
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Η ζωή, η ανάπτυξη, το 
κόστος των καταναλωτικών 
αγαθών και των υπηρεσιών 
στα νησιά μας, εξαρτάται και 
διαμορφώνεται κατ’ αποκλει-
στικό τρόπο από τις ακτοπλο-
ϊκές μεταφορές. 

Οι τιμές των μεταφορικών 
για επιβάτες, αυτοκίνητα και 
εμπορεύματα, είναι καθορι-
στικός παράγοντας για την 
επιβίωσή μας μέσα σε συνθή-
κες οικονομικής κρίσης. Πως 
διαμορφώνονται όμως οι τιμές των ναύλων, με το ΦΠΑ στο 
23% για οχήματα και 13% για τους επιβάτες συν τις κρατή-
σεις υπέρ τρίτων; Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 
– Αντιπάρου, τα μέλη του οποίου βιώνουν στο πετσί τους, τα 
ακριβά μεταφορικά, παίρνει την πρωτοβουλία και επαναφέ-
ρει το ζήτημα κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις εν όψει της 
νέας σαιζόν, απευθυνόμενος στα αρμόδια υπουργεία, στις 
ακτοπλοϊκές εταιρείες, στους βουλευτές, στην Περιφέρεια 
και στους Δήμους των δύο νησιών μας, αλλά και στους Δή-
μους των άλλων νησιών των Κυκλάδων.  

Ο Σύλλογος επισημαίνει στην επιστολή του, πως πολύ 
σωστά η Κυβέρνηση μειώνει το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία στο 
6% για να βοηθήσει τον τουρισμό, θέτει όμως το ερώτημα: 
Γιατί για τη διαμονή ΦΠΑ 6% και για τη μεταφορά 23%; Αν 
δεν έρθουν επισκέπτες και τουρίστες, ούτε τα ξενοδοχεία θα 
δουλέψουν, παρά τη μείωση, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 
υποχρεωμένοι να πληρώνουν τόσο υψηλό ναύλο λόγω του 
υψηλού ΦΠΑ και όχι μόνο, αφού επιβαρύνεται ο ναύλος κατά 
35% με κρατήσεις υπέρ τρίτων, που δεν είναι ανταποδοτικές 
στους επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας. Τι νόημα π.χ. 

έχει να πληρώνουμε για το 
ΝΑΤ; Πληρώνουμε άραγε 
για το ΙΚΑ στο εισιτήριο των 
τρένων ή των λεωφορείων; 
Κατά συνέπεια, οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ 
που φτάνουν στο 60% της 
αξίας του εισιτηρίου κάνουν 
απαγορευτικό το κόστος 
μεταφοράς, τόσο για τους 
μόνιμους κατοίκους όσο και 
για τους επισκέπτες και τους 
τουρίστες. 

Όταν όμως, ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας της οι-
κονομίας των νησιών μας, πως είναι δυνατόν, με πανάκριβα 
εισιτήρια να έχουμε αφήξεις και κατ’ επέκταση, ανάπτυξη.

Ένα άλλο ζήτημα που θέτει ο Εμπ/κός Σύλλογος, είναι 
αυτό, για το μεταφορικό ισοδύναμο. Στην επιστολή του το-
νίζει: «…πραγματικά, στην ηπειρωτική χώρα, το κόστος με-
ταφοράς είναι πολύ χαμηλότερο από την ανάλογη θαλάσσια 
απόσταση. Η διαφορά είναι ότι το κράτος έχει φροντίσει να 
επιδοτήσει με 1,5 δις τα τρένα και αντίστοιχα και τις οδικές 
μεταφορές. Στην πολυνησία του Αιγαίου και του Ιονίου και 
ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ειδική μέριμνα για τη νησιωτικό-
τητα, όχι μόνο δεν επιδοτείται το εισιτήριο, αλλά επιβαρύνεται 
κιόλας κατά 60%, πέρα από το πραγματικό κόστος του». 

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι «αυτή η κατάσταση σχετικά 
με τη διαμόρφωση της τιμής του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, 
πρέπει άμεσα ν’ αλλάξει» και προτείνει: 

■ Το ΦΠΑ μεταφοράς να διαμορφωθεί στο 6% όπως έγινε 
και για τα ξενοδοχεία. 

■ Να καταργηθούν άμεσα όλες οι μη ανταποδοτικές επιβα-
ρύνσεις υπέρ τρίτων.                                                             συνέχεια σελ.5

Ma...θα μας τρελάνουν;
Eκτός από όλα τα άλλα, έχουν

ΚΑΙ Βρεφικά Δωμάτια;;;
ΜΑ ΝΑΙ!!! Τώρα κατάλαβα!

Σίγουρα άνοιξε η...

συνεχίζεται...

Ιστορία 2η
12η Έκδοση

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

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ  ΟΛΟΙ

Ανάπτυξη μόνο
με φθηνά εισιτήρια

Πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ… ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ

Γ. Λεβεντάκης - Δήμαρχος  Αντιπάρου

«Υποκριτική συμπεριφορά»
Έχοντας ως βασική αρχή 

την διατήρηση σχέσης ειλικρί-
νειας μεταξύ των δημοτών με 
τη νέα δημοτική αρχή και ιδι-
αίτερα με εμένα τον ίδιο,  μου 
είναι πραγματικά αδύνατον να 
μην αντιδράσω στις ανακρί-
βειες  και στις συκοφαντικές 
αναφορές που γράφτηκαν στο 
δελτίο τύπου  του Συνδυασμού  
«Μένουμε Αντίπαρο».  

Η πρόφαση που επικαλού-
νται περί μη πρόσκλησης του 
εκπροσώπου τους στη συνε-

δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι άτοπη και αβάσιμη 
για δύο λόγους.

Αφενός η συνεδρίαση της Επιτροπής είχε αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και αφετέρου τα αναπληρωματικά 
μέλη, όπως ο κ. Σφαλαγκάκος, καλούνται μόνο στην περίπτω-
ση που τα τακτικά μέλη δηλώσουν αδυναμία να παραστούν 
στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Στη συνεδρίαση 
της επιτροπής η οποία έγινε στις 30/3 και όλα τα τακτικά μέλη 
της ήταν παρόντα.  Συνεπώς, η όποια αιτία και αν επικαλού-
νται βρίσκεται εκτός του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 
της Επιτροπής και της νομιμότητας.   Θεωρώ ότι είναι χρέος 
μου να ενημερώσω όλους τους συμπολίτες μου χωρίς δια-
κρίσεις.     Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου Δήμου 
ο συγκεκριμένος συνδυασμός διά του εκπροσώπου του και 
όχι μόνον δημιουργεί εντάσεις και κλίμα ακρότητας τόσο στο 
δημοτικό συμβούλιο όσο και μέσω των διαφόρων τρόπων 
έκφρασης που χρησιμοποιεί.  Οι εκπρόσωποί του λειτουρ-
γούν  ως  λαϊκοί εισαγγελείς, αδιαφορώντας για το συμφέρον 
του νησιού και, προφασιζόμενοι το εκλογικό τους ποσοστό 
επιδιώκουν  να δημιουργήσουν μία κοινωνία ενόχων, απο-
καλώντας  τους εαυτούς τους αδέκαστους κριτές.   

Τα όσα αναφέρονται περί θεσμικού ρόλου ή για το νέο 
ύφος διακυβέρνησης ή για την εντολή που έλαβαν από τους 
συμπολίτες μας, αποτελούν ένα σύνολο υποκριτικής συμπε-
ριφοράς.      

Είναι αντιδεοντολογικό, εκπρόσωποι του συνδυασμού να 
χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους ιδιότητα  προκειμέ-
νου να κερδίσουν πολιτικά οφέλη, ενώ παράλληλα να ασκούν  
αντιπολιτευτική κριτική πίσω από την ασυλία που τους δίνει η 
ιδιότητα τους αυτή.                                                           συνέχεια σελ.10
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ΠΕΝΘΟΣ
ΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
Απεβίωσε στις 19/3/11
Ήταν η μέρα θλιβερή,
δέκαεννιά του Μάρτη
κανείς δε το περίμενε,
η μέρα αυτή πως θα ΄ρθει.
Η θλίψη έπεσε βαριά,
σε όποιον το ΄χε μάθει
και πένθιμα εχτύπησε,
καμπάνα στο Μαράθι.
Κόσμος πολύς μαζεύτηκε
για να σε χαιρετήσει,
ένα αντίο να σου πει,
να σ ‘ αποχαιρετήσει.
Κλαίγανε σήμερα οι ουρανοί,
κλαίγουν με υπερηφάνεια
γιατί παππού ανέβηκες,
σήμερα στα ουράνια.
Κι αν έφυγες μας άφησες
λουλούδι απ΄ την ψυχή σου,
είναι η μάνα Μαρουσώ
που ήταν στη ζωή σου.
Ας ήταν να γινότανε
να ήσουνα μαζί μας,
να κέρναγες τη σούμα μας
να γιανε η ψυχή μας.
Λουλούδι εις τον κήπο μας,
ήσουν που εμαράθει
γι’ αυτό παππούλη σήμερα,
έκλαιγε το Μαράθι.
Κι αν έφυγες είσαι εδώ
και όλα σε θυμίζουν,
τα μάτια μας όπου κι αν δουν
νομίζω σ ‘ αντικρίζουν.
Αιώνια να’  ναι η μνήμη σου
και σ’ όλους η ευχή σου
και ο Πανάγαθος Θεός
ας είναι πια μαζί σου.

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια,
τα δισέγγονα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η ενορία του Αγίου Παντελεήμονος Κώ-

στου και ο ΜΕΑΣ Κώστου, ευχαριστούν 
όλους όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση 
αγάπης για το Γηροκομείο και τα ΑΜΕΑΙ Πά-
ρου, την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011, στην αί-

θουσα του Αγίου Αθανασίου του Παρίου και 
όσους βοήθησαν για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης αυτής. Επίσης τους χορηγούς:  
Φούρνος Ν. Ραγκούση, προσωπικό Τράπε-
ζας Πειραιώς, Έκθεση πλακιδίων Π.Ζουμή, 
πρατήριο Υγρών Καυσίμων Δ. Φραντζή, ξε-
νοδοχείο Γαλήνη - Εύα Βιώνη, Είδη συσκευ-
ασίας  Α. Δαφερέρας, Κατεψυγμένα προϊόντα 
Δημήτρης και Φλώρα Μαούνη, Φρουτεμπο-
ρική Κίρμπας - Βραχνάς, Ταβέρνα Σπύρου 
Βιώνη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η κ. Άννα 
Πολυκανδριώτη, πρόεδρος των ΑΜΕΑΙ και 
εκ μέρους του Γηροκομείου η κ. Δέσποινα 
Πώλου.

Ο πρόεδρος Κ. Ροδίτης και τα μέλη της Τ. 
Ο. Νέας Δημοκρατίας Πάρου –Αντιπάρου, 
ευχαριστούμε όλους όσοι παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση προς τιμή παλαιών στελε-
χών,  σε ένα πολύ γλυκό περιβάλλον όπου 
γεμίσαμε ευχάριστες αναμνήσεις.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον υπουργό 
(τώρα τομεάρχη ναυτιλίας  και νήσων) Γιάν-
νη Πλακιωτάκη, για την ελπίδα που μας έδω-
σε με την ομιλία του ως  ένα νέο δυνατό και 
υγειές στέλεχος, που όπως και ο βουλευτής 
μας (αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών) 
Γιάννης Βρούτσης, εκπροσωπούν την νέα 
γενιά πολιτικών που δεν βλέπουν την πολι-
τική  ως επάγγελμα. 

Η εκδήλωση ήταν η απαρχή του τέλους 
τυχών διαφορών του παρελθόντος και όλα 
τα στελέχη  προχωρούν ενωμένα στην πρό-
σκληση του προέδρου μας  Αντώνη  Σαμαρά 
για «βλέμμα στο μέλλον». 

Μέλημα όλων μας, η ενότητα της παράτα-
ξης και η αύξηση της δυναμικής μας. Το νέο 
μοντέλο της οργάνωσης με τους τομείς δεί-
χνει την ανάγκη για πληροφορία άμεσα από 
την τοπική κοινωνία.

ΕΥΧΕΣ
Το Δ.Σ. του συλλόγου Εθελοντών Αιμο-

δοτών Πάρου- Αντιπάρου σας εύχεται καλή 
Ανάσταση και καλό Πάσχα! Το Άγιο Φως της 
Ανάστασης ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές 
όλων μας!
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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
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Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
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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, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, 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

Ανελέητη άνοιξη
Προχωρά η άνοιξη καταλαμβάνοντας όλα τα οχυρά, 

πυροβολώντας με μωβ (άγριες βιολέτες), με κόκκινο (πα-
παρούνες και λωτοί), με κίτρινο (άγρια χρυσάνθεμα), με 
γαλάζιο (λουλούδι τ’ ουρανού). Αν δεν ανοίξεις την καρδιά 
σου, δεν βλέπεις τα κομμάτια του ουράνιου τόξου στη θά-
λασσα και στα χωράφια, δεν ακούς χελιδόνες και μελιδό-
νες που τιτιβίζουν, δεν είναι για σένα.

Χρυσοπέδιλη και ροδοδάκτυλη η Ηώ, αδελφή του 
Ήλιου, δαίμων φτερωτός εωσφόρος, ανοίγει δρόμο στο 
φως με ουράνιο τέθριππο. Με φτερούγες μεγάλες και 
χρυσά φτερωτά σανδάλια ευρυφάεσσα η Ίρις ραντίζει το 
σύμπαν με χρώματα. Άρης, Έρως, Χάριτες και Μοίρες στή-
νουν πανηγύρι χορού κι από κοχύλι τεράστιο αναδύεται 
Πάνδημος η Αφροδίτη. Εύπλοια, Ποντία, Πελαγία, αλλά 
και Άνθεια, σπέρνει ανέμους για θερισμούς  αρωμάτων. 
Βιολέτες της θάλασσας, άγριες μικρές ορχιδέες, μούσκλια, 
ρείκια, γεώφυτα, οσμές και αύρες της ίριδας. Μοσχάγκαθα 
και μυρώνια, μοσχοκερατιές και μυροσκέλες, λησμονημέ-
νες λέξεις κι άλλες  κρυμμένες που ψάχνουμε, αβάφτιστες 
ευωδιές, ασύλληπτη, αθέατη μουσική που κατακλύζει τα 
πάντα.

Άνοιξη Ουρανία, Πασιφάη, δι ης η χαρά εκλάμψει και 
η θλίψη θ’ αποσαθρωθεί σε χώμα σποράς και σοδειάς 
ανέλπιστης. Φως αρτιγέννητο καταβάλει το σκότος και η 
ζωή πατώντας το θάνατο αφήνει στ’ αχνάρια της κόκκινα 
σκάρφια, το αίμα του Άδωνη. Η ελπίδα νικήτρια και πάλι 
ως αστραπή εξεγείροντας τις ψυχές μας. 

Άνοιξη ορχήστρα χρωμάτων (Βιστωνίτης), με τα σύννε-
φα αγκαλιά (Σαραντάρης), ανελέητη, στιφή και παράξενη 
(Ασλάνογλου), βούϊσμα στους κροτάφους (Ελύτης). «Όλα 
τα ποιήματά μου για την άνοιξη ατέλειωτα μένουν» (Βρετ-
τάκος). Χρώματα, τύμπανα και φλογέρες, νύχτες σπαρμέ-
νες θαύματα και μάγια, μυστήρια βροχής αρωμάτων με 
ανέγγιχτα, άρρητα, όσα δεν ερμηνεύονται με την ψυχή μας 
κλεισμένη σε απροσπέλαστα τείχη.

Άνοιξη οπλοπολυβόλο απύλωτο (Ελύτης), με χίλιες 
βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει (Σολωμός). 
Φτάνουν στ’ αυτιά μας ήχοι και τριξίματα από το άρμα της 
Ηώς και του Ήλιου, απ’ το μαγγανοπήγαδο της γης, τη ζωή 
στα βάθη της θάλασσας, τις φοβέρες φωτιάς στα έγκατα 
της γης, τους στεναγμούς μακριά των ανθρώπων.  

Εικόνες, οσμές και ήχοι, σήματα, οιωνοί και μηνύμα-
τα λάμπουν δυσανάγνωστα μέσα μας, γραφή ιερογλυφι-
κή της φύσης, μυστικά κρυπτογραφήματα με άγνωστους 
αδιάβαστους κώδικες. Κάθε χρώμα με τη μυρωδιά και 
τον ήχο του. Κάθε ζωντανό και νέα σύνθεση μουσικής με 
τον άνεμο, ξεχωριστός τρόπος έκφρασης, άλλη ποιότητα 
μυρωδιάς και έλξης, καινούριος πλούτος ζωής. Ήχοι που 
σχετίζονται με χρώματα, αγγίγματα, οσμές και γεύσεις. Το 
σφύριγμα του αυλού έχει κόκκινο χρώμα, λένε σε χωριό 
της Αυστραλίας και ο Ελύτης βάφει κυανές τις μυριάδες 
φωνές των Κυκλάδων. 

Πρόκληση πάντα για τις αισθήσεις η αναβλύζουσα άνοι-
ξη, για το πνεύμα και τη ζωή μας. Στώμεν καλώς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ
07:00 07:45 08:15 09:15

09:45 10:15 10:45 11:15

11:45 12:15 12:45 13:15

13:45 14:15 15:15 16:15

17:15 18:15 19:15 20:30

22:15 23:15 00:15

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
07:15 08:00 08:30 09:30

10:00 10:30 11:00 11:30

12:00 12:30 13:00 13:30

14:00 14:30 15:30 16:30

17:30 18:30 19:30 20:45

22:30 23:30 00:30

Ομιλία
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος Πανα-

γίας Εκατονταπυλιανής σας προσκαλεί στην Ομιλία Σχολής 
Γονέων, την Κυριακή 10 Απριλίου και ώρα 18:00 στο Ιερό 
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Ομιλητής θα είναι 
ο Πανοσιολογιώτος Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης ο 
οποίος θα αναπτύξει το θέμα "Το πρότυπο της Μετανοίας".

Νέο Δ.Σ.
Συγκροτήθηκε σε σώμα 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Ερασιτεχνών 
Αλιέων Πάρου-Αντιπάρου, 
ως εξής:

Πρόεδρος: Βαγγέλης 
Μοστράτος, Αντιπρόεδρος: 
Χρήστος Μπατσούρης, 
Γραμματέας: Παναγιώτης 
Σαρρής, Ταμίας: Γεώργιος 
Νομικός, Έφορος: Χαράλα-
μπος Σαρρής, Σύμβουλοι: 
Στυλιανός Καλαλές, Σπύρος 
Μαύρης. 

Έκτακτη γενική συνέλευση
Ο «Αρχίλοχος» καλεί τα μέλη και τους φίλους του σε έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση με θέματα: α) Πορεία προς τις εκλο-
γές και σχετική προετοιμασία. β) Ενοικίαση της αίθουσας του 
Συλλόγου. γ) Προβλήματα και δυσκολίες, την Κυριακή 10 
Απριλίου ώρα 10.30 το πρωί. Ελάτε να κάνετε τις προτάσεις 
σας!                                                                                   Από το Δ.Σ.

Ανταλλαγή
σπόρων

Στις 10 Απριλίου στο 
αγροκήπιο από τις 10.00 το 
πρωί, θα πραγματοποιηθεί 
γιορτή ανταλλαγής σπόρων, 
που διοργανώνει η Τ. Ε. Πάρου 
της Ελληνικής Εταιρείας Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού.

Η ελεύθερη πρόσβαση σε 
σπόρους πρέπει να είναι αν-
θρώπινο δικαίωμα. Τα υβρίδια 
και τα μεταλλαγμένα, μας στε-
ρούν αυτό το δικαίωμα. Γι’ αυτό, 
φέρτε φυσικούς ντόπιους σπό-
ρους και ανταλλάξτε τους. Έτσι 
θα γίνει η αρχή για να μπορέ-
σουμε να έχουμε ξανά γευστι-
κές ντομάτες, νόστιμες πατάτες 
και αρωματικά φρούτα. 

• Θα μάθουμε πώς μπορού-
με να φτιάξουμε ένα λαχανόκη-
πο, που θα μας δίνει εποχιακά 
λαχανικά στην αυλή μας. • Θα 
ενημερωθούμε για το πόσο 
σημαντικό είναι να υπάρχει ποι-
κιλία σπόρων και η διατήρηση 
τους, ώστε να εξασφαλίσουμε 
το δικαίωμα μας σε ποιοτική 
τροφή. • Θα δούμε και τους 
σπόρους στο σινεμά! • Θα έχου-
με και γλέντι με νηστίσιμα φαγη-
τά, κρασί και μουσική. 

Να διατηρήσουμε
το κυκλαδίτικο λευκό

Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Πάρου συνεχί-
ζοντας τις δράσεις που στοχεύουν στη 
βελτίωση της εικόνας του τόπου μας, 
καλούν όλους τους συμπολίτες μας να 
φροντίσουν στη διατήρηση του κυκλα-
δίτικου λευκού που είναι χαρακτηριστι-
κό του νησιού μας ασπρίζοντας το χώρο 
έξω από το σπίτι ή την επιχείρησή τους 
αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό οικι-
σμό, ώστε να γίνει πόλος έλξης για τους 
επισκέπτες.

Την Κυριακή, 10 Απριλίου στις 
10πμ, σας καλούμε όλους να ασπρίσουμε μαζί το πλα-
κόστρωτο της πλατείας του Αγίου Νικολάου και γύρω από 
το πάρκο που θα είναι το επίκεντρο του εορτασμού του Πάσχα. 

Γι’ αυτό λοιπόν παίρνουμε μαζί μας μπόλικη καλή διάθεση 
και συναντιόμαστε άλλη μια φορά  και αυτή την Κυριακή για να 
κάνουμε την Παροικιά ακόμα ομορφότερη! 

Παράκληση τα μικρά παιδιά να συνοδεύονται από τους γο-
νείς ή τους κηδεμόνες τους.

Να μην ξεχάσουμε ότι μετά το τέλος των εργασιών θα ψή-
σουμε χταποδάκι στα κάρβουνα και θα τιμήσουμε το ντόπιο 
κρασί του νησιού μας, επιβραβεύοντας όλους τους συμμετέχο-
ντες για την προσφορά τους.

Άγρα πελατών
Συζήτηση – ομιλία για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου 
της άγρας πελατών, θα πραγ-
ματοποιηθεί, με πρωτοβουλία 
του Λιμεναρχείου, την Παρα-
σκευή 15 Απριλίου στις 5 
το απόγευμα, στην αίθουσα 
του «Αρχίλοχου». 

Έχουν προσκληθεί εκπρό-
σωποι του Δήμου, της Του-
ριστικής Επιτροπής, φορέων, 
Συλλόγων και πολίτες. 

Απογραφή Πληθυσμού
H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοι-

νώνει ότι άρχισε η υποβολή των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων απογραφέων για τη διενέργεια της Απο-
γραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ιδιώτες, 
δημόσιοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών (πλην της 
ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), υπάλληλοι 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δι-
καίου και υπάλληλοι Οργανισμών, ηλικίας 20 έως 
69 ετών, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατα-
ξίου Γυμνασίου. Οι απογραφείς θα απασχοληθούν 

στις εργασίες διενέργειας της Απογραφής Πλη-
θυσμού-Κατοικιών 2011, στο Απογραφικό Τμήμα 
που θα τους ανατεθεί από τους κατά τόπους Επό-
πτες Απογραφής, για το χρονικό διάστημα από 10-
24 Μαίου 2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διεύθυνση: 
http://www.statistics.gr , μέχρι τις 10 Απριλίου  
2011.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλού-
με να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Στατιστικής 
Ν. Κυκλάδων τηλ. 2281085134, 2281085129, 
2281079204. 

Από την Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κυκλάδων



Οι προσφορές ισχύουν για αγορά 3τεμ. ανά προσφορά, ανά πελάτη & ανά ημέρα.

= 2,75o 1,00€
MONO

= 2,08o 1,00€
MONO

NIKAS ΠΑΡΙΖΑ 
VALUE PACK 200GR COCA COLA 1LIT

1,75o 1,00o

ΩΜΕΓΑ ΦΑΣΟΛΙΑ
ΜΕΤΡΙΑ SPECIAL
500GR 

BUONO PASSATA
ΤΟΜΑΤΑ 500GR

1,58o 0,50o

++
=2,29o 1,00€

MONO

ΣΕΦ ΡΥΖΙ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500GR 

BONDUELLE
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 170GR

1,53o 0,76o

+

=2,55o 1,00€
MONO

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
750GR (ΓΚΙΚΑΣ)

SUPER GL ΑΥΓΑ
MEDIUM 53-63GR
10ΤΕΜ.

1,34o 1,21o

+
=2,32o 1,00€

MONO

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΑ
ΑΛΕΥΡΙ Γ. Ο. Χ. 1KG 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ
CLASSIC ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250GR

1,25o 1,07o

= 1,59o 1,00€
MONO

ΑΜΙΤΑ ΦΡΟΥΤΟΠΟΤΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΗΛΟ/
ΒΕΡΙΚΟΚΟ 1LIT

RECOR ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΚΑΚΑΟ/ΚΑΡΥΔΑ 75GR

1,29o 0,30o

= 1,30o 1,00€
MONO

FILLBAG ΣΑΚΟΥΛΑ
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ 5ΤΕΜ. 

FILLBAG 
ΣΑΚΟΥΛΑ 
ΡΟΥΧΩΝ 10ΤΕΜ.

0,65o 0,65o

+

=1,49o 1,00€
MONO

MΑΡΟΥΛΙ ΑΓΓΟΥΡΙ

0,74o 0,75o

+
=1,24o 1,00€

MONO

= 1,96o 1,00€
MONO

BERLIN ΜΠΥΡΑ 
ΚΟΥΤΙ 500ML 

0,62o 0,62o 0,98o 0,98o

+ +
PEDONE ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Νο6  Ή Νο7, 500GR

+ +

Αγοράζοντας και τα 2 προϊόντα του κάθε σετ στην ίδια απόδειξη λιανικής, αυτόματα θα γίνεται έκπτωση στο λογαριασμό σας, ώστε το άθροισμα των 2 τιμών να είναι 1€. Για αγορές μεμονωμένων τεμαχίων ισχύουν οι αρχικές τιμές.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ
800GR ΔΩΡΟ 6ΤΕΜ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5%
ΛΙΠΑΡΑ 410GR

6,90o
ΤΟ TEMAXIO

5,99o
ΤΟ TEMAXIO

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1ΤΕΜ. NESTLE ALOMA ΠΑΓΩΤΟ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 900ML ΔΩΡΟ ΚΟΡΠΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 6Χ1.5LΙT

4,55o
ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΑΛΑ 
ΠΟΛΙΤΑ  Ή ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ 1KG ΔΩΡΟ SUPER GL ΦΕΤΑ
ΣΕ ΑΛΜΗ Π.Ο.Π. 400GR

01
17

SUPER KEΡΔΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 1€ΑΓΟΡΑΣΤΕ 2 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ 1€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 07/04 ΜΕΧΡΙ 17/04/2011
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Πεζοπορία Απριλίου
Το Τμήμα Πεζοπορίας του ΧΟΝ ενημερώνει ότι το Σάβ-

βατο 9/4 θα πραγματοποιήσει πεζοπορία στη διαδρομή 
Άσπρο Χωριό (σημείο συνάντησης: Honda - Τριαντάφυλλος) 
- Άγιοι Θεόδωροι - Αγκαιριά (Δημοτικό Σχολείο). Τα μέλη θα 
συναντηθούν στις 14.00 και πρέπει να έχουν προνοήσει ν’ 
αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην αφετηρία και στο τέρμα της 
διαδρομής. Η διάρκεια της πεζοπορίας είναι περίπου 3 ώρες.

Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6938 799341.

Πρόσκληση για αναγγελία
δικαιώματος λόγω απώλειας τίτλων

Με την υπ’ αριθμό 90ΕΜ/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Σύρου, που εκδόθηκε μετά από αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΞΠΑ Α.Ε», με έδρα τον Αρχίλοχο Πάρου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, προσκα-
λείται ο κομιστής : 1. Της υπ’ αριθμό 31969289-2 επιταγής, εκδόσεως του Νικο-
λάου Καντιώτη, επί του υπ’ αριθμό 145/002310005154 λογαριασμού της ΑΛΦΑ 
Τράπεζα Α.Ε., ποσού 13.000,00 ευρώ, σε διαταγή Γεωργίου Στεφανόπουλου, 
με ημερομηνία πληρωμής την 30-6-2007, πληρωτέα εις το εν Πάρω κατάστη-
μα της ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε. 2. Της υπ’ αριθμό 31969291-4 επιταγής, εκδόσεως 
του Νικολάου Καντιώτη, επί του υπ’ αριθμό 145/002310005154 λογαριασμού 
της ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε., ποσού 19.500,00 ευρώ, σε διαταγή Γεωργίου Στεφα-
νόπουλου, με ημερομηνία πληρωμής την 30-6-2007, πληρωτέα εις το εν Πάρω 
κατάστημα της ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε., τις οποίες μεταβίβασε ο Γεώργιος Στεφανό-
πουλος στην αιτούσα, να αναγγείλει τα δικαιώματα του εντός προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσιεύσεως της παρούσας 
και εφόσον κατέχει τα ως άνω αξιόγραφα να τα καταθέσει στη γραμματεία αυτού 
του Δικαστηρίου, αλλιώς οι τίτλοι θα χάσουν την ισχύ τους. 

Πάρος, 4 Απριλίου 2011
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΦΛΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Κλιμάκωση του αγώνα
Πέρασε μια βδομάδα από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του 

λαού της Πάρου και της Αντιπάρου σχετικά με τη τραγική κατά-
σταση της δημόσιας υγείας στα νησιά μας. Από την επόμενη ημέ-
ρα με την αυθόρμητη συμμετοχή συμπατριωτών μας, αποκλεί-
στηκε η υπηρεσία είσπραξης των 5 € και όλη τη βδομάδα που μας 
πέρασε δεν εισπράχθηκε ούτε σεντς. Χαιρετίζουμε όσους με την 

παρουσία και τη συμμετοχή τους, βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό. 
Στο ίδιο διάστημα τα γεγονότα δείχνουν ότι η κατάσταση σήμερα εί-

ναι χειρότερη από πριν. Συγκεκριμένα οι πολυδιαφημισμένοι ερχομοί 
παθολόγου και παιδιάτρου δεν θα πραγματοποιηθούν. Αντίθετα δεχθή-
καμε στην Πάρο μια «περίεργη» ως προς τους σκοπούς της, επίσκεψη. 
Αναφερόμαστε στον ερχομό του διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου και 
στις επιλεκτικές του συναντήσεις. Από ότι γνωρίζουμε πάντως, δεν είπε, 
μιας και είναι στις αρμοδιότητές του, πότε θα λειτουργήσει το ακτινο-
λογικό, αφού εδώ και μια εβδομάδα είναι χαλασμένο το εμφανιστήριο.

Το είπαμε  στη συγκέντρωση και το επαναλαμβάνουμε και τώρα. 
Η ολομέτωπη επίθεση της κυβερνητικής πολιτικής  και στις δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας θα ενταθεί. Ήδη ο υπουργός Υγείας  την προηγούμενη 
εβδομάδα εξήγγειλε τη συγχώνευση και κατάργηση Νοσοκομείων στο 
όνομα της αποτελεσματικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας!!!

Αυτή η πολιτική δεν  διορθώνεται, δεν αλλάζει αλλά μόνο ανατρέ-
πεται.

Εκτιμούμε, ότι είναι απαραίτητη  η κλιμάκωση των τρόπων διεκδίκη-
σης και η παραπέρα μαζικοποίηση του αγώνα μας για δημόσιες, σύγ-
χρονες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Είναι φανερά αναγκαίο, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να αναλάβει την πρω-
τοβουλία, ώστε η Επιτροπή Αγώνα να συνεδριάσει άμεσα.

Διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ

Με λιγότερα
χρήματα

Αρκετές χιλιάδες ευρώ (περίπου 18.000), μειώνεται το 
ποσό που δαπανείται το τετράμηνο για τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ, από την επιλογή που έγινε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου –Αντιπάρου. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε από τους τρεις εργολάβους 
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό με τις προσφορές τους, η 
εταιρία με τη μεγαλύτερη έκπτωση 31%. ‘Έτσι, ενέκρινε μετά 
από διαπραγμάτευση την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Δι-
αχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου» στην 
κοινοπραξία Τσώλης Γεώργιος του Παναγιώτη και Τσώλης 
Παναγιώτης του Γεωργίου – Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλ-
λοντος Α.Ε., αντί του ποσού 47.380 χωρίς ΦΠΑ για το χρονικό 
διάστημα των τεσσάρων μηνών, έως ότου ολοκληρωθεί η 
διαδικασία του διεθνή ανοικτού λογαριασμού που έχει ήδη 
προκηρυχτεί για ένα χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Η μελέτη για το διαγωνισμό έγινε από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου.

Σεμινάριο καράτε
Με επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε και φέτος 
όπως κάθε χρόνο το 
σεμινάριο του καράτε 
από τον αρχηγό κόσμου 
Βιll March, ο οποίος 
ήρθε στο νησί μας στις 
25 Μαρτίου. Το σεμινά-
ριο ήταν τριήμερο και σε αυτό συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι 
μαθητές της σχολής  Καράτε Πάρου.

Τα μαθήματα ήταν καθημερινά, πρωί και απόγευμα. Για τις 
μαύρες ζώνες πρωί και για τις έγχρωμες το απόγευμα.  Το 
Σάββατο έδωσαν εξετάσεις για βαθμό 2ου Dαn  ο κ. Παντε-
λαίος Κων/νος και ο κ. Γαβαλάς Ιωάννης, οι οποίοι πέρασαν 
τις εξετάσεις με επιτυχία. 

Η απονομή των τίτλων έγινε από τον αρχηγό κόσμου του 
συστήματος την Κυριακη 27/3 όπου και ολοκληρώθηκε το 
σεμινάριο.

Ο κ.Βill March έφυγε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επι-
δόσεις των μαθητών της Πάρου και συνέχισε με σεμινάρια 
στην Αθήνα, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το Sensei κ. 
Εμμανουήλ Φωκιανό και τους μαθητές του, για τον επόμενο 
χρόνο.

«Η Χαρτοπαίχτρα»
Το θεατρικό σχήμα του Συλλόγου γυναικών Μάρπησσας και 
του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού θα παρουσιάσει την παράστα-
ση της κωμωδίας του Δημήτρη Ψαθά «Η χαρτοπαίχτρα» τo 
Σάββατο 9 Απριλίου και ώρα 20:30 το βράδυ στο Κοινοτικό 
Μέγαρο Λευκών. 
Η τιμή εισητηρίου είναι 8 ευρώ για τους ενήλικες και 5 ευρώ 
για τα παιδιά.

Θέατρο
στον «Αρχίλοχο»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
«Αρχίλοχος» σας  καλεί την  
Παρασκευή 8  Απριλίου και 
το Σάββατο 9 Απριλίου, στις 
9:00μ.μ., στη   Θεατρική του  
παράσταση ‘’Η μέθοδος Γκρόν-
χολμ’’ του J.Calceran με σκη-
νοθέτη τον Νίκο Συνόδη. 

«Βάγιο, Βάγιο,
τω Βαγιώ»

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση με τον τίτλο 
«Βάγιο, Βάγιο, τω Βαγιώ» ετοιμάζουν 
για το Σάββατο 16 Απριλίου (του Λα-
ζάρου) τα μέλη του Χορευτικού Ομί-
λου Νάουσας Πάρου. Πρόκειται για ένα 
μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στις παλιές 
παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας 
στην Νάουσα. Θα περιλαμβάνει λαογρα-
φική αναδρομή, θεατρικά δρώμενα, θα 
ακουστούν τα κάλαντα του Λαζάρου και 
ψαλμοί από χορωδία, ηχογραφήσεις πα-
λαιότερων ιερέων και ιεροψαλτών και 
θα γίνει προβολή παλιών φωτογραφιών. 

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Νι-
κόλαος Γαβαλάς, έφορος λαογραφίας 
του ΧΟΝ. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «ΝΗΡΕΑΣ», στις 
20.00 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Θεατρική άνοιξη 
στην Νάουσα

Η μαγει-
ρική… συνε-
χίζεται στην 
Νάουσα με την 
«Πεντανόστι-
μη. Η Θεατρική 
Ομάδα Νάου-
σας (Θ.Ο.Ν.), 
μετά τη μεγάλη 
επιτυχία των  
παραστάσεων 
του Μαρτίου, 
συνεχίζει τις παραστάσεις της κωμωδίας  
γεύσεων της Λένας Διβάνη, «η Πεντανό-
στιμη». Μια παράσταση γεμάτη γεύσεις, 
μουσική και χορό, το Σάββατο 9 και την 
Κυριακή 10 Απριλίου, στις 8:30 μ.μ. 
στην Αίθουσα της Θεατρικής Ομάδας, 
στην Νάουσα.

Δραστηριότητες
Η Ομάδα Εθελοντών Αγκαιριάς, 

προγραμμάτισε τις εξής δραστη-
ριότητες  για τον επόμενο μήνα: • 
Κυριακή 10 Απριλίου,10.30πμ, κα-
θαριότητα (ξεχορτάριασμα, μάζεμα 
σκουπιδιών) της διαδρομής από 
την οποία θα περάσει ο επιτάφιος 
κατά την περιφορά του την Μεγά-
λη Παρασκευή. Σημείο συνάντησης 
εθελοντών το πολιτιστικό κέντρο 
Αγκαιριάς.

Συνδιοργανώνουν επίσης με 
τον Πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς, 
ομιλία για την Κυριακή 10 Απρι-
λίου στις 8μμ. στην αίθουσα του 
πολιτιστικού κέντρου με θέμα: 
«οικογένεια απέναντι στα προβλή-
ματα της σύγχρονης κοινωνίας», 
με ομιλήτρια, την ψυχολόγο Μαρία 
Αλεξάνδρου. Ακολουθεί συζήτη-
ση και ανταλλαγή προβληματισμών. 
Συντονίζουν οι κ.κ. Γ. Στουγιάνος 
και Δ. Καλανδράνης.  

Αυξήσεις φωτιά 
στα εισιτήρια

Αυξήσεις- φωτιά που φτάνουν ακόμα και στο 11% και απο-
τελούν νέα ληστεία για το λαϊκό εισόδημα, επέβαλαν από 1-4-
2011,  6  μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ ακολουθούν και 
οι άλλες.

Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία είναι αρκετά για να βγάλει 
ο καθένας τα συμπεράσματά του. Από Πειραιά για Ικαρία το 
εισιτήριο οικονομικής θέσης από 45,50 που ήταν, εκτινάχθη-
κε 50,50 ευρώ, ποσοστό αύξησης 11%. Για Νάξο από 46 στα 
51 ευρώ (αύξηση 10,8%). Για Πάρο από 44,5 στα 48,5 ευρώ 
(αύξηση 9%) με το HIGH SPEED και από 30 στα 32,5 ευρώ 
(αύξηση 8,5%) με το BLUE STAR.

Την ίδια ώρα οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές στην Πανελ-
λήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) σε συμπαιγνία με τους εφο-
πλιστές υπέγραφαν τις Συλλογικές Συμβάσεις των εργαζομέ-
νων για το 2010 και το 2011 δίνοντας αυξήσεις 1,5% και 1% 
αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΠΝΟ ενημερώθηκαν για τη συμφωνία τηλεφω-
νικώς!!! 

Εκτός από τα παραπάνω προνόμια που εξασφαλίζουν οι 
εφοπλιστές, με τις «πλάτες»  της κυβέρνησης, έρχονται από 
κοντά και οι τρελές επιδοτήσεις  με την γνωστή πατέντα των 
δήθεν « άγονων γραμμών». Έτσι, την ίδια ώρα που η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει τους ναυτεργάτες σε 
καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης, δείχνοντας ξεκάθαρα 
ποιών συμφέροντα εξυπηρετεί, αυξάνει κατά 33% το ποσό 
των επιδοτήσεων που είχε αρχικά προϋπολογίσει για το 2011, 
ώστε οι εφοπλιστές από 92,8 να εισπράξουν τελικά 126 εκα-
τομμύρια ευρώ!!!

Η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος. 
Όσοι ακόμα πιστεύουν τις θεωρίες περί «νη-
σιωτικότητας», περί «μεταφορικού ισοδύναμου» 
,περί «μείωσης των κρατικών φόρων πάνω στο 
εισιτήριο» ή οτιδήποτε άλλο αιωρείται – σκόπιμα 
ή καλοπροαίρετα – στον αέρα, τρέφουν αυταπά-
τες. 

Η πραγματικότητα είναι οι συνεχείς αυξήσεις 
στις τιμές των εισιτηρίων και ο καθορισμός των 
δρομολόγιων στη λογική της μεγιστοποίησης του 
κέρδους. Αποτέλεσμα είναι το δυσβάστακτο  κόστος της μετα-
φοράς των εμπορευμάτων και των επιβατών και ταυτόχρονα 
εμπόδια στην  επισκεψιμότητα των νησιών.

Όλα αυτά την ώρα που οι  εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχο-
λούμενοι στο τουρισμό και οι μικροξενοδόχοι αγωνιούν για 
το καλοκαίρι που έρχεται με δεδομένη τη πραγματική μείωση 
των εισοδημάτων τους. 

Αυτή η πολιτική δεν φτιασιδώνεται. Δεν χωράει μερεμέτια. 
Κάθε μέρα που περνάει , γίνεται περισσότερο επικίνδυνη για 
τα λαϊκά νοικοκυριά.

Κάποιοι στο παρελθόν έδειξαν υπέρμετρη «ευαισθησία» 
στην απεργία των ναυτεργατών, ευαισθησία που δεν τη βλέ-
πουμε τώρα που τα εφοπλιστικά συμφέροντα, ρίχνουν τα 
βάρη διατήρησης της κερδοφορίας τους και στη «καμπούρα» 
νησιωτών και επισκεπτών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οι-
κονομία των νησιών μας.  

Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση χειροτερεύει. Η αντί-
δραση και ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος. Χρειάζεται οργα-
νωμένη αντεπίθεση για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής 
πολιτικής τώρα. Η απάντηση πρέπει να είναι η ενιαία δράση 
των λαϊκών στρωμάτων, των νησιωτών και των ναυτεργατών 
για τη ματαίωση των ληστρικών αυξήσεων σήμερα  και τη δη-
μιουργία των προϋποθέσεων για να γίνουν τα καράβια λαϊκή 
περιουσία στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων, αύριο.

Ο θηλασμός αυξάνει
το μέγεθος του εγκεφάλου

Όσο μεγαλύτερη χρονική περίοδο μια μητέρα θηλάζει το 
νεογέννητο παιδί της, τόσο μεγαλώνει ο εγκέφαλός του και 
τόσο αυτό αποκτά αυξημένες νοητικές δυνατότητες. Σε αυτό 
το συμπέρασμα κατέληξε μια νέα έρευνα Βρετανών επιστη-
μόνων, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι υπάρχει άμεση σχέση ανά-
μεσα στο μέγεθος του εγκεφάλου ενός θηλαστικού (συμπε-
ριλαμβανομένων των ανθρώπων) και του χρόνου θηλασμού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Ρόμπερτ 
Μπάρτον του πανεπιστημίου Ντάραμ, δήλωσαν ότι προς το 
παρόν δεν γνωρίζουν αν υπάρχει κάτι στο γάλα που βοηθά 
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψή 
τους ενισχύει τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι ο θηλασμός 
είναι η καλύτερη επιλογή για ένα μωρό.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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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

συνέχεια από σελ.1
■ Να επιδοτηθούν τα εισιτήρια τουλάχι-

στον κατά 5% για να ενισχυθεί η τουριστική 
κίνηση στα νησιά μας. 

■ Να αποφασιστούν άμεσα ρυθμίσεις σε 
σχέση με την εφαρμογή του μεταφορικού 
ισοδύναμου. 

Κλείνοντας την επιστολή τονίζει: «Η οικο-
νομία των νησιών μας δεν αντέχει άλλο την 
πολιτική αυτή, που κάνει το κόστος μεταφο-
ράς απαγορευτικό και για τους νησιώτες και 
για τους επισκέπτες ή τουρίστες. Η ανισότη-
τα στεριανής και νησιωτικής Ελλάδας, είναι 
αντισυνταγματική». 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, 
απευθυνόμενος επίσης προς τους βουλευτές 
του νομού μας, στην Περιφέρεια και στους 
Δήμους, ζητεί από όλους να συντονίσουν 
τις ενέργειές τους, ώστε να υπάρξει σύντο-
μα αποτέλεσμα, γιατί στη δύσκολη συγκυρία 
που ζούμε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια 
για να πληρώνουμε πανάκριβα μεταφορικά. 
Ήδη ο Δήμος Τήνου κινείται προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Βαρύ το… φορτίο
Η ΦτΠ, απευθύνθηκε σε επαγγελματίες 

που ασχολούνται με την μεταφορά και τον 
τουρισμό. Η κ. Κούλα Αργουδέλη, της ομώ-
νυμης μεταφορικής εταιρίας στην Πάρο, δη-
λώνει ότι τα ακριβά μεταφορικά είναι μεγάλο 
πρόβλημα. Η ίδια έχει απευθυνθεί δύο φορές 
προφορικά και εγγράφως, στο Επιμελητήριο 
Κυκλάδων, για αυτό το θέμα. Η απάντηση 
από το Επιμελητήριο κατόπιν πιέσεών της, 
ήταν ότι «δεν μπορούμε να σας απαντήσου-

με». Απευθύνθηκε και στην Εφορία Πάρου το 
περασμένο καλοκαίρι, της είπαν αόριστα πως 
θα το κοιτάξουν, αλλά έως σήμερα δεν πήρε 
καμία απάντηση. 

Η κ. Αργουδέλη επισημαίνει τη σοβαρό-
τητα αυτού του προβλήματος: «Εμείς ως 
μεταφορική εταιρία πληρώνουμε 16% στα τι-
μολόγια με όλα τα έξοδά μας και το ΦΠΑ που 
πρέπει να πάρουμε από τους πελάτες είναι 
23%. Ο πελάτης αντιδρά και με το δίκιο του. 
Όταν για παράδειγμα κοπεί στον πελάτη μια 
φορτωτική αξίας 100 ευρώ και επιβαρύνεται 
με επιπλέον 23% ΦΠΑ, του είναι δύσκολο να 
το δεχτεί. Αναγκαζόμαστε λοιπόν, να μοιρα-
ζόμαστε τη διαφορά του ΦΠΑ, αυτό όμως 
είναι εις βάρος του κέρδους της επιχείρησης. 
Σκεφτείτε, ότι σε μια φορτωτική των 1000 
ευρώ, είναι 230 ευρώ το ΦΠΑ. Είναι πολλά 
τα χρήματα και τα παράπονα των πελατών 
επίσης. Μακάρι κάτι να γίνει». 

Ποια μείωση;
Απαισιόδοξος για τη φετινή χρονιά, δη-

λώνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Πάρου – Αντιπάρου Π. Αμπατζής, πρώτον 
λόγω της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της 
οποίας είναι επιφυλακτικοί και μαζεμένοι οι 
πολίτες και δεύτερον, λόγω των ακριβών 
ναύλων προς τα νησιά. Σε ότι αφορά στη μεί-
ωση του ΦΠΑ στη διαμονή, ο κ. Αμπατζής 
τονίζει ότι δεν βοηθά. Όπως λέει, η μείωση 
αυτή από το 8% στο 6 αρχικά και σήμερα στο 
5% στη διαμονή, δεν αποδίδει, γιατί αυξήθη-
καν όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες από 13% ή 
11% που ήταν, στο 16%. Ποιο είναι το κέρδος 
λοιπόν από τη μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή, 

αναρωτιέται. Ποτά, υπηρεσίες εστιατορίου, 
ξαπλώστρες στην παραλία κ.λπ. πήγαν στο 
16% και έτσι είναι μία η άλλη. Δεν κερδίσαμε 
κάτι και επιπλέον έχουμε και τα ακριβά εισι-
τήρια που είναι πολύ σημαντικό θέμα. 

Η ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, 
ζητάει τη μείωση του ΦΠΑ και την κατάργη-
ση των κρατήσεων ή τη μείωση, υπέρ τρίτων, 
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε στη συνέχεια 
οι ακτοπλοϊκές εταιρίες να μειώσουν τους 
ναύλους. Ζητεί επίσης καλύτερη ακτοπλοϊκή 
σύνδεση με την Μύκονο λόγω αεροδρομίου, 
ώστε ένα μεγάλο πλοίο που θα δρομολογη-
θεί, να μεταφέρει τον κόσμο στην Πάρο και 
σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη με έναν ή το 
πολύ δύο σταθμούς στο δρομολόγιο. 

Ο κ. Αμπατζής, εκτιμά ότι τα δρομολόγια 
για την Πάρο δεν επαρκούν, τουλάχιστον 
σε περιόδους αιχμής. Όπως μας λέει, σή-
μερα δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Πάσχα, 
όπως δεν υπάρχουν εισιτήρια για τα Σαββα-
τοκύριακα το καλοκαίρι, γιατί τα κλείνουν οι 
έχοντες σπίτια στην Πάρο, οι οποίοι φέρνουν 
και τα προϊόντα για τη διατροφή τους από την 
Αθήνα. Άρα η Πάρος δεν επωφελείται ιδιαί-
τερα από αυτή την κατηγορία επισκεπτών, 
οι οποίοι καταλαμβάνουν τις περισσότερες 
θέσεις στα πλοία, αλλά από τους τουρίστες, 
διότι αυτοί πηγαίνουν στα ξενοδοχεία, στα 
εστιατόρια, στα μπαρ… με λίγα λόγια, κατα-
ναλώνουν.

Μεγάλη επιβάρυνση λόγω φόρων
Για το καυτό ζήτημα των ακριβών μιλήσα-

με με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εται-
ρίας Blue Star Μ. Σακέλη, ο οποίος τονίζει: 
«Τα εισιτήρια των επιβατών επιβαρύνονται 
συνολικά 29,8% και τα εισιτήρια των οχημά-
των 39,04%. Αυτό σημαίνει πως εάν το ΦΠΑ 
που είναι 13%, μειωθεί στο 6% όπως έγινε 
για τη διαμονή σε ξενοδοχεία θα μειωθεί η 
τιμή του ναύλου σημαντικά. Δεν γνωρίζω 
ποια είναι η πολιτική της κάθε εταιρίας ξε-
χωριστά, όμως σε ότι αφορά στην Blue Star, 
έχουμε δεσμευτεί και δημόσια ότι εάν μία 
κράτηση υπέρ τρίτων καταργηθεί ή μειωθεί, 

θα μειώσουμε αντίστοιχα και το εισιτήριο. 
Εάν υποθέσουμε πως ένα εισιτήριο μετ’ επι-
στροφής στοιχίζει 100 ευρώ για τους επιβά-
τες, εάν καταργηθεί ο επίναυλος που είναι 
3%, θα μειωθεί αντίστοιχα το εισιτήριο κατά 
3,39 ευρώ. Εάν μειωθεί το ΦΠΑ στο μισό, θα 
μειωθεί ο ναύλος κατά 3,6 ευρώ. Εμείς όλα 
αυτά τα θεωρούμε σαν φορολογία επί των 
ακαθάριστων εσόδων μιας εταιρίας σε πο-
σοστό που φτάνει το 40% στα οχήματα. Αυτό 
είναι υπερβολικό και τελικά αυτός ο φόρος 
μετακινείται στους επιβάτες και κάνει τόσο 
ακριβά τα εισιτήρια».

Σε ότι αφορά στο μεταφορικό ισοδύναμο, 
ο κ. Σακέλης αναφέρει: «Αυτό είναι μια θεω-
ρία. Για να περάσουμε από τη θεωρία στην 
πράξη, θα πρέπει να υπάρξει επιδότηση για 
το εισιτήριο. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι το προ-
τείνουν, συγκρίνουν τον ακριβότερο ναύλο 
της ακτοπλοΐας με τον φθηνότερο ναύλο των 
τρένων σε αντίστοιχη απόσταση. Αυτό που 
δεν υπολόγισαν όμως, είναι το εξής: Ναι μεν 
το σιδηροδρομικό εισιτήριο είναι φθηνότερο, 
αλλά επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογι-
σμός με 1 δις το χρόνο. Εάν λοιπόν, αυτό το 1 
δις το πάρει η ακτοπλοΐα, τότε όλοι οι επιβά-
τες, θα φανεί φανταστικό, αλλά έτσι είναι, θα 
ταξιδεύουν δωρεάν, οι εταιρίες δεν θα είναι 
ζημιογόνες όπως είναι σήμερα και κάθε επι-
βάτης θα παίρνει 20 ευρώ, όταν μπαίνει μέσα 
στο πλοίο» και εξηγεί: «Όταν όλες οι εταιρί-
ες συνολικά, έχουν καθαρά έσοδα από τους 
ναύλους 550 εκατομμ. ευρώ το χρόνο, εάν 
αυτό πάει στο 1 δις που στοιχίζει στον έλληνα 
φορολογούμενο η σιδηροδρομική σύνδεση, 
τότε όλοι με τα πλοία θα ταξιδεύουμε δωρε-
άν. Το θέμα είναι το εξής: Το κράτος σήμερα, 
μπορεί να επιδοτήσει το εισιτήριο της ακτο-
πλοΐας; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επι-
δοτεί. Αυτό που κάνει, είναι να επιτρέπει στα 
κράτη μέλη της να επιδοτούν. Εμείς πάντως 
είμαστε υπέρ του μεταφορικού ισοδύναμου, 
με την έννοια ότι θα μειωθεί το κόστος με-
ταφοράς και θα αυξηθεί η κίνηση. Είμαστε 
όμως σε μια κατάσταση, που δεν νομίζω ότι 
το κράτος μπορεί να βοηθήσει». 

Ανάπτυξη μόνο
με φθηνά εισιτήρια

Πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ… ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ

Επίθεση σκυλιών σε πρόβατα

Κατασπάραξαν 20 ζώα
Μεγάλη ζημιά έπαθε ένας κτηνοτρόφος στην πε-

ριοχή του Καλαμιού, από την… αδιαφορία ιδιοκτη-
τών σκύλων που τα’ αφήνουν ελεύθερα, χωρίς να 
σκέπτονται ότι μπορεί άθελά τους να βλάψουν κά-
ποιον συντοπίτη τους. 

Ο κτηνοτρόφος άφησε τα πρόβατά του σε πε-
ριοχή κοντά στη στάνη του, όταν πήγε όμως να τα 
μαζέψει τα βρήκε σε κακό χάλι. Τους είχαν επιτεθεί 
τρία μεγαλόσωμα σκυλιά - φορούσαν λουράκια, άρα 
έχουν ιδιοκτήτη- και σκότωσαν πέντε πρόβατα, ενώ 
σε άλλα 15 προκάλεσαν τόσο μεγάλες πληγές, που 
είναι βέβαιο, ότι τα περισσότερα εξ αυτών δεν θ’ 
αντέξουν. Με λίγα λόγια, αποδεκατίστηκε το κοπάδι 
του ανθρώπου και άντε να βρει το δίκιο του. Για τον 
ΕΛΓΑ δεν το συζητάμε. Θα βρει τρόπο για να του πει ότι δεν δικαιούται αποζημίωση, όπως έγινε 
σε άλλη περίπτωση στον ίδιο κτηνοτρόφο. Σκυλιά του είχαν πάρει ζώα, αλλά μόνο μικρά. Ο 
ΕΛΓΑ του είχε πει τότε πως για ν’ αποζημιωθεί, θα έπρεπε να είχαν φάει και τις μάνες! 

Δεν είναι δυνατόν όμως, ο κάθε κτηνοτρόφος να είναι έρμαιο των σκυλιών που κυκλοφο-
ρούν ελεύθερα. Αν είναι αδέσποτα, θα πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος, να τα εντοπίσει και να τα 
περιθάλψει. Αν είναι ιδιοκτητών, ας σκεφτούν ότι αφήνοντάς τα λυμένα χωρίς συνοδό μπορεί 
να βλάψουν τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βγάζουν το ψωμί τους και ζουν τις οικογένειές τους. 

Εσείς θα ανοίξετε το Πάσχα;
Πόσοι θα το µάθουν;

τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr
Αγ. Αποστόλοι, Νάουσα

Ρωτήστε µας για τα έντυπα & τους καταλόγους σας!

και  δ ιαφηµίστε  την  επιχε ίρησή σας
Εκµεταλλευτείτε τις προσφορές µας

στην Φωνή της Πάρου
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Με αφορμή την απόφαση της επιτρο-
πής αγώνα για κατάληψη του ταμείου 
του Κέντρου Υγείας, ήρθε στην Πάρο την 
περασμένη Παρασκευή ο νέος Διοικητής 
του Νοσοκομείου Σύρου Δ. Τσιργής. Συ-
ναντήθηκε και συνομίλησε με τους για-
τρούς, αλλά και με τον Δήμαρχο Χρ. Βλα-
χογιάννη και μέλη της Επιτροπής Αγώνα. 

Η ΦτΠ επικοινώνησε με τον κ. Τσιργή, 
ο οποίος μας ανέφερε ότι η επίσκεψή του 
ήταν καθαρά ενημερωτική. 

Είχατε κάποιο συγκεκριμένο λόγο 
που ήρθατε στην Πάρο;

Ήθελα να δω από κοντά τα προβλήμα-
τα και τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, 
γιατί όντως υπάρχουν πολλά προβλή-
ματα εσωτερικής λειτουργίας αυτή τη 
στιγμή, λόγω και της κατάληψης που έχει 
γίνει. 

Τα προβλήματα κ. Τσιργή, δεν εί-
ναι από την κατάληψη, υφίστανται 
έτσι κι αλλιώς. Ένα ακτινολογικό που 
δεν λειτουργεί, έρχεται ο κόσμος και 
φεύγει άπρακτος και οι γνωστές ελ-
λείψεις σε προσωπικό και αναλώσιμα.

Τα προβλήματα υπήρχαν ναι. Το Ορ-
γανόγραμμα του Κέντρου Υγείας Πάρου 
προβλέπει 15 θέσεις γιατρών και αυτή τη 
στιγμή υπηρετούν 10 γιατροί, από τους 6 
αγροτικούς που προβλέπει επίσης, υπη-
ρετούν και οι 6. Βέβαια, υπάρχουν ελ-
λείψεις στις ειδικότητες, όπως  2η θέση 
παθολογίας, παιδιατρικής, γυναικολό-
γου, ορθοπεδικού… Η πληρότητα του 
κέντρου είναι σήμερα στο 67%. Με αυτά 
τα ποσοστά, τα λίγο «μπακαλίστικα», δεν 
θέλω να δικαιολογήσω την κατάσταση.

Καλώς τα χαρακτηρίσατε έτσι, για-
τί καλά είναι τα ποσοστά, στην πρά-
ξη όμως, βγήκε ο χειμώνας χωρίς 
παιδίατρο και με ελλείψεις σε άλλες 
σημαντικές ειδικότητες συν τις ελλεί-
ψεις στο ΕΚΑΒ, ενώ δεν δέχτηκαν το 
διορισμό, ο παιδίατρος και ο γιατρός 
γενικής ιατρικής.Τί θα γίνει;

Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη 
νομοθεσία. Διότι οι γιατροί που υποβά-
λουν τα χαρτιά τους στις προκηρύξεις 
που βγάζουμε με πολύ αγώνα και πολι-
τική πίεση, έχουν το δικαίωμα να δηλώ-
σουν ταυτόχρονα τέσσερις πέντε θέσεις. 
Όταν λοιπόν ανακοινώνεται ο διορισμός 
τους, επιλέγουν ποια θέση τους εξυπη-
ρετεί. Για τις Κυκλάδες, η προσέλευση 
είναι πάντα μειωμένη. Όταν λοιπόν ανα-
κοινώνεται ο διορισμός τους και εμείς 
τους περιμένουμε, εκείνοι ήδη έχουν 
καταλάβει άλλη θέση. Έτσι, ο διαγωνι-
σμός κηρύσσεται άγονος και θα πρέπει 
να επαναπροκηρύξουμε τη θέση, με 
διαδικασία τριών – τεσσάρων μηνών, 

χωρίς να αποκλείεται ν’ αντιμετωπίσου-
με και πάλι το ίδιο πρόβλημα. Εγώ, από 
τη στιγμή που ανέλαβα, έχω ζητήσει και 
γραπτώς, αλλά και από τον υφυπουργό 
Υγείας κ. Τιμοσίδη, που ήρθε πρόσφατα 
στη Σύρο, ν’ τροποποιηθεί ο νόμος.

Και τι σας απάντησε;
Μου είπε ότι το βλέπουν στο Υπουρ-

γείο πολύ θετικά. Επίσης βλέπουν θετικά 
και το άλλο μας αίτημα για την τροπο-
ποίηση του 5 προς 1 στις αποχωρήσεις 
– συνταξιοδοτήσεις. Δηλαδή σήμερα συ-
νταξιοδοτούνται πέντε γιατροί και να έρ-
χεται ένας. Αυτό, πρέπει ν’ αλλάξει. Επί 
του πρακτέου όμως, για την Πάρο, ο Γε-
νικός γιατρός μπορεί να καλύψει την παι-
διατρική, με βάση και το νόμο, γιατί έχει 
και παιδιατρική εκπαίδευση. Καταβά-
λουμε ωστόσο, μεγάλη προσπάθεια και 
θα έχουμε έως το τέλος της εβδομάδας 
κατ’ εξαίρεση, έναν επικουρικό γιατρό 
παιδιατρικής. Έχουμε επίσης ζητήσει από 
το υπουργείο επικουρικούς γιατρούς 
και άλλων ειδικοτήτων, τους οποίους θα 
πληρώνουμε εμείς από τον ελλειμματικό 
μας προϋπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά προ-
σπαθούμε μαζί με τη ΔΥΠΕ για μια από-
σπαση από την Αθήνα για να καλύψουμε 
το κενό του παιδιάτρου. Παράλληλα προ-
σπαθούμε και για επικουρικό της παθο-
λογίας, είμαστε όμως σε δύσκολη φάση 
με το ΕΚΑΒ, όπου έχουμε δεσμεύσεις, 
αλλά δεν έχουμε υλοποιήσεις. Ζητάμε 2 
ακόμη ανθρώπους για το ΕΚΑΒ, ώστε να 
βγαίνει ένα ασφαλές πρόγραμμα βαρδι-
ών. 

Δυστυχώς, καλούμαστε να διαχει-
ριστούμε μια δύσκολη κατάσταση που 
μας ξεπερνάει. Εκτιμώ πάντως, ότι μια 
καλύτερη, αποδοτικότερη εσωτερική 
λειτουργία του Κέντρου Υγείας θα μπο-
ρούσε να δώσει λύσεις. Είναι πολύ σο-
βαρό πρόβλημα ότι δεν υπάρχει Διοικού-
σα Επιτροπή, γιατί τίθεται πλέον ζήτημα 
οργάνωσης. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί 
η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, 
ακόμη και με τους υπάρχοντες γιατρούς. 
Ασφαλώς, απ’ ότι είδα, το προσωπικό 
προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο, όμως 
οι ελλείψεις, η μη ύπαρξη διοικούσας δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια.  

Για τη νέα σαιζόν που θα έχουμε 
πολλαπλάσιο κόσμο, βλέπετε ν’ απο-
δίδουν οι προσπάθειες που καταβάλ-
λετε, ώστε να υπάρξει φως στο τού-
νελ;

Ναι, πιστεύω ότι έως τότε θα έχουν 
δρομολογηθεί κάποιες καταστάσεις, δη-
λαδή γιατροί, πλήρωμα στο ΕΚΑΒ κ.λπ.

Δ. Τσιργής - Διοικητής Νοσοκομείου Σύρου

Ήλθε, είδε και...απήλθε
Τι «χτυπά»
τον  τουρισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μει-
ώθηκαν κατά 2,3% οι διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία της Ελλάδας το 2010 σε σχέση με 
το 2009. Επιπλέον, η μείωση αφορά κύρια τη 
μειούμενη ζήτηση από τους Έλληνες και όχι 
από τους ξένους τουρίστες. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
από τον ελληνικό τουρισμό μειώθηκαν κατά 
10,8%, ενώ από τον ξένο τουρισμό αυξήθη-
καν κατά 0,8%. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλη η προπαγάνδα 
που είχε εξαπολύσει η κυβέρνηση σε αγα-
στή συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2010, ότι 
δήθεν οι απεργίες δυσφημούν τη χώρα, ότι 
διώχνουν τους τουρίστες, ότι καταστρέφουν 
τη «βαριά βιομηχανία της χώρας», δηλαδή 
τον τουρισμό, δεν είχαν καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα. Και δεν το λέμε εμείς αυτό. 
Το αποδεικνύουν τα στοιχεία τα δικά τους, οι 
δικές τους μετρήσεις. Αυτά που οι ίδιοι δη-
μοσίευσαν.

Όλα τα παραπάνω ήταν το πρόσχημα για 
τη λυσσαλέα επίθεση ενάντια στο κίνημα των 
ναυτεργατών που πάλευε για την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων του και που έπρεπε 
πάση θυσία να τσακιστεί. Με οποιοδήποτε 
τρόπο και με οποιαδήποτε επιχειρήματα. Γι΄ 
αυτό και στο τέλος ήρθε η πολιτική επιστρά-
τευση, για να φτάσει το μήνυμα και σε άλλες 
κατηγορίες εργαζομένων. Αυτή είναι η πο-
λιτική τους και έτσι δουλεύουν τα επιτελεία 
τους.

Δυστυχώς, εκείνη την περίοδο, και στο 
νησί μας υπήρξαν πολλοί που με την έκ-

δοση ανακοινώσεων 
ταυτίστηκαν με την κυ-
βερνητική προπαγάνδα 
πιστεύοντας ότι έτσι « 
εξυπηρετούν τα συμ-
φέροντα του νησιού». 
Η πραγματικότητα τους 
διαψεύδει οικτρά. Το 
ελάχιστο που οφείλουν 
είναι στο μέλλον οι ανακοινώσεις τους να εί-
ναι πιο προσεκτικές και περισσότερο αντικει-
μενικές, διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή 
και αδυσώπητη.

Το λέγαμε, το λέμε και θα το βροντοφω-
νάζουμε. Η μείωση του τουρισμού οφείλεται 
στην αντιλαϊκή λαίλαπα της κυβερνητικής 
πολιτικής. Οφείλεται στην αφαίμαξη των ει-
σοδημάτων. Στην αύξηση της φορολογίας. 
Στη μείωση μισθών και συντάξεων. Ο του-
ρισμός για την συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, από 
αναφαίρετο δικαίωμα, έγινε είδος πολυτελεί-
ας. Αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών και 
όχι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν 
και κάτι ακόμα που ο κάθε εργαζόμενος, ο 
κάθε μαζικός φορέας, ο κάθε Σύλλογος θα 
πρέπει να έχει διαρκώς στην προσοχή του: 
Τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης εξυπηρε-
τούν συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς 
και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δια-
στρεβλώνουν την αλήθεια, προκειμένου να 
χτυπήσουν τους εργαζόμενους όταν αυτοί 
οργανώνονται και κινητοποιούνται. Το « δι-
αίρει και βασίλευε» ήταν, είναι και θα είναι 
πάγια τακτική τους. Στο χέρι μας είναι να μην 
τους το επιτρέψουμε να την εφαρμόσουν. Η 
αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων είναι 
όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Είναι επιτακτική 
ανάγκη. 

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Επιστολή εμπ/κού Συλλόγου για την πλατεία 
Εκατονταπυλιανής 

Να διευκολύνονται
οι επαγγελματίες

Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Πάρου, με κοινοποίηση στο Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας  Πάρου, έστειλε ο Εμποροεπαγγελματι-
κόπς Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου για την πλατεία 
της Εκατονταπυλιανής και τον πεζόδρομο, σε σχέση 
με την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών. 

Στην επιστολή αναφέρεται: 
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντι-

πάρου στην τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιή-
θηκε την Δευτέρα 21/03/2011 συζήτησε το 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για την αίτηση των εμπόρων 
και λοιπών επιτηδευματιών που διατηρούν κατα-
στήματα στην περιοχή της  Πλατείας - Πεζόδρομου 
της Εκατονταπυλιανής Πάρου. Ο Εμποροεπαγγελ-
ματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου παρατηρεί ότι: 

Α. Το κλείσιμο της Πλατείας - Πεζόδρομου δημι-
ουργεί  και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλή-
ματα τροφοδοσίας της αγοράς στην περιοχή αυτή.

Β. Δημιουργείται ανισότητα στην λειτουργία των 
καταστημάτων στην περιοχή της Πλατείας – Πεζό-
δρομου Εκατονταπυλιανής από τα υπόλοιπα κατα-
στήματα.

Πρόταση
Α. Άνοιγμα της Πλατείας – Πεζόδρομου Εκατο-

νταπυλιανής, μ’ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, 
τις ώρες 8:30 – 10:30 πμ για την τροφοδοσία των 
καταστημάτων στην περιοχή αυτή. 

Β. Ν’αστυνομευθεί αυστηρά ο χώρος εκτός των 
ωρών της τροφοδοσίας στην Πλατεία – Πεζόδρομο 
Εκατονταπυλιανής.

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου –
Αντιπάρου κατανοεί τα προβλήματα – ελλείψεις από 
τον Δήμο και την Δημοτική Αστυνομία αλλά είναι 
υποχρεωμένοι να βρουν λύσεις ώστε να λειτουργή-
σει η αγορά της Παροικίας ομαλά και χωρίς προβλή-
ματα.

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου –
Αντιπάρου θα είναι αρωγός σε κάθε θετική προσπά-
θεια του Δήμου Πάρου που θα διασφαλίζει την ομα-
λή λειτουργία των καταστημάτων – επιτηδευματιών 
στην περιοχή της Πλατείας – Πεζόδρομου Εκατοντα-
πυλιανής.

Μετά την παρέμβαση αυτή, το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας, αποφάσισε, 
οι μπάρες να ανοίγουν μόνο για την εξυπηρέ-
τηση των επαγγελματιών, με δική τους ευθύνη.

«ΜΗ»
Μη μου τους κύκλους τάραττε 
το φως μη μου σκιάζεις
δαίμονα τρισκατάρατε
τι θες και με κοιτάζεις.
Πίσω μου άντε σατανά
φύγε μη με κολάζεις
μ’ αυτά τα κόλπα τα τρελά
τα αίματά μου βράζεις.
Μη μου θολώνεις τα νερά
άσε με στη γαλήνη,
κώλυσε η γεννήτρια
ρεύμα πολύ δεν δίνει. 
Έχω γυναίκα και παιδιά
και τα περνάω φίνα,
δεν θα με βάλεις σε μπελά
γλυκιά μου εσύ τσαχπίνα.
Κάποτε τον ποδόγυρο
κι εγώ τον κυνηγούσα,
πολλά τα μπαρουτόσκαγια
κι εύκολα ντουφεκούσα.
Τα νιάτα όμως πέρασαν
τα όμορφα εκείνα,
και δεν οπλίζει εύκολα
σαν τότε η καραμπίνα.
Άλλαξε ο κόσμος κι’ οι καιροί
τα πάνω ήρθαν κάτω,
εύκολος τώρα ο μεζές
στο γυναικείο πιάτο.
Πολύ παλιά τα θηλυκά
θέλανε παρακάλια,
τώρα που έπηξε η θάλασσα
θέλουνε παρακάλια.
Εγώ δεν είμαι παραλής
αν θες λεφτά να πάρεις,
και γούστο θα ‘χει να μου πεις
εμένα πως γουστάρεις. 
Μην κοπιάζεις την ουρά
να μου κουνάς καλή μου,
αλλού δεν ρίχνω το νερό 
όταν διψάει η αυλή μου.
Άσε λοιπόν τα πονηρά
και πες μου την αλήθεια,
βάλε το χέρι στην καρδιά
και όχι παραμύθια.
Ήρθες εδώ  μονάχη σου
να με διασκεδάσεις
ή κάποιος άλλος σ’ έστειλε
τα νεύρα μου να σπάσεις;
Ώστε άλλος σε έβαλε
για να με ρεζιλέψεις,
όμως εσύ δεν έπρεπε
αυτόν να τον πιστέψεις.
Να πεις σ’ αυτόν που σ’ έστειλε
και μου έκανες καψόνι,
ότι είναι για πνίξιμο
και άχρηστο κωθώνι. 

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης
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Εγκρίθηκαν, χωρίς καμία παρατήρηση
Προϋπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα

Γ. Λεβεντάκης:
Τώρα προχωράμε 
τα έργα

Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Αντιπάρου, λύνει τα χέρια 
της Δημοτικής αρχής, η οποία θα προχωρήσει πλέον 
στην υλοποίηση των έργων. Και επειδή η νέα σαιζόν εί-
ναι προ των πυλών, θα πραγματοποιηθούν έργα απλά 
και γρήγορα, με έμφαση στην καθαριότητα του νησιού. 

Πήρατε την πολυπόθητη έγκριση, ποιο είναι το 
επόμενο βήμα;

Εγκρίθηκαν ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρό-
γραμμα και είναι σημαντικό που δεν υπήρξε ούτε μία 
παρατήρηση, παρά το γεγονός ότι από Κοινότητα γίνα-
με Δήμος Καλλικρατικός. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που 
του έχουν εγκριθεί, ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό 
Πρόγραμμα και θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό τους συ-
νεργάτες μου. Τώρα ασφαλώς θα προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. 

Έχετε κάποια προτεραιότητα;
Ξεκινάμε κατ’ αρχήν με τα απλά πράγματα και αργό-

τερα με τα πιο σύνθετα. Δηλαδή, ξεκινάμε με τις στά-
σεις που πρέπει να τοποθετηθούν του λεωφορείου, με 
την απεντόμωση στην Ψαραλυκή, στον οικισμό και στο 
Κάστρο και διάφορες άλλες ανάγκες που αφορούν στην 
καθαριότητα. Στη συνέχεια, μετά το καλοκαίρι, θα προ-
χωρήσουμε με τη μελέτη και την εκτέλεσή της για το 
δίκτυο ύδρευσης. Αυτές τις ημέρες είναι στο νησί εκ-
πρόσωπος του  ΕΛΚΕΔΕ, πήρε δείγματα νερού προκει-
μένου να ελεγχθεί η ποιότητά του,  από 8 γεωτρήσεις, 
από τις δύο δεξαμενές και από δύο – τρία σπίτια του 
οικισμού. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις και θα αντιμε-
τωπίσουμε το πρόβλημα αν υπάρχει. 

Με την ανακύκλωση; 
Η ανακύκλωση είναι προβληματική, έχουμε προ-

γραμματίσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ακόμη 
ώριμο ως θέμα. 

Εκείνο που προσπαθούμε τώρα, είναι η επίλυση του 
ζητήματος του σπηλαίου, για να λειτουργήσει αυτή τη 
σαιζόν το κυλικείο. Είμαστε σε επαφή με τους ιδιοκτή-
τες και επιδιώκουμε να βρούμε κοινή λύση, γιατί όπως 
γνωρίζετε η προηγούμενη επιχείρηση που είχε γίνει 
μεταξύ Κοινότητας και του ιδιώτη, δεν ισχύει πλέον. 
Επιβεβαιωθήκαμε για όσα καταγγέλλαμε τότε και τώρα  
προσπαθούμε να βρούμε λύση Δήμος και ιδιώτες, γιατί 
δεν επιθυμούμε κόντρες που θ’ αποβούν εις βάρος του 
νησιού. 

Υπάρχει ελπίδα δηλαδή να λειτουργήσει το Κυ-
λικείο;

Όχι απλώς ελπίδα. Το κυλικείο θα λειτουργήσει με 
οποιοδήποτε πολιτικό ή όχι κόστος. Καλό θα είναι όμως 
να βρεθεί συναινετική λύση. 

Για το θέμα με ιδιοκτήτες οικοπέδων που έκλει-

ναν την πρόσβαση στη θάλασσα;
Έχουμε ήδη πάρει απόφαση ν’ ανοίξουμε δυο δρό-

μους προς τις παραλίες εκεί όπου η συνεργασία και οι 
διαβουλεύσεις με τους ιδιώτες μας το επέτρεψαν και 
αυτή θα είναι η τακτική της νέας δημοτικής αρχής. Δη-
λαδή η τακτική μας είναι, όχι απαλλοτριώσεις, όχι κα-
ταγγελίες κ.λπ., αλλά συνεννόηση. Έτσι, σε πρώτη φάση 
θα ανοιχτούν δρόμοι στην περιοχή λίγο πριν το Απάτημα 
και σε κτήμα ιδιώτη, του κ. Τριαντάφυλλου, που έχει το 
φούρνο, ο οποίος μας επέτρεψε να περάσουμε μέσα 
από την ιδιοκτησία του και ν’ ανοίξουμε δρόμο. 

Απουσιάζατε από δύο σημαντικές εκθέσεις, της 
Γερμανίας και της Γαλλίας. Πως θα προβληθεί το 
νησί;

Στις δύο αυτές εκθέσεις, που πράγματι ήταν πολύ 
σημαντικές, δεν ήταν δυνατόν να συμμετέχουμε γιατί 
δεν βρήκαμε ούτε ένα έντυπο και φυσικά δεν προλα-
βαίναμε να σχεδιάσουμε, να πάρουμε προσφορές και 
να εκτυπώσουμε. Μετά όμως, από προσωπικές επαφές 
που είχα με το σύλλογο φουσκωτών στον Πειραιά, θα 
έρθουν στην Αντίπαρο  για το τριήμερο της Πρωτομα-
γιάς περίπου 50  φουσκωτά με 150 άτομα, που θα συνο-
δεύονται από την εκπομπή της ΝΕΤ «Μένουμε Ελλάδα» 
το τηλεοπτικό κανάλι ΑΛΦΑ και από δημοσιογράφους 
των εφημερίδων «Καθημερινή και «Εθνος».  Είναι μια 
καλή προβολή, για το νησί μας. Θα οργανώσουμε ένα 
μικρό πανηγύρι με παραδοσιακούς χορούς, τσαμπού-
νες και θα γίνει ξενάγηση από το Δήμο στο Δεσποτικό 
και στο Σπήλαιο. 

Να σας πω επίσης, ότι σε καλό δρόμο είναι και η 
ίδρυση των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Έχουμε πάρει 
απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για την προώθη-
ση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης, 
που έχει κλείσει, γιατί η προηγούμενη Κοινοτική αρχή 
δεν την είχε μετατρέψει σε κοινωφελή, προχωράμε 
στην ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Αντιπάρου (ΔΕΥΑΑ) και του Οργανισμού 
Λειτουργίας του Δήμου.  Στην επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, θα πάρουμε απόφαση για την 
ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

Θέλω να κλείσω με κάτι που το θεωρώ πολύ 
σημαντικό για την ενότητα στον τόπο μας. Ο συν-
δυασμός «Μένουμε Αντίπαρο», πρέπει ν’ αλλάξει 
μυαλό και να βοηθήσει το Δήμο, αλλά και να συμ-
βάλει στην ενότητα των Αντιπαριωτών, γιατί μόνο 
όλοι μαζί θα καταφέρουμε ν’ αλλάξουμε το νησί. 
Όταν δεν υπάρχει πνεύμα σύμπνοιας τίποτα δεν 
μπορεί να γίνει. Τη διχόνοια την έχουμε ζήσει και 
έχει κοστίσει σε όλους μας. 

Μάχιμος Αντιναύαρχος ο Παριανός Γ. Σκιαδάς

«Είναι προνόμιο
να ζεις στην Πάρο»

Γιώργος Σκιαδάς Αντιναύ-
αρχος μάχιμος. Πρόσφατα 
πήρε το αξίωμα και όπως δη-
λώνει, είναι μεγάλη ευθύνη, 
αν ληφθεί υπόψη, ότι το ναυ-
τικό έχει τρεις μάχιμους Αντι-
ναυάρχους. Ένας είναι ο αρχη-
γός Ναυτικού, ένας ο αρχηγός 
Στόλου και ο τρίτος τοποθετεί-
ται στο ΓΕΕΘΑ, ως επιτελάρ-
χης. Αξίωμα το οποίο φέρει ο 
κ. Σκιαδάς, ο οποίος έχει στο εξής την ευθύνη για την 
επιτελική εργασία του ΓΕΕΘΑ. Ένα πολύ σημαντικό πό-
στο, γιατί έχει να κάνει, όχι μόνο με τη διοικητική, αλλά 
και την επιχειρησιακή διαδικασία. 

Ο κ. Σκιαδάς, ξεκίνησε την καριέρα του στο Ναυτικό 
με το βαθμό του Σημαιοφόρου το 1978 και ήταν πάντα 
μάχιμος. Από το 1978 έως το 1994 βρισκόταν ανελλι-
πώς στα καράβια. Δεν έλλειψε ούτε μία ημέρα. Διετέ-
λεσε επίσης, διοικητής σε μοίρα κανονιοφόρων και Κυ-
βερνήτης σε Φρεγάτα. Συμμετείχε σε ασκήσεις, όμως 
ευτυχώς δεν αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις.  

Για την ένταση στη Μεσόγειο, εκτιμά ότι δεν έχουμε 
λόγο ν’ ανησυχούμε.

Σε ότι αφορά τη σχέση του με την Πάρο, τονίζει ότι 
είναι Παριανός στην καταγωγή και αγαπά πολύ το νησί. 
έζησε, όπως λέει, σε μια οικογένεια που ο πατέρας ήταν 
εσωτερικός μετανάστης. Δεν δέχτηκε ποτέ ότι είχε φύ-
γει από την Πάρο, οπότε από μικρά παιδιά, πάντα ζού-
σανε με την Πάρο στο σπίτι τους. Είχανε μεγάλη επαφή 
και νοιώθουνε Παριανοί. Τα τρία του αδέλφια και ο πα-
τέρας του ζουν στην Πάρο και δεν αποκλείεται , εφόσον 
αρέσει και σε όλη την οκοιγένειά του το νησί, να κατοι-
κήσει μόνιμα, αφού όπως λέει, «η Πάρος πλέον είναι 
προνόμιο». 

1η Διεθνής καλοκαιρινή 
Ακαδημία Jazz 
στην Πάρο

Από 07 έως 
13/07/ 2011 θα 
πραγματοποι-
ηθεί στις πανέ-
μορφες Λεύκες 
της  Πάρου, η 
πρώτη διεθνής  
κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ή 
ακαδημία Jazz, 
η  οποία πλαι-
σιώνεται από 
μια εξαιρετική 
ομάδα έμπει-

ρων διεθνών δασκάλων και καλλιτεχνών και στοχεύει 
να προσελκύσει μαθητές από όλο τον  κόσμο. 

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες εντατικής Jazz 
διδασκαλίας και απευθύνεται σε μουσικούς και τραγου-
διστές που διαθέτουν ήδη κάποια εμπειρία στο συγκε-
κριμένο είδος μουσικής και θέλουν να εκβαθύνουν τις 
μουσικές τους γνώσεις, την τεχνική τους κατάρτιση και 
τις δεξιότητές τους σε μουσικά σύνολα  υπό την καθο-
δήγηση ειδικευμένων δασκάλων  του Εθνικού Ωδείου 
Παρισιού (CRR). 

Το καθημερινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σεμινά-
ρια στη χρήση μουσικών οργάνων  (μπάσο, σαξόφωνο, 
πιάνο, ντραμς ), όπως και φωνητικά μαθήματα, τη συ-
γκρότηση μουσικών συνόλων και συνεδρίες αυτοσχε-
διασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβά-
λουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής επισκεπτόμενοι 
την  ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.parosjazzacademy.
com ,  όπου θα βρουν πληροφορίες σχετικά με τo κό-
στος συμμετοχής .

Η υπεύθυνη της ακαδημίας είναι η κυρία Αθη-
νά Περαντινού  - Perantinos Travel & Tourism www.
perantinostravel.gr, e-mail: athenaperantinou@g.mail.
com, ενώ τη γενική εποπτεία του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος έχει ο κύριος Marc Buronfosse μουσικός,  
καθηγητής κοντραμπάσου  του Εθνικού Ωδείου Παρι-
σιού (CRR).

Πεθαίνουν τα δελφίνια
Δυστυχώς, δεν άντεξε την ταλαιπωρία το πανέμορφο δελφίνι που ξεβράστηκε την Δευτέρα το πρωί στην πα-

ραλία Τσουκαλιών και λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες λιμενικών, ιδιωτών και του κτηνιάτρου κ. Λά-
μπρου, άφησε την τελευταία του πνοή. Η ειδικός με την οποία επικοινωνούσε τηλεφωνικά ο κ. Λάμπρου, είχε 
εκτιμήσει ότι δεν θ’ αντέξει γιατί είχε προσβληθεί από ίωση, όπως και άλλα δελφίνια (περίπου 7), της ίδιας ράτσας 
Grambous grizeos, τα οποία έχουν ξεβραστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, τις τελευταίες δέκα ημέρες. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN         

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΥΡΓΑΚΙ,  πωλού-
νται δύο οικίες 80 και 180τμ εξ’ 
αδιαιρέτου έχοντας οροφοδιαμε-
ρίσματα από μία γκαρσονιέρα ένα 
δυάρι και η μία και υπόγειο. Τηλ.: 
210 8041920. 

ΔΡΥΟΣ  κουκλίστικη μονοκατοικία  
65τμ. με 2 Υ/Δ σε 250τμ. οικόπεδο 
εντός οικισμού, επίσης διαμέρισμα 
55τμ. ισόγειο με θέα θάλασσα. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 22840 22070 
, 210  6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  κατάστημα μεγάλης 
προβολής  400τμ. (200τμ. ισόγει-
ο ενιαίο και 200τμ. ημιυπόγειο με 
ράμπα )   ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 
22840 22070 - 210  6229589, 
6972700100 www.aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, πωλείται μεζονέτα 150m2 , 
100 μέτρα από τη κεντρική παραλία. 
Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, υπό-
γειο γκαράζ και αποθήκη 100m2. 
Τηλ.: 6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται εμπορικό 
κατάστημα 70τ.μ. λόγω συνταξιο-
δότησης. Διαθέτει εμπόρευμα από 
χρώματα, εργαλεία, αντλίες και ε-
νεργειακά προϊόντα. Τηλ.: 22840 
23810, 22840 24370, 6979577109.

ΚΩΣΤΟΣ, πλησίον πλατείας, πω-
λείται ισόγεια οικία 50τ.μ. με 
κεντρική θέρμανση. Τιμή: 70.000€. 
Τηλ.: 6932837538. Κος Στέλιος. 

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

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.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται τριάρι.Τηλ: 
22840 53098, 6941621040

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.

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, σκε-

παστή βεράντα, 
καλοριφέρ, με-
γάλες βεράντες 
με πέργολες, 
κήπος περιφραγ-
μένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. www.
p a r o s h o m e s .
livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται κτίριο και 
επιχείρηση ε-
ν ο ι κ ι α ζό μ ε ν ω ν 
δωματίων, πλή-

ρως εξοπλισμένα και ανακαινισμένα. 
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

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                 

ΝΑΟΥΣΑ επί του δρόμου Νάουσας 
– Μάρπησσας  οικόπεδο 32.000τμ 
(2 συμβόλαια) επίσης άλλο γωνιακό 
12.000τμ ( κατάλληλα  για επαγγελ-
ματικά )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               

ΦΙΛΙΖΙ  εκπληκτική μεζονέτα  95τμ 
2 υ/δ σε οικόπεδο με κήπο και πισί-
να, δίπλα από την παραλία, επίσης 
μονοκατοικία 80τμ με πισίνα ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ      Τηλ.  22840 22070, 
210  6229589, 6972 700 100 www.
aiare.gr

ΚΩΣΤΟΣ, πλησίον πλατείας, ε-
νοικιάζεται ισόγεια οικία 50τ.μ. με 
κεντρική θέρμανση. Τιμή: 300€. 
Τηλ.: 6932837538. Κος Στέλιος. 

ΛΟΓΑΡΑΣ  κουκλίστικο διαμερισμα-
τάκι  60τμ επιπλωμένο με κλιματισμό  
και καταπληκτική θέα θάλασσα, επί-
σης άλλο 40τμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοι-
κιάζεται οικία 120τ.μ. με κουζίνα, 
σαλόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 wc και 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 6936670555.

ΛΕΥΚΕΣ – ΑΠΑΤΙ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα 65τ.μ. στον κεντρικό δρόμο 
Λευκών – Παροικίας. Τηλ.: 22840 
43053, 6955191300.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα πλησίον ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 
6938472141, 6947254131. 

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

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                              
- ΖΗΤΗΣΗ                  

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

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        

ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ζητείται 
για καφετέρια στη Νάουσα από Μάιο 
έως τέλος σεζόν. Τηλ.: 6973496446.

ΚΥΡΙΑ 30-45 ΕΤΩΝ, ζητείται από 
Boutique ξενοδοχείο στην Νάουσα 
για Reception. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και επιθυμητή Γαλλικών 
Τηλ.: 6948784099.

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.

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ πωλείται που είναι στο 
ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ, μοντέλο του 2004’. 
Τηλ.: 6973879393.

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full 
extra, πωλείται σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.: 6973061083, 22840 41743.

ΤΡΕΧΑΝΤΙΡΙ, 7,10 με μηχανή 
LISTER 30 HP. Τιμή: 2.800€. Τηλ.: 
22840 28129, 6974394887.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΣ, πωλείται. Φούρνος γκαζιού, 
φριτέζες διπλές γκαζιού και ηλε-
κτρικές, κοτοπουλιέρα γκαζιού, 
φούρνος πίτσας ηλεκτρικός, 
βιτρίνα γλυκών στρογγυλή, παγω-
τομηχανή, 6 καναπεδάκια 2θέσια. 
Τηλ.: 6980677627. 

BMW 318i πω-
λείται, 1800cc, 
μοντέλο 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 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.

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.

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

ΤΩΡΑ

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
°çïòÀ ¦áòïéëÝá÷
ôèì: 22840 21400
www.dunlopillo.gr
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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

Α' ΚΑΤΗΓ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-17η ΑΓ/ΣΤΙΚΗ
Μαρπησσαϊκός Αστέρας Κορθίου 3-0
Παμμηλιακός ΑΜΕΣ Νηρέας 2-0
Α.Ο.Πάρου Α.Σ.Ιου αναβ.
Ανδριακός Πανθηραϊκός 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓ.
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
Πανναξιακός 15 41 48-8
Πανθηραϊκός 16 38 45-18
Α.Ο.Πάρου 14 24 24-13
Ανδριακός 15 24 27-19
Παμμηλιακός 15 19 21-21
Μαρπησσαϊκός 15 18 24-30
ΑΜΕΣ Νηρέας 15 17 16-29
Α.Σ.Ιου 14 7 20-42
Αστέρας Κορθίου 15 0 0-45

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Αστέρας Κορθίου ΑΜΕΣ Νηρέας
Α.Ο.Πάρου Ανδριακός
Πανναξιακός Παμμηλιακός
Α.Σ.Ιου Μαρπησσαϊκός

Νέα ήττα για τον Νηρέα 

Και τυπικά
πρωταθλητής
ο Πανναξιακός

Για ακόμα μια Κυριακή ο Νηρέας ηττήθηκε, αυτή 
την φορά από τον Παμμηλιακό στην Μήλο και αν δεν 
παρθούν ριζικές αποφάσεις, όχι μόνο από την πλευρά 
του Νηρέα, για όλους μιλάμε, το μέλλον θα είναι πολύ 
δύσκολο .

Νηρέας
Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε κάθε Κυ-

ριακή. Μπορεί το πρωτάθλημα φέτος να έχει τελειώ-
σει, αλλά οι μεγάλες αδυναμίες φαίνονται και μάλιστα 
πολύ. Ο Νηρέας για ένα ακόμη παιχνίδι εμφανίστηκε 
νωθρός. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο καθ ΄ όλη τη 
διάρκεια και η ομάδα της Μήλου ευτύχισε να προη-
γηθεί στο 30΄ σε μια ξαφνική αντεπίθεση με σκόρερ 
τον Πετσίνη . Ο Παμμηλιακός μετά το γκολ είχε τον έλεγχο και έχασε δυο καλές ευκαιρίες να 
διπλασιάσει το σκορ και έτσι οι δυο ομάδες οδηγηθήκαν στα αποδυτήρια στο 1-0.  

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (περίπου 22¨50 ώρα Champions League για πρώτη 
φορά στα χρονικά), δεν καταγράψαμε καμία ουσιαστική φάση και έπρεπε να φτάσουμε στο 75΄ 
για ν’ απειλήσει η ομάδα μας, αλλά το σουτ του Μπιρμπίλη κατέληξε στο δοκάρι, για να φτάσουμε 
στο 88΄της συνάντησης όπου ο Παμμηλιακός κέρδισε πέναλτι για να το εκτελέσει ο Τσιριγωτα-
κης και να κάνει το 2-0. 

Σύνθεση: Παπαδάκης, Σακαρίδης, Τριπολιτσιώτης, Δελημπαλταδάκης, Τέτλα, Μπαρμπαρή-
γος, Ρούσσος, Σουλίδης, Χάτζια, Μπιρμπίλης, Βεντουρής. 

Ήττα για τον Μαρπησσαϊκό
Σε αγώνα, που ήταν και ο τελευταίος για το ανδρικό τμήμα του Μαρ-

πησσαϊκού, η ομάδα της Πάρου έχασε από τον Άρη Σύρου στο κλειστό 
γυμναστήριο Σύρου την Κυριακή 3 Απριλίου με σκορ 82-28. Για άλλη μια 
φορά με τους εφήβους η ομάδα του Μαρπησσαϊκού προσπάθησε, αλλά η 
Σύρος πολύ καλύτερη πήρε το ροζ φύλλο αγώνα εύκολα. 

Από την Σύρο πολύ καλοί  οι: Χαλκιόπουλος, Τρέντσιος και Δάσκος. Από 
τον Μαρπησσαϊκό: Κορτιάνος, Αλιφιέρης και ο μικρός Σκιαδάς.

Δεκάλεπτα: 19-02/15-07/28-07/20-12. 
Άρης Σύρου: (Μανανάς) Συριανός 7, Βασιλειάδης, Χαλκιόπουλος 24, 

Ψιλλόπουλος 6, Παρμασίδης 8, Τρέντσιος 12, Δάσκος 17, Κύρκος, Ζαφει-
ριάδης 2, Ελευθεράκος 2, Γεωργίκος 4, Αγγελόπουλος.

Μαρπησσαϊκός: (Μουρογιάννης) Κόττης, Σκιαδάς 8, Αλιφιέρης 4, Χε-
ρουβείμ 2, Κορτιάνος 6, Γαβαλάς 4, Κουνής, Δαβερώνας, Πιτταράς, Κολο-
βός 4, Καραγκούνης. 

Δύσκολη χρονιά
Ο προπονητής του Μαρπησσαϊκού Μουρογιάννης Βαγγέλης δήλω-

σε: «Από την αρχή της χρονιάς ξέραμε ότι φέτος θα ήταν μια δύσκολη 
χρονιά για το ανδρικό τμήμα, αφού όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο 
πρωτάθλημα είχαν ενισχυθεί πάρα πολύ με παίκτες που έχουν παίξει σε 
ανώτερες κατηγορίες και ο πήχης είχε ανέβει αυτόματα πάρα πολύ. Εμείς 
παρόλα αυτά, δώσαμε βάση στα μικρά παιδιά του εφηβικού και παιδικού 
και τα... ρίξαμε κατευθείαν στα «βαθιά».  Νομίζουμε, ότι μόνο καλό τους 
κάναμε, αφού ποτέ δεν ζητήσαμε από αυτά τα παιδιά να κυνηγήσουν τις 
νίκες, παρά μόνο ν' αποδίδουν, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, αποκο-
μίζοντας εμπειρίες και παραστάσεις μέσα από τα παιχνίδια και να χαίρονται 
το παιχνίδι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.

»Ευχαριστώ και τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες μου, οι οποίοι 
όσες φορές μπόρεσαν, λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρε-
ώσεων, βοήθησαν το σύλλογο και ακλούθησαν την ομάδα πάντοτε μακριά 
από το νησί μας, αφού όλα τα παιχνίδια είναι στα άλλα νησιά που έχουν 
κλειστό γυμναστήριο.

»Επίσης, θα ήθελα να τονίσω στους γονείς, ότι το μπάσκετ, ένα άθλημα 
γρήγορο, συναρπαστικό, με εναλλαγές στο σκορ, δίνει τη χαρά στο παιδί 
μέσα από ένα ομαδικό παιχνίδι να μάθει να επικοινωνεί με τους άλλους, 
να μάθει τον εαυτό του και να ανακαλύψει τις αντοχές τους. Προτρέψτε τα 
λοιπόν να ασχοληθούν με ένα άθλημα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία 
του Έλληνα και μας έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε παγκόσμιο επίπεδο».

Καλή η εμφάνιση των αθλητών του ΝΟΑ
Ο  Ναυτικός Όμιλος  Αντιπάρου συμμετείχε με 

αποστολή  9  αθλητών  στο  Περιφερειακό  Πρω-
τάθλημα  Αθηνών  και  Νήσων  Αιγαίου  Οptimist  
2011, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στον όρμο 
της Βούλας από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο 
Βούλας και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
από 25 έως 27 Μαρτίου.

Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, με 
242 αθλητές από 35 Ομίλους της  Αθήνας 
και των νησιών του Αιγαίου. Ο ανταγωνι-
σμός ήταν πολύ έντονος ανάμεσα στους 
μικρούς οπτιμιστές, οι οποίοι πάλεψαν 
για μια θέση στην προεθνική ομάδα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μικροί 
ιστιοπλόοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. 

1.Τα Αγόρια και τα Κορίτσια της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου. 2.Τα Κορίτσια της Πε-
ριφέρειας Αθηνών. 3.Τα Αγόρια της Περιφέρειας Αθηνών.

Στην περιφέρεια νήσων Αιγαίου αγωνίστηκαν  67  αθλητές και αθλήτριες. Οι θέσεις 
που κατέλαβαν οι αθλητές του ομίλου μας είναι: Μπούμπας   Γιάννης  4ος  στα 
αγόρια. Τριανταφύλλου  Αντωνία  6η  στα  κορίτσια. Τριανταφύλλου  Άρτεμις  
12η  στα  κορίτσια Μπούμπας   Σπύρος  12ος στα  αγόρια. Δανιηλίδης  Γιάννης  
15ος  στα αγόρια. Φαρούπος  Ι.  Δημήτρης  18ος  στα αγόρια. Φαρούπος  Πέ-
τρος   28ος στα  αγόρια. Φαρούπος  Α.  Δημήτρης  29ος  στα  αγόρια. Απόκοτος  
Νίκος  39ος  στα  αγόρια. 

Με τα αποτελέσματα αυτά έγινε αισθητή η παρουσία του ομίλου Αντιπάρου,  για τον 
οποίο ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας κάνει ειδική αναφορά στο δελτίο τύπου 
που εξέδωσε για τους αγώνες. Αναφέρει συγκεκριμένα: «…επίσης  καλές εμφανίσεις 
από τα  κυκλαδονήσια, έκαναν ο Ν.Ο. Άνδρου και ο Ν.Ο. Αντιπάρου με 3 αθλητές ο κα-
θένας τους στην εικοσάδα της γενικής…».

Το  Δ.Σ. του  ομίλου εκφράζει τα συγχαρητήρια του, στο Ν.Ο. Πάρου που 
κυριολεκτικά μονοπώλησε τις πρώτες θέσεις στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου.
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ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ

Παραλία Αλυκής

τηλ: 22840 92217

κιν: 6930.900.903

Θηλυκότητα σηµαίνει...

συνέχεια από σελ.1

Σε κάθε περίπτωση λειτουργούν με ιδιοτέλεια και 
απώτερο συμφέρον.  Ατυχώς όπως φαίνεται οι συντά-
κτες του Δελτίου Τύπου «Μένουμε Αντίπαρο» έχουν 
απώλεια μνήμης.  Ή καλύτερα, καθόλου μνήμη.

Αξίζει να τους θυμίσουμε, αλλά και να ενημερώ-
σουμε  τους συμπολίτες μας, ότι με δική μας στήριξη 
συμμετείχε εκπρόσωπος του συνδυασμού «Μένουμε 
Αντίπαρο» στο Δ. Σ. του Λιμενικού Ταμείου Πάρου 
Αντιπάρου.  Με δική μας στήριξη συμμετέχουν στο 
Δ.Σ. της Κοινοτικής Επιχείρησης, στις σχολικές και άλ-
λες επιτροπές.  

Αξίζει να τους θυμίσουμε, ότι με δική μας πρωτο-
βουλία προχωρήσαμε στην αναβάθμιση λειτουργίας 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλάζοντας   τον τόπο και 
τον χρόνο συνεδριάσεων, δίνοντας έτσι την ευχέρεια 
στους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά στις 
συνεδριάσεις του, με δικαίωμα λόγου και υποβολής 
προτάσεων. 

Αξίζει να εκφράσουμε την απορία μας, γιατί στο Δελ-
τίο Τύπου δεν αναφέρεται η προφορική  διαπίστωσή 
τους ότι παρά την έλλειψη πόρων, υποδομών, με μία 
Κοινότητα όπου η Διοικητική και Οικονομική διαχείρι-
σή της θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, καταφέραμε να 
ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις του Καλλικρα-
τικού μας Δήμου,  συντάσσοντας και υποβάλλοντας 
πρώτοι ένα ρεαλιστικό Τεχνικό Πρόγραμμα και έναν 
άψογο Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα  παρέχουμε,  
από την πρώτη μέρα, υπηρεσίες καθαριότητας, που 
άλλαξαν την εικόνα του νησιού διασφαλίζοντας την 
υγιεινή των συμπολιτών μας .      

Αξίζει να αναφέρουμε στην ασθενή τους μνήμη ότι 
η απεντόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των υδά-
τινων πηγών του νησιού μας αποτέλεσαν μία από τις 
προτεραιότητες μας.   Υλοποιήσαμε και αναθέσαμε τον 
έλεγχο των υδάτινων πηγών.   Ενώ για την απεντό-
μωση γνωρίζουν ότι δεν γίνεται κατά την περίοδο των 
βροχών.      

Δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του συνδυασμού  
«Μένουμε Αντίπαρο» ότι μετά από απουσία ετών η 

Αντίπαρος, διά των εκπροσώπων 
της , διασφάλισε από το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Λιμενικό Ταμείο, έργα 
για το νησί μας, ύψους  375.000,00€.  
Στο Συμβούλιο αυτό παρευρέθηκε 

και ο κ. Σφαλαγκάκος. Αλλά όπως πάντα κατά τη συ-
νηθισμένη τους τακτική, λησμονούν να το αναφέρουν.     

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι 
η κριτική τους είναι κακοπροαίρετη και αποσκοπεί σε 
προσωπικό όφελος.

Οι πράξεις και οι ενέργειές τους μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι δεν ενδιαφέρονται για τα πραγματικά 
προβλήματα του τόπου μας παρά μόνο για τη δημι-
ουργία εντυπώσεων με απώτερο στόχο τη προβολή 
τους.    

Με το Δελτίο Τύπου που έχουν εκδώσει προσβά-
λουν το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επί-
σης τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τη 
νοημοσύνη τους.

Προσπαθούν με ενέργειες παραπληροφόρησης 
να επιβάλουν την άποψη τους ερμηνεύοντας κατά το 
συμφέρον τους άρθρα και αποφάσεις ενώ παράλληλα 
καταστρατηγούν δημοκρατικές διαδικασίες και δικαι-
ώματα. 

Στη τακτική  αυτή δεν θα συμμαχήσουμε.   Είμαστε 
θεσμικά και ιδεολογικά αντίθετοι.   Εμείς  δεν εκπρο-
σωπούμε το 13% του εκλογικού αποτελέσματος που 
επικολλούνται ότι τους εξέλεξε.   

Εκπροσωπούμε και εργαζόμαστε για το 100% των 
κατοίκων του τόπου μας.   Δεν διαχωρίζουμε τους συ-
μπολίτες μας σε ομάδες. Σε αντίθεση με το συνδυασμό  
«Μένουμε Αντίπαρο», που συνεχώς επικαλείται το πο-
σοστό και τους πολίτες που εκπροσωπεί. 

Τόσο εγώ ως Δήμαρχος όσο και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι του συνδυασμού μας, έχουμε ρητή εντολή να 
πάμε το νησί μας μπροστά, με κοινή προσπάθεια και 
συλλογική δουλειά.  

Δεν  ανήκουμε σε άλλη κατηγορία πολιτών.  Δεν εί-
μαστε κάτι διαφορετικό όπως νομίζουν κάποιοι για το 
εαυτό τους.  Είμαστε κομμάτι αυτού το τόπου.  Είμαστε 
περήφανοι γι’ αυτό.  Οι πολίτες του τόπου μας θα μας 
κρίνουν από τα έργα, τις πράξεις, αλλά κυρίως από τη 
συμπεριφορά και το ήθος μας. 

Γ. Λεβεντάκης - Δήμαρχος  Αντιπάρου

«Υποκριτική συμπεριφορά»

Θέμα... εκ του μη όντος
Να υπενθυμίσουμε, ότι σε δελτίο Τύπου η Παράταξη 

«Μένουμε Αντίπαρο», ανέφερε ότι «…ο δήμαρχος υπέπεσε 
στο σοβαρότερο μέχρι σήμερα ολίσθημα: στη σημαντικό-
τερη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος  
θεώρησε περιττό να ενημερώσει το δημοτικό σύμβουλο 
και εκπρόσωπο του συνδυασμού μας κ. Σφαλαγκάκο για 
τη χτεσινή συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να μην παρευρεθεί 
ούτε ο ίδιος ούτε κάποιο από τα μέλη του «Μένουμε Αντί-
παρο». 

Η παράταξη κάνει λόγο για απαξίωση του εκπροσώ-
που της και υπενθυμίζει ότι «ο κ. Σφαλαγκάκος πέρα από 
δημοτικός σύμβουλος φέρει και ένα θεσμικό ρόλο: είναι ο 
μοναδικός εκλεγμένος εκπρόσωπος μιας παράταξης που 
έλαβε το 13% των ψήφων στην τοπική κοινωνία, επομένως 

αντιπροσωπεύει με την παρουσία του 114 πολίτες, που με 
την ψήφο τους απαίτησαν ένα νέο ύφος εξουσίας και δια-
κυβέρνησης. Παράλληλα, αποτελεί το πρώτο αναπληρωμα-
τικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής» και  «δεν νοείται, 
να μην ενημερώνεται για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, στις οποίες διακυβεύονται σοβαρότατα θέματα 
και σεβαστά οικονομικά ποσά».

Η παράταξη τονίζει τέλος, ότι αναμένει «τις διορθωτικές 
κινήσεις του δημάρχου και απαιτεί  την επανασύγκληση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την ίδια ακριβώς θεματολογία 
και τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία».

Ανταπαντώντας δε στον Δήμαρχο, χαρακτηρίζει το δελ-
τίο Τύπου που εξέδωσε ως απαράδεκτο, κάνει λόγο για  
προσωπικές επιθέσεις εναντίον μελών του Συνδυασμού 
«Μένουμε Αντίπαρο» και τονίζει, ότι αναμένουν την επόμε-
νη πρόσκλησή του. 

Ανοιχτή Επιστολή για το αρχαίο Νεκροταφείο

"Κάντε κάτι"

Ανοιχτή Επιστολή προς το Δήμαρχο Πάρου Χρήστο Βλαχο-
γιάννη έστειλε στις 4 Απριλίου η Επίτιμη έφορος των αρχαιοτή-
των Dr. Φωτεινή Ζαφειροπούλου, με θέμα το αρχαίο Νεκρο-
ταφείο στην Παροικία. Στην επιστολή αναφέρεται:

Στη Φωνή της Πάρου, στα φύλλα της 25ης Μαρτίου και της 
1ης Απριλίου 2011, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους αρχαι-
ολογικούς χώρους της Πάρου, με ιδιαίτερη μνεία στο αρχαίο 
νεκροταφείο της Παροικιάς.

Ως γνωστόν, το νεκροταφείο αυτό έχει άμεση ανάγκη συντή-
ρησης και στερέωσης, όπως επανηλειμμένα, προσωπικά εγώ, 
ως υπεύθυνη ανασκαφέας του χώρου από το 1982 έως το 2003 
και η αρμόδια εφορία αρχ/των, ΚΑ’ ΕΠΚΑ, σας έχουμε αναφέρει 
με έγγραφα, από το 2005 (08/08/2005) έως το φθινόπωςο του 
2010, ζητώντας τη βοήθειά σας ως αμέσως ενδιαφερομένων, 
για την ανάδειξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού αρχαιολογικού χώ-
ρου, όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά θα έλεγα πανελλήνι-
ου και διεθνούς, εξαιτίας της μοναδικότητάς του στον ελληνικό 
νησιωτικό χώρο και γενικά στον αρχαιοελληνικό, μετά το νεκρο-
ταφείο του Κεραμικού.

Η θέση του, στην πλέον τουριστική θέση της πόλης, αποτελεί 
δυστυχώς εστία μόλυνσης (πιθανώς από νερά αποχέτευσης) και 
απαράδεκτο θέαμα, όχι εξαιτίας της έλλειψης φροντίδας από την 
αρμόδια Αρχ/κη Υπηρεσία, η οποία με τις ελάχιστες πιστώσεις 
που διαθέτει καθαρίζει κατά διαστήματα το χώρο, αλλά από άμε-
ση ανάγκη συντήρησης και στερέωσης των μνημείων, εργασίες 
για τις οποίες χρειάζονται πιστώσεις αντίστοιχες με εκείνες που 
βρέθηκαν για την επέκταση του κτιρίου και την οργάνωση του 
ωραιότατου Μουσείου Ν. Περαντινού στη Μάρπησσα, με την 
άμεση βοήθεια και την καίρια επέμβαση του Δήμου Πάρου.

Πρέπει ακόμα να προσθέσω, ότι η κατάσταση αυτή του νε-
κροταφείου δεν οφείλεται σε απουσία αρχ/γων από την Πάρο 
αφού πάντοτε η Εφορεία Αρχ/των Κυκλάδων και Σάμου είχε 
έδρα έναν (!) τόπο, παλαιότερα τη Μύκονο και στη συνέχεια, 
όταν άρχισαν τα δρομολόγια ημερήσιων πλοίων και αεροπλά-
νων, την Αθήνα για ευκολότερη μετακίνηση των υπαλλήλων της 
Εφορείας, κυρίως αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων, που πολύ 
σωστά ήταν και είναι τοποθετημένοι στην έδρα της Εφορείας, 
όπως και σε όλες τις Αρχ/κες Εφορείες στην Ελλάδα. Να μου 
επιτραπεί επίσης να υπενθυμίσω ότι με αυτή τη σύνθεση της 
Εφορείας Αρχ/των Κυκλάδων - Σάμου, μιας από τις παλαιότε-
ρες  περιφερειακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους, έγινε το 
Αρχ/κο Μουσείο της Παροικίας, η ανακαίνιση και ανάδειξη της 
Καταπολιανής, με εμένα τότε νέα υπάλληλο, υπόλογο στο έργο, 
να μετακινούμαι από τη Μύκονο στην Πάρο όταν χρειαζόταν κα-
θώς και σε πολλά άλλα αρχαιολογικά έργα στην Πάρο και στις 
άλλες Κυκλάδες εφόσον υπήρχαν οι ανάλογες πιστώσεις.

Τελειώνω παρακαλώντας να φροντίσετε ως άμεσα ενδια-
φερόμενοι για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του τό-
που σας, για την εξεύρεση από την Πολιτεία των απαραίτητων 
πιστώσεων, όπως έγινε πριν χρόνια στη Χώρα της Νάξου, για 
τον αρχ/κο χώρο εμπρός από τη Μητρόπολη, με τη βοήθεια του 
Δήμου Ναξίων.


