη-
μοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου,η Δ.Ε.Π.Α. Κέας 
και η δική μας ΚΔΕΠΑΠ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης Πάρου). Αν συμβεί αυτό, γύρω στα 10-12 άτομα που εργάζονται ως υπάλλη-
λοι αορίστου χρόνου και άλλα περίπου 16-17 άτομα που εργάζονται ως υπάλληλοι 
ορισμένου χρόνου και έχουν προσληφθεί μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, θα 
βρεθούν χωρίς εργασία.

Ποια είναι η ΚΔΕΠΑΠ
Γύρω από τη Δημοτική Επιχείρηση έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες δράσεις στο νησί 

μας που προσφέρουν πάρα πολλές βοήθειες στους συμπολίτες μας, αλλά συγχρόνως 
βοηθούν και για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Αυτή τη στιγμή η ΚΔΕΠΑΠ έχει υπό τη στέγη της τις εξής δράσεις:
- ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων). Η συγκεκριμένη δράση πα-

ρέχει καθημερινά υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμε-
νων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που 

τα φροντίζει 
εργάζεται ή 
αντιμετωπίζει 
σοβαρά κοι-
νωνικά και 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά 
προβλήματα 
ή προβλήμα-
τα υγείας και 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.
- Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί, σε Παροικιά και Αρχίλοχο. Η βοήθεια που 

προσφέρουν οι παραπάνω σταθμοί σε δεκάδες οικογένειες είναι ανεκτίμητη.
- Πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι». Το πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα παρέχει 

ιατρική, νοσηλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε πολλούς ανήμπορους συμπολί-
τες μας που υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

- Προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Χάρη στο πρόγραμμα δεκάδες συμπολίτες 
μας μπορούν να αθλούνται από ειδικευμένους γυμναστές σε ολόκληρη την Πάρο.

Ακόμα, η ΚΔΕΠΑΠ έχει τις σχολές μουσικής, φιλαρμονικής, το χορευτικό και τα 
εικαστικά εργαστήρια. Όλα τα παραπάνω τα παρακολουθούν πολλοί συμπολίτες μας 
προκειμένου να αναπτύξουν πολιτιστικές δράσεις. Σημειώνουμε πως μερικές από 

Η εκτέλεση του «Καλλικράτη»
Προς κλείσιμο η ΚΔΕΠΑΠ!

Κανείς δεν έχει εξηγήσει ακόμα 
τι θα απογίνουν όλες οι παραπάνω δράσεις 

αν σταματήσει ελέω μνημονίου 
(βλ: απόλυση των υπαλλήλωναορίστου και ορισμένου χρόνου)
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τις παραπάνω σχολές φέτος, δεν λειτούργησαν (π.χ. Φι-
λαρμονική, διότι το ΑΣΕΠ δεν ενέκρινε την πρόσληψη του 
Διευθυντή της).

Επίσης, η ΚΔΕΠΑΠ έχει υπό τη σκέπη της τη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», το λαογραφικό μουσείο 
«Όθων Κάπαρης», καθώς και τη μισθοδοσία της υπαλλή-
λου στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας». Τέλος, χάρη στη ΚΔΕ-
ΠΑΠ, πραγματοποιούνται δεκάδες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις κάθε χρόνο με μηδενικό ή ελάχιστο εισιτήριο και 
φυσικά άλλες εκδηλώσεις αθλητικού ενδιαφέροντος. 

Και τώρα τι;

Κανείς δεν έχει εξηγήσει ακόμα τι θα απογίνουν όλες οι 
παραπάνω δράσεις αν σταματήσει ελέω μνημονίου (βλ: 
απόλυση των υπαλλήλων αορίστου και ορισμένου χρό-
νου).

Πριν μερικά χρόνια με το Νόμο «Καλλικράτης», είχε 
καταργηθεί ο ΔΟΝΑ (Δημοτικός Οργανισμός Νεολαί-
ας Άθλησης). Οι δράσεις του ΔΟΝΑ μεταφέρθηκαν στην 
ΚΔΕΠΑΠ, δίχως όμως τα ανάλογα κονδύλια. Κάτι, που 
δυστυχώς γίνεται κατά κόρο στις καταργηθείσες επιχει-
ρήσεις των Δήμων. Προφανώς και τώρα, όλες οι δράσεις 
της ΚΔΕΠΑΠ, θα μεταφερθούν στους Δήμους. Με τη δια-
φορά δίχως τους ανάλογους υπαλλήλους που έχει τώρα 
η ΚΔΕΠΑΠ και δίχως τους ανάλογους οικονομικούς πό-
ρους…

Από την πλευρά του Δήμου Πάρου είναι ανάστατοι 
με τα δημοσιεύματα και τις φήμες που όμως δεν έχουν 
διαψευστεί, τουλάχιστον ως και την ώρα που έκλεισε η 
ύλη της εφημερίδας μας (εκτάκτως αυτή την εβδομάδα 
την Τρίτη 30 Απριλίου). Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν 
υπάρχει όπως πάντα καπνός δίχως φωτιά. Από την άλλη 
εντύπωση προκαλεί πως από τη μία έγινε πρόσκληση δι-
αβούλευσης για το τεχνικό δελτίο της χρηματοδότησης 2013-2014 του ΚΗΦΗ, στην 
ΚΔΕΠΑΠ, ενώ συγχρόνως δημοσιεύονται λίστες με την κατάργηση της δημοτικής μας 
επιχείρησης. Και επαναλαμβάνουμε πως μόνο τρεις δημοτικές επιχειρήσεις (εμείς, η 
Κέα και η Μύκονος) είναι σε όλες τις Κυκλάδες, για κλείσιμο… Τέλος, σημειώνου-
με ότι χάρη στις δημοτικές 
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα 
έχει επιτευχθεί απορρόφηση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και 
οι δημοτικές επιχειρήσεις 
ουσιαστικά δεν επιβαρύνουν 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το αρχικό δημοσίευμα

Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθε-
ροτυπία», το Σάββατο 27 Απριλίου 
2013. Η συγκεκριμένη εφημερίδα 
δημοσίευσε και τις λίστες με τα 
ΝΠΙΔ προς κατάργηση:

Το δημοσίευμα έγραφε:
«Τα νομικά αυτά πρόσωπα του 

δημόσιου τομέα διαθέτουν κατά κα-
νόνα υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 
αλλά και σημαντικό αριθμό συμβα-
σιούχων ορισμένου χρόνου και 
έργου, οι οποίοι θα αναγκαστούν 
να οδηγηθούν στην έξοδο από το 
∆ημόσιο με την καταβολή αποζημί-
ωσης και, πιθανότατα, την παροχή 
πρόσθετων κινήτρων, όπως εξαγο-
ρά πλασματικών συντάξιμων χρό-
νων με ευνοϊκούς όρους. 

Από τους δημόσιους αυτούς ορ-
γανισμούς έχουν ήδη ζητηθεί και 
παραληφθεί, μέσω των διοικήσεών 
τους, τα πλήρη στοιχεία της «ταυτό-
τητάς» τους, ώστε να αξιολογηθούν 
από επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
με βάση μελέτες σκοπιμότητας και 
δημόσιου συμφέροντος. Η επιτρο-
πή θα αποφανθεί σε ποια από αυτά 
θα τεθεί λουκέτο, ποια θα συγχω-
νευθούν και ποια θα παραμείνουν. 

Τα στοιχεία που εστάλησαν στο αρμόδιο υπουργείο ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθμισης αφορούν το νομικό τους καθε-
στώς (δηλαδή με ποια προεδρικά διατάγματα, υπουργικές 
αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις συστάθηκαν), 
την περιουσιακή τους κατάσταση, το έργο που επιτελούν, 
αν λαμβάνουν και σε τι ύψος κρατική χρηματοδότηση, τις 
οφειλές τους προς τρίτους, το προσωπικό που απασχο-
λούν και με τι είδους σχέση εργασίας κ.λπ. 

Πελατεία ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους οργανισμούς διαθέ-
τουν προσωπικό από 5 έως 20 υπαλλήλους και συστά-
θηκαν κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια, ικανοποιώντας 
πρωτίστως πελατειακές ανάγκες των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. Μάλιστα, η επιλογή του προσωπικού 
στις περισσότερες περιπτώσεις είχε γίνει μέσω ρουσφε-
τιών και με διαδικασίες, φυσικά, εκτός ΑΣΕΠ. Το παρε-
χόμενο έργο τους χαρακτηρίζεται αναποτελεσματικό και 
με μικρή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Εντούτοις, 
ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και οργανισμοί με υψηλού 
επιπέδου αποδόσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία κ.λπ. 

Οι 252 αυτοί οργανισμοί περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που αριθμεί συ-
νολικά 1.506 οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και 
εποπτεύονται κυρίως από 10 υπουργεία. Οι περισσότε-
ροι από τους φορείς είναι Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου 
∆ικαίου, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), ανώ-
νυμες εταιρείες, ειδικοί λογαριασμοί, φορείς πρόνοιας 
κ.λπ. Οι 252 οργανισμοί (ΝΠΙ∆) απασχολούν μερικές χι-
λιάδες υπαλλήλους και εποπτεύονται κατά βάση από τα 
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών (δημοτι-

κές επιχειρήσεις), Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υποδομών, Υγείας και Παιδείας και 
Πολιτισμού (κυρίως στον αθλητισμό). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε δημοτικές επι-
χειρήσεις που εποπτεύονται από τους 325 δήμους σε όλη τη χώρα σε σύνολο 555 οι 
114, δηλαδή μία στις 5, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

Η απόφαση της 
κυβέρνησης, κατ’ 
απαίτησιν της τρό-
ικας, να προχω-
ρήσει έως τα τέλη 
του 2013 σε 4.000 
α π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ι ς 
υπαλλήλων και άλ-

λων 11.000 μέχρι τα τέλη του 2014, έχει ανάψει φωτιές και στο εσωτερικό της, μεταξύ 
υπουργών. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι αρνούνται σφόδρα να συναινέ-
σουν στο κλείσιμο των οργανισμών που εποπτεύουν, υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα 

αλλά και το παραγόμενο έργο τους. 
Αλλοι επικαλούνται για την κάθε-
τη άρνησή τους το γεγονός ότι οι 
εποπτευόμενοι από αυτούς οργα-
νισμοί δεν χρηματοδοτούνται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ 
άλλοι διαχειρίζονται προγράμματα 
του ΕΣΠΑ και ενδεχόμενο λουκέτο 
σε αυτούς θα οδηγήσει σε απέντα-
ξη έργων που ήδη τρέχουν ή δρο-
μολογούνται. Το υπουργείο ∆ιοι-
κητικής Μεταρρύθμισης βρίσκεται 
πλέον μεταξύ σφύρας και άκμονος, 
γιατί, εκτός των άλλων, πρέπει να 
οδηγήσει και χιλιάδες ανθρώπους 
στην ανεργία. Άρα το πιθανότερο 
και επιδιωκόμενο είναι να προσπα-
θήσει να τρενάρει την υπόθεση (το 
2011 είχε ακυρωθεί στην πράξη η 
μνημονιακή δέσμευση για 15.000 
απολύσεις), περιορίζοντας τον 
αριθμό τών προς κατάργηση ή συγ-
χώνευση οργανισμών ή, στην πε-
ρίπτωση που δεν τα καταφέρει, να 
χορηγήσει ελκυστικά ανταλλάγματα 
στους προς απομάκρυνση υπαλλή-
λους, αντίστοιχα των οποίων δεν 
υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα».

Γύρω από τη Δημοτική Επιχείρηση
έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες δράσεις στο νησί μας

που προσφέρουν πάρα πολλές βοήθειες στους συμπολίτες μας,
αλλά συγχρόνως βοηθούν

και για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου
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Αεροδρόμιο: Τέλος Α’ φάσης
Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η πρώτη φάση του έργου στο νέο Αεροδρόμιο Πάρου. 

Ήδη επιτροπές του δημοσίου κάνουν ελέγχους ώστε να παραλάβουν το έργο.
Για την εγκυρότερη και έγκαιρη ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδας μας 

η «Φ.τΠ.» απευθύνθηκε στον εργοταξιάρχη του έργου, μηχανικό, κ. Δημήτρη Σκου-
λάξενο, ώστε ο τελευταίος να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει.

Σύμφωνα με τον κ. Σκουλάξενο, «η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΝΕΟ 
ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ» υπογράφηκε την 07/09/2012. 

Το έργο περιλαμβάνει τον διάδρομο προσαπογειώσεων αεροσκαφών μήκους 1400 
μ και πλάτους 30 μ, συνδετήριους τροχοδρόμους, δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, 
περιμετρική οδό, τεχνικά έργα αποστράγγισης, φωτοσήμανση, περίφραξη και χωμα-
τουργικά στην περιοχή ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

Η Ανάδοχος εταιρεία, η οποία ανήκει σε γνωστό κατασκευαστικό Όμιλο, με μεγάλη 
εμπειρία στην κατασκευή Αεροδρομίων και γενικότερα σε μεγάλα έργα υποδομών,  
εγκαταστάθηκε επιτόπου του έργου την 07/10/2012 και προχώρησε στις εργασίες 
προετοιμασίας που προέβλεπε η σύμβαση του Έργου πριν την έναρξη των εργασιών. 
Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε και από τη μεριά του Δημοσίου το μεγαλύτερο μέρος των 
απαλλοτριώσεων, ξεκίνησε η εκτέλεση των εργασιών. 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνουν:
- απομάκρυνση της φυτικής γης σε ένα μεγάλο τμήμα της επιφάνειας του έργου,
- εκσκαφή ορυγμάτων σε δύο μέτωπα εργασιών. Το ένα βρίσκεται στο βόρειο τμή-

μα του έργου, κοντά στον ποταμό Συρίγο και το δεύτερο στο κεντρικό τμήμα του 
έργου.

- επιχώσεις στα δύο αντίστοιχα μέτωπα εργασιών που περιγράφονται παραπάνω.
- κατασκευή τμήματος της τάφρου απορροής των ομβρίων υδάτων που εκβάλει 

στο βόρειο τμήμα του έργου, στο φυσικό αποδέκτη, τον ποταμό Συρίγο.
Οι εργασίες εκτελούνται με ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποίος όπως φαίνεται θα αυ-

ξηθεί εντός των προσεχών εβδομάδων, μετά και την ολοκλήρωση των τμημάτων 
των απαλλοτριώσεων που εκκρεμούν, αλλά και των μετακινήσεων των υπαρχόντων 
δικτύων από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.

Κατά την εξέλιξη των παραπάνω εργασιών, επιτροπές του αρμόδιου φορέα του 
δημοσίου για την επίβλεψη του έργου επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα το 
εργοτάξιο. Έργο τους είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος των εδαφικών χαρακτηριστι-
κών, με τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών, καθώς και των γεωμετρικών παρα-
μέτρων του έργου. Παράλληλα οι εργασίες  εκσκαφών γίνονται με την επίβλεψη από 
προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου εκπροσωπώντας την ΚΑ’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Στο εργοτάξιο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί, κατάλληλο και πλήρως εξοπλι-
σμένο εργαστήριο, στο οποίο προΐσταται εργαστηριακός μηχανικός, για την εκτέλε-

ση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου για δείγματα εδάφους, αδρανή υλικά και 
ασφαλτομιγμάτων, ενώ το έργο του Ποιοτικού Ελέγχου εκτελείται  και  μέσω των 
Κρατικών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων.  

Σε ότι αφορά τη πρόοδο  των εργασιών, έχει προγραμματιστεί η ενίσχυση των συ-
νεργείων των χωματουργικών εργασιών στα δύο προαναφερόμενα μέτωπα, προ-
κειμένου να εντατικοποιηθεί ο ρυθμός των εργασιών και κατά συνέπεια η εξέλιξη 
του έργου. Ταυτόχρονα και παράλληλα με την κατασκευή της τάφρου απορροής των 
ομβρίων υδάτων που εκβάλει στο βόρειο τμήμα του έργου, θα ξεκινήσει και η κα-
τασκευή της τάφρου, που θα εκβάλλει στο νότιο τμήμα, στο φυσικό αποδέκτη του 
όρμου Βουτάκου, εργασία η οποία είναι καθοριστική, αφού με την ολοκλήρωσή της 
θα έχει διευθετηθεί το σύνολο των έργων αποστράγγισης του Έργου και θα βοηθήσει 
στην αύξηση της έντασης των εργασιών σε όλο το νότιο μέτωπο του Έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, αυξημένη βαρύτητα έχει δοθεί τόσο από την 
κατασκευάστρια εταιρεία όσο και από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία και τους 
υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου, για τη λιγότερη δυνατή όχληση των 
κατοίκων της πέριξ του Έργου περιοχής, σταθμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για την 
ταχύτερη, έντεχνη και σύμφωνα με τη σύμβαση αποπεράτωση ενός κρίσιμου έργου 
για την ευρύτερη περιοχή. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό συγκοινωνιακό και τουριστικό έργο που αναμένεται 
ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην 
βέλτιστη εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης και κατ’ επέκταση στην τουριστική 
ανάπτυξη του νησιού».

Δυνάμει της υπ’ αριθμό 47/2013 διάταξης της 
Ειρηνοδίκου Πάρου διατάχτηκε η δημοσίευση πε-
ρίληψης της τροποποίησης των υπ’ αριθμούς 1, 3, 
7, 30 και 32 άρθρων και της κατάργησης του άρ-
θρου 4, της αναρίθμησης του άρθρου 5 σε 4 της 
προσθήκης νέου άρθρου 5 του καταστατικού του 
σωματείου, που με την τροποποίηση θα φέρει την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΠΑΡΟΥ» και ειδικότερα της τροποποίησης της 
επωνυμίας του, των σκοπών του, της περί εγγρα-
φής και κωλυμάτων μελών ενότητας και της τύχης 
της περιουσίας του όταν διαλυθεί, καθώς και η εγ-
γραφή των τροποποιήσεων στα βιβλία σωματείων 
του Πρωτοδικείου Σύρου. 

Πάρος, 26 Απριλίου 2013
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, 

Κωνσταντίνος Φιφλής
Δικηγόρος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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Κυριακή του Πάσχα

αρνί στη σούβλα-κοκορέτσι
& ζωντανή µουσική

Πετυχημένη η εκδήλωση 
αλληλεγγύης

Το Σάββατο 20 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μαντώς, της Παροικιάς 
η εκδήλωση του «Συντονιστικού των Σχολικών Κοινοτήτων για την κοινωνική Αλλη-
λεγγύη».

Το Συντονιστικό δημοσιοποίησε ευχαριστήρια επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων 
τονίζει:

«[…] Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσοι με αγάπη 
και διάθεση προσφοράς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και προσέφεραν τρό-
φιμα, ρούχα, φάρμακα και χρήματα για τους μαθητές που υποσιτίζονται και τις οικογέ-
νειες που έχουν ανάγκη την αρωγή της κοινωνίας. 

Η ζεστασιά και ο καλός λόγος των ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας το Σάββατο 20 
Απριλίου με περίσσευμα ψυχής και αγάπης μας συγκίνησε όλους. Άνθρωποι κάθε ηλι-
κίας και κοινωνικής διαστρωμάτωσης προσήλθαν να προσφέρουν ό,τι μπορούσε ο 
καθένας. Παράλληλα πολλοί, εκτός από τα μέλη του «Συντονιστικού» που ήταν στην 
πλατεία, διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, εφόσον είδαν συμπολίτες μας 
να προσέρχονται και να ζητάνε βοήθεια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των προ-
ϊόντων».

Κυνηγετικές άδειες
Η Αστυνομική Διεύθυνση 

Κυκλάδων, καλεί τους κα-
τόχους κυνηγετικών όπλων, 
των οποίων οι άδειες ισχύ-
ος έχουν λήξει ή λήγουν 
άμεσα και δεν έχουν προ-
βεί στην ανανέωση τους, να 
μεταβούν στα αστυνομικά 
τμήματα του τόπου κατοι-
κίας τους, προκειμένου να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την ανα-
νέωσή τους.

Τονίζεται ότι, σύμφω-
να με το Ν.2168/1993, 
η μη έγκαιρη ανανέω-
ση της άδειας κατοχής 
κυνηγετικού όπλου συ-
νιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπο-
νται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις. Ακόμα, επισημαίνεται η 
ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 3944/2011 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι:
Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη 
άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξε-
τασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από 
την αρχή υποβάλλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής και καταβάλει για την έκδοσή της το 
20πλασιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Συνεπώς, οι κάτοχοι κυνη-
γετικών όπλων των οποίων οι άδειες κατοχής έχουν λήξει και δεν ανανεώθηκαν, 
καθώς και οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να προβούν στην ανανέωση-έκδοση σχετικών αδειών σύμφωνα με όσα εξειδι-
κευμένα ορίζει η παραπάνω ρύθμιση χωρίς να υποστούν κάποια νομική συνέπεια.
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα αστυνομικά τμήματα Πάρου και Αντιπάρου.

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ
για την 1η Μάη

Εργαζόμενε, εργαζόμενη / άνεργε, άνεργη. 
Για πόσο καιρό ακόμα θα συνεχίζεται αυτή η βαρ-

βαρότητα; Πότε επιτέλους θα μπει τέλος σ’ αυτήν την 
νεοφιλελεύθερη πολιτική φρίκη που χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό σαν πειραματό-
ζωο της τρόικας; 

Πάνω από ένα αιώνα το 1886 οι εργάτες του Σικάγου έδωσαν τις απαντήσεις με 
τους αγώνες τους. Τιμούμε την 1η ΜΑΗ στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στις 
κυβερνητικές μεθοδεύσεις. 

Οι εργάτες του Σικάγου άνοιξαν με θυσίες το δρόμο της νίκης, κατακτώντας εργασια-
κά δικαιώματα, σήμερα όμως στην Ελλάδα των μνημονίων τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Η επίθεση ενάντια στον κόσμο της εργασίας από την τρόικα και την τριτοκομματική 
κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο, οδηγώντας σε τραγικά αδιέξοδα τον ελληνικό 
λαό. Ανεργία, Φοροεπιδρομή, Μειώσεις Μισθών και Συντάξεων, ασθενείς χωρίς πε-
ρίθαλψη και φάρμακα, παιδιά που πεινούν στα σχολεία, και το κοινωνικό κράτος σε 
πλήρη διάλυση και αποσύνθεση.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΥ 2013 μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για μια άλλη 
πορεία στη χώρα μας, χωρίς μνημόνια και επαίσχυντες δανειακές συμβάσεις.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, για  την υπεράσπιση 
και την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων.    

-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
-ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Στων νησιωτών
την ολόμαυρη ράχη...

Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των κυβερνώ-
ντων, ο μεγαλύτερος εχθρός των νησιωτών στην Ελλά-
δα είναι... οι ναυτεργάτες.

 Αυτοί, οι ναυτεργάτες, με τις απεργίες και με 
τις διεκδικήσεις τους «λειτουργούν καταστροφικά εις 
βάρος των νησιωτών». Έτσι ισχυρίζονται οι κυβερνώ-
ντες. Ας δούμε τώρα ποιοι τα λένε αυτά. Ας δούμε, δη-
λαδή, το «ποιόν» των κυβερνώντων, που χτυπούν τους 
ναυτεργάτες για να προστατέψουν - όπως λένε - τους 
νησιώτες.

Όπως θα φανεί από τα έργα τους - και όχι από τα λό-
για τους - οι κυβερνώντες τόσο πολύ κόπτονται για τους 
νησιώτες, όσο ακριβώς κόπτονται και για τους ναυτεργάτες, και για τους εργάτες, και 
για τους αγρότες και γενικώς για το λαό. Σε αυτή την Ελλάδα, στη νησιωτική Ελλάδα, 
είναι που οι εφοπλιστές, με τις πλάτες των κυβερνώντων, έχουν από το 2001 και μετά 
επιβάλει αυξήσεις κατά 500% (!) στις τιµές των εισιτηρίων και έτσι:

Από 10,27 ευρώ που είχε το εισιτήριο για Σάμο έφτασε τον Αύγουστο του 2012 στα 
50 ευρώ (αύξηση 387%),

από 8,5 ευρώ που είχε το εισιτήριο για Ικαρία έφτασε στα 47,5 ευρώ (αύξηση 459%),
από 10,5 ευρώ που είχε για Μυτιλήνη έφτασε στα 42 ευρώ (αύξηση 300%),
από 10,85 ευρώ για Πάρο έφτασε στα 32,5 ευρώ (αύξηση 200%).
Αλήθεια, ποιος νησιώτης (και ποιος Έλληνας εργαζόμενος γενικά) είδε να αυξάνεται 

μέχρι 5 και 6 φορές (!) το αντίτιμο για τους κόπους του, όσο δηλαδή αυξήθηκε το 
αντίτιμο που καταβάλλουν οι Έλληνες ταξιδιώτες, από και προς τα νησιά, για να πλη-
ρώνουν τους «κόπους» των εφοπλιστών; Η κυβέρνηση, η ΕΕ, το ΔΝΤ και (φυσικά) 
οι εφοπλιστές αγαπούν τους νησιώτες. Και τους προστρέχουν. Εξ απαλών ονύχων...

Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι έχει καταγραφεί πως στους 21 νομούς με τη μεγα-
λύτερη διαρροή μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση, οι 11 είναι νησιωτικοί.

Έτσι εξηγείται (λόγω της «αγάπης» της κυβέρνησης για το μέλλον των νησιωτών) 
που στο νησιωτικό κορμό της χώρας, ήδη από την εποχή της «ισχυρής Ελλάδας», τα 
10 έως και πάνω από 15 παιδιά στα 100 εγκαταλείπουν το σχολείο πριν καν να 
βγάλουν το Γυµνάσιο και είτε παλεύουν για τον άρτο τον επιούσιο στον τόπο τους, 
είτε συγκροτούν τις ουρές μιας απελπισμένης (εσωτερικής και εξωτερικής) μετανά-
στευσης.

Δεν θα αναφερθούμε στον τομέα της υγείας γιατί το ζούμε στο πετσί μας. Εδώ είναι 
που η πολιτική στον τομέα της Υγείας αποτυπώνεται στην ευχή και κατάρα: «Αλίµονο 
αν αρρωστήσεις»!

Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει, λοιπόν, για την αγάπη των κυβερνώντων, της ΕΕ, του 
ΔΝΤ και των εφοπλιστών (φυσικά) προς τους νησιώτες;...

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες σπίτια ε-
ξοχικά και εντός οικισµού  από 
60 έως 150 τµ σε τιµές κά-
τω του κόστους, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δόσεις 
. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου, µε θέα. 
Τηλ.: 6971962021

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ πωλούνται, στην παλιά 
πόλη της Παροικίας αλλά και 
σε όλη την Πάρο. Από 50.000 
– 130.000 €. Τηλ.: 6945383262

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλούνται 
διαµερίσµατα από 35 τµ , κα-
ταστήµατα από 120 τµ και 
οικόπεδα 250 τµ το καθέ-
να, µε άδεια οικοδοµής για 
120 τµ σε τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6937033316 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται κατοι-
κίες από 120 τµ το καθένα, λίγα 
µέτρα από τη θάλασσα και θέα σ’ 
αυτήν. Είναι υπό κατασκευή και 
µπορείτε να πάρετε µέρος στη 
διαρρύθµιση τους. Τηλ.: 
6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοικία 
100 τµ στον όροφο και 5 επιπλω-
µένα ενοικιαζόµενα στούντιος 
στο ισόγειο, λίγα µέτρα από την 
παραλία και 700 µ από το κέντρο 
της Νάουσας. Τηλ.: 6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται παλιά κα-
τοικία 80 τµ , λίγα µέτρα από το 
λιµανάκι . Θέα θάλασσα. Τηλ.: 
6937033316

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυκής, 
θέα, µε άδεια οικοδοµής για 
µεζονέτα 138 τµ, τιµή 85.000€. 
Τηλ.: 6932285768, www.
paroshomes.livadas.de

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300 τµ εντός σχεδίου, άρτιο και 
οικοδοµήσιµο, λίγα µέτρα από 
το γραφικό λιµανάκι.
Τηλ.: 693 7033316 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται αγροτε-
µάχιο 7 στρεµµάτων µε θέα 
θάλασσα, 4 χλµ έξω από τη Νά-
ουσα. Τηλ.: 693 7033316

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης),ενοικιάζεται διώροφη 
παλιά παραδοσιακή οικία, α-
πολύτως εκσυγχρονισµένη, 
µε κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κορµός), ενοικιά-
ζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα 
µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 
170,00 €. Τηλ.: 2284024789, 
6945255080 

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα µε 2 υπνοδωµάτια και 
κεντρική θέρµανση. 
Τηλ.: 6976558399 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ενοι-
κιάζεται διαµέρισµα 45 τµ. Τηλ.: 
6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κάστρο, 
στον παραδοσιακό οικισµό, 
ενοικιάζεται studio 33τµ, επι-
πλωµένο. Τηλ: 6976675669

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται επιπλω-
µένο δυάρι για όλο το χρόνο ή 
σεζόν, τιµή λογική.
Τηλ.: 2284042660, 6932656851 

ΕΛΗΤΑΣ (2 χλµ από λιµάνι 
Παροικίας), ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα δίχωρο, 40 τµ. 
Τηλ.: 2284022302 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Σταυρός 
– Κακάπετρα), ενοικιάζεται ένα 
υπερυψωµένο ισόγειο, 104 τµ. 
Με αυλή, µπαλκόνι, αυτόνοµη 
θέρµανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται µο-
νόχωρες γκαρσονιέρες, 25 τµ, 
επιπλωµένες, σε άριστη κατά-
σταση. Αυτόνοµη θέρµανση, 
θέα θάλασσα. Ενοικιάζονται 
µε το χρόνο ή σεζόν. Πλυντή-

ριο και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642

ΛΙΒAΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ, ενοικι-
άζεται studio, επιπλωµένο µε 
κουζίνα και πλυντήριο ρούχων. 
Τηλ.: 6989871269, 6975328459

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζε-
ται κατοικία 100 τµ µε 
θέρµανση και θέα θάλασσα.
Τηλ.: 6937033316

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
 
ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ» 
πωλείται, στον παραδοσιακό 
οικισµό της Παροικίας. Πλή-
ρως εξοπλισµένο. Σε πολύ 
χαµηλή τιµή. Τηλ.: 6938706534, 
2284023701

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ενοικιάζεται, 
στην κεντρική παραλία της Πα-
ροικίας, δίπλα στα ΚΤΕΛ και στο 
λιµάνι. Τηλ.: 6977677391  

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(απέναντι από το πάρκινγκ), 
ενοικιάζεται επιχείρηση επι-
πλωµένων διαµερισµάτων. 
Έτοιµα προς λειτουργία.  Τηλ.: 
2284022738

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ζητεί εργασία, µε 
εµπειρία στις οικοδοµικές, ξυ-
λουργικές και ηλεκτρολογικές 
εργασίες για εποχιακή ή µόνι-
µη απασχόληση. Τηλ.: 22840 
28733 

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

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, µαγείρισσα-σερ-
βιτόρα,  µε πολύχρονη πείρα, 
ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 2284025182, 6972117399 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, Έλληνας, εργατι-
κός, αναλαµβάνει συντηρήσεις 
κήπων καθώς και φύλαξη οικι-
ών. Τηλ.: 6939775284 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ,Έλ-
ληνας, επαγγελµατίας, 

αναλαµβάνει χρωµατισµούς 
παντός τύπου, φρεσκαρίσµατα, 
µερεµέτια κτλ. Λογικές τιµές 
και εγγύηση.
Τηλ.: 6973187414 

ΚΥΡΙΑ από Τσεχία, µόνιµη 
κάτοικος Πάρου, παντρεµένη 
µε Έλληνα αναλαµβάνει κά-
θε είδους οικιακή εργασία, 
καθάρισµα, µαγείρεµα, φρο-
ντίδα και φύλαξη παιδιών κλπ. 
Τηλ.:6974036340

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία σε εστι-
ατόριο, ξενοδοχείο ή φύλαξη 
παιδιών και υπερηλίκων. Τηλ.: 
6994401324

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΔΥΟ ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται, για 
εργασία στο φούρνο «Αρτόπο-
λις». Τηλ.: 2284024966

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, άνω των 
35 ετών, για τουριστικό κα-
τάστηµα στην Παροικία. Τηλ.: 
2284025086

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΝΗΠΙΟΥ ζητείται, στην Παροι-
κία. Τηλ.: 6981031597

ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΡΙΑΝΗ ζητείται, 
για φροντίδα ηλικιωµένου στην 
Παροικία.
Τηλ. 6974931573

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται, µέχρι 35 ε-
τών για εσωτερική στο σπίτι, 
για φύλαξη παιδιού 2,5 ετών. 
Τηλ: 6934257283 (Ιωάννα) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΑΟΥΤΟ πω-
λείται, ανακατασκευασµένο, 
650 € (χωρίς µαγνήτη) ή 750 € 
(µε µαγνήτη). Τηλ.: 6982792403

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. Πωλούνται : 
Γραφείο Σκουρόπουλος. Πολυ-
θρόνα µασάζ. Mariner 4 hp. 
3 ποδήλατα γυναικεία, λόγω α-
ναχώρησης. Τηλ.: 6942772023 
(κος Γιάννης)  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις
Προγράµµατα ΕΣΠΑ
∆ανειακοί διακανονισµοί
Οικονοµικά προγράµµατα
∆ιεκπεραίωση συντάξεων
Ηλεκτροδότηση ακινήτων

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis@abacus.com.gr

Πασχαλινά δώρα;
Η λύση µέσα στην κρίση.
Ανοίξαµε και σας περιµένουµε!

Παροικία (έναντι ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 22605

φ ί λ τ ρ α  ν ε ρ ο ύ

αυθεντικά

προϊόντα
ΜΟΝΟ Ε∆Ω

Αυθεντικά προϊόντα στις καλύτερες τιµές

Μοστράτος Νικόλαος: 694 8829448

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - SERVICE -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΓΓΕΛΙA ΓΑΜΟΥ
Ο Αντωνόπουλος Ιωάννης, του Βασίλη και της 

Μαρίας, το γένος Θυμαρά, κάτοικος Νέας Σμύρνης 
και η Δεναξά Ευδοκία, του Ιωάννη και της Αντωνίας, 
το γένος Μεταξά, επίσης κάτοικος Νέας Σμύρνης, θα 
τελέσουν τον γάμο τους στην Νάουσα Πάρου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    

Χωριανοπούλου Στυλιανή
Παροικία
(µετά την Εκατονταπυλιανή)
τηλ.: 22840 27392

Χύµα κολώνιες
ανδρικές & γυναικείες,

σε εξαιρετικές αποµιµήσεις
των γνωστών γαλλικών αρωµάτων,

µε ενίσχυση ή χωρίς
& γαλάκτωµα µε το άρωµά σας,

από 5€

επίσης κοσµήµατα, ρολόγια
αξεσουάρ, δώρα, piercing

Αλστροµέρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Πάρου σύμφωνα με το Ν. 1568/85 και τα Π.Δ. 294/88, 
17/96, 95/99 και 159/99, επιθυμεί να προσλάβει 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ο οποίος θα απασχοληθεί 
στην Επιχείρηση για 50 ώρες ετησίως. Η διάρκεια της 
σύμβασης θα είναι τριετής.

Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού 
ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, κατά σειρά 
προτεραιότητας στις ειδικότητες:

1. Μηχανολόγων Μηχανικών 
2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
3. Πολιτικών Μηχανικών
και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), με διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία.

β) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην 
σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κατά σειρά 
προτεραιότητας στις ειδικότητες:

1. Τμήματος Μηχανολογίας 
2. Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
3. Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 
με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.
Η παραπάνω κατάταξη των προσόντων των 

υποψηφίων καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στην 
πρόσληψη τους.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων ίδιων τυπικών 
προσόντων θα προτιμηθούν οι έχοντες μεγαλύτερη 
πείρα στην αντίστοιχη ειδικότητα και η εντοπιότητα τους.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
έως τις 20 Μαΐου 2013, ή με fax στο 22840-25284, ή με 
e-mail : deyap@otenet.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-25300 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Φραγκούλης Στέλιος
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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα

Στο ΕΚΕΠΥ
το Βελέντζειο

Στις 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων Υγείας), η προγραμματισμένη συνάντη-
ση του Βελεντζείου Ιδρύματος, με την ηγετική 
ομάδα του παραπάνω Κέντρου, με αφορμή 
την επίλυση του προβλήματος της απρόσκο-
πτης χρήσης του Βελεντζείου Υγειονομικού 
Αεροσκάφους, για τις αεροδιακομιδές. 

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΕΚΕΠΥ, ήταν 
ο Διοικητής, Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου, ο 
Υποδιοικητής, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου και 
το επιτελείο τους που αποτελείται από για-
τρούς του ΕΚΕΠΥ.

Εκ μέρους του Βελεντζείου Ιδρύματος Πά-
ρου, ήταν ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και 
δήμαρχος του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάν-
νης, το μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος και δημο-
τικός σύμβουλος Πάρου, κ. Φρ. Βελέντζας και 
ο εξουσιοδοτημένος από το Ίδρυμα για τη λει-
τουργία του Βελεντζείου Υγειονομικού Αερο-
σκάφους και δημοτικός σύμβουλος Πάρου, κ. 
Ευρ. Ακάλεστος. Η συνάντηση -που διήρκεσε 
πάνω από δύο ώρες- καταγράφεται ως εποι-
κοδομητική. Το ΕΚΕΠΥ, ήταν πλήρως ενημε-
ρωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από 
το Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος. Ακό-
μα, εκτιμήθηκε η έως τώρα προσφορά του 
Αεροσκάφους.

Τέλος, η συνάντηση (και από τις δύο πλευ-
ρές) κρίθηκε επιτυχής για την περαιτέρω 
απρόσκοπτη λειτουργία του Βελεντζείου Υγει-
ονομικού Αεροσκάφους.

Προσοχή
στα βεγγαλικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται, εν όψει των εορτών του Πάσχα, η εφαρμο-
γή επιχειρησιακού σχεδιασμού με στοχευμένους ελέγχους, από τις 
Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, για την κατοχή και εμπορία κροτίδων και βεγγαλικών

 Έτσι, τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις και εις 
βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για πα-
ράβαση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών.

Η Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπενθυμίζει ότι: 
«δυστυχώς κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των Εορτών 
του Πάσχα, γινόµαστε µάρτυρες σοβαρών ατυχηµάτων, ιδι-
αίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης 
κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέ-
τοιο απαγορεύεται από το Νόμο».

Γι’ αυτό το λόγο στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημά-
των συμβουλεύει - συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς 
τα εξής:

- Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και 
συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

- Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην 
τα αγοράζετε.

- Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατα-
σκευή τους.

- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματι-
σμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου.

- Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης 
καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προ-
κληθεί ατύχημα.

- Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.

- Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι 
παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμο-
νεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

Στην Αθήνα το χο-
ρευτικό Αντιπάρου

Το μεγαλύτερο ηλικιακά τμήμα του χορευτικού συ-
γκροτήματος του Δήμου Αντιπάρου, πραγματοποίησε 
διήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αθήνα, από 19 έως 21 
Απριλίου.

Σκοπός του ταξιδιού ήταν η κατάρτιση των μελών 
του χορευτικού συγκροτήματος σε θέματα ανταλλαγής 
γνώσης και εμπειριών με ήθη και έθιμα άλλων περιο-
χών της χώρας μας. Σημειώνουμε, πως σ’ αυτό το πλαί-
σιο είχε καταρτιστεί αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων 
όπου η κάθε μία είχε το δικό της χαραχτήρα και σκοπό.

Έτσι, τα παιδιά παρακολούθησαν τη θεατρική παρά-
σταση του θεάτρου «Χορν», καθώς και τη χορευτική 
παράσταση με παραδοσιακούς χορούς και μουσική του 
Λυκείου των Ελληνίδων. Προηγουμένως είχαν επισκε-
φτεί το νεοκλασικό κτήριο του Λυκείου (όπου ενημε-
ρώθηκαν για την ιστορία και τους σκοπούς του από την 
αντιπρόεδρο κ. Αμαλία Μάρκατζη), παρακολούθησαν 
την προετοιμασία των παιδιών για την παράσταση και 
γνώρισαν τις παραδοσιακές φορεσιές και την ιστορία 
τους. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το θέατρο της Δώρας 
Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάππου, παρακολούθησαν 
τα μαθήματα παραδοσιακών χορών και χόρεψαν με το 
εφηβικό τμήμα της σχολής. Επιπλέον, επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Μπενάκη, το τμήμα λαογραφίας και των παρα-
δοσιακών φορεσιών και το τμήμα που αφορά τον Αγώ-
να της Ανεξαρτησίας και τη δημιουργία του Ελληνικού 
κράτους καθώς επίσης και το Κέντρο λαϊκής τέχνης και 
Παραδόσεων στην Πλάκα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αντιπάρου: «Τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την 
ελληνική λαϊκή τέχνη, τον πολιτισμό και την παράδοση 
και αποκόμισαν γνώσεις και εμπειρίες».
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Στο fi nal 4 ο ΑΟΠ
Ισοπαλία 0-0 απέσπασε την περασμένη Κυριακή 28 

Απριλίου, ο ΑΟΠ, στην Ίο, από την ομώνυμη ομάδα στον 
δεύτερο αγώνα μπαράζ για την είσοδο στο fi nal 4 της 
ΕΠΣ Κυκλάδων, για το πρωτάθλημα παίδων. Έτσι, σε 
συνάρτηση της νίκης του ΑΟΠ με 3-0 στον πρώτο αγώ-
να που είχε διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, η 
ομάδα του νησιού μας πήρε την πρόκριση.

Ο αγώνας δεν πρόσφερε ιδιαίτερο θέαμα, καθώς το 
3-0 στην Παροικιά, είχε ουσιαστικά δώσει τέλος σε ό,τι 
αφορά ποια ομάδα θα προκρινόταν. Αν πάντως κάποια 
ομάδα αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα, αυτός είναι 
ο ΑΟΠ που έχασε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει 
γκολ, ιδιαίτερα με τον Κρουσταλλάκη.

Οι πρωταγωνιστές
Ίος: Μπουζαλάκος, Γ. Δράκος, Γιαννόπουλος, Κ. Δρά-

κος, Κωστόπουλος, Ν. Μπουζαλάκος, Καρράς, Καρα-
πούλιας, Α.Χ. Δράκος, Νικηφόρος, Μονογιός. Ως αλ-
λαγές αγωνίστηκαν επίσης και οι: Βαγιάκης, Καβαθάς, 
Σκλάβος, Βενιός, Θέος, Μπατσάλης.

ΑΟΠ: Πατέλης, Αργελάς, Χύσκα, Ντόμπρης, Σάμιος, 
Σένκα, Κρουσταλλάκης, Βενέτης, Πρίφτης, Ν. Σκιαδάς, 
Κ. Σαρρής. Αγωνίστηκαν ακόμα ως αλλαγές και οι: Σαρ-
ρής, Γκιόκα.

Διαιτητής: Κουζούμης.

Ο τελικοί
Σε ό,τι αφορά τους τελικούς των διοργανώσεων παί-

δων και εφήβων, αυτοί μάλλον (δεν έχει βγει ακόμα επί-

σημη ανακοίνωση από την ΕΠΣΚ), θα διεξαχθούν στη 
Νάξο, από 18 έως 19 Μαΐου. 

Σημειώνουμε, ότι στους εφήβους θα γίνει μόνο τελι-
κός, όπου εκεί θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους ο Νη-
ρέας (που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Β’ όμιλο) και 
οι Νέοι Ολυμπιακού Σύρου (που κατέκτησαν την πρώτη 
θέση στον Α’ όμιλο). 

Σε ό,τι αφορά το fi nal 4 των παίδων, θα συμμετέχουν 
ο ΠΑΣ Νάξου ως πρωταθλητής του Γ’ ομίλου, ο ΑΟΠ 
–που κέρδισε τη συμμετοχή από τον αγώνα με την Ίο, 
που ήταν πρωταθλήτρια στο Δ’ όμιλο και δύο ομάδες 
από τον όμιλο μπαράζ του Α’ και Β’ ομίλου, που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Επικρατέστερες ομάδες 
για την κατάληψη των δύο προνομιούχων θέσεων, που 
οδηγούν στο fi nal 4 των παίδων, είναι οι Νέοι Ολυμπια-
κού Σύρου, ο Αστέρας Κορθίου και η Σύρος 2002.

Πρωταθλήτρια η Μύκονος
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Δη-

μοτικό Στάδιο Παροικιάς, ο αγώνας μεταξύ Μυκόνου 
και Παμμηλιακού, για τον όμιλο μπαράζ που ανέδειξε 
τον πρωταθλητή ανδρών της ΕΠΣ Κυκλάδων. 

Ο αγώνας ήταν σαν τελικός, αφού οι δύο ομάδες ήταν 
αήττητες στον όμιλο των μπαράζ και το αποτέλεσμα θα 
έκρινε τον πρωταθλητή. Νικητής του αγώνα και πρωτα-
θλήτρια ομάδα του Νομού μας αναδείχθηκε η Μύκονος, 
που κέρδισε 2-0. Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί 
φίλαθλοι των δύο σωματείων που είχαν έρθει στο νησί 
μας για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους, καθώς και 
πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου από την Πάρο. Πλέον, η 
Μύκονος θα διεκδικήσει την άνοδό της στη Γ’ Εθνική 
κατηγορία, μέσω αγώνων μπαράζ με άλλες πρωταθλή-
τριες ομάδες από άλλες ποδοσφαιρικές Ενώσεις.

Πρωτάθλημα τένις
στην Πάρο

Το βάπτισμα του πυρός πήρε ο Όμιλος Αντισφαίρισης 
Πάρου, στη διεξαγωγή πανελλήνιων πρωταθλημάτων, 
αφού στις 23 Απριλίου έληξε το πρώτο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα αγοριών και κοριτσιών έως 14 ετών στο 
νησί μας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 23 Απριλίου, οι θεατές παρα-
κολούθησαν τους τελικούς σε όλες τις κατηγορίες. 

Επίσης, σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Αντισφαίρισης 
Πάρου, ευχαριστεί τους 5 αθλητές του, που πήραν μέ-
ρος στη διοργάνωση, κυρίως για το ήθος τους στους 
αγώνες και για τη συμμετοχή τους. Ακόμα, ευχαριστεί 
τους ευγενικούς του χορηγούς, τον «ΗΧΩ FM», για τις 
αναφορές του στο τουρνουά, τη φυσιοθεραπεύτρια 
Κέλλυ Κωβαίου, για τη βοήθεια στους αθλητές, την 
Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, για την 
ανάθεση των αγώνων, τους αθλητές και τους συνοδούς 
τους που επισκέφτηκαν το νησί για αυτή τη διοργάνω-
ση και τέλος τους θεατές για την παρουσία τους. Τέλος, 
στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «[…] υποσχόμαστε 
για το μέλλον να κάνουμε αυτή τη δ ιοργάνωση θεσμό, 
ώστε κάθε χρόνο να απολαμβάνουμε αυτό το θέαμα από 
κοντά».

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου (Ο.Α.Π.) σε συνεργα-
σία με το Ναυτικό Όμιλο Πάρου (Ν.Ο.Π.) διοργανώνουν 
για πρώτη φορά ανοιχτό πρωτάθλημα Beach Tennis 
στις δημοτικές εγκαταστάσεις που φιλοξενείται ο ΝΟΠ, 
στα Λιβάδια Παροικιάς. Οι αγώνες θα πραγματοποιη-
θούν τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου. 

Στους αρχάριους αθλητές οι προπονητές του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Πάρου, θα δείξουν πως παίζετε το άθλη-
μα και μετά θα γίνουν δύο κατηγορίες ώστε να ξεκινή-
σουν οι αγώνες στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα 
στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ.

Τι είναι το Beach Tennis;
Οι κανόνες του παραπάνω αθλήματος είναι οι εξής:
1. Το Beach Tennis παίζετε στην άμμο σε διαγραμ-

μισμένο γήπεδο μήκους 16 μέτρων και πλάτους 8 μέ-
τρων. Το ειδικό φιλέ έχει ύψος 1,70 με πυκνή πλέξη.

2. Χρησιμοποιείτε ρακέτα από πολυμερές πλαστικό 
μικρότερης επιφάνειας από την κανονική και μπαλάκι 

μικρότερης πίεσης και αναπήδησης.
3. Παίζετε είτε 1 προς 1 δηλαδή μονό, είτε 2 προς 2 

δηλαδή διπλό. 
4. Οι πόντοι είναι σαν του τένις 15-30-40 χωρίς 

advantage.
5. Κάθε παίκτης έχει ένα σέρβις από τη μεριά του.
6. Το μπαλάκι απαγορεύετε να κάνει αναπήδηση στην 

άμμο. Διαφορετικά είναι πόντος του αντιπάλου
7. Στο διπλό δεν δίνετε πάσα στον συμπαίκτη και η 

μπάλα πρέπει να περάσει το φιλέ με τη μία.
8. Και τελευταίος και βασικότερος κανόνας του beach 

tennis είναι η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 
Οι δηλώσεις συμμετοχών -που είναι δωρεάν- θα γί-

νονται δεκτές μέχρι σήμερα, Μ. Πέμπτη, είτε στα γρα-
φεία του Ο.Α.Π. είτε στα γραφεία του Ν.Ο.Π. Την Μεγάλη 
Παρασκευή οι συμμετέχοντες στις 11 το πρωί θα μπουν 
σε κλήρωση ώστε να προκύψουν τα ζευγάρια αγώ-
νων. Ακόμα, οι διοργανωτές σημειώνουν: «πέρα από 
το πρωτάθλημα, τα γήπεδα θα είναι διαθέσιμα προς το 
κοινό ώστε να δοκιμάσουν όσοι έχουν περιορισμένο 

χρόνο».
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις γραμματείες 
των διοργανωτών στους αριθμούς τηλεφώνων: (ΝΟΠ: 
22840-24280) και (ΟΑΠ: 22840-21800).

Συγχαρητήρια του ΝΟΠ
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, για την επιτυχία της κα-

τάκτησης του πρωταθλήματος μπάσκετ παίδων Κυκλά-
δων, από τον ΑΟΠ, εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Ο ΝΟΠ συγχαίρει τους αθλητές του ΑΟΠ για την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ παίδων Κυκλάδων.

Κάθε διάκριση αθλητών του νησιού μας αξίζει επιβρά-
βευση, γιατί τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιο-
χής μας, άλλα και η έλλειψη αθλητικών υποδομών τις 
κάνει πιο δύσκολες.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την δημιουργία κλει-
στού γυμναστηρίου, ώστε να έρθουν στο νησί μας δια-
κρίσεις και από άλλα αθλήματα».

Beach Tennis στην Πάρο
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader and 
scan this QR code and you will have a link straight to all 
the What's On information for Paros & Antiparos.

MAY 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 
Ariis every Mon 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. Info: 694-258-
2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.com/
groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

until 10 May, Atlantis Association Easter Bazaar with traditional local 
products at the Zoodochou Pigis  Church, Aspro Chorio. Duration 28/4-
10/6, daily 10am-2pm & 5-8pm (exc.Easter Sun). Info: Nikos 22840-
42861, 694-851-7080.
 
until 12 May, Group painting, sculpture, jewellery, ceramics, photography 
& mixed media exhibition at Art Gallery anti, Kastro, Antiparos. Duration 
25/4-12/5, daily 11am-1pm & 7-12am.  Info: 694-489-8924 & 697-440-
0035, http://www.facebook.com/anti.antiparos

until 2 Jun, Mary Chatzaki photography exhibition at Argonauta 
Restaurant, Manto Mavrogenous square, Paroikia. Duration 2/5-2/6. Info: 
22840-23303, www.argonauta.gr

until 13 Jun, Exhibition of the Museum of Ancient Greek Technology 
Kostas Kotsanas «The HI-TEC Inventions of the Ancient Greeks» at the 
Event Hall of the Technical Lyceum (EPAL) Paroikia.  Duration 2/5-13/6, 
daily 12-3pm & 6-9pm.  http://www.kotsanas.com

3 May, Good Friday (Megali Paraskevi), offi  ces and some shops closed. 
Evening processions in many villages. Liturgy at Ag. Giorgios Monastery, 
Langada near Marpissa at around 3pm with food off ered.

3 May, 11am, Beach Tennis Open competition at Livadia Beach, 
Paroikia organized by the Nautical Club of Paros (NOP) & Paros Tennis 
Club. Info: 22840-24280, 22840-21800, http://www.facebook.com/
ParosTennisClub

3 May, 1pm, Prodromos off ers a ‘paradosiaki revithofageia’ with revithia 
and wine at the ‘Dexameni’.
  
3 May, 10pm, Anaparastasis procession and tableaux portraying scenes 
from the Bible in Marpissa (10.30pm), Prodromos (10.30pm), Marmara 
(10pm), Aspro Chorio (10pm), and in Lefkes ast er midnight. Candlelit 
processions of the epitaphios take place in Naoussa and Paroikia around 
11.30pm.  

4 May, 11am-3pm, PAWS Easter Bazaar at Konstantza Cafe, Naoussa. 
Info 695-185-1575.
 
4 May, (Megalo Savvato) Late-night church services. 9.30pm Service of 
the Resurrection at Ag.Giorgios Monastery near Marpissa. At midnight, 
fi reworks 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.   

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

5 May, Orthodox Easter. Families and friends gather to cook lamb on a 
spit. Traditional Easter celebration at 2pm with lamb on a spit and live 
bouzouki music at Anezina Café, Drios. Info: 22840-28010.

5 May, 5pm, Revival of the custom of «kounia» in the square outside 
the Marpissa Koinotita building with traditional dancing, mezedes, wine & 
suma. Info: Irini 694-518-6978. 

5 May, 7.30pm, celebration for St. George with Easter Vespers at the 
Ag. Georgios Monastery, Langada, near Marpissa. Info: Papa Damianos 
22840-42200. 

5 May, ast ernoon, Naoussa holds the ‘Second Resurrection’ celebration 
with a procession of holy icons around the village and fi recrackers 
followed by live music and dancing in the main square with food & local 
wine. Info: 22840-51220.

5 May, 8pm, Dance performance by the Music & Dance Group of 
Naoussa in the main square, Naoussa. Info: Ypapandi 22840-52284, 
http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.htm
 
6 May, 10.30am, celebration for St. George ast er the Liturgy (at 8am) 
and procession of the holy icon at the Ag. Georgios Monastery, Langada, 

near Marpissa. Info: Papa Damianos 22840-42200. 
  
6 May, Easter Monday (Dest era Diakainisimou). Offi  ces and some shops 
closed. Local festivals take place at monasteries and churches dedicated 
to Ag.Giorgios.

7 May,  Labour & May Day holiday (celebrated today instead of during 
Holy Week).   

7 May, 11am-3pm, Paros Animal Welfare Society (PAWS) Bazaar at 
Cafe Idea, opposite Ekatontapyliani Church, Paroikia. Vet Andonis and 
dog trainer/groomer Vina Louki will off er free consultations for your pet. 
Bargains galore: clothes, house stuff , PAWS T-shirts & calendars.  Info: 
695-185-1575, http://www.facebook.com/pawsparos

7 May, around 6pm, Celebration of Aghios Ioannis tou Spilioti (St. John 
of the Cave) with music and dancing at the cave in  Antiparos.  Buses from 
Antiparos port. Info: Chrysoula 22840-61005.

8 May, 10am, Celebration in Drios for the small chapel of St John the 
Theologian (Aghios Ioannis Theologos). The roads are strewn with olive 
branches and the priest leads a liturgy and procession around the village. 
Food and drinks off ered by the local community.

8 May, 7.30pm, IPAC Art Appreciation talk «A Round Rhythm & Melody» 
by Jazz pianist and composer Terence Mortimer at the Apothiki Center, 
Paroikia. Info: 22840-23368, www.ipac.gr

9 May, 9.30pm, Quiz Night at Micro Cafe, Market St, Paroikia.Info: Colin 
22840-24674.
 
10 May, around 11am, Panygiri celebration following the liturgy at 
Zoodochou Pigis Church, Aspro Chorio with traditional feast and live 
music. Dance performance by the Music & Dance Group of Naoussa 
(Aspro Chorio group). Info: Nikos 22840-42861, 694-851-7080.

10 May, 7.30pm, Musical event in honour of Mother’s Day organized by 
the Naoussa Women’s Association at the Nireas Hall, Naoussa with the 
participation of the Choir of the Municipal Music School. 

10, 11 & 12 May, 8pm, Theatrical performance by the Marpissa 
Women’s Association «O Kounenes» at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. 
Entrance: 7€ adults, 5€ children. 
 
13 May, Mother’s Day.

15 May, 7.30pm, IPAC Art Appreciation talk «Prince Ariosto: a 
Renaissance Tale» by artist and art historian Dr Hara Papatheodorou at 
the Apothiki Center, Paroikia. Info: 22840-23368, www.ipac.gr

Δυνάμει της υπ’ αριθμό 48/2013 δι-
άταξης της Ειρηνοδίκου Πάρου διατά-
χτηκε η δημοσίευση περίληψης και η 
καταχώρηση στα βιβλία σωματείων του 
Πρωτοδικείου Σύρου του καταστατικού 
του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ» με έδρα το Δήμο Πάρου του Νομού 
Κυκλάδων, σκοποί του οποίου  είναι: Η 
καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και 
διάδοση του πνεύματος του συνδικαλι-
σμού στο χώρο των ξυλουργών με την 
γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες 
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδι-
καλιστική οργάνωση, η συστηματική με-
λέτη των προβλημάτων των κλάδων, για 

την προσφορότερη συλλογική διεκδίκη-
ση και επίλυση αυτών, η ενθάρρυνση και 
προώθηση της συνεργασίας των μελών, 
με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες 
και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής 
μορφής, για την αποτελεσματικότερη 
προάσπιση και προαγωγή των οικονομι-
κών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών 
συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύ-
ματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας 
μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση 
συνθηκών βελτίωσης της επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και της ανόδου του 
πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου 
αυτών, η  καλλιέργεια, εξύψωση και υπε-
ράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών 
της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Πάρος, 26 Απριλίου 2013
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Φιφλής
Δικηγόρος

Πάρος 
Τηλ. 2284051028

Email: fi fl islaw1@gmail.com

Ανακοίνωση 
ΟΠΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας Παριανών Συλλόγων συγκαλεί 
σύσκεψ την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 και 
ώρα 11:00 στην αίθουσα Παριανών Συλ-
λόγων Χαλκοκονδύλη 37, με θέμα εξεύ-
ρεση τρόπων συντονισμού των δράσεων 

των  Παριανών του Λεκανοπεδίου Αττι-
κής, με τους τοπικούς φορείς της Πάρου, 
με σκοπό την επίλυση των χρονιζόντων 
προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου. 

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να παρα-
στούν οι πρόεδροι των Παριανών συλ-
λόγων και των Αντιπαριωτών, οι πρώην 
πρόεδροι της Ομοσπονδίας Παριανών 
Συλλόγων και οι κ.κ Ν. Πούλιος και Γ. 
Ξένος ως ιατροί και πλέον γνώστες των 
προβλημάτων του Κέντρου Υγείας της 
Πάρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ANAΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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 Ἀξιότιµε κ. ∆ιευθυντά,
Αὐτή τη δύσκολη περίοδο τῆς κρίσης πού διερχόµαστε καί ἡ ὁποία ἐκτός 

ἀπό οἰκονοµική εἶναι καί κρίση πνευµατική, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
µας, αὐτό τό «καινόν Πάσχα» τό καινούργιο δηλαδή πέρασµα, εἶναι ἡ 
εὐκαιρία µας νά περάσουµε ἀπό τό χῶρο τοῦ ἄγχους, τῆς ἀπαισιοδοξίας 
καί τῆς ἀποκαρδιώσεως στήν περιοχή τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ἐλπίδας. 
Νά περάσουµε ἀπό τόν χῶρο τοῦ φόβου πού γεµίζει τήν καρδιά µας 
µέ κατάθλιψη, στό πεδίο τῆς χαρᾶς καί τῆς πνευµατικῆς γαλήνης. Νά 
ἀντιτάξουµε στό σκοτάδι τῆς κρίσης τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί στήν 
ἀναδυόµενη φτώχεια τόν πλοῦτο τῆς πίστεως. Νά ἀποκτήσουµε καί πάλι 
τήν ὄρεξη γιά ζωή καί το δικαίωµα νά χαµογελᾶµε καί νά ἐλπίζουµε σέ 
ἕνα καλύτερο µέλλον. Τό µόνο πού χρειάζεται εἶναι νά ἀνοίξουµε τήν 
καρδιά µας στόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Χριστό.
Εὔχοµαι ὁλόψυχα σέ σᾶς προσωπικά, στούς συνεργάτες σας, στίς 

οἰκογένειές σας καί στούς ἀναγνῶστες τῆς Ἐφηµερίδας σας µέ αὐτές 
τίς προϋποθέσεις νά ἑορτάσετε τό Ἅγιο Πάσχα καί τό Ἀνέσπερο Φῶς 
τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει πάντοτε τήν ζωή καί τά ἔργα σας καί νά 
ζεσταίνει τίς καρδιές σας. 

Κα λ ό  κ α ί  Ε ὐ λ ο γ η µ έ ν ο  Π ά σ χα !
Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ,

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

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

κοντοσούβλι & κρέατα σχάρας
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 Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, 

 Αὐτή τη δύσκολη περίοδο τῆς κρίσης πού διερχόμαστε καί ἡ ὁποία ἐκτός 
ἀπό οἰκονομική εἶναι καί κρίση πνευματική, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτό 
τό «καινόν Πάσχα» τό καινούργιο δηλαδή πέρασμα, εἶναι ἡ εὐκαιρία μας νά 
περάσουμε ἀπό τό χῶρο τοῦ ἄγχους, τῆς ἀπαισιοδοξίας καί τῆς 
ἀποκαρδιώσεως στήν περιοχή τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς ἐλπίδας. Νά περάσουμε 
ἀπό τόν χῶρο τοῦ φόβου πού γεμίζει τήν καρδιά μας μέ κατάθλιψη, στό πεδίο 
τῆς χαρᾶς καί τῆς πνευματικῆς γαλήνης. Νά ἀντιτάξουμε στό σκοτάδι τῆς 
κρίσης τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί στήν ἀναδυόμενη φτώχεια τόν πλοῦτο τῆς 
πίστεως. Νά ἀποκτήσουμε καί πάλι τήν ὄρεξη γιά ζωή καί το δικαίωμα νά 
χαμογελᾶμε καί νά ἐλπίζουμε σέ ἕνα καλύτερο μέλλον. Τό μόνο πού 
χρειάζεται εἶναι νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στόν Σταυρωθέντα καί 
Ἀναστάντα Χριστό. 

Εὔχομαι ὁλόψυχα σέ σᾶς προσωπικά, στούς συνεργάτες σας, στίς 
οἰκογένειές σας καί στούς ἀναγνῶστες τῆς Ἐφημερίδας σας μέ αὐτές τίς 
προϋποθέσεις νά ἑορτάσετε τό Ἅγιο Πάσχα καί τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς 
Ἀναστάσεως νά φωτίζει πάντοτε τήν ζωή καί τά ἔργα σας καί νά ζεσταίνει τίς 
καρδιές σας.  

 
Κ α λ ό  κ α ί  Ε ὐ λ ο γ η μ έ ν ο  Π ά σ χ α !  

 
Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ, 

 







  

 

  
 
 
                                   
  


