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Μία «επιπολαιότητα», 
όπως χαρακτηρίζεται η 
πράξη του αρχαιολόγου 
Γιάννου Κουράγιου, από 
την Γενική Δ/νση Αρχαι-
ολογικής και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς στο 
πόρισμά της, του στοί-
χισε την απομάκρυνσή 
του από την Πάρο και 
την Αντίπαρο. Η συγκε-
κριμένη Δ/νση, μετά την 
ΕΔΕ που πραγματοποί-
ησε προτείνει την επι-
στροφή του κ. Κουρά-
γιου στη θέση του. 

Συγκεκριμένα στο πόρισμα, το οποίο εξεδόθη στις 17 
Μαρτίου του 2010, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή, αναφέρεται: 
«Όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής ή μη του κ. Κουρά-
γιου στην οργανική του θέση, θεωρώ ότι για την επιπολαι-
ότητά του και την άγνοια της διοίκησης την οποία επέδειξε, 
έχει ήδη «τιμωρηθεί» με την επί πολλά έτη απομάκρυνσή 
του και ότι δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να επιβά-
λει την οριστική απομάκρυνσή του από την οργανική του 
θέση. Αντίθετα, κρίνοντας από τα δημοσιεύματα στον πα-
ριανό Τύπο, φαίνεται μάλλον να έβλαψε τα συμφέροντα 
της Εφορίας η επί μακρόν απουσία αρχαιολόγου από 
την περιοχή της Πάρου, που απέβη εις βάρος της εικό-
νας και της ασφάλειας των αρχαίων και προτείνω την επι-
στροφή του στην ΚΑ’ Εφορία Προϊστορικών Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
(ΚΑ’ ΕΠΚΑ). Οπωσδή-
ποτε και αυτός οφείλει 
να είναι πολύ προσεκτι-
κός στο μέλλον ως προς 
τις κοινωνικές συνανα-
στροφές του, έτσι ώστε 
να μην δημιουργείται 
η παραμικρή υπόνοια 
εις βάρος του. Αντίθετη 
συμπεριφορά θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε 
πειθαρχικό παράπτωμα. 
Πιστεύω, ότι με καλή εκ 
μέρους και των δύο (κ. 
Μαρθάρη, προϊσταμένη 

της ΚΑ’ ΕΠΚΑ και κ. Κουράγιου), διάθεση συνεργασίας, 
μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα η Εφορία για το καλό 
των αρχαίων, χωρίς περαιτέρω πρόβλημα».

Επιστολές Δημάρχων
Με αφορμή το πόρισμα, επιστολές προς το υπουργείο 

Πολιτισμού και συγκεκριμένα προς τον υπουργό κ. Γε-
ρουλάνο, απέστειλαν οι Δήμαρχοι, Πάρου Χρ. Βλαχογιάν-
νης και Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, με τις οποίες ζητούν την 
επιστροφή του κ. Κουράγιου.

Ο κ. Βλαχογιάννης έστειλε την επιστολή στις 22 Φε-
βρουαρίου του 2011, στην οποία επισημαίνει ότι «εξαιτίας 
της οικοδομικής ανάπτυξης του νησιού ήρθαν στο φως τα 
τελευταία 20 χρόνια, από την πραγματοποίηση σωστικών 
ανασκαφών, σημαντικές αρχαιότητες.                                  σελ.5

Α χ άaa...
Ένανέο υπερκατάστ ημα
έρχεται στ η ν Πάρο μας!
Μα τί βλέπω; ΚAI σχολικά
ΚΑΙ παιχνίδια
ΚΑΙ λευκά είδη;;;
Τέλεια! Τα πάντα
για το σπίτ ι μας!!!

Ιστορία 1η

συνεχίζεται...

12η Έκδοση

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

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ  ΟΛΟΙ

Στο έλεος της φύσης
και της αδιαφορίας

Η απουσία αρχαιολόγου είναι εις βάρος της ασφάλειας των αρχαιοτήτων

Να επιστρεψει ο ΓιαΝΝοσ ΚουραΓιοσ ζΗτουΝ βλαχοΓιαΝΝΗσ - λεβεΝταΚΗσ

Φουντώνει η αγανάκτηση
παριανών και αντιπαριωτών

Συνεχίζουμε ενωμένοι 
έως τη δικαίωση
    ΚαΘΗΜεριΝα οΜαΔεσ περιΦρουρΗσΗσ
    ΚλειΝουΝ το ταΜειο του ΚεΝτρου υΓειασ

Η αγανάκτηση των Παριανών και των Αντιπαριωτών 
στην αναλγησία της Πολιτείας σε ότι έχει σχέση με τις υπη-
ρεσίες υγείας στα δύο νησιά, εκφράστηκε για μία ακόμη 
φορά την Κυριακή 27 Μαρτίου με συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας, η δεύτερη, έξω από το Κέντρο Υγείας. Στη συ-
γκέντρωση ήσαν παρόντες άπαντες. Οι εκπρόσωποι των 
τοπικών αρχών των δύο νησιών, ο κλήρος, εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων και πολλοί πολίτες. Η απόφαση 
όλων κάθετη. Ο αγώνας δεν σταματά στη συγκέντρωση 
της Κυριακής. Συνεχίζεται με διάφορες μορφές που θ’ 
αποφασίζονται από την Επιτροπή Αγώνα με την υπογράμ-
μιση: «Δεν διεκδικούμε, αλλά απαιτούμε» την επίλυση των 
προβλημάτων του Κέντρου Υγείας. Απαιτούμε την κάλυψη 
κενών θέσεων, γιατρών, νοσηλευτών, οδηγών και διασω-
στών του ΕΚΑΒ, την κάλυψη με αναλώσιμα υλικά (βαμβά-
κι, γάζες, μπουκαλάκια για αίμα κ.λπ.) και φάρμακα. Απαι-
τούμε επίσης την κατάργηση των 5 ευρώ που καταβάλουν 
ασφαλισμένοι και μη, οι οποίοι μπορεί να πληρώσουν και 
20 ευρώ σε μία ημέρα, αν χρειαστεί να περάσουν από τέσ-
σερις γιατρούς ή αν έχουν δύο ή τρία βιβλιάρια της οικογέ-
νειάς τους για συνταγογράφηση. Κάθε βιβλιάριο και πέντε 
ευρώ.                    συνέχεια σελ.4
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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

Παρελάσεις και δοξαστικά
Ο πρώτος υπουργός Παιδείας της λεγόμενης αλλαγής, 

Απόστολος Κακλαμάνης, ήθελε ν’ αλλάξει ή να τροπο-
ποιήσει το καθεστώς των παρελάσεων που δυνάστευε 
τα σχολεία (1981). Όλοι έπεσαν πάνω του τότε, με απο-
τέλεσμα να φτάσουμε σε αδιέξοδο. Δεκάδες χρόνια τώρα 
συνεχίζουμε τα ίδια, όμοια κι απαράλλαχτα. Το σχολείο ως 
λόχος ή τάγμα ασκεί τους μαθητές να παρελαύνουν με 
στρατιωτικό βήμα στις εθνικές επετείους και ήδη σημειώ-
νονται αντιδράσεις, ακόμα και στην Πάρο. Εκείνο που δεν 
καταλαβαίνουν, όσοι απ’ τους μικρούς εξεγείρονται, είναι 
ότι θύματα της παρελθοντολογίας, που πάει να αναστήσει 
μνήμες με υπερβολές και ξεπερασμένα σχήματα, είναι και 
οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Πριν χρόνια περικόπτονταν οι ώρες 
των μαθημάτων από την 1 Μαρτίου και την 1 Οκτωβρίου, 
για να είναι έτοιμα τα παιδιά για σωστό βηματισμό στις 25 
Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου αντίστοιχα! Δόθηκαν στην 
παρέλαση διαστάσεις μύθου. Σε κάθε πόλη και χωριό οι 
μαθητές πρέπει να παίξουν τους στρατιώτες και παρόμοι-
ες εκδηλώσεις γίνονται μυσταγωγία παράδοσης. Περιμέ-
νουν λοιπόν στους δρόμους όλοι να καμαρώσουν τη νέα 
γενιά, καθώς δεν εφευρίσκονται άλλες ουσιαστικότερες 
ανοιχτές εκδηλώσεις. Σχολεία και δάσκαλοι αλέθονται στις 
μυλόπετρες. Μια των εξουσιών, άλλη των τοπικών κοινω-
νιών και μια καινούρια, οι μαθητές που δικαίως αντιδρούν.

Θα μπορούσε τις μέρες αυτές να καλούνται ειδικοί να 
μιλήσουν, να δείξουν ταινίες, να συζητήσουν με τα παιδιά, 
να ανασύρονται μυστικά και μνήμες, ώστε να φωτίζε-
ται με δημιουργικούς τρόπους το παρελθόν, αλλά και να 
αντλούνται διδάγματα από τις αρνητικές του πλευρές. Με 
δημιουργικούς και ευφάνταστους τρόπους να επιχειρεί-
ται ανακάλυψη μυστικών της ιστορίας. Οι υπερβολές των 
δοξαστικών και οι επαναλήψεις μάλλον χάος φέρνουν στο 
μυαλό και σύγχυση και όχι μια σίγουρη γνώση. Θεατρικές 
παραστάσεις, χοροί, σκετς, απαγγελία, κινηματογράφος, 
θα έδιναν πλουσιότερα αποτελέσματα. 

Δεν βρέθηκε ακόμα τόλμη, ούτε φαντασία, να προχω-
ρήσουμε σε αλλαγές και τώρα λογοδοτούμε στη νεολαία 
για τις εμμονές μας. Με τα μυαλά αυτά, πώς θα προχω-
ρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις τολμηρές στα σχολεία, που 
απαιτούν μεγαλύτερη γενναιότητα; Σε κάθε τόπο ένα 
συλλογικό όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους εκ-
παιδευτικών, το Δήμο, τους Συλλόγους Γονέων και τις 
Μαθητικές Κοινότητες, θα μπορούσε να εξεύρει τρόπους, 
ώστε να περάσουμε σε άλλη πιο προχωρημένη μορφή εκ-
δηλώσεων. Ας σταματήσει να έχει η Αθήνα τον απόλυτο 
έλεγχο, για το πώς θα γιορταστεί σε κάθε χωριό η εθνική 
επέτειος. Σε δημοκρατική χώρα είμαστε, όχι σε χώρα-
στρατώνα (θυμηθείτε τα πηλήκια) κι αν θέλουμε γερά σώ-
ματα, έχουμε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ο οίστρος, 
το καμάρι, οι «πολλές κινήσεις κι ομιλίες» και άλλα παρό-
μοια, δεν μας οδηγούν στα βαθύτερα του παρελθόντος. Οι 
μαθητές μπερδεύονται και δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς 
πάμε κάθε φορά με τις παρελάσεις να θυμηθούμε ή να ξε-
χάσουμε. Ανάγκη να εμβαθύνουμε στην ελληνική ιστορία, 
αλλά ο στρατιωτικός βηματισμός δεν δίνει αποτελέσματα 
και δεν δένει με τη λογική του σχολείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συλλυπητήρια
Σάββατο μέρα ήτανε, 19 του Μάρτη
η Πάρος για άλλη μια φορά
θρηνεί ένα παλικάρι.
Μεγάλη πίκρα έδωσες
σε συγγενείς και φίλους
ήσουνα μόνο 28 είχες πολλά να δώσεις.
Η γειτονιά μας άδειασε,
ο φούρνος σε γυρεύει
και όλοι οι συνάδελφοι
τώρα είναι λυπημένοι. 
Το σπίτι σου θρηνεί, πονάνε οι γονείς σου,
το Νίκο τους θα θέλανε
να έχουνε στη ζωή τους.
"Ήσουνα πάντα ευγενικός,
μεγάλο πειραχτήρι
Και στη δουλειά σου πάντοτε
δε χάλαγες χατίρι.
Ότι και αν σου ζητούσανε,
εσύ μπορούσες πάντα!!
Μα τώρα Νίκο έφυγες
και χάσαμε τα πάντα.
Να ξέρεις Νίκο πάντοτε,
θα ‘ σαι στα όνειρα μας,
Μα πιο πολύ Νικόλα μας
μέσα στην καρδιά μας".

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια,
Μια φίλη - Μ. Τ.

Συγχαρητήρια
Το τοπικό συμβούλιο 

Αγκαιριάς εκ μέρους όλων 
των κάτοικων της περιοχής 
μας, εκφράζουμε τα πιο 
θερμά μας συγχαρητήρια 
σε δυο νέους ανθρώπους 
και τις οικογένειές τους που 
κατάγονται από τον τόπο 
μας και κατόρθωσαν με 
την αξία τους να πετύχουν κάνοντας όλους 
εμάς υπερήφανους. Τον Γιώργο Σκιαδά του 
Νικολάου και της Ασπασίας που προήχθη 

σε Αντιναύαρχο Πολεμικού Ναυτικού και 
τοποθετήθηκε με την 2/9-3-2011 απόφαση 
ΚΥΣΕΑ Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ.

Συγχαίρουμε επίσης τον 
Σπύρο Σκανδάλη του 
Στεφάνου και της Για-
κουμίνας που εξελέγη 
Λέκτορας βιοχημείας του 
τμήματος Χημείας στο πα-
νεπιστήμιο Πάτρας.

Τους ευχαριστούμε και 
τους ευχόμαστε κάθε επι-
τυχία στη ζωή τους και 
στο έργο τους.

Συγχαρητήρια σε έναν ακόμη Παριανό. Στον 
Νικόλα Ευαγγέλου Καστανιά, που προήχθη 
στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου μάχιμου, του 
Πολεμικού Ναυτικού. Του ευχόμαστε υγεία 
και εις ανώτερα.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστήριο προς το Διοικητή Νομαρχια-

κού Νοσοκομείου Σύρου έστειλε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Γ. Πουσαίος για τη φροντίδα 
που του παρείχαν κατά την περιπέτεια που 
είχε με την υγεία του. Στην επιστολή αναφέ-
ρεται: «Με την επιστολή μου αυτή, θέλω να 
σας ευχαριστήσω για την καθοριστική αντι-
μετώπιση και φροντίδα που μου παρείχαν το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς 
και οι υπηρεσίες του Νομαρχιακού Νοσο-
κομείου Σύρου, στη διάρκεια της νοσηλείας 
μου κατά την πρόσφατη περιπέτεια της υγεί-
ας μου».

Ο κ. Πουσαίος εκφράζει επίσης την ευγνω-
μοσύνη και τις ευχαριστίες του, στον θεράπο-
ντα ιατρό του Άρη Μικρογεωργίου, αλλά και 
σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό τόσο της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας 
όσο και της Καρδιολογικής Κλινικής «για την 
επιστήμη που τόσο έξοχα υπηρετούν και την 
αυταπάρνηση που δείχνουν».

Ο Πρόεδρος και 
το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότη-
τας Πάρου καλούν 
όσους ενδιαφέρο-
νται να συμμετέ-
χουν στο κλάδεμα 
των δέντρων, τη 
δενδροφύτευση και 
τον καθαρισμό της 
περιοχής, που θα 
πραγματοποιηθούν 
στο λόφο των Αγίων Αναργύρων την 
Κυριακή 3 Απριλίου.

Γι’ αυτό λοιπόν παίρνουμε μαζί 
μας τα τσαπάκια μας, τα «δισάκια» 
μας με νεράκι και σαντουϊτσάκι, μπό-
λικη καλή διάθεση και συναντιόμαστε 
όλοι μαζί, την Κυριακή, στις 10.30΄ 
π.μ., στην αφετηρία του Κ.Τ.Ε.Λ., απ’ 
όπου θα αναχωρήσουν λεωφορεία 
για μεταφορά στον προορισμό μας, προσφορά της κοινοπρα-
ξίας λεωφορειούχων Πάρου.

Να μην ξεχάσουμε ότι στο τέλος της βόλτας μας θα ψή-
σουμε χταποδάκι στα κάρβουνα και θα τιμήσουμε το ντόπιο 
κρασί του νησιού μας, επιβραβεύοντας όλους τους συμμε-
τέχοντες για την προσφορά τους. Όλοι μαζί θα κάνουμε την 
Παροικιά, ακόμα ομορφότερη!».

"Σκόπας ο Πάριος"
Σε δενδροφύτευση και καθαρισμό καλεί και ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος» με τη συμμετοχή 
της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

Η εξόρμηση θα γίνει την Κυριακή 3 Απριλίου και θα δεν-
δροφυτευθούν τα Δημοτικά Πάρκα: Αμμουδάρες και Αγ. 
Βλάση. Όσοι θα συμμετέχουν να βρίσκονται στην πλατεία του 
Αγ. Σπυρίδωνα που είναι η αφετηρία.

Δενδροφύτευση και στις Λεύκες
Η Τοπική Κοινότητα Λευκών, σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο "Υρία Λευκών" και το Δημοτικό σχολείο Λευκών, σας 
προσκαλούν την Κυριακή 3 Απριλίου στο Κοινοτικό Μέγαρο 
Λευκών, στις 10πμ, για δενδροφύτευση στον περιφερειακό 
δρόμο του χωριού.

Δενδροφυτεύσεις σε παροικία, λεύκες,
πρόδρομο και αντίπαρο

Όλοι με μια …τσάπα 
στο χέρι

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εμπορικά - Τουριστικά Καθημερινά 10:00 - 24:00

Καταστήματα Τροφίμων 
- Κάβες Δευτέρα - Σάββατο 08:00 - 21:00

Καταστήματα Τροφίμων 
- Κάβες Κυριακή 10:00 - 20:00

Από το Δ.Σ. του Ε/Σ 
Πάρου - Αντιπάρου

Υποχρεωτικά τις Κυριακές & αργίες θα είναι ανοιχτά μόνο τα 
καταστήματα που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 
της Αντιπάρου

Ο Δήμος Αντιπάρου ενημερώνει τους Δημότες και Δημό-
τισσες του νησιού ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2011 
του Νέου Δήμου. Τονίζεται επίσης, ότι ο Δήμος προχωρά στην 
υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτσι ώστε να δημι-
ουργήσει νέες υποδομές και αναπτυξιακή πορεία για τον τόπο 
και υπογραμμίζεται:

«Η έγκριση του προϋπολογισμού από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες αποτελεί από μόνη της απάντηση στους προφήτες και στις 
κακόβουλες Κασσάνδρες περί σεναρίων απόρριψής του.

Η Νέα Δημοτική Αρχή του τόπου μας, πάγια τακτική της 
έχει να απαντά με στοιχεία, πράξεις, έργα και συναίνεση. Δέ-
σμευσή μας είναι ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Η έγκριση του 
προϋπολογισμού έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι-
γαίου, Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Δ/κου 
– Οικον/κου Νοτίου Αιγαίου με αριθμό ΑΔΑ:4Α12ΟΡ1Ι-Ξ».

Ν.Δ. πάρου - αντιπάρου

Για το Κέντρο Υγείας 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πολλοί κάναμε το χρέος μας και 

βρεθήκαμε στη συγκέντρωση για το Κ.Υ. Πάρου, όχι ως πολι-
τικοί, αλλά ως Παριανοί. Τι πραγματικά θέλουμε; Το αυτονό-
ητο!!! Υγεία για όλους, για τα παιδιά μας, για τους επισκέπτες 
της Πάρου.

Μας λένε «Πράσινο νησί» λόγω του Υπουργού εσωτε-
ρικών Γιάννη Ραγκούση, η οικογένεια του και οι φίλοι του 
συνεχίζουν να ζουν εδώ στην Πάρο, όσο και του Πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου που έχει επιλέξει το νησί μας και το 
επισκέπτεται συχνά.

Πήγε επιτροπή με τον κ. Βλαχογιάννη, την κ. Πρωτολάτη, 
τον κ. Ροκονίδα, τον κ. Βελέντζα, η πλέον θεσμοθετημένη επι-
τροπή της Πάρου, για να επισκεφτεί τον Υπουργό Υγείας κ. 
Λοβέρδο και να του καταθέσει το ψήφισμα της προηγούμενης 
συγκέντρωσης, αλλά ο υπουργός ήταν απασχολημένος. Έδι-
νε συνέντευξη σε δημοσιογράφο από εφημερίδα της Πάρου 
λέγοντας ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δυστυχώς την επι-
τροπή την υποδέχτηκε η Διευθύντρια!!! Αλαζονεία σε όλο της 
το μεγαλείο!!! «Θα έρθω στην Πάρο το Μάϊο» !!! Είπε στη δη-
μοσιογράφο, εάν θα είναι υπουργός, μετά τον ανασχηματισμό 
θα έλεγα εγώ!!! Γι αυτό δεν γίνεται τίποτα. (Συνάντηση 15’ με 
την επιτροπή θα είχε τελειώσει το θέμα, αλλά πάμε για Μάιο).

Πιστεύω έχουμε δύο επιλογές: 1. Ενισχυμένη η επιτροπή 
με υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές του νομού Κυ-
κλάδων, περιφερειακούς συμβούλους και πολιτικές οργα-
νώσεις, συνάντηση με τον πρωθυπουργό και ας αφήσουμε 
τον υπουργό υγείας να ασχολείται με τα σοβαρά θέματα του 
υπουργείου του!!!! 2. Η συντονιστική επιτροπή να αποφασίσει 
ότι μέτρο κρίνει κατάλληλο. Εμείς θέλουμε η κυβέρνηση να 
καταλάβει ότι η Πάρος που δίνει εκατομμύρια με τον τουρι-
σμό της στο κράτος, δεν γίνεται για λίγους γιατρούς ειδικο-
τήτων και 5 άτομα στο ΕΚΑΒ να πεθαίνει αβοήθητη το 2011.  

Πρόεδρος τοπικής
Ν.Δ.. Πάρου Αντιπάρου

Κ. Ροδίτης

Χορός
Η τοπική οργάνωση ΝΔ 

Πάρου Αντιπάρου σας προ-
σκαλεί στη χοροεσπερίδα το 
Σάββατο 2 Απριλίου, ώρα 
20:30 στο κέντρο “ Σκανδά-
λης “ στην Αλυκή, όπου θα 
βραβευθούν παλαιοί πρόε-
δροι της οργάνωσης.

Στην εκδήλωση θα είναι 
κοντά μας υψηλόβαθμα στε-
λέχη μας.   

Είσοδος 15 € με φαγητό – 
χορό – λαχειοφόρο.
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ΝΑΟΥΣΑ ● ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

 121 τμ2 & 128  τμ2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ 3 Υ/Δ
→ Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Τζάκι
→ Πλήρως εξοπλισμένα
→ Μεγάλες βεράντες & Πέργκολες
→ Απεριόριστη Θέα
→ Κατοικήσιμα όλο το χρόνο

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu / τηλ: 6942.985.111

Φουντώνει η αγανάκτηση παριανών και αντιπαριωτών

Συνεχίζουμε ενωμένοι
έως τη δικαίωση
   ΚαΘΗΜεριΝα οΜαΔεσ περιΦρουρΗσΗσ ΚλειΝουΝ το ταΜειο του Κ.υ.

Τα παράπονα πολλά από τους πολίτες του 
νησιού για το χαράτσι που ξεκίνησε με τρία 
ευρώ, αυξήθηκε στα 5 και δεν αποκλείεται να 
αυξηθεί περαιτέρω. Πρέπει να τους προλά-
βουμε. Γι’ αυτό, το επόμενο βήμα του αγώνα, 
με πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματι-
κού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου και τη συν-
δρομή φορέων και συλλόγων, είναι το ΚΛΕΙ-
ΣΙΜΟ του διοικητικού ταμείου του Κέντρου 
Υγείας Πάρου. Τη Δευτέρα πρωί – πρωί, ο 
Πρόεδρος και ο Ειδικός Γραμματέας του 
Εμπ/κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης και Ν. 
Ραγκούσης – Λαουτάρης, ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονίδας, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών υπαλλήλων 
Γ. Παπανικολάου, και πολίτες «Κατέλαβαν» 
το ταμείο του Κέντρου Υγείας και δεν επέ-
τρεψαν σε κανένα ασθενή να καταβάλει τα 
5 ευρώ. Οι πολίτες που έφταναν στο Κ.Υ. για 
εξέταση ή συνατγογράφηση εκπλήσσονταν 
ευχάριστα και ρωτούσαν αν θα ισχύσει και 
τις επόμενες ημέρες. Η απάντηση είναι ναι. 
Καθημερινά, από τις 8 το πρωί έως τις 2.00 
μ.μ., θα υπάρχουν δίωρες βάρδιες από όλους 
όσοι συμμετείχαν στις δύο συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας και θα καταλαμβάνουν το Τα-
μείο. Γι’ αυτό, καλούνται φορείς ή συμπο-
λίτες της Πάρου - Αντιπάρου που θέλουν 
να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή να 
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Εμπο-
ροεπαγγελματικού Συλλόγου κ. Απόστολο 
Αλιπράντη στο τηλ.6946468060.

Όλοι μια γροθιά…
Βλαχογιάννης, Λεβεντάκης, Πρωτολά-

τη, Γλέζος, Ροκονίδας, Μαριάνος, Σφα-
λαγκάκος. Ο βουλευτής Κυκλάδων Γ. 
Παπαμανώλης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Τοπικοί Σύμβουλοι, εκπρόσω-
ποι φορέων και Συλλόγων, επαγγελματί-
ες, πολίτες της Πάρου και της Αντιπάρου, 
δήλωσαν για μία ακόμη φορά με τη συμμε-
τοχή τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας,  
την απόφασή τους ν’ αγωνιστούν έως ότου 
το Κέντρο Υγείας Πάρου και τα Περιφερειακά 
ιατρεία θα λειτουργήσουν σωστά. Συμμέτο-
χος στην αγωνία των κατοίκων ο Κλήρος. Οι 
δύο μητροπολίτες, Παροναξίας Καλλίνικος 
και Σύρου – Τήνου – Μυκόνου Δωρόθεος, 
συνοδευόμενοι από κληρικούς πήραν θέση 
στη συγκέντρωση, δηλώνοντας τη συμπαρά-
στασή τους με τον καλύτερο τρόπο και έμει-
ναν εκεί έως την ολοκλήρωσή της. 

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ανέφερε πως από την πρώτη συ-
γκέντρωση, περίπου σαράντα ημέρες μετά, 
η κατάσταση παραμένει το ίδιο εκρηκτική, 
πλην από το διορισμό των δύο γιατρών από 
το υπουργείο Εσωτερικών (παιδιάτρου και 
Γενικής Ιατρικής), οι οποίοι ακόμη δεν έχουν 
έρθει. Η ανοχή μας είπε, τελείωσε και πρό-
σθεσε ότι η συγκέντρωση της Κυριακής, δεν 
είναι η κορύφωση του αγώνα. Ζητάμε τα’ αυ-
τονόητα. Κάλυψη των κενών θέσεων, αλλά 
και νέο νομοθετικό πλαίσιο που θ’ απαλείψει 
τις σημερινές αγκυλώσεις ως προς το διορι-
σμό γιατρών και θα θεσμοθετεί κίνητρα για 
το διορισμό τους. Εμείς, είπε, στη βάση του 
εθελοντισμού θα κάνουμε ότι μπορούμε, 
όπως και το Βελέντζειο ίδρυμα, όμως αυτό, 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Πολιτεία. 
Θα πρέπει τόνισε: Να γίνονται οι διακομιδές 
σε εύλογο χρόνο, να ενταχθεί το υγειονομικό 
αεροσκάφος στο ΕΚΑΒ με έδρα την Πάρο, 
να καταργηθεί η καταβολή των 5 ευρώ, να 
υπάρξει οικονομική διαχείριση του Κέντρου 
Υγείας, και να διευκρινιστεί, αν η ανέγερση 
του νέου νοσοκομείου ήταν μια φωτοβολίδα 

που έσβησε ή είναι δέσμευση της Πολιτείας 
που θα υλοποιηθεί. Δε ζητάμε τίποτα περισ-
σότερο από τα προβλεπόμενα από το Σύνταγ-
μα αλλά και τα αναφερόμενα στην έννοια της 
νησιωτικότητας, κατέληξε ο κ. Βλαχογιάννης.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε στη συνέχεια 
τους παρευρισκόμενους για ότι έγινε από 
την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έως 
και σήμερα και ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο 
θα έρθει στην Πάρο ο Υπουργός Υγείας Ανδρ. 
Λοβέρδος. 

Στα προβλήματα που γιγαντώνονται στον 
τομέα της υγείας, αναφέρθηκε και ο Δήμαρ-
χος Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, ο οποίος τό-
νισε με τη σειρά πως ο αγώνας θα συνεχιστεί 
και την επόμενη φορά είπε, να είμαστε ακόμη 
περισσότεροι. 

Είμαστε όλοι εδώ, Κλήρος και λαός, για να 
ενώσουμε τη φωνή μας και να διαμαρτυρη-
θούμε ενάντια στην κρατική αναλγησία, που 
οδηγεί τους νησιώτες μακριά από τον τόπο 
τους, τόνισε η επικεφαλής της Πάρος ΑΞΙΑ, 
Γρηγορία Πρωτολάτη. Παρά τις διαμαρτυρί-
ες μας είπε, δεν δόθηκε λύση και ζήτησε την 
εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής για την υγεία 
στα νησιά. 

Καταλυτικός στο λόγο του ο Μανώλης 
Γλέζος. Η μακρόχρονη ιστορία αποδεικνύει 
είπε, ότι βασικό θεμέλιο είναι η υγεία. «Χαί-
ρε υγεία» έλεγαν οι αρχαίοι, «για χαρά» λέμε 
σήμερα και αναρωτήθηκε γιατί μας την στε-
ρούν. Όσο για την υπερχρεωμένη πατρίδα ο 
κ. Γλέζος έδωσε την απάντηση. Αντί να είναι 
σε προτεραιότητα, υγεία, παιδεία, έρευνα, 
ανάπτυξη, είναι σε προτεραιότητα οι καρε-
κλοκένταυροι, οι αργόμισθοι… και μετά όλοι 
εμείς. 

Ο κ. Γλέζος χαρακτήρισε ως προσβλη-
τική τη στάση του υπουργού Υγείας να μην 
δεχτεί τον Δήμαρχο, που όπως είπε, γίνεται 
για πρώτη φορά στα χρονικά και πρότεινε 
αντί να έρθει ο κ. Λοβέρδος στην Πάρο, να 
στείλει γιατρούς. Δεν επαιτούμε, κατέληξε, 
αλλά απαιτούμε. Και φυσικά όπως όλοι, ήταν 
αρνητικός στην καταβολή των 5 ευρώ. 

Στα Κυβερνητικά μέτρα, όχι μόνο στην 
υγεία, αλλά γενικότερα αναφέρθηκε ο επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κ. Ροκονί-
δας και τόνισε: «Τα μέτρα αυτά, δεν είναι ούτε 
προσωρινά ούτε τα τελευταία». Η δημόσια 
υγεία είπε, δέχεται διωγμό και με την πολιτι-
κή που ακολουθείται είναι πλέον ακριβοπλη-
ρωμένο εμπόρευμα. Δεν πρέπει τόνισε, να 
υπάρξει καμία συναίνεση, ο αγώνας πρέπει 
να είναι μαζικός με συνέπεια και συνέχεια 
και επικρότησε την πρωτοβουλία για την κα-
τάληψη του ταμείου του Κ.Υ. 

Η μαθητική κοινότητα δεν μπορεί να μείνει 
έξω από αυτό τον αγώνα, τόνισε ο εκπρόσω-
πος των μαθητών Δ. Πάσχος, ο οποίος τόνι-
σε ότι η νέα γενιά, παρ’ όλη την προπαγάνδα 
που δέχεται από το «χαζοκούτι» έχει κριτική 
σκέψη και μπορεί να κρίνει και ν’ αντιληφθεί 
και ασφαλώς ν’ αντιδράσει. Ως μελλοντικοί 
πολίτες της Πάρου, είπε ο μαθητής, δεν διεκ-
δικούμε – απαιτούμε!

Στη συγκέντρωση μίλησαν επίσης και δή-
λωσαν συμμετοχή στον συνεχιζόμενο αγώνα 
για καλύτερη υγεία, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ιδιωτικών υπαλλήλων Γ. Παπανικαλά-
ου, η κ. Παρασκευή Βιτζιλαίου, η Πρόεδρος 
του Κέντρου ΑΜΕΑΙ Άννα Πολυκανδριώ-
τη, ο Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλόγου Απ. 
Αλιπράντης, ο Πρόεδρος της ΕΑΣΠ Ν. Τσι-
γώνιας, η εκπαιδευτικός Αμαλία Φερεντί-
νου, ενώ μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ν. Αιγαίου της 
παράταξης “Πολίτες Κόντρα στον Καιρό” Ν. 
Συρμαλένιος, Π. Χρυσαφίδης.

Φτάνει πλεόν η υποβάθμιση
Η πρωτοβουλία των Δήμων Πάρου 

και Αντιπάρου καθώς και άλλων φορέων 
των Νησιών μας για την πραγματοποίη-
ση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της 
27/3/2011 ενάντια στην υποβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το 
Κέντρο Υγείας Πάρου, βρίσκει ομόθυμη 
συμπαράσταση και υποστήριξη ολόκλη-
ρου του Παριανού και Αντιπαριώτικου 
Λαού.

Η πρωτοβουλία αυτή επιδοκιμάστηκε 
από πλήθος Λαού που συνέρρευσε από 
όλα τα διαμερίσματα των Νησιών για να 
βροντοφωνάξει με μια φωνή: «Φτάνει πια η υποβάθμιση, φτάνει πια οι πολίτες των 
νησιών να είναι πολίτες Β' κατηγορίας». 

Ο Παριανός Λαός απαιτεί εδώ και τώρα το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας 
να είναι τουλάχιστον εφάμιλλο με εκείνο των άλλων περιοχών της χώρας.

Η νησιωτικότητα δεν μπορεί από Ευλογία να καταλήγει σε Μειονεξία .
Η ανασφάλεια που αισθάνεται ο Παριανός Λαός αλλά και οι επισκέπτες των Νησιών μας 

από την έλλειψη Ιατρικού, Παραϊατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού είναι διάχυτη ενώ 
η οργή και η πικρία από την μη επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων είναι γενικευμένη. 

Καλούμε τους αρμόδιους να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα του Κέντρου Υγείας .
Είναι αυτονόητο ότι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 

θα οικοδομηθούν όλες οι άλλες πρωτοβουλίες για ανάταξη της βαριά νοσούσης οικονομίας 
μας.

Παντελής Τζανακόπουλος - Περιφ. Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου 

Η κραυγή του πολίτη
Έχω σκεφτεί πολλές φορές να γράψω, αλλά συνεχώς το αμελώ. Όμως μετά το πρόσφα-

το τροχαίο δυστύχημα στην Μεσσάδα, δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Επιτρέπεται να είναι 
δυο παιδιά μέσα στο χωράφι επί μιάμιση ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση και οι υπεύ-
θυνοι που παίρνουν τη ζωή του καθενός στα χέρια τους να λένε δεν έχουμε ασθε-
νοφόρο ή οδηγό ή οτιδήποτε άλλο; Αυτά τα άτομα, θα εξακολουθούμε να τα πληρώνουμε 
εμείς οι ανυπεράσπιστοι πολίτες; Ποια θα είναι η τιμωρία τους; Κι εσείς που βγαίνετε και 
ζητάτε ψήφους και υπόσχεστε πράγματα, τι κάνετε; Ποια είναι η θέση σας; Όταν 
παραβρίσκεστε σε κηδείες δεν σκεφτόσαστε ότι κι εσείς έχετε κάποια ευθύνη; 
Υποτίθεται ότι θα έρθει ο κ. Λοβέρδος στην Πάρο. Γιατί; Για να μας χορτάσει πάλι με ψέ-
ματα, όπως έκανε ο κ. Αβραμόπουλος; Λογικά η Πάρος δεν πρέπει να τον δεχτεί. Και το 
Κέντρο Υγείας, γιατί το έχετε ανοιχτό, για να ζούμε με αυταπάτες, ότι έχουμε νοσοκομείο; 
Κλείστε το αυτό και τα όμοιά του, για να μαζέψετε το έλλειμμα που έχετε.                                                      

Κατίνα Πατάλα - Τσερδάκια Πάρου
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Απόψε τρώμε
στης Ιοκάστης

Η θεατρική ομάδα 
του ΑΜΕΣ Νηρέας, 
ξεκινά τις θεατρικές 
της παραστάσεις με το 
έργο: «Απόψε τρώμε 
στης Ιοκάστης» του 
Άκη Δήμου. Οι παρα-
στάσεις θα δοθούν στις 
ημερομηνίες: 1, 2, 3, 8, 9, 10 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ 
στην αίθουσα του Νηρέα. Το έργο σκηνοθετεί η Ντίνα Τρι-
πολιτσιώτη. Παίζουν: Αλίκη Μαρουλίδου (Ιοκάστη), Βαγγέλης 

Οικονόμου (Γιούρι), Γιώργος 
Ταντάνης (Στέφανος), Γιάννης 
Τριπολιτσιώτης (Κοσμάς), Μα-
ρίνα Δραγάζη (Κάτια), Αντώνης 
Τριπολιτσιώτης (Ρωμύλος), 
Μαρία Γαβαλά (Νάντια). 

Λίγα λόγια για το έργο
Μια τρελή οικογένεια μας 

παρασύρει στις περιπέτειες 
της ζωής τους και στους «λο-
γαριασμούς» τους, που αποκα-
λύπτονται και εν τέλει, ξεκαθα-
ρίζουν μέσα σε μια νύχτα. Πως 
θα τους βρει το ξημέρωμα; Θα 
ληφθούν μεγάλες αποφάσεις, 
θα γίνουν ριζικές αλλαγές, θα 
λυθούν προβλήματα; Το μόνο 
σίγουρο είναι, ότι επιτέλους η 
Ιοκάστη μαθαίνει γεωγραφία.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της περιβαλλοντικής 
ομάδας του Γυμνασίου Νάουσας

Τα αυτοφυή μανιτάρια 
της Πάρου

Βιβλίο με τίτλο: «Τα αυτο-
φυή μανιτάρια της Πάρου», 
εξέδωσε η Περιβαλλοντική 
ομάδα του Γυμνασίου Νάου-
σας. Ένα βιβλίο, καρπός έρευ-
νας και εργασίας 20 μαθητών 
και 4 εκπαιδευτικών , που 
κράτησε δυόμισι χρόνια. 

Ο Διευθυντής του Γυμνα-
σίου Νάουσας Ηρ. Χατζόπου-
λος, γράφει: «Το μικρό αυτό 
πόνημα αποτελεί αδιάκοπη 
έρευνα και μελέτη μικρής 
ομάδας 20 μαθητών και μα-
θητριών και 4 εκπαιδευτικών 
του σχολείου, που ολοκληρώθηκε μετά από τρία χρόνια. 
Σε μια εποχή κοινωνικής απαξίωσης του σχολείου και δι-
αχρονικών πολιτικών πειραματισμών χωρίς προγραμμα-
τισμό και στόχους, μέσα από την τρίχρονη αυτή εμπειρία 
αποκτήσαμε τη δυνατότητα να έρθουμε τόσο κοντά στο 
φυσικό μας περιβάλλον. Να το μελετήσουμε, να το περιερ-
γαστούμε , να το σεβαστούμε, να το θαυμάσουμε. Ζήσαμε 
το αυτονόητο, να γνωρίσουμε τον κόσμο μας. Αυτό που 
τόσο μας λείπει από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

»Η εμπειρία της αναζήτησης και της έρευνας, η χαρά της 
ανακάλυψης, η μελέτη της ταυτοποίησης , η βιβλιογραφι-
κή αναζήτηση πηγών, η έρευνα προφορικών παραδόσεων 
και εθίμων και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας για τη 
σύνθεση, είναι τα θετικά στοιχεία, που όλοι μας αποκομί-
σαμε. Άλλωστε αυτά δεν είναι στοιχεία που αποτελούν και 
ζητούμενα της εκπαίδευσης; 

»Ο μικρόκοσμος των μανιταριών μας φανέρωσε μια 
πρωτόγνωρη μαγεία και έναν αυτονόητο θαυμασμό. Ο 
τρόπος ανάπτυξης , η σύντομη ζωή και η τελευτή του μα-
νιταριού δίνουν τη δυνατότητα σ’ όποιον ζήσει την εμπειρία 
αυτή, να αναφωνήσει: «ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, 
πάντα εν σοφία εποίησας».

Ο κ. Χατζόπουλος ευχαριστεί θερμά τους 20 μαθητές 
και μαθήτριές, καθώς και τους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου Κόττη Λεονάρδο, Αγγελοπούλου Σοφία και Ιωσηφί-
δου Ελευθερία «για την αδιάκοπη, υπεύθυνη και σοβαρή 
δουλειά και συνεργασία τους. Επίσης τον εκπαιδευτικό 
από τα Γρεβενά Γιώργο Κωνσταντινίδη, «κορυφαίο ειδικό 
των μανιταριών στην πατρίδα μας σήμερα, για την αγόγ-
γυστη βοήθεια και συμπαράστασή του, χωρίς την οποία η 
έκδοση θα ήταν ελλιπής και δύσκολη». Τέλος, ευχαριστεί 
θερμά τους χορηγούς της έκδοσης.

Το βιβλίο πωλείται 8 ευρώ και μπορείτε να το προμη-
θευτείτε από το Γυμνάσιο Νάουσας, βιβλιοπωλεία, ενώ 
στέλνεται και αντικαταβολή. 

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

Έκτακτη Γενική
συνέλευση

Ο «Αρχίλοχος» καλεί τα μέλη του την Κυριακή 10 
Απριλίου ώρα 10.30 το πρωί σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση με θέματα:

α) Πορεία προς τις εκλογές και σχετική προετοιμασία. 
β) Ενοικίαση της αίθουσας του Συλλόγου. γ) Προβλήμα-
τα και δυσκολίες.

“Η καινούρια δασκάλα” 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Χρί-

στου Γεωργούση με τίτλο «Η καινούρια 
δασκάλα και οι παλιές αγωνίες μας» (Εκ-
δόσεις book stars-Γιωγγαράς).

Ο συγγραφέας είναι ο δάσκαλος που 
αποχωρεί απ’ το σχολείο και κάτι έχει να 
πει στην καινούρια δασκάλα που έρχεται, 
παίρνοντας τη θέση του. Τι θα μπορούσε 
άραγε να περιέχεται στο μυστικό αυτό; 
«Χτύπα τον τοίχο που δεν έχει πόρτα να 
σου ανοίξει ο τοίχος να περάσεις» κατά τον 
Λιαντίνη. Τι θα λέγαμε όλοι μας σε ώρες που οι ελπίδες έχουν 
λιγοστέψει στη δασκάλα και στους φίλους μας; «Βρέστε δικές 
σας πηγές ελπίδας, γυρέψτε μυστικές δυνάμεις να μη γονατί-
σουμε, να μη λυγίσουμε, να μη συμβιβαστούμε». 

Ο αναχωρών δάσκαλος φαίνεται πως αξιώθηκε έναν από 
τους πολλούς Παράκλητους που ενδημεί στη φύση και κα-
λεί τη δασκάλα σ’ αυτόν τον ονειρότοπο να ψάξει για χρυσό. 
Απ’ το ορυχείο αυτό περνά ταπεινό νησιωτικό ποταμάκι μιας 
Μούσας που θα μπορούσε να τη λένε Ποίηση. Αν καταφέρει 
κανείς να ξεδιψάσει, βρίσκει ίσως δυνάμεις για τον συνεχιζό-
μενο δρόμο του πεπρωμένου. 

βραδιά παριανού Θεάτρου στον αρχίλοχο

Όλοι επί σκηνής
Μια ιδιαίτερα ευχά-

ριστη βραδιά προσέφε-
ραν στους Παριανούς 
οι ερασιτέχνες ηθοποι-
οί του νησιού μας και 
οι μαθητές που τώρα 
κάνουν τα πρώτα βή-
ματα στην …υποκρι-
τική. Την Κυριακή 27 
Μαρτίου, στο πλαίσιο 
εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Θεάτρου 
στην αίθουσα «Αρχί-
λοχος», υπό την αιγίδα 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α. πραγμα-
τοποιήθηκε θεματική 
βραδιά αφιερωμένη 
στο Παριανό θέατρο και 
τους ανθρώπους του.

Στην εκδήλωση συμ-
μετείχαν:

•Η θεατρική ομάδα του Χ.Ο.Ν. με το έργο «Ασχημόπα-
πο» με υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Σπύρου. • Η θεατρική 
ομάδα του Γυμνασίου Πάρου με το έργο «Περιμένοντας 
τον γιατρό», με υπεύθυνη την κ. Μαρία Αρκουλή •Οι θεα-
τρικές 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 και τους Παριανούς ηθοποιούς 
και καλλιτέχνες, μίλησαν οι κυρίες: Υπαπαντή Ρούσσου 
και Σοφία Αγγελοπούλου εκ μέρους της θεατρικής ομά-
δας του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Νάουσας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και μίλησε η δημοφιλής 
ηθοποιός του θεάτρου κ. Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου 
που συμμετέχει στη γνωστή σειρά «Το Νησί». Η κ. Σακελ-
λαροπούλου συγκεκριμένα, διάβασε το μήνυμα για την 
ημέρα του Θεάτρου.

Η αίθουσα του Αρχίλοχου ήταν κατάμεστη και μικροί 
και μεγάλοι ηθοποιοί καταχειροκροτήθηκαν από το κοι-
νό. Μήνυμα για την ημέρα του Θεάτρου έστειλε ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας.

Παιδικό θέατρο
Δεν θα βλέπουν μόνο οι μεγάλοι θέατρο στην Πάρο αλλά και 

τα παιδιά …που θα γίνουν κάποτε μεγάλοι.
Η Παιδική σκηνή της Θεατρικής Ομάδας Νάουσας παρου-

σιάζει στους μικρούς και μεγάλους της φίλους το έργο των Β. 
Παπαδημητράκη και Ν. Καραγιάννη: «Ένα Μπαλόνι μυστικά», την 
Παρασκευή 1, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου, στις 7:30 
μ.μ. στην Αίθουσα της θεατρικής Ομάδας, στην Νάουσα.

Το έργο παρουσιάζεται με ζωντανή μουσική και τραγούδια 
που ερμηνεύει η Χορωδία Νάουσας υπό την Διεύθυνση της Φέ-
νιας Θεοφίλου. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Σοφία Αγγελοπούλου 
και τα κοστούμια η Μαρία Αναγνωστοπούλου.

Μαγικές ώρες παραμυθιού
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας και το Γραφείο Πολιτιστικών 

Θεμάτων Π.Ε Κυκλάδων, διοργανώνουν διημερίδα παραμυθιού 
με τον γνωστό παραμυθά και συγγραφέα Δημήτρη Αβούρη. 

Προσκαλούν στην εκδήλωση όλα τα παιδιά και τους εκπαι-
δευτικούς, την Παρασκευή 1η Απριλίου στις 6 μ.μ., για ν’ απο-
λαύσουν μαγικές ώρες αφήγησης παραμυθιού. Τιμή εισιτηρίου 
5 ευρώ. 

Καλούν επίσης εκπαιδευτικούς, γονείς και κάθε ενδιαφερόμε-
νο το Σάββατο 2 Απριλίου στις 10 π.μ., για να παρακολουθή-
σουν ένα ενδιαφέρον τρίωρο σεμινάριο με θέμα: «Αφήγηση και 
συγγραφή παραμυθιών». 

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης.

Ανοιχτή ομιλία
Το Tao’s Center και η ομά-

δα Cob σας προσκαλούν σε μία 
ανοιχτή ομιλία με θέμα τη Φυ-
σική Δόμηση και τη Βιοκλιματι-
κή Αρχιτεκτονική το Σάββατο, 
16 Απριλίου 2011, στις 6 το 
απόγευμα, στο Tao’s Center, 
στην Πάρο. Η ομιλία είναι προ-
ετοιμασία για το τριήμερο ερ-
γαστήρι που θα γίνει στο Tao’s 
στα μέσα Ιουνίου.

Δημιουργία 
συλλόγου

Στα σκαριά είναι η δημι-
ουργία της Περιφερειακής 
Ομοσπονδίας από την εκ-
πρόσωπο της ΕΣΑμεΑ Γιώτα 
Βασιλικού τηλ. 6977263886. 
Αποφασίστηκε επίσης, να δη-
μιουργηθεί και να στελεχωθεί 
ο Σύλλογος Καρδιάς – Πνεύ-
μονα (μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα). Αρμόδια Χουζού-
ρη – Αγγέλικα – Ειρήνη, τηλ.: 
6983449288
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συνέχεια από σελ.1
Επισημαίνει επίσης ότι οι πολίτες της 

Πάρου, που σέβονται τους αρχαιολογικούς 
χώρους, περιμένουν από την Πολιτεία να 
ενδιαφερθεί. Ωστόσο, από το 1986 έως 
και το 2006, που επιμελητής αρχαιοτήτων 
ήταν ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος, 
ποτέ δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλη-
μα μεταξύ της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
και των πολιτών. Οι διαδικασίες ολοκλη-
ρώνονταν πολύ γρήγορα κατόπιν άμεσων 
συνεννοήσεων, χωρίς κωλυσιεργίες και 
γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν είναι τυ-
χαίο άλλωστε, ότι το Μουσείο της Πάρου 
εμπλουτίστηκε με σημαντικά ευρήματα και 
αποκαλύφθηκαν νέες θέσεις, κάποιες από 
τις οποίες (εργαστήριο κεραμικής, ρωμα-
ϊκή οικία), χάρη στην πρωτοβουλία και τις 
άμεσες ενέργειες του κ. Κουράγιου, φυ-
σικά με τη συναίνεση των ιδιοκτητών, δεν 
καταχώθηκαν, αλλά αναδείχτηκαν σε επι-
σκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους. όταν 
όμως, ο κ. Κουράγιος απομακρύνθηκε 
από τη θέση του μελετητή αρχαιοτήτων 
Πάρου, η κατάσταση άλλαξε δυστυχώς 
προς το χειρότερο. Η απουσία μόνιμου 
αρχαιολόγου στο νησί σε συνδυασμό με 
την αυξανόμενη οικοδομική ανάπτυξη και 
την ανάγκη ελέγχου πλήθους οικοπέδων 
από την αρχαιολογική υπηρεσία, είχε ως 
αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων ιδιωτών. 
Επιπλέον, η έλλειψη κονδυλίων για την 
πρόσληψη εργατών και η απουσία του 
μόνιμου αρχαιολόγου, οδήγησαν στη χρη-
ματοδότηση των σωστικών ανασκαφών 
από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, που είναι 
ιδιαίτερα ζημιογόνα, όταν μάλιστα οι αρχαι-
ολόγοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων και δη 
η προϊσταμένη αυτής, δεν υποδεικνύουν 
την απαραίτητη ευαισθησία στη δυσκολία 

ενός απλού πολίτη ν’ ανταπεξέλθει σε τόσα 
έξοδα». Ο Δήμαρχος εκφράζει επίσης την 
απογοήτευσή του, γιατί δεν υπάρχει επι-
κοινωνία με την αρμόδια Εφορία, ενώ οι 
αρχαιολογικοί χώροι παρουσιάζουν εικό-
να στασιμότητας και αδράνειας. Γι’ αυτό, 
τονίζει, επισημαίνουμε την ανάγκη που 
έχει το νησί της Πάρου, να επιστρέψει στη 
θέση του ο κ. Γιάννος Κουράγιος και ζητεί, 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
ΕΔΕ, να γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους 
οποίους ο κ. Κουράγιος δεν επιστρέφει στη 
θέση του. 

Τον προβληματισμό του για τη διαχεί-
ριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
των αρχαιολογικών χώρων της Αντιπά-
ρου, εκφράζει με την επιστολή του στις 4 
Μαρτίου 2011, ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. 
Λεβεντάκης. Τονίζει μεταξύ άλλων: «Ειδι-
κότερα, ο αρχαιολογικός χώρος στο Δε-
σποτικό, ο οποίος θεωρείται ένας από τους 
πιο σημαντικούς στις Κυκλάδες, είναι από 
τους πιο αγαπημένους προορισμούς των 
επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο 
αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος, έχει προ-
σπαθήσει με πολύ κόπο τα τελευταία δέκα 
χρόνια, τόσο με την ανασκαφή, όσο και 
με διαλέξεις και δημοσιεύσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, ν’ αναδείξει τον αρχαιολο-
γικό χώρο και να κάνει ολόκληρο το νησί 
πρότυπο προστατευόμενο αρχαιολογικό 
πάρκο. Οι κάτοικοι της Αντιπάρου είμαστε 
όλα αυτά τα χρόνια, αρωγοί σ’ αυτή του την 
προσπάθεια. Τα τελευταία όμως 5 χρόνια, 
εξαιτίας της απομάκρυνσής του από την 
ΚΑ’ ΕΠΚΑ, παρόλο ότι βρίσκεται στην ορ-
γανική του θέση και δικαιώθηκε από την 
ΕΔΕ, δεν επέστρεψε. Με λύπη μας είδαμε 
τον χώρο στο Δεσποτικό να παρουσιάζει 
εικόνα εγκατάλειψης, αφού δύο χρονιές 
δεν του επετράπη η διεξαγωγή ανασκα-
φής. Όσον αφορά επίσης στο ενδιαφέρον 
της αρμόδιας Εφορίας ΚΑ’ ΕΠΚΑ, τόσο για 
το Δεσποτικό, όσο και για τα άλλα μνημεία 
της Αντιπάρου, αλλά και για την επίλυση 
των ζητημάτων των ιδιωτών, παρατηρού-
με μια γενική αδιαφορία, αφού δεν είναι 
παρών στο νησί ή έστω στην Πάρο, κανέ-
νας μόνιμος αρχαιολόγος». 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κ. Λε-
βεντάκης ζητεί να παρέμβει ο υπουργός, 
ώστε να επιστρέψει ο κ. Κουράγιος και να 
συνεχίσει το έργο του.

Στο έλεος της φύσης
και της αδιαφορίας

Η απουσία αρχαιολόγου είναι εις βάρος της ασφάλειας των αρχαιοτήτων

Να επιστρεψει ο ΓιαΝΝοσ ΚουραΓιοσ ζΗτουΝ βλαχοΓιαΝΝΗσ - λεβεΝταΚΗσ

αρχαίο Νεκροταφείο

Τουλάχιστον το… καθαρίζουν
Μήνες τώρα, όλο το χειμώνα δηλαδή, το αρχαίο νε-

κροταφείο στην Παροικιά βούλιαζε μέσα στα λασπό-
νερα και τα σκουπίδια. Το θέαμα θλιβερό, να περνάς 
και να βλέπεις την ιστορία του νησιού μέσα στο έλος. 
Ώσπου, την περασμένη Τρίτη 29 Μαρτίου, εθεάθησαν 
άτομα μέσα στο νεκροταφείο που κάτι έκαναν. Πλη-
ροφορηθήκαμε λοιπόν, ότι αποφασίστηκε από την αρ-
μόδια αρχαιολογική υπηρεσία, να καθαριστεί ο χώρος 
και να αποστραγγιστούν τα νερά. 

Ο φύλακας του Μουσείου Πάρου και ηλεκτρολόγοι 
του Δήμου, χωρίς την εποπτεία αρχαιολόγου ανέλα-
βαν να το καθαρίσουν και ν’ επισκευάσουν τις αντλίες που βρίσκονται μέσα στο χώρο για 
ν’ απομακρύνουν τα νερά και οι οποίες, ένας Θεός ξέρει από πότε δεν λειτουργούν. Στο 
σημείο εκείνο όμως καταλήγουν πολλά νερά και με δυο-τρεις αντλίες δεν μπορεί ν’ απο-
κατασταθεί το πρόβλημα. Μάλλον έργο που θα λύνει μια και έξω το πρόβλημα χρειάζεται. 
Και για το έργο αυτό υπεύθυνος είναι και ο δήμος. 

επιστολή λεβεντάκη προς τον υπουργό πολιτισμού

Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται
στο νησί μας!

Επιστολή προς τον υπουργό Πολιτισμού Π. Γερουλάνο έστειλε ο Δήμαρχος Αντιπάρου 
Γ. Λεβεντάκης με την οποία ζητεί ενημέρωση για ανασκαφή που έγινε στην Αγία Κυριακή 
από ιδιωτική εταιρία με ωρομίσθια αρχαιολόγο και εργάτες, ένας εκ των οποίων καταζη-
τείται για κλοπές. 

Στην επιστολή του κ. Λεβεντάκη αναφέρεται: «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι 
σε οικόπεδο ιδιοκτησίας off shore εταιρίας στην Αγία Κυριακή Αντιπάρου, από το μήνα 
Οκτώβριο άρχισε ανασκαφή από ωρομίσθια αρχαιολόγο που πλήρωνε η εταιρία, καθώς 
επίσης και τους εργάτες, ένας εκ των οποίων καταζητείται για κλοπές, όπως πρόσφατα 
πληροφορηθήκαμε από το αστυνομικό τμήμα του νησιού μας.

»Εντύπωση μας κάνει ότι, ως Δήμος δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από την αρμόδια 
εφορεία για τις ανασκαφές που γίνονται στον τόπο μας. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, αν το 
υπουργείο Πολιτισμού και η αρμόδια εφορεία έχουν ενημερωθεί για την ανασκαφή αυτή, 
τι ευρήματα υπάρχουν και ποια είναι η τύχη τους. 

»Ήδη, με το υπ’ αριθμ. 667/2011 έγγραφό μας σας έχουμε εκφράσει τον προβληματι-
σμό μας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών χώρων 
του τόπου μας. 

»Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας». 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΦτΠ, τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο μουσείο της 

Πάρου. Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες από το Α.Τ. Πάρου, ο εργάτης που εργα-
ζόταν στην ανασκαφή και καταζητείται είναι ένας από τους δύο πακιστανούς που διέ-
πρατταν κλοπές στο νησί, έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον τους, αλλά δεν έχουν 
εντοπιστεί. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν βρίσκονται πλέον στην Πάρο, γι’ αυτό τελευταία 
δεν έχουμε και κλοπές.

Τον Μάιο οι ανασκαφές στο Δεσποτικό
Στο Δεσποτικό και το Τσιμιντίρι ξεκινούν προς 

το τέλος Μαΐου οι ανασκαφές, από τον αρχαιο-
λόγο Γιάννο Κουράγιο. Δυστυχώς και φέτος θα 
διαρκέσουν μόνο 40 ημέρες!

Στη φωτογραφία απεικονίζεται υποθετι-
κή αναπαράσταση του τεμένους του Ιερού του 
Απόλλωνα στο Δεσποτικό που υλοποίησε ο αρ-
χιτέκτονας Γουλιέλμος Ορεστίδης. Διακρίνεται 
ο ναός του Απόλλωνα με το αέτωμα, δίπλα το 
τελετουργικό εστιατόριο με τα 3 δωμάτια, ο πε-
ρίβολος με τη νότια και βόρεια στοά και οι δύο 
είσοδοι, όπως και τα βοηθητικά κτίρια για τις ανάγκες του μεγάλου αυτού ιερού των Κυ-
κλάδων. Είναι πρωταρχικής σημασίας η αναστήλωση και ανάδειξη του μοναδικού αυτού 
αρχαιολογικού χώρου που θα βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη Αντιπάρου και Πάρου. 

Να σημειωθεί, ότι και φέτος η ανασκαφή θα γίνει με τη χορηγία του ιδρύματος Ιωάννη 
Λάτση που για τρίτη χρονιά χρηματοδοτηθεί την έρευνα και μ ε τη χορηγία του ιδρύματος 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Εκπαίδευση μεταναστών
στα ελληνικά
Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ενημερώνει για 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», «Εκπαίδευση των 
μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και 
τον ελληνικό πολιτισμό». 

Η διαδικασία εγγραφών είναι σε εξέλιξη. Τα μαθήματα γί-
νονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δω-
ρεάν. Τα τμήματα μπορεί να λειτουργούν πρωινές ή απογευ-
ματινές ώρες, ανάλογα με την επιθυμία των εκπαιδευόμενων 
και εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφί-
ων. Τα μαθήματα διαρκούν τρεις ώρες και διεξάγονται δύο ή 
τρεις φορές ημέρες κάθε εβδομάδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτη-
σή τους στα ΚΕΠ της περιοχής τους. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης 
Νομού Κυκλάδων: Πένη Παπασπυροπούλου, τηλ.: 22810 – 
76093 – 6956990877.

Ομιλία
Η Διοικούσα Επιτροπή 

του Ιερού Προσκυνήμα-
τος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, σας προσκα-
λεί στην ομιλία Σχολής 
Γονέων, την Κυριακή 3 
Απριλίου και ώρα 6 το 
απόγευμα στο Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής. Ομιλητής 
θα είναι ο Πανοσιολο-
γιότατος Αρχιμανδρίτης 
Συμεών Βενετσιάνος, ο 
οποίος θ’ αναπτύξει το 
θέμα: «Μεγάλη Σαρακο-
στή και Οικογένεια».

τιμητική βραδιά για το μαιευτήρα-γυναικολόγο αντώνη αρκά 
Για την προσφορά του

Στην κατάμεστη αίθουσα «Νηρέας» στη Νάουσα το Σάβ-
βατο 12 Μαρτίου ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου 
τίμησε το μαιευτήρα-γυναικολόγο κ. Αντώνη Αρκά, για την 
πολυετή προσφορά του στην υγεία, αλλά και στα κοινά. 

Για τη ζωή και το πολύπλευρο έργο του κ. Αρκά, υπο-
στηριζόμενοι από πλήθος προσωπικών του φωτογραφιών 
που προβάλλονταν στην οθόνη, μίλησαν η γραμματέας του 
Συλλόγου Ζαμπία Κωβαίου, ο συμμαθητής του καθηγητής 
Χρίστος Γεωργούσης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Μαρία Ναυπλιώτου, ο Μητροπολίτης 
Παροναξίας κ. Καλλίνικος. Η έκπληξη της βραδιάς, η εμφάνιση του οποίου συγκίνησε τον κ. 
Αρκά, ήταν ο συμφοιτητής και καλός του φίλος γιατρός αιματολόγος Ιωάννης Μελέτης.

Μηνύματα στην εκδήλωση έστειλαν ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Παναγιώτης 
Ρήγας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εν Αθήναις Λευκιανών κ. Βαξεβανίδης.

 Ο επίλογος της εκδήλωσης ανήκε στον ίδιο τον κ. Αρκά, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους 
συντελεστές, παρέθεσε στοιχεία που αφορούσαν κυρίως στην ιατρική του ιδιότητα. 

Η βραδιά έκλεισε με προσφορά δώρων στον τιμώμενο και στους ομιλητές και στη συνέχεια 
προσφέρθηκαν εδέσματα από τις γυναίκες-μέλη του Συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξί-
ας κ. Καλλίνικος, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Φ. 
Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Μ. Κωβαίος, Μ. Φραγκούλη, Π. Κουτσου-
ράκης ,δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι 
Συλλόγων και πλήθος κόσμου. Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν η Αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου Γυναικών Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη και ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νάουσας 
Ηρακλής Χατζόπουλος.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώ-
νες και αποθήκη, βεράντες γύρο 
γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα 
Παρασπόρο. Τιμή: 185.000€ Ευκο-
λίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

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.

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.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  πανέμορφη αμφιθεατρι-

κή μεζονέτα 187τμ. με 3 Υ/Δ, επίσης 
άλλη μεζονέτα 153τμ. με 3 Υ/Δ με 
θέα το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται τριάρι.Τηλ: 
22840 53098, 6941621040

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, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστι-
κή Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και αποθή-
κη). 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. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε κεντρικό σημείο, 
πωλείται κατάστημα 40τ.μ. (λειτουρ-
γεί είδη σαν Μίνι Μάρκετ). Τηλ.: 
6973741701.

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      

ΛΕΥΚΕΣ  καταπληκτικό αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο 15.900τμ επίσης 
άλλο οικόπεδο με φανταστική θέα 
θάλασσα  6.000τμ ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπε-
δο 10 στρέμματα με θέα τη Νάξο, 
100 μέτρα από την θάλασσα. Τηλ.: 
6932346544.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, 
πωλείται οικόπεδο 4800τ.μ. με πη-
γάδι μέσα. Πολύ καλή ευκαιρία. 
Τιμή: 65.000€ (Συζητήσιμη). Τηλ.: 
6976818757.

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

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         

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
γκαρσονιέρα 35τμ. με αυτονο-
μη θέρμανση και κλιματισμό. Τηλ: 
6945462897

ΝΑΟΥΣΑ  κατάστημα μεγάλης 
προβολής 25τμ. ισόγειο, επίσης 
άλλο κατάστημα προβολής  125τμ. 
ισόγειο, 120τμ πρασιά ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070, 210  
6229589, 6972700100, www.aiare.
gr 

ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ  καταπληκτική μονο-
κατοικία 130τμ με 2υ/δ, 2 μπάνια, 
ξενώνας, τεράστια  πισίνα μεγάλη 
βεράντα με μοναδική θέα θάλασ-
σα. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ    Τηλ: 22840 
22070 , 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ κουκλίστικο 
studio  40τμ 1ου ορόφου επιπλω-
μένο πολύ κοντά στην παραλία  με  
καταπληκτική θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589   , 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από την 
θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 είσο-
δοι, δυνατότητα 2 καταστημάτων. 
Τηλ.: 22840 91407. 

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.

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.

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

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

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

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.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ       
- ΖΗΤΗΣΗ           

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ζητείται με 2-3 υ-
πνοδωμάτια, προς ενοικίαση για όλο 
τον χρόνο. Τηλ.: 6938385668.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται σπίτι προς ε-
νοικίαση με 2 υπνοδωμάτια. Τηλ.: 
22840 27170.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και 
με προϋπηρεσία ως γραμματέας 
– πωλήτρια, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6983008966. 

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    

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητεί-
ται στο κατάστημα “Bio shop” στον 
περιφερειακό Παροικίας – Νάουσας. 
Τηλ.: 6946468060. 

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.

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ          

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μο-
ντέλο 1990’, 
5θυρο, μαύρο 
χρώμα, δεκτός 
κάθε έλεγχος. 
Τιμή: 550€. Τηλ.: 
6938622061.

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

TOYOTA RAV4, 

μοντέλο 2001’, 2000 κυβικά, 150 
ίπποι, 3πορτο, χρώμα χρυσαφί πω-
λείται 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.

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.

ΣΚΑΦΟΣ, πωλείται σε άριστη κατά-
σταση, 5 μέτρα μηχανή εξωλέμβια 
35 ίππων και η 2η βοηθητική, τρέ-
ιλερ σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6977367790, 22840 21569. 

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

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

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 Ευκαιρίας: 
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.

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
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Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήματα

Με φωτοβολταϊκά στις στέγες
...θα σας πληρώνει η ΔΕΗ!
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Στη Δ ΄ Εθνική ο Πανναξιακός
Με μεγάλο κερδισμένο τον Πανναξιακό, 

ολοκληρώθηκε το 2ημερο που μας πέρασε. Η 
ομάδα της Νάξου επικράτησε με 2-1 μέσα στην 
έδρα του Πανθηραϊκού και πλέον είναι στην …
εξώπορτα της Δ ΄ Εθνικής. 

Δυστυχώς, ο Μαρπησσαϊκός δεν τα κα-
τάφερε στην Μήλο και ηττήθηκε με 3-1. Ένα 
αποτέλεσμα, που ευτυχώς δεν κόστισε, γιατί 
σε συνδυασμό με την ήττα της Ίου, σώθηκε.

Πανθηραϊκός - Πανναξιακός
Εκπληκτικό παιχνίδι έγινε όπως αναμε-

νόταν στο Δημοτικό Στάδιο του Καμαρίου με 
μεγάλη κερδισμένη την ομάδα της Νάξου. Το 
παιχνίδι εύκολα θα ζήλευαν και φίλαθλοι Α ΄ 
Εθνικής. Με περισσότερους από 1500, Σαντο-
ρινιούς κυρίως και εκπληκτική ατμόσφαιρα 
καθ ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κακά τα 
ψέματα η ομάδα του κ. Μεϊμαρόγλου από την 
αρχή της χρονιάς ήταν φαβορί και το μόνο που 
έπρεπε να κάνει ήταν να το αποδείξει στο γή-
πεδο. Με το μοναδικό αντίπαλο που είχε φέτος, 
που η αλήθεια είναι ότι τoν έπαιξε στα ίσια όλη 
την χρονιά. Όταν έχεις στις τάξεις σου Σουσού-
νη – Μουμπάρακ, μάλλον είναι πολυτέλεια για 
το φτωχό πρωτάθλημά μας, αυτοί οι δυο ήταν 
διαρκής απειλή για την αντίπαλη ομάδα από 
την αρχή και στο 24΄ο Σουσουνης στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε (22 γκολ φέτος πα-
ρακαλώ) με ωραίο σουτ έκανε το 0-1, ο Πανναξιακος είχε τον έλεγχο του αγώνα με πολύ 
σωστό στήσιμο από τον προπονητή τους οι Ναξιώτες έδιναν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο 
και ήταν το αφεντικό έχοντας πετύχει άλλο ένα γκολ που δεν μέτρησε (;) και έχοντας δοκάρι 
με τον Ζαφείρι για να οδηγηθούν οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια στο 0-1 . Στην επανάληψη οι 
γηπεδούχοι τα έδωσαν όλα για την μεγάλη ανατροπή και πίεζαν τον Πανναξιακο από το ξε-
κίνημα αλλά σε μια υποδειγματική αντεπίθεση ο Σουσουνης (ποιος άλλος;) ύστερα από πάσα 
του Μουμπάρακ δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 0-2 και να δώσει τεράστιο πλεονέκτημα στην 
ομάδα του . Ο Πανθηραικος προσπάθησε να αντιδράσει αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να 
μειώσει με τον εξαιρετικό Πέκα με μια οβίδα από τα 35 μετρά, 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση 
του αγώνα.Tο τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους Ναξιώτες νικητές και οι πανηγυ-
ρισμοί ήταν έξαλλοι. 

Συνθέσεις: ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ: (Γ. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ): ΛΥΓΝΟΣ (c), ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΜΠΕΚΡΗΣ 
(72’ ΚΕΛΙΔΗΣ), ΤΑΡΤΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (46’ ΡΕΝΙΕΡΗΣ), ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ, ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ 
(46’ ΣΟΡΩΤΟΣ), ΝΟΜΙΚΟΣ, ΔΑΜΙΓΟΣ, ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ, ΠΕΚΑ 

ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ: (Σ.ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ): ΤΖΙΩΛΟΣ (46’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ), Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΜΠΕΛΕ-
ΓΚΟΥ (67’ ΚΡΗΤΙΚΟΣ), ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ, ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ (90’ ΣΦΥ-
ΡΟΕΡΑΣ), ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ, ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ(c), ZAΦΕΙΡΗΣ

Μαρπησσαϊκός
Η ομάδα μας με το ζόρι κατάφερε να συμπληρώσει 11αδα και όπως καταλαβαίνετε τα 

πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Οι γηπεδούχοι που έκαναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο και 
απαλλαγμένοι από το άγχος, ήταν καλύτεροι και δίκαια επικρατήσαν με 3-1. 

Σύνθεση: Στάβαρης Α., Μπαρδάνης Γ., Ρόνε Ν., Τριβυζάς Ν., Ρούπας Δ., Πραματιάς Δ., 
Κρητικός Δ., Γκεμπόρις Ε., Κρητικός Ε., Ρούσσος Μ., Καραφυλλάκης Α. – Γεμελιάρης Γ.

Α' ΚΑΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παμμηλιακός Μαρπησσαϊκός 3-1
Αστέρας Κορθίου Α.Ο.Πάρου 0-3
Πανθηραϊκός Πανναξιακός 1-2
Α.Σ.Ιου Ανδριακός 2-7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ. ΓΚΟΛ

Πανναξιακός 15 41 48-8
Πανθηραϊκός 15 38 45-15
Α.Ο.Πάρου 14 24 24-13
Ανδριακός 14 21 24-19
ΑΜΕΣ Νηρέας 14 17 16-27
Παμμηλιακός 14 16 19-21
Μαρπησσαϊκός 14 15 21-30
Α.Σ.Ιου 14 7 20-42
Αστέρας Κορθίου 14 0 0-42

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

τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

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

περιφερειακό Νήσων αιγαίου

Επικράτηση των αθλητών του ΝΟΠ
Στον πρώτο επίσημο αγώνα της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας για το 2011 που δι-

οργάνωσε από 25 – 27/03 ο ναυτικός όμιλος Βούλας, οι αθλητές μας ήσαν οι απόλυτοι πρω-
ταγωνιστές. Τις θέσεις 1, 2, 3, 4, 6, 14, 17, 26, 54, της γενικής κατάταξης σε 67 συμμετοχές από 
όλους τους ομίλους του Αιγαίου κατέλαβαν αθλητές του ΝΟΠ.

Μετά τα αποτελέσματα αυτά 5 αθλητές μας προκρίνονται για τη συμμετοχή τους στον αγώ-
να στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας. 

Εξαιρετικά ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα σχετικά με τις θέσεις 1 έως 6, δήλωσε ο 
προπονητής του ΝΟΠ Β. Σωτηρίου, γιατί, για αυτούς τους αθλητές η κορύφωση της αγωνιστι-
κής περιόδου αναμενόταν αργότερα. 

Για τους νεότερους που κατέλαβαν τις θέσεις 14,17,26,54 το αποτέλεσμα είναι παραπάνω 
από ελπιδοφόρο και οφείλεται και στον βοηθό του Θ. Χαλασοχώρη, τον οποίο ο προπονητής 
ευχαριστεί για την μέχρι τώρα δουλειά του που γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Αποτελέσματα
Νικόλαος Πατέλης 1ος , Φιλίππα Γκόκα 2η, Βενετία Θεοχαρίδη 3η, Αικατερίνη Γκόκα 4η, 

Γιώργος Δαφερέρας 6ος, Πωλίνα Μαλατέστα 14η, Αικατερίνη Σκιαδά 17η, Ελισάβετ Πατέλη 
23η, Ιάσωνας Μανιώτης 56.

Μεγάλες επιτυχίες
Στην εθνική ομάδα της ολυμπιακής κατηγορίας Laser RDL προκρίνεται η αθλήτρια του 

ΝΟΠ Σταυρούλα Θεοχάρη μετά την κατάκτηση της 2ης θέσης στην κατηγορία νεανίδων και 
νέων γυναικών στους διεθνείς αγώνες Athens Eurolymp Week 2011, που διοργάνωσε η ελ-
ληνική ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία από 21 – 25 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της. 

Μπάσκετ
ΑΠΑΣ Φανάρια - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός (Εβηβικό) 51-58
ΑΠΑΣ Φανάρια - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός (Παιδικό) 20-54
Με 2 νίκες για τη Μάρπησσα τελείωσαν τα πρωταθλήματα εφήβων και παίδων για το πρω-

τάθλημα Κυκλάδων.
Οι έφηβοι τελικά κατέλαβαν τη 2η θέση στις Κυκλάδες μετά από μια επιτυχημένη χρονιά 

πίσω από την Ερμούπολη. Οι παίδες τερμάτισαν και αυτοί δεύτεροι πίσω από το Πανναξιακό 
στον 2ο όμιλο και στις 9-10 Απριλίου θα παίξουν στο final four(θα γίνει στην Σύρο) με τον 
πρώτο του α ομίλου την Ερμούπολη Σύρου ενώ ο Πανναξιακός θα παίξει με τον 2ο του α 
ομίλου τον Περιστεριώνα Τήνου. Οι νικητές των ημιτελικών θα παίξουν για τη 1η και 2η θέση 
και οι ηττημένοι για την 3η και 4η θέση.

ΑΟ Ερμούπολη - ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 61-40
Κέρδισε η Ερμούπολη στο ντέρμπι κορασίδων τη Μάρπησσα που μετά από 4 χρόνια έπαιξε 

στην έδρα της(ανοιχτό Μάρπησσας). Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου που ήρθε στο γήπε-
δο για να δει τα κορίτσια να αγωνίζονται σε ένα ηλιόλουστο πρωινό.

Στο αγωνιστικό μέρος στο α δεκάλεπτο παίχτηκε καλό μπάσκετ και από τις δυο ομάδες 
και το σκορ 12-8. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ερμούπολη πήρε προβάδισμα 34-17 με αλλε-
πάλληλους αιφνιδιασμούς και πολύ καλές τοποθετήσεις από τις ψηλές στη ρακέτα. Η ομάδα 
της Πάρου προσπάθησε να γυρίσει το παιχνίδι αλλά τα πολλά άστοχα σουτ και οι βεβιασμένες 
προσπάθειες δεν καρποφόρησαν. Τελικό σκορ 61-40. Έτσι φυσιολογικά η Ερμούπολη πανη-
γύρισε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο, που την στέλνει αντιμέτωπη στο final 
four που θα διεχαχθει στη Σαντορίνη 30-4/1-5 με τον Άτλαντα και τον 2ο Μαρπησσαικό με 
τον Ήφαιστο Σαντορίνης.

Από τους νικητές ξεχώρισαν οι Ζενελάι, Γαλανού και Μακρυνιώτη.
Από το Μαρπησσαικό, καλές οι Θεοδωράκη, Καπαρού και Καλακώνα με τη τελευταία να 

"βγάζει μάτια" με την απόδοση της, μιας και ήταν ουσιαστικά ο πρώτος της αγώνας αφού πρό-
κειται για την πιο μικρή παίχτρια η οποία πάει δημοτικό ακόμα. 

Δεκάλεπτα: 12-8/22-09/14-08/13-15
Ερμούπολη: (Μαύρος) Ζενελάι 14, Ντουρλάρη 4, Ρηγούτσου Ι. 6, Νομικού 4,Ρηγούτσου 

Α., Βουρδουγιάννη , Βλάμη, Μπουγιούρη, Κορόρου, Σαλονίκη, Γαλανού 13, Μακρυνιώτη 20.
Μαρπησσαϊκός : (Μουρογιάννης) Σίνα, Μετζιδάκη, Καπούτσου, Γκράντ 6, Λουκή, Θεοδω-

ράκη 17(1), Κεφάλα 2, Καπαρού 12, Καλακώνα 3, Λέκκα, Σιφάκη, Νικηφοράκη.
Το ανδρικό πρωτάθλημα συνεχίστηκε στη Σύρο με την Ερμούπολη να αντιμετωπίζει τον 

Μαρπησσαικό σε ένα αδιάφορο παιχνίδι. Η Μάρπησσα κατέβηκε με το εφηβικό τμήμα και 
ήταν σαφώς πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει στα ίσια την Ερμούπολη η οποία πήρε τη νίκη 
με σκορ 88-34.

Δεκάλεπτα: 27-12/25-02/12-12/24-08.
Ερμούπολη: (Νικολόπουλος) Λεμπέσης 2, Στέλλας 16, Σαμοθράκης, Μπραχιμάι 6, Πάπι-

τσης 8, Κότσο 6, Ξανθομάλλης 12, Καραμολέγκος 7, Παπαφωτίου 6, Γαδ 16, Γαδ Λ. 13
Μαρπησσαϊκός : (Μουρογιάννης) Χερουβείμ, Σκιαδάς 2, Αλιφιέρης, Χριστόφορος 10, Πιτ-

ταράς, Κορτιάνος 7, Γκράντ 11, Καραγκούνης, Σελιμάι 4.

Ναυτικός όμιλος αντιπάρου 

Προετοιμασία για Πρωταθλήματα
Ο Ναυτικός όμιλος Αντιπάρου στo πλαίσιο της προετοιμασίας των αθλητών του και ειδικότε-

ρα της αγωνιστικής του ομάδας ενόψει του Περιφερειακού πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας Νοτίου 
Αιγαίου (25-28/03/2011) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος τον ερχόμενο Ιούνιο και τους αγώ-
νες πρόκρισης για την Εθνική Ομάδα ιστιοπλοΐας στην Ιτέα τον Απρίλιο, συμμετείχε με αποστολή 
9 αθλητών στους διασυλλογικούς αγώνες ΟΔΥΣΣΕΑ, μετά από πρόσκληση του Ναυτικού ομίλου 
Ελλάδος που έγιναν στις 19-20/03/2011στο Δέλτα Φαλήρου. 

Οι καιρικές συνθήκες και οι συνεχόμενες αλλαγές των ανέμων δυσκόλεψαν αρκετά τους 
200 περίπου αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες. Οι εμπειρίες όμως, ειδικά των μικρών 
αθλητών του ομίλου Αντιπάρου, δημιουργούν βάσεις για καλύτερα μελλοντικά αποτελέσματα. 
Η κατάταξη των αθλητών είναι:

Αγόρια – Παίδες (120 αθλητές): Μπούμπας Γιάννης -18ος στα αγόρια και 28ος στη γενική 
κατάταξη • Τριανταφύλλου Αντωνία 22η στα κορίτσια και 46η στη γενική κατάταξη• Mπούμπας 
Σπύρος 40ος στα αγόρια και 66ος στη γενική κατάταξη • Τριανταφύλλου Άρτεμις 29η στα κορί-
τσια και 72η στη γενική κατάταξη • Φαρούπος Ι. Δημήτρης 44ος στα αγόρια και 73ος στη γενική 
κατάταξη • Φαρούπος Πέτρος 49ος στα αγόρια και 78ος  στη γενική κατάταξη

Παίδες-Κορασιδες ( 80 αθλητές): Δανιηλίδης Γιάννης 18ος στα αγόρια και 27ος στη γενι-
κή κατάταξη • Φαρούπος Α. Δημήτρης 20ος στα αγόρια και 31ος στη γενική κατάταξη • Απόκο-
τος Νίκος 25ος στα αγόρια και 40ος στη γενική κατάταξη

Επίσης οι 2 αθλητές του ομίλου, Μπούμπας Ιωάννης και Τριανταφύλλου Αντωνία, που ανή-
κουν στην προεθνική ομάδα Οptimist συμμετείχαν τον Φεβρουάριο σε διάφορους διασυλλογι-
κούς αγώνες που διοργάνωσαν ναυτικοί όμιλοι στο Δέλτα Φαλήρου. Η αθλήτρια που αγωνίζεται 
στα Laser Φαρούπου Βίκυ συμμετέχει σε προπονητικό camp στην περιοχή του Μαραθώνα.
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Τα Κέντρα Πρόληψης θεσμο-
θετήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και λει-
τουργούν ως «αστικές μη κερδο-
σκοπικές εταιρείες», με εργασιακό 
καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων. 
Ασχολούνται με την πρόληψη στα 
ναρκωτικά, στην επέκτασή τους, 
και σε μια σειρά άλλα σχετικά ζη-
τήματα. Χρηματοδοτούνται κατά 
50% από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών και το υπόλοιπο 50% από το 
Υπουργείο Υγείας. Επί της ουσίας 
όμως ανήκουν σε τρείς φορείς. Στο 
Υπουργείο Υγείας, στον ΟΚΑΝΑ και 
στην ΚΕΔΚΕ. Παρά τις τεράστιες 
δυσκολίες, το έργο τους αποτυ-
πώνεται στα στοιχεία της έκθεσης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου ( 2006 ), 
σύμφωνα με τα οποία από το 1998 

έως το 2004 τα Κέντρα Πρόληψης 
έχουν συμβάλει στη μείωση της 
χρήσης 9% στον πληθυσμό από 
18-24 ετών και 3,9% στον πληθυ-
σμό 12-64 ετών.

Το θεσμικό καθεστώς τους είναι 
από τα βασικά προβλήματα που 
παρακωλύουν τη λειτουργία τους 
διαχρονικά. Από 1/1/2011 θεσμικά 
βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα 
λόγω του « Καλλικράτη», που δεν 
τα προβλέπει πουθενά. Το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών μέχρι τώρα δεν 
έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέ-
σθαι. Ο κίνδυνος να κλείσουν είναι 
μεγάλος. Ήδη η Δημοτική Αρχή 
Μενιδίου απεχώρησε από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Κέντρου 
Πρόληψης με το αιτιολογικό ότι δεν 

προβλέπεται στον « Καλλικράτη» η 
ύπαρξή του.

Με το δικό μας Κέντρο Πρόλη-
ψης «Θησέας» που έχει έδρα τη 
Σύρο και παράρτημα στην Πάρο 
και που δουλεύει με 6 άτομα για 
όλο το νομό Κυκλάδων τι πρόκει-
ται να γίνει; Ποιό θα είναι το μέλ-
λον του; Ποιά θα είναι η στάση του 
Δήμου Πάρου , που είναι και μέλος 
του Δ.Σ. του Κέντρου, σε ένα τέτοιο 
αρνητικό ενδεχόμενο; 

Σε μια περίοδο που η κρίση κά-
νει τα πράγματα ακόμη χειρότερα 
στο πρόβλημα των ναρκωτικών 
και αντί η κυβέρνηση να πάρει 
ουσιαστικά μέτρα ενισχύοντας την 
πρόληψη, απεξάρτηση και επανέ-
νταξη, με δημόσιο και δωρεάν χα-

ρακτήρα, προωθεί την πολιτική της 
απελευθέρωσης των ναρκωτικών, 
της υποκατάστασης και δίνει το  
«φιλέτο» της απεξάρτησης στους 
ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται την 
απελπισία των χρηστών και των 
οικογενειών τους. Απόδειξη αυτών 
που λέμε είναι ότι στο νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Υγείας δεν αναφέ-
ρεται καν στη πρόληψη, αντίθετα 
ανοίγει δρόμους για επιχορήγηση 
των ιδιωτών που θα δραστηριο-
ποιούνται στον ευαίσθητο αυτό 
χώρο .

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν 
πολύ μεγάλο κίνδυνο, να κλείσουν 
τα Κέντρα Πρόληψης με διάφορα 
προσχήματα, θεσμικά, νομικά και 
κυρίως μέσω του « Καλλικράτη». 
Είναι σίγουρο ότι σε μια τέτοια εξέ-
λιξη δεν πρόκειται να συναινέσου-
με. 

•Πιστεύουμε ότι τα Κέντρα 
Πρόληψης πρέπει να στηριχτούν 
αποκλειστικά στην κρατική χρημα-
τοδότηση.

•Να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία 
των εργαζομένων και η πρόσληψή 
τους και τελικά τα Κέντρα Πρόλη-
ψης να γίνουν Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου.  

•Πρέπει να είναι ενταγμένα στη 
δημόσια κοινωνική πολιτική, στη 
δημόσια πρόληψη, με βάση τις το-
πικές ανάγκες.

Πιστεύουμε ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο πρέπει να πάρει την πο-
λιτική του απόφαση στο θέμα αυτό. 
Σαν κοινωνία πρέπει να αποφασί-
σουμε τι θέλουμε πριν αποφασί-
σουν άλλοι για εμάς. Όλοι οι φορείς 
του νησιού πρέπει να σκύψουν στο 
συγκεκριμένο θέμα γιατί μας αφο-
ρά σαν κοινωνία όλους. Πρέπει να 
βιαστούμε γιατί το θέμα επείγει.

Προς αυτή την κατεύθυνση σαν 
Λαϊκή Συσπείρωση θα κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν έτσι ώστε το Κέντρο 
Πρόληψης «Θησέας» να συνεχί-
σει απρόσκοπτα να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του και μάλιστα ανα-
βαθμισμένα, τόσο στο νησί μας όσο 
και στα υπόλοιπα νησιά του νομού 
μας.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Κέντρο πρόληψης Θησέας:

Θα συνεχίσει τη λειτουργία του
ή λόγω « Καλλικράτη» θα κλείσει;

με το φακό
 της 


