
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Αναφανδόν, υπέρ 
των κινητοποιήσεων 
για τη διεκδίκηση των 
«αυτονόητων» σε 
σχέση με την υγεία σε 
Πάρο και Αντίπαρο, 
είναι οι δύο δήμοι των 
νησιών μας και όλα τα 
μέλη της Επιτροπής 
Υγείας, τα οποία ομό-
φωνα αποφάσισαν τη 
διοργάνωση συγκέ-
ντρωσης διαμαρτυ-
ρίας την Κυριακή 27 
Μαρτίου στις 12 το 
μεσημέρι έξω από το 
Κέντρο Υγείας. Οι δύο 
Δήμαρχοι και τα μέλη της επιτροπής σε Πρόσκληση - ανα-
κοίνωσή τους, που διανέμεται ήδη σε φορείς, συλλόγους, 
σχολεία, αλλά και στα ΜΜΕ, τονίζουν: «Μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, συμπολίτες.

»Η κατάσταση στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας των νησιών μας επιδεινώνεται ραγδαία. Παίρνει 
εκρηκτικές και άκρως επικίνδυνες διαστάσεις. Η υγεία 
είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε οικονομική κρί-
ση. Μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο.

»Η απαξίωση του Δημάρχου και της Επιτροπής από 
τον Υπουργό Υγείας και οι υποσχέσεις που δεν λύνουν 
τα προβλήματα της υγείας εδώ και τώρα, δεν έχουν 
θέση σήμερα. Απαιτούμε τα αυτονόητα. Πρέπει τώρα 
να αντιδράσουμε ενωμένα και δυναμικά.

»Οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια και οι φορείς 

των δύο νησιών, σας 
καλούν να δώσετε 
δυναμικά το παρόν 
στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που 
θα γίνει την Κυριακή 
27 Μαρτίου και ώρα 
12.00΄μπροστά στο 
Κέντρο Υγείας.

»Η μαζική συμμε-
τοχή όλων μας είναι 
αναγκαία όσο ποτέ 
άλλοτε. Όλοι μαζί 
μπορούμε και θα τα 
καταφέρουμε».

Εκτός από τη δι-
ανομή της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, για ενημέρωση 
του κόσμου θα αναρτηθούν πανό στην Παροικία και στους 
οικισμούς.

Επιτροπή αγώνα
Η Επιτροπή Υγείας αποφάσισε επίσης ομόφωνα, τη δι-

εύρυνσή της και τη μετατροπή της σε Επιτροπή αγώνα, 
γιατί όπως ειπώθηκε κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 
21 Μαρτίου, ο αγώνας θα συνεχιστεί, με μπροστάρηδες 
τα Δημοτικά Συμβούλια Πάρου – Αντιπάρου, έως ότου 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο 
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη των 
κενών θέσεων γιατρών ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και 
παραϊατρικού προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, κά-
λυψη κενών θέσεων στο ΕΚΑΒ κ.λπ.                                                σελ.5
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Με φωτοβολταϊκά στις στέγες
...θα σας πληρώνει η ΔΕΗ! Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήµατα

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr
http://www. photovoltaic.gr

Δεν πρέπει
να λείψει κανείς!

Η απάντησή μας στην απαξίωση και την αδιαφορία του υπουργείου Υγείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ελλιπέστατη η μελέτη για
το αρχαίο νεκροταφείο Παροικίας

Κινδυνεύουν
με αφανισμό όλοι
οι αρχαιολογικοί χώροι

«Άνθρακας ο θησαυρός». Το δημοσίευμα του «Βήμα-
τος» στις 25 Φεβρουαρίου για αξιοποίηση του αρχαίου 
Νεκροταφείου της Παροικίας, φαίνεται πως τελικά είναι 
ευσεβής πόθος της αρχαιολόγου, επίτιμη έφορος αρχαιο-
τήτων κ. Ζαφειροπούλου, η οποία, παρά το ότι συνταξιο-
δοτήθηκε αγωνίζεται για την ανάδειξή του. 

Η ΦτΠ μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες συνεχών τη-
λεφωνημάτων στη διεύθυνση Αρχαιοτήτων του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, αλλά και στην αρμόδια Εφορία της Πάρου, 
δυστυχώς διαπίστωσε ότι το Νεκροταφείο θα παραμείνει 
για πολλά ακόμη χρόνια μέσα στα νερά και τα λύματα. 

Η κ. Καρατζά, τμηματάρχης του τμήματος χώρων του 
ΥΠΟΤ μας είπε, ότι συλλέγονται στοιχεία για την ολοκλήρω-
ση του φακέλου, προκειμένου να προωθηθεί στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). 

Η κ. Βαλάκου Δ/ντρια Κλασικών Αρχαιοτήτων μας απά-
ντησε μέσω της γραμματέας της κ. Πασχάλη. Η απάντηση 
ήταν ότι η μελέτη είναι ελλιπέστατη. 

Από την άλλη, η κ. Ζαφειροπούλου, έχει προτάσεις για 
τη συντήρηση και στερέωση των αρχαίων ευρημάτων, που 
θα πρέπει όμως να εγκριθούν από τη Δ/νση Συντήρησης 
και Δ/νση Αναστήλωσης και αφού γίνουν αυτά, θα πρέπει 
να γίνει μελέτη για την οριστική διαμόρφωση του χώρου. 
Όλων αυτών όμως, προηγείται η οδός του ΚΑΣ, που όπως 
φαίνεται αργεί πολύ (εφόσον η μελέτη είναι ελλιπέστατη) 
και εφόσον εγκριθεί η μελέτη από το ΚΑΣ θα πρέπει στη 
συνέχεια η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να επιδιώξει την ένταξη 
του έργου στο ΕΣΠΑ. Με λίγα λόγια, ζήσε Μάη μου…

Αναφορά Κουράγιου
Ο Αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος έχει στείλει αναφορά 

στις 16 Νοεμβρίου 2010 προς το Υπουργείο Πολιτισμού και 
προς τη Διεύθυνση Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την κατά-
σταση που επικρατεί στο Νεκροταφείο, αλλά και γενικότερα 
στους αρχαιολογικούς χώρους της Πάρου.                       σελ.7
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Ιαπωνία και αφέλεια της σιγουριάς
Η Ιστορία τελείωσε, είπε ο Φουκουγιάμα, πολλοί συμ-

φώνησαν και περισσότεροι διαφώνησαν. Αυτή όμως δεν 
λογαριάζει μόνο τους ανθρώπους, που αφελείς και φαν-
φαρόνοι νομίζουν ότι την εξουσιάζουν. Συνεργάζεται με τα 
στοιχεία της φύσης, με όσα έρχονται από άλλα σύμπαντα, 
με όλο το βιόκοσμο, τα φύκια της θάλασσας, τα έντομα, 
τους ιούς, τα μικρόβια. 

Η φλούδα του πλανήτη πλέει σα βαπόρι πάνω σε λιθο-
σφαιρικές πλάκες και σε ώρες τρικυμίας μπορεί να τινάξει 
στον αέρα τα πάντα. Κατά ένα τρόπο είναι ζωντανός ορ-
γανισμός, η ζωή μεταβάλλεται σε πέτρα και χώμα και από 
την άμμο και τα χοχλίδια ξεπηδά καινούρια. Χους ην και εις 
χουν απελεύσει, χώμα ήσουν και στο χώμα πας, αλλά και 
πνεύμα ήσουν και σε πνεύμα πάλι απ’ τον πηλό εξαχνώ-
νεσαι. Η Ιστορία περιφρονεί την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό 
των ανθρώπων. Δεν ρώτησαν κανένα η λέπρα, η ελονο-
σία και η πανώλης, όταν θέριζαν πληθυσμούς. Ούτε και το 
ηφαίστειο της Σαντορίνης που εξαφάνισε το Μινωικό πο-
λιτισμό. Ούτε προηγούμενοι σεισμοί και καταποντισμοί. Τα 
πολλά ηφαίστεια των Κυκλάδων βούλιαξαν την Αιγηίδα κι 
απέμειναν ως νησιά οι κορυφές των παλιών βουνών. Η 
όποια ζωή τότε καταποντίστηκε στον πάτο της θάλασσας.

Ο υπερόπτης άνθρωπος ύψωσε ανάστημα, θέλει να τα 
βάλει με το Σύμπαν, ακόρεστος αυτοκράτορας εξουσιών, 
όπου το κέρδος και η ευμάρεια γίνονται είδωλα θρησκεί-
ας.  Ο δυτικός πολιτισμός του αιώνα των φώτων υποδου-
λώθηκε, γονάτισε και προσκύνησε ταπεινούς θεούς της 
απληστίας και το χειρότερο, επηρέασε άλλους κόσμους να 
φορέσουν «πορφύραν και βύσσον».

Βαδίζουμε σε σίγουρο έδαφος, πατούμε σε σκληρότατο 
πέτρωμα, ενώ κάτω απ’ τα πόδια μας παραμονεύει φωτιά, 
λάβα καυτή, μάγμα ρευστό. Τα σταθερά και τα στέρεα δεν 
είναι παρά πλοίο που διαρκώς ταξιδεύει σε φουρτούνα ή 
σε θάλασσα λάδι. Περπατούμε απ’ την πλώρη στην πρύ-
μνη, απ’ τ’ αμπάρι στο κατάστρωμα μέχρι πάνω στη γέφυ-
ρα. Πάμε εκεί που πάει το πλοίο. 

Όσα μαζεύαμε ήρθε η θάλασσα και τα σάρωσε. Η Ηχώ 
που πρόδινε τις απιστίες του Δία μεταμορφώθηκε σε βρά-
χο. Το μεγάλο θρήνο θα τον απολιθώσουν οι θεοί σε σιω-
πή απέραντη. Θα περνούν άνθρωποι νέοι και κάθε φορά 
που με τις αλλαγές του καιρού αποσαθρώνονται πετρώ-
ματα θα ακούγεται για όσους έχουν αυτιά μια μουσική 
μακρινή και παράφορη. Οι καταστραμμένες πόλεις προκα-
λούν σεισμούς και ερείπια μέσα μας, τόσο που χρειάζεται 
να διευθετηθεί και πάλι ο κόσμος της ψυχής μας, να χτιστεί 
απ’ την αρχή, με άλλη διάταξη, με νέες προτεραιότητες.

Να διευθετηθεί εκ νέου ο κόσμος της ψυχής μας γιατί 
παραγίναμε εγωιστές και συμφερολάγνοι. Την ώρα που 
αλλού κλαίνε τους χιλιάδες νεκρούς τους και έσχατοι κίν-
δυνοι δείχνουν τα δόντια τους, εμείς περί άλλων ταπεινών 
διαρκώς τυρβάζουμε. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Γιώργος Μπάϊλας και η Μαρουσώ Μπάλιου βάφτισαν την κόρη τους, την Κυριακή 6 
Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αναστάσεως Σωτήρος στην Σύρο και την ονόμασαν Φλώρα. Μετά το 
μυστήριο ακολούθησε γεύμα στην ταβέρνα «Ζωζεφίνα» στον Γαλησσά. Στους γονείς ευχόμα-
στε να τους ζήσει!!!

Ευχαριστήριο
Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η αποκριάτικη γιορτή του 2ου 

δημοτικού σχολείου Παροικίας στην αίθουσα του Αρχίλοχου στην Παροικία. Τα μέλη του Δ.Σ. 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ευχαριστούν την εταιρεία «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Α.Ε.» για την προσφορά της σε χυμούς και τον ιδιοκτήτη του ουζερί «Αποστόλης» για την προ-
σφορά του σε νερά. Επίσης το συμβούλιο ευχαριστεί την εκπαιδευτικό κυρία Εύα Ντουμανί-
δου για τη συμμετοχή της στην ψυχαγωγία των παιδιών κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης 
γιορτής.

Εκ του  Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις  30.3.2011 και ώρα 16.00, γίνεται δημόσιος δικαστικός  

πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Πάρου που αφορά σε:   
• Παραθαλάσσια οικία κατάλληλη για café, μπαρ κλπ. στο 

λιμανάκι του Αγίου Δημητρίου (θέση Μπουκαδούρα) στη Νά-
ουσα. 
• Οικόπεδο 554 μ², εντός του οικισμού Αμπελά, σε απόσταση 

50 μ. περίπου από τη θάλασσα. Πληροφορίες  τηλ. 6944.710035

Λαμπαδηφορία στη μνήμη
των ηρώων του 1821

Αναβίωση του εθίμου 
Ο Δήμος Πάρου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) σας προσκα-
λούν το απόγευμα της 25ης  Μαρτίου στη λαμπαδηφορία στη 
μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους.

Μαθητές και ενήλικες, με τη συνοδεία της  Φιλαρμονικής  
και της χορωδίας της  Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου, 
θα κρατούν αναμμένα φαναράκια με αφετηρία το 1ο Δημο-
τικό Σχολείο – λιμάνι –  παραλιακός δρόμος – Α΄ Κ.Α.Π.Η. 
– πλατεία Ζωοδόχου Πηγής – κτήριο Δημητρακόπουλου- 
Δημοτική Βιβλιοθήκη- νέος δρόμος- παλιά αγορά Παροικίας  
και τελικό προορισμό την πλατεία Ταξιάρχη. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να 
συγκεντρωθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο  Παροικίας στις 
20:30

Στον Πρόδρομο
Ο πολιτιστικός Σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος» καλεί στην 

αναβίωση του εθίμου της λαμπαδηφορίας  το απόγευμα της 
25ης  Μαρτίου, στη μνήμη  των ηρώων του 1821. Κάτοικοι 
του Προδρόμου θα κρατούν αναμμένες δάδες, με αφετηρία  
και τελικό προορισμό την παλιά δεξαμενή του χωριού όπου 
θα προσφερθούν σούμα και παραδοσιακά κεράσματα. Όσοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συγκε-
ντρωθούν στη στέγη του Συλλόγου (παλιά δεξαμενή) στις 
20:30.

Στην Μάρπησσα 
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας προσκαλεί στην λα-

μπαδηφορία που θα γίνει στις 25 Μαρτίου το βράδυ. Αφετη-
ρία η Αγροτολέσχη και ξεκίνημα στις 8.30 μ.μ.

Εθνική επέτειος
και Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

Λαμπρή διπλή γιορτή
Με λαμπρότητα θα γιορταστεί και φέτος η Διπλή γιορτή της 

25ης Μαρτίου.  Στην Πάρο θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός 
και φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και 
Ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών 
και ελλιμενισμένων πλοίων. Στον εορτασμό θα συμμετέχουν 
τα σχολεία, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι οργα-
νισμοί.

Μετά το προσκύνημα θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο της ηρωΐδας Μαντώς Μαυρογένους από αντιπρο-
σωπείες μαθητών Ενιαίου Λυκείου Πάρου, ΕΠΑΛ, Γυμνα-
σίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων Παροικίας, προσερ-
χόμενους με επικεφαλής καθηγητές και δασκάλους, ενώ θα 
σημάνουν  χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών. 
Επίσημη δοξολογία θα γίνει στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, παρουσία 
Αρχών, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων. Τον πανη-
γυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η  εκπαιδευτικός του 1ου 
Δημοτικού Παροικίας Πάρου  Παυλάκη Αγγελική.

Θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων από 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών, στο χώρο του Μνημείου 
Πεσόντων, από εκπρόσωπους των τοπικών αρχών, εκπρό-
σωπους των Σωμάτων Ασφαλείας,  των πολιτικών κομμά-
των, Συλλόγων και Σχολείων και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 
στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων.

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Ύμνο από τη Φι-
λαρμονική του Δήμου Πάρου και θα ακολουθήσει η παρέλα-
ση των μαθητών των σχολείων της Παροικίας στην Παραλι-

ακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη 
Πάριου. 

Μετά το πέρας της Πα-
ρελάσεως ο Δήμαρχος και 
τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου θα δε-
ξιωθούν στο χώρο του A’ 
Κ.Α.Π.Η Δήμου Πάρου τις 
Αρχές και όλους τους Πολί-
τες.

Θα ακολουθήσουν Εθνι-
κοί παραδοσιακοί χοροί από 
το Χορευτικό συγκρότημα 
του Δήμου Πάρου.

Συγκροτήθηκε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο στις 17 Μαρ-
τίου η Δημοτική Επιτροπή 
Τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής Δήμου Αντιπάρου, 
ως εξής:
Πρόεδρος: Λεβεντάκης Ιω-
άννης
Μέλη: Μαριάνος Γεώργι-
ος, Βιάζη Ελένη, Μαριάνος 
Νίκος, Σφαλαγκάκος Πανα-
γιώτης, Γρηγόρης Μαριά-
νος, Μάρκο Τριανταφύλλου, 
Μάγδα Κριτσαντώνη, Γρύ-
σπο Κωνσταντίνο, Τσουκαλά 
Χρυσούλα, Άρμπερ Ντέρεκ.

Τουριστική
Επιτροπή
Αντιπάρου

Στη μνήμη του Ιωάν. Γκίκα
Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 

Μαρτίου, για την ονομασία δημοτικού χώρου προς τιμήν 
του Ιωάννη Γκίκα, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Απο-
φασίστηκε να δοθεί το όνομά του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πάρου. 

Την Κυριακή έγινε με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αρχίλοχος» πολιτικό μνημόσυνο, στο οποίο πα-
ραβρέθηκαν, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, αλλά και πολλοί Πα-
ριανοί.

Ένωση Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων
Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νάουσας σχετικά με τη διεξαγω-
γή των εκλογών της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Πάρου, το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε να  συγκαλέσει έκτα-
κτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 28-03-2011 και ώρα 18:00 
στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου, 
στην οποία προσκαλεί όλους τους αντιπροσώπους των συλ-
λόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της Πάρου που 
έχουν εκλεγεί για την Ένωση. 

«Το Μεγαλείο του Σταυρού»
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Παναγί-
ας Εκατονταπυλιανής, σας προσκαλεί στην ομιλία Σχολής 
Γονέων, την Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 6 το απόγευ-
μα στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 
Ομιλητής θα είναι ο Αγιορείτης ιερομόναχος π.Αντίπας, ο 
οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Το Μεγαλείο του Σταυρού». 

«Η Ώρα της Γης»
και στην Πάρο

Μετά από τρία χρόνια όλο και πιο 
δυναμικής παγκόσμιας ανταπόκρι-
σης η «Ώρα της Γης» γίνεται θεσμός 
και ένας απλός τρόπος να αποδεί-
ξουμε ότι πέρα από γεωπολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές δια-
φορές, παραμένουμε πολίτες ενός 
κοινού τόπου «Του πλανήτη Γη». 
Φέτος, η Ώρα της Γης 2011 ξεπερ-
νάει τον ίδιο της τον εαυτό! Μας θέτει απλά ερωτήματα για το 
τι πραγματικά κάνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, μετά από μια συμβολική ώρα στο σκοτάδι.

Η Ώρα της Γης είναι ένα μήνυμα ελπίδας και δράσης. Ο 
Δήμος Πάρου έχει ήδη δηλώσει επίσημα τη συμμετοχή του 
και την ώρα εκείνη θα σβήσει το δημοτικό φωτισμό στην προ-
σπάθειά του να συμβάλλει στη διαμαρτυρία για την αλλαγή 
του κλίματος.

Το Σάββατο 26 Μαρτίου, λοιπόν, στις 20:30, σβήνου-
με τα φώτα!

Κτηνοτροφικά Αυθαίρετα
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι:  Οι  

κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να εξαιρέσουν από την κατεδάφιση αυ-
θαίρετα κτηνοτροφικά κτίσματα της εκμετάλλευσής τους, μπορούν 
να καταθέσουν μέχρι  31.12.2011 αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης 
ότι τα κτίσματα αυτά ανεγέρθηκαν  πριν την 20.3.2003.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας - Τμήμα Φυτικής 
& Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο, τηλ. 2241055922 και 55921, στη Δ/
νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281079441, 
καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ 340GR 
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ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ AGRINO ΡΥΖΙ ΒΕLLA 500GR
ΔΩΡΟ AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500GR 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ NESCAFE CLASSIC 200GR
ΔΩΡΟ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΑΦΕΣ 96GR

ELITE ΦΡΥΓAΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250GR 

NUTELLA 400GR BERLIN ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 500ML 
JOHNSON’S ΣΑΜΠOYAN 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ) 750ML 

AIM WHITE SYSTEM
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΡΙΑ 

COLGATE SENSITIVE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
(PRO RELIEF  Ή PRO RELIEF WHITE) 75ML 

SOFTEX SUPER XΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 8ΤΕΜ.

CLARO TABS ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4IN1,
30TΕΜ.+15TΕΜ. ΔΩΡΟ 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1KG ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΕΡΛΙΝ, ΔΩΡΟ ΑΛΛΟ 1KG   

SKIP PASSION ΥΓΡΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ 
ΜΕ CAJOLINE 875ML 

PLANET ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΡΩΜΑΤΑ) 625ML Ή PLANET
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ
(ARCTIC OCEAN  Ή BLUE LAGΟON) 750ML 

EVERYDAY ALL COTTON NORMAL 
ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ 20ΤΕΜ. 

OMO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΙΚΑ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ  1.920KG, 24MΕΖ. 

ΝΕΟ KATAΣΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, ΤΗΛ.: 22840 27100. Δωρεάν διανομή των αγορών σας

Σας περιμένουμε από την Πέμπτη 24/3

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1KG ΛΑΙΜΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΔΩΡΟ ΑΛΛΟ 1KG   

ΑΡΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 
ΝΩΠΟ ΔΙΣΚΑΚΙ 

ΦΑΓΕ VELVET ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 2% ΛΙΠΑΡΑ, 2Χ200GR SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250GR 
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Σημαντικές διακρίσεις είχαν μαθητές του 
Γενικού Λυκείου Πάρου στο Πανελλήνιο Πει-
ραματικό Σχολικό Διαγωνισμό Φυσικής, Χη-
μείας και Βιολογίας καθώς και στη 1η φάση 
του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος 
Σκάκι. 

Στην πρώτη φάση του πειραματικού σχο-
λικού διαγωνισμού EUSO 2011 που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Σύρο και περιλάμβανε 
πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, 
το ΓΕΛ Πάρου συμμετείχε με τριμελή ομά-
δα μαθητών, αποτελούμενη από την Μαρία 
Αιγινήτου, την Στυλιανή Κυδωνιέως και τον 
Θωμά Παπά, μαθητές της Β’ Λυκείου και κα-
τέκτησε την 1η θέση στην Βιολογία (με βαθμό 
100%) και στη Φυσική (με βαθμό 94%). Κα-
τάφερε έτσι, να προκριθεί στη δεύτερη φάση, 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 
22/1/2011, στο ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας.

Στη δεύτερη φάση συμμετείχαν 36 σχο-
λεία από όλη την Ελλάδα και το ΓΕΛ Πάρου 
κατέκτησε την 5η θέση στην τελική κατάταξη, 
ενώ σημείωσε το μεγαλύτερο βαθμό (97%) 
στη Βιολογία, καθώς και το μεγαλύτερο βαθ-

μό (μαζί με το Λύκειο Μωραΐτη, το οποίο κα-
τέλαβε και την 1η θέση) στη Φυσική (85%). 
Να σημειωθεί ότι τα σχολεία που κατέλαβαν 
τις δύο πρώτες θέσεις, θα εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα στην 9η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 
Επιστημών EUSO 2011 που θα γίνει στην 
Τσεχία.

Την προετοιμασία των μαθητών του ΓΕΛ 
Πάρου για τον διαγωνισμό αυτό, ανέλαβαν 
οι εκπαιδευτικοί: Μαρία Πούλιου (Φυσικός), 
Νικολέττα Τζανάκη (Χημικός), Αρχοντία Πα-
νταζοπούλου (Βιολόγος), Ελένη Τσέλιγκα 
(Χημικός) και Νίκος Αλεξίου (Φυσικός), ενώ 
συνοδός των μαθητών και στις δυο φάσεις 
ήταν η κ. Αρχοντία Πανταζοπούλου. 

Σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Σχολικό Δια-
γωνισμό Σκάκι, το ΓΕΛ Πάρου συμμετείχε με 
τρεις μαθητές της Α΄ Τάξης, οι οποίοι κατέ-
λαβαν και τις τρεις πρώτες θέσεις στην κατη-
γορία των μαθητών Λυκείου. Συγκεκριμένα 
ο Γκόγκα Κλέβις κατέλαβε την 1η θέση, ο 
Πρόκο Ιωάννης τη 2η και ο Γκόγκα Έλβις την 
3η θέση και προκρίθηκαν στον τελικό. Ο τε-
λικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλή-
ματος Σκάκι θα πραγματοποιηθεί στις 17 – 18 
Απριλίου 2011 στην Ερέτρια.  Συνοδός των 
μαθητών στην Σαντορίνη, όπου πραγματο-
ποιήθηκε η 1η φάση, ήταν ο καθηγητής Χρή-
στος Χατζηχριστοδούλου, Οικονομολόγος. 

Συγχαρητήρια στους μαθητές για τη διά-
κρισή τους.

Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στον 
τουρισμό στο νησί μας έλαβε την Παρασκευή 
18 Μαρτίου η Τουριστική Επιτροπή, στη συ-
νεδρίαση της οποίας μετείχε και ο Λιμενάρ-
χης Κ. Γιαλελής. Στόχος η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου και η καλή εικόνα του 
λιμανιού της Πάρου, κατά τις αφήξεις και 
αναχωρήσεις των πλοίων. 

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η προ-
σέγγιση των tour operators που πωλούν την 
Πάρο, αλλά και όσων στο παρελθόν είχαν την 
Πάρο στα προγράμματά τους, με την αποστο-
λή επιστολής - πρόσκλησης για συνάντηση 
και ανταλλαγή απόψεων.

Η δημιουργία οικονομικών πακέτων στα 
οποία να συμπεριληφθούν επαγγελματίες 
από όλους τους κλάδους δηλώνοντας συμ-
μετοχή. Ήδη, υπάρχει η μείωση κατά 50% 
στα εισιτήρια της Blue Star, ενώ έχουν δώ-
σει μειωμένες τιμές πολλοί ξενοδόχοι και 
ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων. Ανα-
μένονται συμμετοχές και από τον κλάδο των 
καφεζηθεστιατόρων, ιδιοκτήτες ενοικιαζομέ-
νων αυτοκινήτων, ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ κ.λπ. 

Τα οικονομικά πακέτα αφορούν την πε-
ρίοδο από 12 έως 19 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 
16, 17 και 18 του μήνα θα πραγματοποιηθεί 
Φεστιβάλ Παριανής και Αιγαιοπελαγίτικης 
γαστρονομίας. 

Αντίστοιχα οικονομικά πακέτα θα επιδιω-
χθεί να διαμορφωθούν και για τον Μάιο. 

Για τη γενικότερη μείωση των τιμών των 
εισιτηρίων, γιατί όπως ειπώθηκε είναι δυ-
σβάσταχτο το κόστος μεταφοράς, θα επιδιω-
χθεί συνεργασία και με τα άλλα νησιά, ώστε 
από κοινού να ζητηθεί η μείωση ή απάλειψη 
ορισμένων φόρων. Θα ζητηθεί επίσης κα-
λύτερη ακτοπλοϊκή σύνδεση με συμβατικό 
πλοίο με τη Μύκονο (διεθνές αεροδρόμιο), 
η έγκαιρη διαδικτυακή ενημέρωση των δρο-
μολογίων των πλοίων, η επαναδραστηριο-
ποίηση της γραμμής Θεσ/νίκη – Κυκλάδες 
– Κρήτη. Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε 
άμεσα τη σύγκλιση κοινής συνεδρίασης με 
όλα τα τοπικά γραφεία όλων των ακτοπλοϊ-
κών εταιρειών για τη διερεύνηση και ανάλη-
ψη δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η πρόεδρος της επιτροπής Μαρία Χα-
νιώτη, τόνισε ότι θα πρέπει να ενωθούν 
όλες οι δυνάμεις για να επιτευχθούν οι στό-
χοι και κυρίως η αξιοπρεπής εμφάνιση του 
λιμανιού, που είναι η πρώτη εικόνα που αντι-
κρίζει ο επισκέπτης. Ήδη, είπε, στις 29 Μαΐου 
έρχεται το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με 800 
επιβάτες, ενώ τον Ιούνιο δρομολογείται και 
το νέο μεγάλο πλοίο της Blue Star. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, που εκτός των 
άλλων θ’ αντιμετωπίζουν και το φαινόμενο 
της άγρας πελατών.  

Σωστή διαχείριση
Στο κομμάτι αυτό, απαιτείται η συμβολή 

του Λιμεναρχείου. Ο Λιμενάρχης Κ. Γιαλελής, 
τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει σωστή διαχεί-
ριση, γιατί όπως είπε, «δεν είμαστε σε πόλε-
μο με κανέναν». Πρότεινε λοιπόν, να βρεθεί 
χώρος για τα λεγόμενα "καμάκια" τα οποία 
θα είναι ευπρεπώς ενδεδυμένα και θα έχουν 
κόσμια συμπεριφορά. Θα γίνει ενημέρωση 
του ΕΟΤ, της ΔΟΥ Πάρου και του ΙΚΑ, για 
να μην υπάρχουν ανασφάλιστοι, θα γίνουν 
συναντήσεις με τους εργοδότες τους, για να 
μην είναι ανεξέλεγκτη η όλη κατάσταση και 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα γίνε-
ται σύλληψη του «καμακιού», αλλά και του 

εργοδότη. Θα σχηματίζεται δικογραφία και 
το πρόστιμο θα είναι 1000 ευρώ για τον κα-
θένα και δεν αποκλείεται να αφαιρείται από 
τον ΕΟΤ η άδεια εργασίας της επιχείρησης . 
Η αρχή εφαρμογής του μέτρου θα ξεκινήσει 
πριν από το Πάσχα. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο Λιμε-
νάρχης ζήτησε τη στήριξη της τοπικής κοινω-
νίας και κυρίως των επαγγελματιών και της 
Τουριστικής Επιτροπής. 

Επίσης, θα προσδιοριστεί χώρος για τα 
πουλμανάκια των ξενοδοχείων και ενοι-
κιαζομένων δωματίων, απ’ όπου θα παρα-
λαμβάνουν τους πελάτες τους, θα υπάρξει 
σήμανση για κατευθύνσεις προορισμών, 
μεγαφωνική εγκατάσταση (για την αναγγελία 
αφιξοαναχωρήσεων), τοποθέτηση καμερών 
και χώρος πάρκινγκ για ΑΜΕΑΙ με την τοπο-
θέτησης του ειδικού σήματος. Για τα ζητήμα-
τα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. 
θα ζητηθεί η έγκριση του οργάνου. 

Φεστιβάλ Παριανής
και Αιγαιοπελαγίτικης Γαστρονομίας
Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Στέλλας 

Φυρογένη, η οποία εκλέχτηκε αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής, στόχος του φεστιβάλ 
είναι η προώθηση των Παριανών Προϊόντων 
και της Παριανής κουζίνας στους επισκέπτες 
της Πάρου, αλλά και στους επιχειρηματίες 
της εστίασης και της διαμονής , στους tour 
operators, specialists δηλ. γραφεία εναλλα-
κτικού τουρισμού, αλλά  και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Θα επιδιωχθεί μέσα από το φεστιβάλ, 
η ανάδειξη της Παριανής Γαστρονομίας, των 
τοπικών προϊόντων (τυριά, κρασιά, σούμα, 
μέλι, αγροτικά προϊόντα, αφεψήματα, συντα-
γές, γλυκίσματα, παξιμάδια, παστέλια, λάδι, 
πετιμέζι κ.τ.λ.).

Προτείνεται επίσης, η καταγραφή και ανά-
δειξη των Παριανών προϊόντων και βελτίω-
ση της εμπορευσιμότητάς τους καθώς και 
των παραδοσιακών μας συνταγών και της 
ενσωμάτωσής τους στα μενού εστίασης, η 
οργάνωση Λέσχης Γαστρονομίας Πάρου, η 
εφαρμογή Συμφώνου ποιότητας και συνερ-
γασίας μεταξύ των τοπικών παραγωγών, ξε-
νοδόχων και εστιατόρων, ώστε το τρίπτυχο 
«Ήλιος – Θάλασσα – Άμμος», να ενισχυθεί και  
γευστικά.

Σε πρώτη φάση, το 3ήμερο 16-17-18 του 
μήνα στο φεστιβάλ θα περιλαμβάνονται δια-
σκορπισμένες δραστηριότητες και events σε 
όλα του τα χωριά όπως: 

Ημερίδα με το θέμα του Φεστιβάλ, ερα-
σιτεχνικός Διαγωνισμός Μαγειρικής (κύρια 
πιάτα, ορεκτικά, γλυκά κ.τ.λ.), οργάνωση από 
ξενοδοχεία και εστιατόρια γευσιγνωσίας, με 
ντόπια κρασιά και προϊόντα, εκδηλώσεις για 
παιδιά, συναυλία για τους νέους, εικαστικές 
εκθέσεις σχετικές με τη μαγειρική, θεατρικά 
δρώμενα ή παραστάσεις , συναυλίες, χορευ-
τικά και άλλες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
και των μαθητών. 

Στην πλατεία της Μαντώς μπορούν να 
στηθούν κιόσκια, που θα πωλούν τοπικά 
προϊόντα και έτσι να ξεκινήσει μια εμπορική 
έκθεση. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν προς 
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτρο-
πής συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Κ. Μπιζάς και ο Τουριστικός πράκτορας Δ. 
Πετρόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη 
για την Τουριστική έκθεση του Βερολίνου. 

Ανάληψη πρωτοβουλιών και προτάσεις από την Τουριστική Επιτροπή 

Πρόσω ολοταχώς
Δυναμική παρουσία της Πάρου σε έκθεση φωτογραφίας στη Γαλλία 

Κέρδισε τις εντυπώσεις
Οι  μεγαλύτερες σε κυκλο-

φορία εφημερίδες της Γαλλίας 
έκαναν αναφορά στην εξαιρετική 
έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη 
Ιακωβίδη στο Québer στην Βρε-
τάνη της Γαλλίας, της οποίας τα 
εγκαίνια έκαναν στις 12 Μαρτίου. 

Ο φίλος της Πάρου, ηγετικό 
στέλεχος μεγάλου επιχειρηματι-
κού ομίλου της χώρας μας, Γιάν-
νης Ιακωβίδης σε μια προσπάθειά 
του ν’ αποτυπώσει στις φωτογρα-
φίες την ιστορία του Λαυρίου και 
του εργοστασίου του, ζωντάνεψε 
μνήμες και κέρδισε εντυπωσιακά 
το Γαλλικό κοινό. Η έκθεση έγινε 
υπό την αιγίδα του Δήμου Québer 
με τη διαμεσολάβηση του πολιτι-
στικού συλλόγου της περιοχής, 
του οποίου ηγείται η γνωστή στη 
χώρα της ως Ελληνίστρια, αλλά 
και από τον αγώνα της για την 
ισότητα των δύο φύλων, κ. Madelleine. Η οργάνωση ήταν θαυμάσια, με εκπλήξεις για τους 
περίπου 20 φίλους Έλληνες του καλλιτέχνη, αφού χορωδία Γάλλων τραγούδησε Μίκη Θεο-
δωράκη προκαλώντας συγκίνηση με την προσπάθειά τους να τραγουδήσουν Ελληνικά. 

Η παρουσία Δημάρχου και Αντιδημάρχου της πόλης, στις εναρκτήριες τελετές και οι ανα-
φορές τους στην Ελληνική ιστορία και στους δεσμούς των δύο λαών, ήταν ιδιαίτερη τιμή για 
τον καλλιτέχνη και απόδειξη αγάπης για την χώρα μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Στην έκθεση ήταν παρών και ο κ. Κοντός Λουίζος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Πάρου με την σύζυγό του, που είναι φίλοι του καλλιτέχνη κ. Ιακωβίδη. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα η Πάρος να βρεθεί στο επίκεντρο των σχολίων, αφού ο Πρόεδρος ανταποδίδοντας 
τον χαιρετισμό των Γάλλων αυτοδιοικητικών, αναφέρθηκε στην Πάρο τονίζοντας τα ιστορικά 
της χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά της στην τουριστική αγορά. Με πολύ ενθουσιασμό 
οι Γάλλοι επισκέπτες της έκθεσης, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του  να γνωρίσουν την Πάρο 
από κάθε πλευρά της και να αναπτυχθούν ιδιαίτεροι δεσμοί. 

Ο κ. Κοντός στο περιθώριο αυτού του εξαιρετικού πολιτιστικού γεγονότος, συνομιλώντας 
με τους ανθρώπους του πολιτιστικού συλλόγου, το Δημάρχου και τους συνεργάτες του, τους 
πρότεινε να εξετάσουν από κοινού την περίπτωση μαθημάτων Αρχαίας Ελληνικής στην Πάρο 
σε Γάλλους μαθητές.

Ο κ. Κοντός δηλώνει: «Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα όταν διαπίστωσα ότι πολλοί Γάλλοι 
μαθητές επιλέγουν ως προαιρετικό μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά και τούς πρότεινα, εφόσον 
έχουμε το θεσμό του θερινού Πανεπιστημίου στις Λεύκες, να προωθήσουμε μια συνεργασία. 
Θεωρώ ότι θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδείξουμε την Πάρο μας. Οι Γάλλο 
του Québer μας κέρδισαν με την αγάπη τους για την Ελλάδα, αλλά και εμείς τους κερδίσαμε 
προβάλλοντας τις ομορφιές της Πάρου. Εκμεταλλευτήκαμε την εξαιρετική δουλειά του Γιάννη 
Ιακωβίδη, που ήταν πόλος έλξης για πολλούς και ποιοτικούς επισκέπτες, ώστε να προβληθεί 
το νησί μας».  

Διακρίσεις μαθητών του Λυκείου Πάρου σε Πανελλήνιο διαγωνισμό

Πάντα επιτυχίες 

Την Κυριακή στον Αρχίλοχο 

Αφιέρωμα στο Θέατρο
Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου την Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 

7μ.μ. στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος», η Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου διοργανώνει θεματική βραδιά 
αφιερωμένη στο Παριανό θέατρο και τους ανθρώπους του.Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:

•Η θεατρική ομάδα του Χ.Ο.Ν. με το έργο «Ασχημόπαπο» με υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη 
Σπύρου. • Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Πάρου με το έργο «Περιμένοντας τον για-
τρό», με υπεύθυνη την κ. Μαρία Αρκουλή •Οι θεατρικές ομάδες του Π.Σ. «Αρχίλοχος», του 
ΝΗΡΕΑ και του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας με αποσπάσματα από τις  Εσωτερικές Ειδήσεις 
του Μάριου Ποντίκα με υπεύθυνο τον κ. Νίκο Συνόδη.

Για το Παριανό θέατρο θα μιλήσει  η κ. Σοφία Αγγελοπούλου εκ μέρους  της θεατρικής 
ομάδας του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Νάουσας. 

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και θα μιλήσει η δημοφιλής ηθοποιός του θεάτρου  κ. Αλε-
ξάνδρα Σακελλαροπούλου  που συμμετέχει στη γνωστή σειρά  «Το Νησί». 
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Θα τα βρείτε όλα στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Στους δύσκολους καιρούς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς.

Κερδίστε χρήµατα & χρόνο
έχοντας την καλύτερη ποιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ηµερολόγια | Μπλοκ | Τιµολόγια | 500 Κάρτες από 35€ | Flyer |  Έντυπα
1.000 σουπλά από 120€ | Προσκλητήρια γάµου & βάπτισης | Μενού & Τιµοκατάλογοι

∆ιαφηµιστικά  & επαγγελµατικά δώρα | 100 αφίσες Α3 από 100€
Επιστολόχαρτα | Σουβέρ | Folder | Φάκελοι

Από τα επεισόδια που έγιναν στην Σύρο 
κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Γ. 
Παπανδρέου και Υπουργικού Κλιμακίου. Η 
ομάδα των ΜΑΤ που πήγε στο νησί με τους 
εκπροσώπους της Κυβέρνησης, έριξε δα-
κρυγόνα στους διαδηλωτές (κυρίως φοιτη-
τές), για να ...αντικρούσει τα νεράτζια και τα 
γιαούρτια που εκτόξευαν αντιδρώντας στην 
Κυβερνητική πολιτική της πρωτόγνωρης λι-
τότητας.

συνέχεια από σελ.1
Στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος και Πρό-

εδρος της Επιτροπής Αγώνα Χρ. Βλα-
χογιάννης ενημέρωσε τα μέλη, ότι επι-
κοινώνησε και πάλι με το γραφείο του 
υπουργού Υγείας, για συνάντηση μαζί 
του, αλλά έλαβε την ίδια απάντηση: Είναι 
πολύ απασχολημένος αυτό το διάστη-
μα. Γι’ αυτό ο Δήμαρχος έθεσε το ερώ-
τημα: «τι κάνουμε, να περιμένουμε τον 
υφυπουργό (ακούστηκε ότι ενδέχεται 
να έρθει στην Πάρο) ή να κάνουμε κάτι 
άμεσα;», δηλώνοντας σαφέστατα όμως 
ότι είναι υπέρ των κινητοποιήσεων, για 
να γνωστοποιηθεί το πρόβλημα και το 
δίκαιο των αιτημάτων. 

Οι απαντήσεις ήσαν κάθετες. Άμεσα 
δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η κ. Πρωτολάτη τόνισε ότι σε ζητή-
ματα νησιωτικότητας η Κυβέρνηση είναι 
απούσα και έκανε λόγο για κλιμάκωση 
του αγώνα. Είμαι είπε, υπέρ των άμεσων 
κινητοποιήσεων.

Πρέπει να βρούμε κοινό τρόπο δρά-
σης, για να διεκδικήσουμε ότι μας ανα-
λογεί, είπε ο Κ. Ροκονίδας, σημειώνο-
ντας, ότι ο κόσμος των δύο νησιών είναι 
σε αναβρασμό και θα πρέπει «εμείς» (οι 
πολιτικοί), να φροντίσουμε ώστε να εκ-
δηλωθεί και πρότεινε κινητοποιήσεις με 
κεντρικό πρόσωπο τον πολίτη. 

Ναι στις άμεσες κινητοποιήσεις είπε 
και ο Δήμαρχος της Αντιπάρου Γ. Λε-
βεντάκης, ενώ ο Επιστημονικός Δ/ντής 
του Κέντρου Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρό-
νε δήλωσε στήριξη των κινητοποιήσεων. 

Στη συγκέντρωση θα μιλήσουν: Οι 
δύο Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου κ.κ. 
Βλαχογιάννης και Λεβεντάκης, οι επικε-
φαλής των παρατάξεων, Γρ. Πρωτολάτη, 
Μ. Γλέζος, Κ. Ροκονίδας, ένας μαθητής, 
ένας συνταξιούχος και μία γυναίκα. 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η 
επόμενη φάση με προτάσεις, όπως: συμ-

βολικά, κλείσιμο σχολείων, καταλήψεις 
δημόσιων υπηρεσιών (ΔΟΥ), Διοικητικής 
υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας… Προτά-
σεις που θα συζητηθούν εκ νέου και θα 
ληφθούν αποφάσεις. 

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας πήραν 
μέρος ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο 
Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, η 
επικεφαλής της «Πάρος Αξία» Γρηγορία 
Πρωτολάτη, ο Επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Κ. Ροκονίδας, ο Επιστη-
μονικός Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Γκα-
μπριέλ Ανδρόνε, ο Πρόεδρος του Εμπ/
κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης, ο κ. Σ. 
Χουλιάρας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  για-
τροί κ.κ. Αντ. Αρκάς και Γ. Ραγκούσης, 
ο διασώστης του ΕΚΑΒ Πάρου Π. Μιχα-
λάτος, το μέλος της «Κίνησης Πολιτών 
Πάρου» και πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ιδιωτικών υπαλλήλων Γ. Παπανικολάου.

Να σημειωθεί, ότι αναβάλλονται οι δε-
ντροφυτευσεις που θα γινόταν από την 
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας και από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Σκόπας ο Πά-
ριος», για να συμμετέχει ο κόσμος στην 
κινητοποίηση της Κυριακής. 

Να σημειωθεί επίσης, ότι ο Εμπορο-
επαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου δεν θα συμμετέχει φέτος στην 
λαμπαδηφορία της 25ης Μαρτίου που 
συνδιοργανώνει κάθε χρόνο με την 
Κ.Δ.Ε.Π.Α. σε  ένδειξη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της 
Υγείας στα νησιά μας. 

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της 
ΦτΠ από το γραφείο του υφυπουργού 
κ. Τιμοσίδη, δεν υπάρχει καμία προ-
γραμματισμένη επίσκεψη στην Πάρο, 
όπως είχε ακουστεί. 

Δεν πρέπει να λείψει κανείς!
Η απάντησή μας στην απαξίωση και την αδιαφορία του υπουργείου Υγείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άλλη μια απώλεια
Εκφράζω με θλίψη μου για την αθλιότητα του EKAB Πάρου. Πλέον μας απαγορεύ-

ουν  να πάθουμε κάτι το βράδυ, γιατί δεν υπάρχει βάρδια  για τα ασθενοφορα. 20.000 
μόνιμοι κάτοικοι και δεν έχουμε την δυνατότητα μεταφοράς στο νοσοκομείο ότι ώρα 
τη ζητήσουμε! Τηλεφωνείς για ένα έκτακτο περιστατικό, έχεις έναν άνθρωπο ετοι-
μοθάνατο να περιμένει  και η απάντηση είναι: συγγνώμη, αλλά  δεν υπάρχει οδηγός , 
μεταφέρετε εσείς τον  τραυματία! αν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος αιμορραγούσε και το 
EKAB Πάρου δεν είχε οδηγό! και θέλουμε και καινούργιο νοσοκομείο!!! τι να το κά-
νουμε το καινοτόμο καινούργιο νοσοκομείο και τα ασθενοφόρα, όταν δεν υπάρχουν 
ούτε οδηγοί, ούτε γιατροί; Πλέον είμαστε στο έλεος του θεού! θα αναφερθώ στον 
αιφνίδιο θάνατο του Νίκου το βράδυ  του Σαββάτου. Το ασθενοφόρο έφτασε στον 
τόπο του τροχαίου 1 ώρα μετά το τηλεφώνημα που τους έγινε και την πίεση που δέ-
χτηκαν για να το στείλουν, αφού η πρώτη απάντηση ήταν: μεταφέρετε τον με δικό σας 
μέσο! δυστυχώς ο Νίκος δεν κατάφερε να επιζήσει έχοντας χάσει πάρα πολύ αίμα..ο 
θάνατος του Νίκου δυστυχώς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι! ευχαριστούμε 
πάρα πολύ κύριε Ραγκούση που μεριμνάτε για το νησί μας, αλλά πεθαίνουμε! φαίνε-
ται τα επιπλέον  5 ευρώ που ζητάτε για τις  ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες των δημόσιων  νοσο-
κομείων δεν φτάνουν για την πληρωμή οδηγού! Πλέον διεκδικούμε και την δωρεάν 
δημόσια υγεία! Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου και 
ελπίζω να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα!                                              Άννα Βιτζηλαίου

Θλίψη για το χαμό του
Σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Τζάνε της Μάρπησσας έχασε τη 
ζωή του ο 28χρονος Νίκος Δραγάτης. Σοβαρά τραυματίστηκε η συνεπιβάτης στη 
μοτοσικλέτα Αναστασία Σκαραμαγκά, η οποία ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο.

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Καμία εμπλοκή
της Ελλάδας!

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκα-
σε το καθεστώς της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης της Λιβύης και τις εγκληματικές 
επιθέσεις των στρατιωτικών του δυνάμεων 
ενάντια στο λιβυκό λαό που αγωνίζεται για 
δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα. 
Πριν από δύο μήνες εξέφραζε την ανησυχία 
του γι’ αυτό που προετοίμαζαν για την Βό-
ρεια Αφρική. Σήμερα οι ανησυχίες και οι φό-
βοι μας επιβεβαιώνονται αφού τα τύμπανα 
του πολέμου άρχισαν να χτυπούν. Το ΝΑΤΟ 
προχωράει, είναι έτοιμο για βομβαρδισμούς 
στη Λιβύη.

Καταγγέλλουμε κάθε εμπλοκή της Ελλά-
δας και ζητάμε έστω και τούτη τη στιγμή να 
κλείσει η βάση της Σούδας, να μη χρησιμο-
ποιηθεί το Άκτιο και κάθε ελληνικός χώρος, 
είτε αφορά τη στεριά, είτε τη θάλασσα, είτε 
τον αέρα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επωμί-
ζεται τεράστια ευθύνη που εμπλέκει τη χώρα 
μας σε αυτό το νέο μακελειό. Η συμμετοχή 
της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και τη Σομαλία 
συμβάλλει στα δεινά αυτών των λαών.

Ο λαός μας πρέπει να επαγρυπνεί, να 
εκφράσει την αλληλεγγύη του στους λαούς 
της Βόρειας Αφρικής και της Λιβύης που 
δέχονται τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των 
ΗΠΑ,  του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που δέχονται τις 
συνέπειες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών για τα κοιτάσματα του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου στη Βόρεια Αφρική και 
την Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.

Το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας που χρησιμοποιούν για την επέμβαση, 
αποτελεί μέγιστη υποκρισία και δεν έχουν 
καμία νομιμοποίηση.

Στη μνήμη
του Θεολόγου
Λ. Ρούσσου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ι. Προ-
σκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυ-
λιανής Πάρου, συνήλθε στα γραφεία της 
κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτά-
του Προέδρου της, Μητροπολίτη Παρο-
ναξίας κ.κ. Καλλινίκου στις 20 Μαρτίου 
ύστερα από την εις Κύριον εκδημίαν, (19 
Μαρτίου), του ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΤ. ΡΟΥΣΣΟΥ 
Θεολόγου – τ. Εκπαιδευτικού, επιτίμου 
μέλους της Διοικούσης Επιτροπής του Ι. 
Π. Προσκυνήματος.

Στη συνεδρίαση, παρέστησαν όλα τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία 
αποφάσισαν 

Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του 
Σεβασμιωτάτου Προέδρου και των με-
λών της Επιτροπής στην οικογένεια του 
μεταστάντος

Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες 
του Ιερού Προσκυνήματος και να κτυπή-
σουν πένθιμα οι καμπάνες του, κατά την 
ημέρα της κηδείας του.

Να παραστεί αντιπροσωπεία της Διοι-
κούσης Επιτροπής εις την εξόδιον ακο-
λουθίαν.

Να αναρτηθεί η φωτογραφία του με-
ταστάντος στα γραφεία της Διοικούσης 
Επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος.

Να διατεθεί το ποσόν των τριών χι-
λιάδων (3.000) Ευρώ αντί στεφάνου, στο 
Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Πάρου.

Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα 
από μέλους της αντιπροσωπείας του Ιε-
ρού Προσκυνήματος, κατά την εξόδιον 
τελετήν. 

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 
στο περιοδικό του Ιερού Προσκυνήματος 
και στον τοπικό και κυκλαδικό Τύπο. 

Τα συλλυπητήρια για τον Λεωνί-
δα Ρούσσο εκφράζει με επιστολή του 
προς την οικογένεια του εκλιπόντος, 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μπι-
ζάς. 
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
Αντίπαρος 23/02/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 574
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση των ΚΕΠ δεν απαιτείται Εγκριτική 
Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου στα ΚΕΠ δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 βεβαίωση του ΑΣΕΠ 
ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου.
Την υπ’ αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12-12/10645/11.8.2010 Εγκριτική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 
Την υπ’ αριθ. 20260/7086/25.8.2010 (ΦΕΚ 1358/1.9.2010/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  με 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για το οικείο ΚΕΠ.
Την υπ’ αριθ. 18/29-1-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠ Αντιπάρου, που εδρεύει στην 
Αντίπαρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «στελέχωση του ΚΕΠ» συνολικής διάρκειας έως 6 μήνες. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα
Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
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Αντίπαρος

ΚΕΠ Δήμος Αντιπάρου
ΤΕ

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
6 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών  και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας 
με την εξής σειρά:
Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Αντιπάρου (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 
και 
άνω

Μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αριθμός 
Τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...

Μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ...

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

Αριθμός 
Τέκνων 1 2 3

Μονάδες 30 60 110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

Αριθμός 
Τέκνων 1 2 3 4 5 ...

Μονάδες 50 100 150 200 250 ...

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

Κατηγορίας 
ΠΕ & ΤΕ 5 ... 5,5 ... 6 ... 6,5 ... 7 ... 7,5 ... 8 ... 8.5 ... 9 ... 9.5 ... 10

Κατηγορίας 
ΔΕ 10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20

Μονάδες 200 ... 220 ... 240 ... 260 ... 280 ... 300 ... 320 ... 340 ... 360 ... 380 ... 400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

Μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 57 58 59

60 
και 
άνω

Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 ... 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» 
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους 
οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 
8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Κυκλάδων, 
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»] να γίνει στο χώρο 
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο κατάστημα του ΚΕΠ. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme.
ota@asep.gr είτε στο fax: 213 13 19 327.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αντιπάρου, Τ.Κ. 84 007, 
Αντίπαρος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν κας Παλαιολόγου  Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 22840-61570). Στην περί-
πτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
και στο κατάστημα του ΚΕΠ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φο-
ρέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών 
Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη 
της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς  απασχόλησης που έχουν επιλέξει με βάση 
το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.). 
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά 
(Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός 
ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο 
βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθο-
ρίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει 
να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν 
στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme.ota@asep.gr είτε στο fax: 213 13 19 327.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με 
συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από 
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η 
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση  
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των 
πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται α-
νακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι 
οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και δια-
θέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «13/01/2011», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης 
με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα 
αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ -  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην έκθεση ακινήτων
το Paros Estate

Το μεσιτικό γραφείο  Paros Estate Φιλία 
Γρηγοράσκου συμμετείχε στην 4η έκθεση 
ακινήτων Property 2011 by HELEXPO στο 
περίπτερο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτημα-
τομεσιτών (Σ.Ε.Κ.). Η έκθεση  διεξήχθη από 
18 - 20 Μαρτίου στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο HELEXPO PALACE στο Μαρούσι. Κατά 
την διάρκεια της έκθεσης ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Κτηματομεσιτών διοργάνωσε ημερίδα με 
θέμα: «ποιότητα παροχής υπηρεσιών μεσιτών 
ακίνητων», σε συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να ανακοινώσουν την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας τους (Σ.ΕΚ. με ΕΛ.Ο.Τ.) και να παρουσιάσουν το Ευρωπαϊκό Με-
σιτικό Πρότυπο ΕΝ 15733 «Υπηρεσίες Μεσιτών Ακινήτων – Απαιτήσεις για την 
παροχή υπηρεσιών», με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερό-
μενων Υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων, προς όφελος της ανάπτυξης της αγοράς 
ακινήτων και της προστασίας του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου θα οργανώσει, στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ για εργαζόμενους ασφαλισμέ-
νους στο ΙΚΑ ή ευρισκόμενους στο ταμείο ανεργίας. 

Το σεμινάριο αποτελείται από 40 ώρες εκπαίδευσης, θα λάβει 
χώρα μετά τις 4 ή 5 μ.μ. για ένα 4-ωρο κάθε φορά και κάθε εργαζό-
μενος θα πάρει 5,00€ ανά ώρα.

Η περίοδος εκπαίδευσης θα είναι τον Μάιο ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και άλλες επι-

χειρήσεις π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά πρακτορεία, γραφεία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ., οι δε εργαζόμενοι μπορούν να εκπαι-
δευτούν π.χ. στην επικοινωνία με τους πελάτες και το σέρβις ή στο μάρ-
κετινγκ και την διοίκηση επιχειρήσεων, ανάλογα με την προσέλευση.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις χρειάζεται να συμπληρώσουν μόνο 
μια υπεύθυνη δήλωση, που μπορούν να ζητήσουν να τους σταλεί ηλε-
κτρονικά στο e-mail info@paroshotels.gr ή να τηλεφωνήσουν στον 
κ.Γιώργο Μπαφίτη (τηλ. 22840 51488, 6932 336866) ή στην κ. Χριστίνα 
Φωκιανού (τηλ. 22840 41244 , 6946 124323) ή στον κ. Νίκο Κανάλες ( 
τηλ. 22840 52623, 6944 202104) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρ-
τίου 2011 (εκτός αν δοθεί παράταση).

Ζητήματα 
της Πάρου

Η Ομοσπονδία Παριανών 
Συλλόγων, προσκαλεί την 
Κυριακή 3 Απριλίου σε διευ-
ρυμένο Συμβούλιο στη Στέγη 
Παριανών και Αντιπαριωτών, 
Χαλκοκονδύλη 37, 10 Αθήνα, 
στις 11 το πρωί. 

Η πρόσκληση απευθύνεται 
και προς όσα μέλη Διοικητι-
κών Συμβουλίων επιθυμούν να 
συμμετέχουν.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι εί-
ναι ο σωστός χρόνος, να κατα-
γραφούν και να ιεραρχηθούν τα 
θέματα του νησιού, ν’ ανταλλά-
ξουν απόψεις και με βάση την 
εμπειρία όλων – ιδίως των πα-
λιότερων προέδρων, να προ-
χωρήσουν ένα βήμα μπροστά.
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Ελλιπέστατη η μελέτη για το αρχαίο νεκροταφείο Παροικίας

Κινδυνεύουν με αφανισμό
όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι

συνέχεια από σελ.1
Ο κ. Κουράγιος περιγρά-

φει την εικόνα εγκατάλει-
ψης των πολύ σημαντικών 
αρχαιοτήτων του νησιού 
και την καταστροφή των 
ευρημάτων, τα οποία είναι 
εκτεθειμένα στην ύπαιθρο 
και στις διάφορες καιρικές 
συνθήκες. 

Συγκεκριμένα γνωστο-
ποιεί, ότι «σε οικόπεδο που 
βρίσκεται στην Περιφερει-
ακή οδό προς Πούντα, δί-
πλα στο σιδεράδικο του Ν. 
Καλλέργη, τα αρχαία κατά-
λοιπα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια 
σωστικής έρευνας είναι τώρα καλυμμένα 
με θαμνώδη βλάστηση, με απορρίμματα και 
είναι υπό κατάρρευση. Σε άλλο οικόπεδο, 
που βρίσκεται δίπλα στο βενζινάδικο της 
ΕΚΟ στην περιφερειακή οδό προς Νάουσα, 
έχουν αφεθεί εκτεθειμένες μετά από σω-
στική ανασκαφή δύο σαρκοφάγοι. Εξίσου 
ντοπιαστική είναι η κατάσταση των αρχαίων 
κατάλοιπων σε οικόπεδο πίσω από το αρχαίο 
νεκροταφείο, όπου έχουν ανασκαφθεί δύο 
αρχαίοι τοίχοι – πιθανόν τμήμα του αρχαίου 
νεκροταφείου, αλλά παρόλα αυτά, ο χώρος 
έχει αφεθεί στην τύχη του εδώ και καιρό και 
έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και χώρο 
στάθμευσης. Τέλος, στο οικόπεδο ιδιοκτη-
σίας Σάρολα, η ανασκαφή του οποίου έχει 
ολοκληρωθεί εδώ και δύο χρόνια, η εικόνα 
είναι αποκαρδιωτική, καθώς δεν έχει ληφθεί 
καμία μέριμνα προστασίας για τους κιβωτιό-
σχημους τάφους, ούτε για τον αρχαίο τοίχο 
που ανήκει σε ύστερη οικοδομική φάση του 
αρχαίου τείχους της πόλης. Επίσης, τα διάφο-
ρα μαρμάρινα μέλη – μεταξύ των οποίων και 
βάσεις επιτύμβιων στηλών – που βρίσκονται 

εκεί από το 2006, έχουν πέσει και έχουν σπά-
σει. 

» Στο οικόπεδο Γλύπτη, όπου ανασκάπτε-
ται το αρχαίο εργαστήριο γλυπτικής, έχουν 
καταρρεύσει τμήματα των αρχαίων τοίχων 
και ο χώρος είναι προσπελάσιμος για αν-
θρώπους και ζώα ελλείψει περίφραξης. Επι-
πλέον, ο χώρος των ψηφιδωτών δαπέδων 
είναι γεμάτος απορρίμματα και τα δάπεδα 
έχουν υποστεί σημαντική φθορά, παρόλη τη 
συντήρηση που είχε γίνει το 2005. Τέλος στο 
αρχαίο Νεκροταφείο, υπάρχουν παρατημέ-
νοι μεταλλικοί σωλήνες πάνω στις αρχαίες 
τεφροδόχες κάλπηδες, γεγονός, που σε συν-
δυασμό με το πρόβλημα της βλάστησης, δη-
μιουργεί μια απαξιωτική εικόνα του χώρου». 

Ο κ. Κουράγιος, ο οποίος έχει εργαστεί 
πάνω από 20 χρόνια για την ανάδειξη και 
προστασία των αρχαίων της Πάρου, εκφρά-
ζει τη θλίψη του, όταν «βλέπει την πολιτιστι-
κή κληρονομιά αυτού του τόπου σ’ αυτή την 
κατάσταση».

Σημαντικό εύρημα
Συστηματική ανασκαφή για το νεκροτα-

φείο έγινε στο όνομα της κ. Ζαφειροπούλου.
Για το αρχαίο νεκροταφείο της Πάρου, ο κ. 

Κουράγιος έχει γράψει: «Βρίσκεται στο λιμά-
νι της Παροικιάς, κατά μήκος της παραλιακής 
οδού. Η χρήση του χρονολογείται από τον 8ο 
αι. π.Χ. έως το 2ο αι. μ.Χ. Oι ταφές  είναι πολλές 
και διαφόρων τύπων. Λόγω της μεγάλης παι-
δικής θνησιμότητας στην αρχαιότητα έχουμε 

πολλές παιδικές ταφές σε κιβωτιόσχημους 
τάφους, σε αγγεία (εγχυτρισμούς) ή μέσα σε 
μαρμάρινες σαρκοφάγους. O μεγαλύτερος 
αριθμός των ταφών ανήκει στο δεύτερο μισό 
του 7ου αι. π.Χ. Μια ορθογώνια κατασκευή 
(πολυάνδριο ή θήκη), διαστάσεων 7x1,20 μ., 
κτισμένη από σχιστόπλακες με μεγάλες κα-
λυπτήριες πλάκες χρονολογείται στον 8ο αι. 
π.Χ. Περιείχε περί τους τριάντα αμφορείς που 
ήταν τοποθετημένοι όρθιοι ο ένας δίπλα στον 
άλλο και περιείχαν τα υπολείμματα της καύ-
σης των νεκρών. Πολλοί από τους αμφορείς 
ήταν καλυμμένοι με μικρότερα αγγεία, σκύ-
φους ή κύλικες. Στις ανασκαφικές εργασίες 
του 2000 αποκαλύφθηκε μια δεύτερη θήκη 
των γεωμετρικών χρόνων, η οποία περιείχε 
περίπου τα εκατό αγγεία. Μπροστά από το 
χώρο της ομαδικής ταφής βρέθηκε μεγάλων 
διαστάσεων επιτύμβια στήλη των αρχαϊκών 
χρόνων, ύψους 3 μ., η οποία σηματοδοτού-
σε κάποιο σπουδαίο γεγονός ή μια μεγάλη 
νίκη. Κανονικές ταφές βρέθηκαν σε τάφους 
κατασκευασμένους από κεραμίδες ή σε καύ-
σεις που χρονολογούνται στον 5ο αι. π.X. Την 
τέφρα τοποθετούσαν σε μαρμάρινα αγγεία 
που σφραγίζονταν με μαρμάρινα επίσης επί-

σης καλύμματα, μερικά από 
τα οποία έχουν χαραγμένο το 
όνομα του νεκρού. Από τα ση-
μαντικότερα ταφικά μνημεία 
είναι μια στήλη του 5ου αι. π.Χ. 
πάνω σε βαθμιδωτό βάθρο 
που περιέκλειε τεφροδόχο αγ-
γείο με την επιγραφή ΝΙΚΩ, το 
όνομα της νεκρής. Το ίδιο όνο-
μα αναγράφεται και στις δύο 
πλευρές του βάθρου.  Στο δυ-
τικό τμήμα του χώρου βρέθη-
καν μαρμάρινες σαρκοφάγοι 
με καλύμματα με κεκλιμένες 
πλευρές (σαν στέγη σπιτιού) 
της ύστερης ρωμαϊκής περι-

όδου, τοποθετημένες πάνω σε μαρμάρινα 
βάθρα. Oι  σαρκοφάγοι αυτές θεωρούνται 
χαρακτηριστικοί τύποι της Πάρου, ενώ πα-
ρόμοιες έχουν βρεθεί στη Θάσο, αποικία της 
Πάρου. 

» Το νεκροταφείο ήταν αρκετά εκτεταμένο 
και πρέπει να έφθανε έως τη θέση που βρί-
σκεται ο ναός της Καταπολιανής. Από το ίδιο 
νεκροταφείο προέρχονται και οι σαρκοφάγοι 
που είναι εκτεθειμένες στην αυλή του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου. 

» Το 1990, κατά τη διάρκεια ανασκαφικής 
έρευνας σε παρακείμενο στο αρχαίο νεκρο-
ταφείο οικόπεδο ιδιώτη αποκαλύφθηκε η συ-
νέχεια του μνημειακού τμήματος του επίση-
μου νεκροταφείου των ρωμαϊκών χρόνων. 
Συγκεκριμένα ήρθαν στο φως 4 μαρμάρινοι 
σαρκοφάγοι με τα καλύμματα τους, μαρμά-
ρινο βάθρο για την τοποθέτηση σαρκοφάγου 
και κιβωτιόσχημος μαρμάρινος τάφος με 
πολλαπλές ταφές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η μία σαρκοφάγος με πολλές πα-
ραστάσεις νεκρόδειπνων στην κυρία όψη της 
η οποία πατάει σε βάθρο αποτελούμενο από 
σχιστόπλακες και 3 μαρμάρινους κιονίσκους. 
Δυστυχώς τα μνημεία αυτά παραμένουν 
θαμμένα λόγω παράνομης κατάχωσης από 
των ιδιώτη. Πρόσφατα μάλιστα έγινε ανά-
κληση της απαλλοτρίωσης αυτού του τόσο 
σημαντικού αρχαιολογικού χώρου  η οποία 
είχε αρχικά εγκριθεί μετά από ενέργειες της 
εφορείας μας».

Αρκετά έργα του Κώστου 
μπήκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου, με βασικότερο αυτό 
της αποχέτευσης και μεταφοράς 
λυμάτων. Το γήπεδο 5Χ5 όμως 
έμεινε εκτός, λέει, με μια δόση 
πικρίας, η Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Ειρήνη Ρούσ-
σου και αναρωτιέται: η νεολαία 
των δικών μας οικισμών, δεν 
έχει δικαιώματα; Δεν υπάρχει 
κάτι άλλο για ν’ ασχοληθούν τα 
παιδιά. Το γήπεδο θα είναι μια 
καλή απασχόληση και ο Δήμος 
έχει αγοράσει ήδη το οικόπεδο.  
Ένα οικόπεδο περίπου τεσσά-
ρων στρεμμάτων, που φτάνει 
για το 5Χ5, αλλά και για οτιδήποτε άλλο, όπως 
για παράδειγμα ένα βρεφονηπιακό σταθμό. 
Η κ. Ρούσσου θ’ απευθυνθεί στην Περιφέ-
ρεια για το συγκεκριμένο έργο, αν όμως δεν 
υπάρξει ανταπόκριση, καθώς σε επικοινωνία 
που είχε με τον Δήμαρχο, της υποσχέθηκε να 
το εντάξει στο πρόγραμμα «Ελλάδα». 

Παρά ταύτα, η κ. Ρούσσου είναι ικανοποι-
ημένη για τα έργα που θα γίνουν, θα επιδι-
ώξει να γίνουν και άλλα, απαραίτητα για την 
περιοχή στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
όμως, όλο το Τοπικό Συμβούλιο, θα επικε-
ντρωθεί στην καθαριότητα, στον ευπρεπισμό 
του χωριού, ενώ με τη συνεργασία όλων 
μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις 
που θα προσδώσουν στην εικόνα του. 

Ήδη, λέει η κ. Ρούσου ανακαινίζονται τα 
παλιά πλυσταριά και το παραδοσιακό πηγά-
δι, προσφορά του Συλλόγου Κωστιανών Εν 
Αθήναις. Επίσης, προσθέτει, με τη βοήθεια 
των συγχωριανών μας και από την Αθήνα, 

του Δήμου και τη συμβολή 
του π. Νικόλα, ευπρεπίστηκε 
ο χώρος του οστεοφυλάκιου 
και παράλληλα έγινε και χω-
νευτήριο. 

Είναι σημαντικό, λέει η 
κ. Ρούσσου να έχουμε αλ-
ληλεγγύη μεταξύ μας και 
να βοηθάμε όσο μπορούμε, 
κυρίως σε ότι αφορά στην 
καθαριότητα του χωριού. Να 
καθαρίζει και ν’ ασπρίζει ο 
καθένας στην πόρτα του, να 
προσέχουμε με τα σκουπί-
δια, νομίζω αυτό μπορούμε 
όλοι να το κάνουμε. 

Ο Κώστος, αν και δεν έχει 
πολλά αξιοθέατα, εντούτοις το καλοκαίρι έρ-
χονται πολλοί επισκέπτες. Είναι απαραίτητη 
λοιπόν, η διαμόρφωση του πάρκινγκ και η 
δημιουργία ενός ακόμη στο κάτω χωριό. Να 
γίνουν τσιμεντοστρώσεις, πλακόστρωση από 
την είσοδο του χωριού μέχρι την πλατεία και 
ότι άλλο, μικρό ή μεγάλο, που θα διευκολύνει 
τη ζωή των κατοίκων. 

Κοντά στον Κώστο, είναι οι περιοχές Τσι-
ροπούλες, Πλακωτό και Νταμουλί, για τις 
οποίες ζητήθηκε να χαρακτηριστούν οικι-
σμοί, ώστε να μπορούν να γίνουν κάποια 
έργα. «Από μικρή», μας λέει η κ. Ρούσσου, 
«μαζί με άλλους συγχωριανούς μου, παλέ-
ψαμε και παλεύουμε γι’ αυτό το χωριό, για να 
το αφήσουμε καλύτερο στα παιδιά μας. 

Έργα και μελέτες
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
• Μελέτες έργου μεταφοράς λυμάτων 

Δ.Δ. Λευκών – Κώστου (Τοπογραφικές ερ-
γασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς 
λυμάτων του οικισμού Κώστου) • Οριζοντιο-
γραφική και υψομετρική αποτύπωση Κοιμη-
τηρίου Κώστου • Μελέτες έργου μεταφοράς 
λυμάτων Δ.Δ. Λευκών – Κώστου στον ΕΕΛ 
Μάρπησσας • Υπογείωση δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού στην πλατεία Κώστου • Συντήρη-
ση και βελτίωση τάπητα και οδοστρωμάτων 
Δ.Δ. Μάρπησσας – Κώστου • Πλακόστρωση 
από είσοδο χωριού έως τέλος δασυλλίου της 
πλατείας Κώστου.

Ειρήνη Ρούσσου πρόεδρος Τοπικού Διαμερίσματος Κώστου

Να γίνει το 5Χ5 για τους νέους

Θεατρικές παραστάσεις στον «Αρχίλοχο» 

Η "Μέθοδος GRONHOLM"
 
Το Θεατρικό έργο η  «Μέθοδος GRONHOLM», 

που σκηνοθετεί ο Νίκος Συνόδης θα παρουσιά-
σει η θεατρική ομάδα του Αρχιλόχου στην αίθου-
σά του στην Παροικία. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Τετάρτη 30 Μαρ-
τίου, Παρασκευή 1 Απριλίου, Σάββατο 2 Απριλί-
ου, Τετάρτη 6 Απριλίου, Παρασκευή 8  Απριλίου, 
Σάββατο 9 Απριλίου. Όλες οι παραστάσεις ξεκι-
νούν στις 9:00μ.μ.

Παίζουν: Χαλασοχώρης Θανάσης, Πιερτζοβάνη Κατερίνα, Σιμιτζής Παναγιώτης, Συνόδης 
Στέλιος. Η Θεατρική ομάδα προσφέρει δωρεάν σε εργαζόμενους και συνταξιούχους 200 ει-
σιτήρια. Επίσης, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στην παράσταση στις 30 Μαρτίου, θα 
διατεθούν για το Κέντρο των ΑΜΕΑΙ στην Νάουσα.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                             

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ, 
πωλούνται αυτόνομες μεζονέ-
τες 121τ.μ. και 128τ.μ. με 3 υ/δ, 
άριστη ποιότητα κατασκευής κατοι-
κήσιμη όλο το χρόνο με ενδοδαπέδια 
θέρμανση, όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές, τζάκι, μεγάλες βεράντες, 
πέργκολές, απεριόριστη θέα. Αφοί 
Ιωακειμίδη ΑΕΕ. Τηλ.: 6942985111. 
Κος Ιωακειμίδης Άρης.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ  μονοκατοικία αμφιθε-
ατρική  150τμ με 3 υ/δ, 3 μπάνια, 
τζάκι, πισίνα, επίσης άλλη μονοκα-
τοικία 97τμ με 2 υ/δ, 2μπάνια, τζάκι, 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 
44τ.μ. 85.000€, επιπλωμένα, κή-
πος, πλησίον θαλάσσης. Ευκολίες, 
ανταλλαγή, καλύτερη τιμή στα με-
τρητά. Τηλ.: 6932285768.

ΑΛΥΚΗ, ημιυπόγειος χώρος 
208τ.μ. για οικία ή αποθηκευτικός 
χώρος, καλοριφέρ, επιπλωμένο ή 
μη, 3 υ/δ, 3 μπάνια, σαλόνι κουζίνα 
ο υπόλοιπος χώρος. Ευκαιρία 700€ 
το μέτρο. Τηλ.: 6932285768. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε 
κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι 
και πολύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 53044, 22840 52605.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, με-
γάλη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τμ2, 
πισίνα. 460.000€. Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 320.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγειο. 
Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται τριάρι.Τηλ: 
22840 53098, 6941621040

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. 
και ισόγειο 40τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, 
μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική θέρμανση 
μόλις 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕ-
ΤΡΑ,  μονοκατοικία 100τ.μ., συν 
2 ξενώνες και αποθήκη, βεράντες 
γύρο γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, 
θέα Παρασπόρο. Τιμή: 185.000€ Ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, πέρ-
γολες. 135.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 65.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 693228576

ΚΑΜΠΙ, οικία 68τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 155.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 
2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και επι-
χείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, 
πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινι-
σμένα. Τηλ.: 6936980095

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλού-
νται διαμερίσματα 
καινούργια 85τμ2, 
80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης 
σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 
μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπα-
ριώτης. Τηλ.: 
210 5622980, 
6937394436

ΑΘΗΝΑ - ΑΜ-
ΦΙΑΛΗ, πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 
73τμ2 4ου ορό-

φου με θέα θάλασσα (γκαράζ και 
αποθήκη). Τηλ.: 6973879393, 

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής (στα 
τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. εντός 
οικισμού, πανοραμική θέα. Μεγάλος 
χώρος υποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, wc, κουζίνα, βεράντες κλπ 
χώροι. Περίφραξη, βόθρος, 2 δε-
ξαμενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                       

ΝΑΟΥΣΑ καταπληκτικό οικόπεδο 
1.120τμ εντός οικισμού με θέα Θά-
λασσα, επίσης       άλλο οικόπεδο 
750τμ εντός οικισμού με θέα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 
210 6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται οι-
κόπεδο περίπου 7 στρέμματα, 
γωνιακό επί του κεντρικού δρόμου. 
Τιμή: 100.000€. Τηλ.: 6974426623. 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία 
του Αγ. Γεωργίου, πωλείται οικό-
πεδο 2 στρεμμάτων εντός οικισμού. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, 
φως, πολλά φρουτόδεντρα και παλιά 
κατοικία 35m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύ-
λο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 85.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγάδι και 
50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 23793, 
22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο 
μέρος, οικοδομήσιμο, μέσα στο 
πράσινο. Τιμή 55.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                   
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                    

ΑΣΤΕΡΑΣ  μονοκατοικία 125τμ. με 
2 Υ/Δ, 2 μπάνια, ξενώνας με μπάνιο, 
κήπος με πισίνα και θέα στη θάλασσα 
και τη Νάξο. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 
700 100 www.aiare.gr 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  μεζονέτα 95τμ. με 2 
Υ/Δ, 2 μπάνια, πολύ κοντά στην πα-
ραλία,  με  πισίνα  και καταπληκτική 
θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 

700 100 www.aiare.gr

ΝΑΟΥΣΑ κατάστημα μεγάλης προ-
βολής 23τμ. ισόγειο, επίσης άλλο 
κατάστημα μεγάλης προβολής  
120τμ. ισόγειο  και  130τμ  πρασιά. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 22840 
22070 , 210  6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικι-
άζεται δυάρι. Τηλ.: 6944133118.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζονται ένα δυ-
άρι 50τ.μ. και ένα τριάρι 70τ.μ. με 
αυτόνομη θέρμανση και γκαράζ. 
Τηλ.: 6945057122.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι τριά-
ρι. Τηλ.: 6979313699. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟ-
ΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα. Τηλ.: 22840 
25292, 6945120247.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δυάρια για 
όλο τον χρόνο. Τηλ.: 22840 53384.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα- δυάρι . Τηλ.: 
6972077052.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντιστήρι-
ο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται 
κτίριο για επαγγελματική χρήση 
240τ.μ. ή 80τ.μ. και 160τ.μ. με χώ-
ρο στάθμευσης. Τηλ.: 6976336421, 
22840 91468.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 2άρι και 
γκαρσονιέρα σε άριστη κατάσταση, 
πλήρης σε όλα. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οικία με 4 
υπνοδωμάτια, κουζίνα – σαλόνι, 
παρκινγκ, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 6944109768.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 50τ.μ. 
με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 22840 
52425. (Μόνο πρωινές ώρες).

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πλήρως εξοπλισμένο, κατασκευ-
ής 2010. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6948436366, e-mail: oassis10@
yahoo.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 
50τ.μ. και στο ισόγειο, 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι και κε-
ντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, Plasma t.v. 
19 ιντσών, πλυντήριο, air condition, 
Θέρμανση, μπάνιο, internet, 
μπαλκόνι για όλο το χρόνο ή μέ-
χρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 6934145297, 
6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για εκ-
παιδευτικούς. τηλ. 6976675669

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                           
- ΖΗΤΗΣΗ                                         

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται σπίτι προς ε-
νοικίαση με 2 υπνοδωμάτια. Τηλ.: 

22840 27170.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μαντολί-
νο μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς) 
Τηλ.: 6977748720. Κος Χρήστος. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτο-
χος επάρκειας της Ιταλικής 
γλώσσας, παραδίδει μαθήματα ιδιαί-
τερα, σε ενήλικες και παιδιά, ατομικά 
και ομαδικά. Προετοιμασία CELI 1 - 
5, Diploma, Κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974365805.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ          

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ζητά 
το ξενοδοχείο “Lefkes Village” για 
την περίοδο Μάιο – Σεπτέμβριο. Βι-
ογραφικά στο fax: 210 6755019 και 
στο e-mail: lefkesvl@otenet.gr

ΕΡΓΑΤΕΣ, ζητά αγροτική επιχείρη-
ση για εργασία όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6977422075.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ζητά το ξενο-
δοχείο “Minois Village”  για τις 
εξής θέσεις : Receptionist για την 
απογευματινή βάρδια (16.00-00.00). 
Απαραίτητα προσόντα και προϋπη-
ρεσία.  Καμαριέρες ευπαρουσίαστες 
και Υπάλληλο γυναίκα έως 35 χρο-
νών για την απογευματινή βάρδια του 
Pool Bar (16.00-00.00). Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Τηλ.: 6945191585.

ΓΥΝΑΙΚΑ, ζητείται για βοή-
θεια στις οικιακές εργασίες. 
Απαραίτητη όλο το χρόνο. Περιοχή 
Κακάπετρα Παροικίας. Τηλ.: 22840 
22094, 6945016363. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως τοπι-
κούς αντιπροσώπους ζητεί 
εταιρεία ξενοδοχειακού ιματισμού, 
για προώθηση των προϊόντων της 
σε ξενοδοχεία της περιοχής τους. 
Τηλ.: 210 7257761, 6944844429.

 ΔΙΑΦΟΡΑ                                        

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ, τον Ιανου-
άριο στις Λεύκες. Το όνομα του 
είναι ΙΖΖΥ είναι 5 χρονών ασπρό-
μαυρος, αρσενικός, 8-9 κιλά, δεν 
είναι κυνηγόσκυλο. Φορούσε κα-
φετί δερμάτινο κολάρο όταν χάθηκε. 
Αν ξέρετε κάτι βοηθήστε να βρεθεί. 
Αμοιβή : 350€! Τηλ.: 6983062401, 
22840 43161. Κος Λεοντής.

ΚΟΥΚΕΤΑ διασπώμενη με βιβλιο-
θήκη, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6948598562.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ζητούνται 
για μακροχρόνια ενοικίαση. Τηλ.: 
6936501992. Κος Κώστας.

ΦΟΥΣΚΩΤΟ Orizon 3,80 πωλείται 
σε άριστη κατάσταση ολοκαίνουρ-
γιο με τρέιλερ χωρίς να έχει μπει 
ακόμα στη θάλασσα. Τιμή : 3.500€. 
Τηλ.: 6942985111. Κος Ιωακειμίδης 
Άρης.

ΒΑΡΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ, πω-
λείται, δίφυλλη, ολοκαίνουργια, 
3.16cm μαζί με τρέιλερ καινούργιο 
και όλα τα έγγραφα σε ισχύ. Τιμή: 
800€. Τηλ.: 6942773334.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, φε-
τινής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ 
Τηλ.: 6932127470.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WIRLPOOL, 7λιτρο 
και ψυγεία μικρά, πωλούνται. Τηλ.: 
22840 53384.

ΣΚΑΦΟΣ Α. ΕΛΛΑΣ ERMIS πω-
λείται, 5,75μ. με μηχανή Mercury 
150 optimax, μαζί με σωστικά, βεγ-
γαλικά, ντεπόζιτο βενζίνης 80 lt, 
μπαταρία καινούρια κλειστού τύπου 
120Α, βυθόμετρο, υδατοπαγίδα, πυ-
ξίδα, τρέιλερ, καμπίνα πληρώματος 
και πολλά έξτρα. Τιμή: 5.800€ Τηλ.: 
6980398523.

MHXANH MERCURY sea pro 10 
ίππων, πωλείται σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 6980398523.

2 ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ με τα μοτέρ 
τους, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6946283123.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

TOYOTA RAV4, μοντέλο 2001’, 
2000 κυβικά, 150 ίπποι, 3πορτο, 
χρώμα χρυσαφί πωλείται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή : 8.000€. Τηλ.: 
6974012006.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – κα-
λοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τι-
μή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥ-
ΦΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, 
πωλείται σε χώρο 240m2 με μεγά-
λες δυνατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνητο. 
Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλεί-
ται, μήκος 8,40 με μηχανή 270 HP, 
VOLVO PENTA /εργάτης-GPS-VHF-
βυθόμετρο-ραδιοκασετόφωνο. 
Τιμή: 8.000€. Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6974012006.

AIR-CONDITION FUJITSU R-410A 
36000 BTU (κασέτα οροφής) πω-
λείται, σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 
1.850€ Τηλ.: 6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. 
Πωλούνται. Τιμή: 450€ για τους δύο, 
850€ για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

AIR - CONDITION 1800 BTU, 
πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο, λό-
γω αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 400€. 
Επίσης  παραδοσιακό σκαλιστό έ-
πιπλο – μπουφές. Τιμή: 400€.  Τηλ.: 
6980497292.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις, ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

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

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 27 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
°çïòÀ ¦áòïéëÝá÷
ôèì: 22840 21400
www.dunlopillo.gr
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Α' ΚΑΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ο.Πάρου Παμμηλιακός 1-0
Ανδριακός Αστέρας Κορθίου 3-0
Πανναξιακός ΑΜΕΣ Νηρέας 8-1
Πανθηραϊκός Α.Σ.Ιου 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ. ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 14 38 46-7
Πανθηραϊκός 14 38 44-13
Α.Ο.Πάρου 13 21 21-13
ΑΜΕΣ Νηρέας 13 18 17-17
Ανδριακός 14 17 16-27
Μαρπησσαϊκός 13 15 20-27
Παμμηλιακός 13 13 16-20
Α.Σ.Ιου 13 7 18-35
Αστέρας Κορθίου 13 0 0-39

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παμμηλιακός Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Κορθίου Α.Ο.Πάρου
Πανθηραϊκός Πανναξιακός
Α.Σ.Ιου Ανδριακός

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιροπίρουνων

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

Εφηβικό Πρωτάθλημα Κυκλάδων

Πρωταθλήτρια η Ερμούπολη
με δεύτερο τον Μαρπησσαϊκό

Εξαιρετικό παιχνίδι έγινε στη Νάξο στις 20 Μαρτίου, για το ποια ομάδα θα κατακτήσει τον 
τίτλο και το εισιτήριο για την προκριματική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων. 

Η ομάδα της Πάρου μπήκε δυνατά από την αρχή στο παιχνίδι και με φοβερό πάθος προη-
γήθηκε με 16-19 στο πρώτο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστές τον Κορτιάνο, Σελιμάι και Χερου-
βείμ. Στο ημίχρονο η Ερμούπολη έφερε το σκορ στο 37-33 και με έναν εκπληκτικό παίκτη 
ονόματι Κρητικό, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους στην τρίτη περίοδο, πέρασαν μπροστά με 
70-54. Ο Μαρπησσαϊκός προσπάθησε, αλλά εν αντιθέσει με τους Συριανούς ήταν πολύ άστο-
χοι στα σουτ τριών πόντων.

Δεκάλεπτα: 16-19/21-14/33-21/20-10. 
Ερμούπολη: (Μαύρος) Αντινάι, Τομελής 2, Λεμπέσης 6, Κρητικός 32(5), Παχιμάι 4, Κώτσο 

22, Τζωρτζής 14, Αλεξανδρής 8, Αλμπάνης, Κιάτο, Οικονομίδης 2, Πορτοκαλάκης.
Μαρπησσαϊκός: (Καζακίδης) Ταβανίδης, Σκιαδάς 2, Αλιφιέρης , Χερουβείμ 18, Κόττης 2, 

Κορτιάνος 14, Γκράντ 9(2), Πιτταράς, Σελιμάι 18, Καραγκούνης, Πετρόπουλος.

Νίκησαν οι μικροί
Νίκη με σκορ 25-55 πήρε ο Πανναξιακός από το Μαρπησσαϊκό για το παιδικό πρωτάθλημα 

του 2ου ομίλου το Σάββατο 19 Μαρτίου. Έτσι ξεκαθάρισαν οι δυο πρώτες θέσεις που οδηγούν 
στο final four  με πρώτο τον Πανναξιακό και δεύτερο τον Μαρπησσαϊκό, που θα αντιμετω-
πίσουν αντίστοιχα τον Περιστεριώνα Τήνου και την Ερμούπολη από τον πρώτο όμιλο στους 
ημιτελικούς αγώνες που θα γίνουν στη Σύρο.

Καλοί οι Μαστρογιανόπουλος, Δαμίγος, Βελώνης από το Πανναξιακό και τα αδέλφια Παπα-
χατζή (Δημήτρης-Παντελής), Χανιώτης και Σιφναίος από τον Μαρπησσαικό.

Δεκάλεπτα: 5-16/10-7/6-17/4-15.
Μαρπησσαϊκός: (καζακίδης) Ταβανίδης 2, Κορτιάνος, Κόττης, Πούλιος 2, Παπαχατζής Π. 

6, Παπαχατζής Δ. 4, Σκιαδάς 2, Λουκής, Μπιζάς, Σιφναίος 4, Ραγκούσης, Χανιώτης 5.
Πανναξιακός: (Μάκαρης) Βασιλάκης, Κοκολιός, Βασιλάκης Δ. 6, Μαστρογιανόπουλος 16, 

Βελώνης 8, Ασημιανάκης 6, Δαμίγος11, Μανωλάς, Φακίνος 5, Μαρούλης 4, Κοντές 4, Δαβί-
λας. 

Αγώνας μπάσκετ κορασίδων στην  Μάρπησσα 
Μετά από αρκετά χρόνια, θα πραγματοποιηθεί επίσημος αγώνας μπάσκετ, στο γήπεδο της 

Μάρπησσας. Οι δυο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος κορασίδων,  ο Μαρπησσαϊκός 
Πάρου και η Ερμούπολη Σύρου, θα βρεθούν αντιμέτωπες για την 1η και 2η θέση, του 1ου 
ομίλου. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη και μας καλεί όλους,  την  Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 
11:00 για τον αγώνα: ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός - ΑΟ Ερμούπολη, στο γήπεδο Μάρπησσας.

Σε περίπτωση βροχόπτωσης ο αγώνας αναβάλλεται.

Κέρδισε ο ΑΟΠ,
… γελάει ο Μαρπησσαϊκός

Η νίκη του ΑΟΠ μόνο χαμογέλα έφερε 
στους παριανούς φιλάθλους, γιατί μπορεί ο 
ΑΟΠ να είναι αδιάφορος, αλλά Μαρπησσαϊκός 
και Νηρέας δεν έχουν εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά την παραμονή τους με τον Παμμηλιακό 
να φαίνεται πολύ σκληρός για να πεθάνει . Η 
ματσάρα που όλοι περιμέναμε επιτέλους έφτα-
σε. Πανθηραϊκός και Πανναξιακός διασταυρώ-
νουν τα ξίφη τους την Κυριακή το μεσημέρι στο 
Δημοτικό Στάδιο του Καμαρίου με φόντο την Δ 
΄ Εθνική. Μην ξεχνάμε και τη μεγάλη μάχη που 
δίνει η ομάδα μας στην Μήλο για ν’ αποφύγει 
μια και καλή τις περιπέτειες, αφού του αρκεί 
και η ισοπαλία, αλλά σίγουρα πάει για τη νίκη 
για να καθαρίσει την "μπουγάδα" μια και καλή.

ΑΟΠ
Ο ΑΟΠ έκανε το χρέος του κόντρα στην ομά-

δα της Μήλου όντας αδιάφορος και με πολλές 
απουσίες πήρε μια επαγγελματική νίκη και γέ-
μισε απογοήτευση τους φιλοξενούμενους . Σε 
ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις απέναντι στις δυο 
εστίες (να φανταστείτε στην επανάληψη έγινε 
μόνο ένα σουτ), το μοναδικό γκολ της συνά-
ντησης προήλθε στο 36΄, ύστερα από κόρνερ 
του Βαρθακούρη και κεφαλιά του Μπάλκα .

ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (Κοπανίδης Τ.) Χαριστός Ε., 
Κρητικός Σ., Μουράϊ Σ. (Σταθόπουλος Ε.), Μπάλκας Π., Πετρόπουλος Ε. (Τσόκα Α), Δαφερέρας 
Θ. ( Καραγκούνης Α.), Κορτιάνος Α., Μπάλκας Παύλος, Βαρθακούρης Ι., Αλιπράντης

Νηρέας
Είναι κρίμα για τα παιδία τέτοιες εμφανίσεις και τόσο βαριές ήττες, που αδικούν τον εαυτό 

τους και την προσπάθεια που έκαναν στον πρώτο γύρο . Το αποτέλεσμα δυστυχώς λέει την 
αλήθεια. Η ομάδα μας παραδόθηκε στις ορέξεις των πρωτοπόρων και γνώρισε μια πολύ βα-
ριά ήττα . Τα τέρματα πέτυχαν Σουσούνης στο 7΄, 17΄, 32΄  Κατσάνης στο 40΄, 60΄, 78΄ και 
Μουμπαρακ  45΄,  74΄.  Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης για τον Νηρέα πέτυχε ο Μπιρμπί-
λης για να μειώσει προσωρινά σε 6-1 . 

Νηρέας: Μοστράτος Νικόλαος. Παπαδάκης Ν, Ζαχαράκης Σ, Τριπολιτσιώτης Π( Λιόντος 
Κ), Μεταϊ Κ, Μπαρμπαρίγος Π, Αρκουλής Ι(Καρποδίνης Ν), Χατζία , Τέτλα, Σουλίδης Σ, Μπιρ-
μπίλης Κ, Ρούσσος Π .

Κύπελλο Μέγας Αλέξανδρος

Κερδίζει τις μάχες η Σταυρούλα
Με επιτυχίες συνεχίζει η πρωταθλήτρια του ΝΟΠ στην Ολυμπιακή κατηγορία Laser Radial 

Σταυρούλα Θεοχάρη και στο 2011. 
Στη συμμετοχή της στον αγώνα  κατάταξης για την εθνική ομάδα, «Κύπελλο Μέγας Αλέ-

ξανδρος»,  που έγινε από 9 έως 13 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, η αθλήτριά μας κατέλαβε την 
3η  θέση της γενικής και τη δεύτερη στην κατηγορία νεανίδων ανάμεσα σε 14 αθλήτριες από 
11 ομίλους. 

 Έγιναν έξι ιστιοδρομίες με δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ ο συναγωνισμός ήταν εντο-
νότατος γιατί όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν έχουν μεγάλη αγωνιστική πείρα. 

Με τον αγώνα αυτόν ξεκινάει αγωνιστικά το 2011. Ακολουθεί η διεθνής διοργάνωση 
Athens Eurolymp week 21 – 25 Μαρτίου στον Φαληρικό όρμο. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Σταυρούλα.

Το απόλυτο sports & glam fashion 
show του Λάκη Γαβαλά πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου. Στην 
επίδειξη της νέας κολεξιόν L.A.K για την 
άνοιξη - καλοκαίρι 2011 ήταν όλοι εκεί! 
Τη βραδιά άνοιξε τραγουδιστικά ο Stan 
(Στράτος Αντιπαριώτης), ο οποίος εντυ-
πωσίασε για μια ακόμη φορά, με ένα 
κομμάτι ειδικά φτιαγμένο για τη περίστα-
ση ,”she wears LAK” 

Οι Ναξιώτες …έπιασαν το νόημα!
Και στο Παρίσι έδωσε το παρόν η Νάξος με δικό της περίπτερο. To ενδιαφέρον του για το 

γειτονικό νησί  και τις Μικρες Κυκλαδες έδειξε 
και ο υπουργός τουρισμού της Γαλλίας Frederic 
Lefebvre, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον 
πρόεδρο του συνδέσμου τουριστικών επιχειρή-
σεων στη Γαλλία George Colson, ειχε ολιγόλε-
πτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουριστικής 
Επιτροπής Γ.  Μαργαριτη. 

Επίσης, το περίπτερο της Νάξου επισκέφθη-
καν ο Έλληνας πρέσβης στη Γαλλία Κ. Χαλαστά-
νης και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Κ. Κορνιλίου.

Πολύ σημαντικό γεγονός της παρουσίας στο 
Παρίσι, ήταν η στιγμή της παρουσίασης της Νά-
ξου και των Μικρών Κυκλάδων σε 150 δημοσιογράφους τουριστικού ρεπορτάζ κατά τη διάρ-
κεια του meeting που διοργάνωσε η Ένωση Συντακτών Δημοσιογράφων Γαλλίας. Το αποτέ-
λεσμα της συνάντησης αυτής είχε αρκετά θετικό αντίκτυπο στους Γάλλους δημοσιογράφους 
και συζητήθηκε αρκετά τις επόμενες μέρες της έκθεσης.                                                                                          

Πληροφορίες και φωτό από naxios blog
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12η Έκδοση

Ακόµα και τώρα...προλαβαίνεις!
ΒΑΛΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΟΥ & ∆ΙΟΡΘΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ!

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ  ΟΛΟΙ

» Η δεύτερη 
μεγάλη κινητοποί-

ηση για τα προβλήματα 
στο Κέντρο Υγείας, είναι 
η απάντηση των Παριανών 
και των Αντιπαριωτών 
στην απαξιωτική συμπε-
ριφορά και την αδιαφορία 
του Υπουργού Υγείας κ. 
Λοβέρδου.

Αν και δεν δέχεται να 
κανονιστεί ραντεβού με 
τους δημάρχους, παρά 

τις προσπά-
θειες του κ. 
Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η 
και επειδή δεν 
μπορούμε να 
π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε 

έως τον Μάιο 
που μας είπε ότι θα 

έρθει στην Πάρο, μάλλον 
η Επιτροπή Αγώνα πρέπει 
να οργανώσει μια μονο-
ήμερη εκδρομή μέχρι το 
υπουργείο Υγείας.

Σχετική πρόταση έχει 
καταθέσει ο Μ. Γλέζος. 
Και τότε θα δούμε αν και 
μπροστά στην αγανάκτηση 
των Παριανών – Αντιπα-
ριωτών, θα συνεχιστεί η 
ίδια συμπεριφορά. 

» Η αντιμετώπιση των 
ζητημάτων υγείας για 
εμάς και τα παιδιά μας, 
είναι τριτοκοσμική και 
ακόμη χειρότερη. 

Την ίδια, ίσως και 
χειρότερη αντιμετώπιση 
έχουμε για την αρχαιο-
λογική μας κληρονομιά. 
Το αρχαίο νεκροταφείο 
βουλιάζει στα λύματα, 
αρχαιολογικοί χώροι κα-
ταστρέφονται, ιδιώτες κά-
νουν ανασκαφές χωρίς να 
γνωρίζει κανένας τίποτα, 
προσλαμβάνονται εργάτες 
ανεξέλεγκτα και μαθαί-
νουμε ότι ένας εξ αυτών 
που μετέφερε κομμάτια 
αγγείων στο Δεσποτικό, 

καταζητείται για κλοπές 
κ.ο.κ. Οι υπεύθυνοι αδι-
αφορούν, αλλά δεν το 
παραδέχονται. Τάχα ετοι-
μάζουν μελέτες, όμως δυ-
στυχώς η κληρονομιά μας 
καταστρέφεται. Άραγε θα 
υπάρξει κανένας που θα 
ευαισθητοποιηθεί για να 
σώσουμε ότι προλάβουμε 
ή θα έχουμε στο μέλλον 
όλα τα αρχαία μας, απλά, 
σε φωτογραφίες;...

» Η Ένωση Γονέων 
είχε απευθύνει ερωτήμα-
τα στον Δήμαρχο Χρ. Βλα-
χογιάννη και περιμένουν 
και γραπτές τις απαντήσεις, 
καθώς, όπως είναι γνωστό 

…τα γραπτά μένουν!
Απαντήσεις δόθηκαν 

προφορικά κατά τη συνά-
ντησή τους με τον Δήμαρχο 
και από τη συνέντευξη του 
κ. Βλαχογιάννη στη ΦτΠ, 
όμως στο αρχείο της η 
Ένωση έχει μόνο τις ερω-
τήσεις. Ας κλείσει λοιπόν 
αυτό το θέμα και τυπικά. 

» Αναξιόπιστος, αντι-
αναπτυξιακός, αδιαφα-
νής, αντιδημοκρατικός, 
πλασματικός, χωρίς φι-
λοσοφία, χωρίς όραμα 
και προοπτική, ενώ σε 
ότι αφορά στην πράσινη 
ανάπτυξη, μόνο για πρά-
σινα άλογα μπορούμε να 
μιλάμε… Σαράντα πέντε 

λεπτά καταιγιστικών πυ-
ρών με κοσμητικά επίθετα 
όπως τα παραπάνω, για 
τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Πάρου. Μετά την 
ισοπέδωση των πάντων, 
ήρθε και το καταπληκτι-
κό φινάλε. Παρ’ όλα αυτά, 
εμείς θα υπερψηφίσουμε 
τον προϋπολογισμό. 

Πηγή έμπνευσης και πλη-
ροφορίας: Πάρος Αξία.

» Η λογική σειρά εί-
ναι: πρώτα το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου και 
αφού ψηφιστεί ακολουθεί 
ο προϋπολογισμός, που εί-
ναι τα χρήματα υλοποίησης 
του Τεχνικού Προγράμ-
ματος. Ως εδώ, όλα καλά 

και λογικά. Όταν όμως 
δεν εγκρίνεις το Τεχνικό 
Πρόγραμμα, εγκρίνεις 
όμως τον προϋπολογισμό, 
σε ποιο επίπεδο λογικής 
κινείσαι. Παραλογισμός; 
Άγνοια;  Τυχαίο… δεν νο-
μίζω.
Πηγή έμπνευσης: Πάρος Αξία.

» Καλά τώρα ο Στέλιος 
Φραγκούλης είπε ότι όλη 
η παρέμβαση της κ. Πρω-
τολάτη είναι λάθος  και 
της καταλόγισε άγνοια. 

Τι λέτε κ. Στέλιο; Σύμ-
βουλος σε Αντιπεριφερει-
άρχη είναι η κ. Πρωτολάτη 
και εσείς μιλάτε για άγνοια; 

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

Από το πολιτικό μνημόσυνο 
του συμπατριώτη μας Γιάννη 
Γκίκα στον "Αρχίλοχο".

με το φακό
 της 


