
Σκέψου τον πλανήτη σου...
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Ο αγώνας για καλύτερες υπηρεσίες υγείας και η επιστολή 
των αγροτικών γιατρών προς τον εισαγγελέα, για το πρόβλη-
μα με τις εφημερίες, φέρνουν σιγά – σιγά αποτελέσματα. Κι-
νητοποίησαν τον Διοικητή της Σύρου και την 2η ΔΥΠΕ και δια-
σφαλίζεται προς το παρόν, με επικουρικό γιατρό (παιδίατρο), 
δύο άτομα στο ΕΚΑΒ και δύο νοσηλεύτριες, η λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας, καλύπτονται δηλαδή οι βάρδιες και οι εφη-
μερίες. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται, γι’ αυτό ομόφωνα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 12 Απριλίου, αποφάσισε 
τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, με προσωρινή αναστολή 
έως και το Πάσχα. Έτσι, θα σταλεί προς όλους τους αρμόδι-
ους φορείς εκ νέου επιστολή με τα αιτήματα για την κάλυψη 
όλων των ελλείψεων και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στο 
τέλος του μήνα θα ξανασυνεδριάσει η επιτροπή αγώνα για να 
αποφασίσει περαιτέρω κινητοποιήσεις. 

Σε ότι αφορά στην καταβολή των 5 ευρώ και την κατάληψη 
του ταμείου του Κ.Υ. από μέλη της Επιτροπής αγώνα, ανα-

φέρθηκε από τον κ. Ροκονίδα, ότι η κίνηση αυτή ήταν συμ-
βολική, το μήνυμα εστάλη, αποτελέσματα υπήρξαν και έτσι 
αναστέλλεται, για να μην εκφυλιστεί η κίνηση αυτή.

 Οι πολίτες της Πάρου, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, 
ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή του νοσοκο-
μείου της Σύρου, ασθενής που παραπέμπεται σε γιατρό 
άλλης ειδικότητας εντός της ημέρας δεν καταβάλει εκ 
νέου την αμοιβή των 5 ευρώ. Επίσης, από την καταβολή 
εξαιρούνται: οι χρόνιοι πάσχοντες (καρκινοπαθείς, νε-
φροπαθείς, ΑΜΕΑ, άτομα που πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS, τυφλοί, άτομα με σακχαρώ-
δη διαβήτη κ.α.).  Οι προσερχόμενοι πολίτες στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προληπτικών παρεμβάσεων (εμβολια-
σμοί, προσυμπτωματικοί έλεγχοι κ.λπ.). Οι προσερχόμε-
νοι ως επείγοντα περιστατικά, οι στρατιώτες και οι κρα-
τούμενοι φυλακών. Το σημείωμα αυτό θα αναρτηθεί στην 
είσοδο του Κέντρου Υγείας.                                          συνέχεια σελ.7

Κοίτα να δεις!
Ένας ολόκληρος κόσμος

μόνο για μας!

Σε λίγες μέρες κοντά σας!

Ιστορία 3η

Παιχνίδια & Σχολικά
Οικιακά & Λευκά είδη
Βρεφικό & Παιδικό έπιπλο
Είδη Κήπου
Διακόσμηση

Αξιόπιστα ταµειακά συστήµατα
µέγιστης απόδοσης

SERVICE & ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροικία Πάρου  • τηλ.: 22840 24340 • fax: 22840 24705

E-mail: gtelecom@otenet.gr

ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TELECOM SYSTEMS

SAMSUNG ER-380

NATIONAL OPALINA
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε 16 ώρες
συνεχόµενης λειτουργίας και εκτύπωση
600 αποδείξεων
Ταχύτατη θερµική εκτύπωση 16 γραµµές/δευτ. 
Χαρτοταινία 38 mm x 2 ( 21 χαρακτήρες εκτύπωσης) 
Τίτλος 6 γραµµές, υπότιτλος 3 γραµµές + γραφικά 
∆υνατότητες Σύνδεσης: µε Η/Υ, Barcode Scanner, Ηλεκτρονικό ζυγό 
4250 είδη, 16 άµεσα είδη - έως 50 µε κωδικό, 10 χειριστές, 1825 Ζ 

Οθόνη backlight  TFT 4,2”     
Εκτυπωτικό θερµικό 2 x 28 mm 
Λογότυπο 6 γραµµών µε 26 γράµµατα + γραφικά
24 ορατά Τµήµατα και 10000 κωδικοί ειδών 
25 Πλήκτρα & Μενού Ειδών 
Ανίχνευση Τιµής Ειδών
∆ιαχείριση Κουπονιών και Εισιτηρίου
∆ιαχείριση  3 Συναλλαγών
Προγραµµατισµός ταµειακής απο τον H/Y
Συνδεση µε Η/Y online ,batch, Barcodescanner και Ζυγαριά

Παραμένουμε 
στις επάλξεις

Η κινητοποίηση των Παριανών φέρνει αποτελέσματα

ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΕΚΑΒΙΤΕΣ…

1,5 χλµ. Παροικιάς - Ναούσης, Παροικιά
Τηλ: 22840 21419  www.parousiasi.gr

32.000 προϊόντα επώνυµων οίκων, στη διάθεσή σας
για να εξοπλίσετε το σπίτι των ονείρων σας!...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ:
"Επισφαλής και επικίνδυνη η λειτουργία του"

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Επιστολή προς Γερουλάνο για τα αρχαία

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Αναπαραστάσεις του Θείου Δράματος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA
"Η Πάρος έχει το προνόμιο"

χαρακτηρίζεται από τους αγροτικούς γιατρούς οι 
οποίοι με επιστολή τους προς τους αρμόδιους φο-
ρείς και στον Εισαγγελέα Σύρου καταγγέλουν ότι για 
τον τρέχοντα μήνα με μεγάλη δυσκολία καταρτίστη-
κε το πρόγραμμα των εφημεριών.

Εκφράζεται η θλίψη και η ανησυχία τους για την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι σε Πάρο και Αντίπαρο και ζητούν την επιστροφή 
του αρχαιολόγου Γιάννου Κουράγιου.

σε Μάρμαρα, Πρόδρομο, Μάρπησσα, Άσπρο Χωριό 
και Λεύκες
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Νέο Δ.Σ.
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18/02/2011 

για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του σωματείου Εργαζο-
μένων Τομέα Υγείας Ν. Κυκλάδων Σ.Ε.Τ.Υ.Νο.Κ., τα μέλη που 
εξελέγησαν, συνήλθαν σε σώμα στις 10/03/2011. Κατόπιν ψη-
φοφορίας αναδείχτηκαν ως εξής:

Πρόεδρος: Βιτζηλαίου Παρασκευή, Αντιπρόεδρος: Kύλη 
Βασιλική, Γραμματέας: Σίγκνερ Μπριγκίττε, ταμίας: Γαβαλάς 
Βασίλειος, μέλη: Ρούσσος Γεώργιος, Σοφής Γεώργιος, Τόμπας 
Πλάτων, αναπλ. μέλος: Κλωναρίδης Πάρις. 

Για την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που 
εξελέγησαν είναι: Τακτικά μέλη: Βιτζηλαίου Παρασκευή, Ρούσ-
σος Γεώργιος, Σοφής Γεώργιος, αναπλ. μέλος: Kύλη Βασιλική.

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 157

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

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

Βλέποντας και μη κάνοντας
Ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης αναφερόμενος 

στην σημερινή κυβέρνηση, χαρακτήρισε την οικονομική 
της πολιτική, με τον όρο «βλέποντας και κάνοντας». Το 
«βλέποντας και μη κάνοντας» είναι ωστόσο χειρότερο. Σε-
βόμαστε τον πρώην πρωθυπουργό ως έντιμο, αξιοπρεπή 
και σεμνό, μας βάζει όμως στον πειρασμό να παρατηρή-
σουμε ότι έβλεπε με μαθηματική ακρίβεια την πορεία της 
χώρας στο αδιέξοδο και δεν μίλησε, ούτε έλαβε μέτρα. Τον 
υπουργό του που φανέρωσε αλήθειες τον οδήγησε στην 
παραίτηση. (Τ. Γιαννίτση). Στα τόσα χρόνια της πολιτικής 
του εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό, αλλά τους μηχα-
νισμούς είσπραξης των φόρων τους άφησε σκουριασμέ-
νους, δεν κατάλαβε ότι υπουργοί, βουλευτές και στελέχη 
του είχαν πρωτοστατήσει στη διαφθορά, δεν περιόρισε τα 
καρκινώματα των συντεχνιών. 

Ο σεβαστός Μ. Θεοδωράκης ενθαρρύνει μια ειρηνική 
επανάσταση, απ’ την οποία θα προκύψει κυβέρνηση αλ-
λαγών. Στην Πορτογαλία η επανάσταση των γαρυφάλλων 
το 1974 έγινε με όπλα και χωρίς ευτυχώς αιματοχυσίες, η 
χώρα όμως μπαίνει τώρα στο «μηχανισμό στήριξης» και 
ο θεός να βάλει το χέρι του. Μια επανάσταση χρειάζεται 
επαναστάτες με υψηλά φρονήματα αξιών και όχι με μόνη 
τη σημαία της ιδιοτέλειας που μας σκλάβωσε όλους.

Η σιωπή του Κ. Καραμανλή είναι χρυσός, για τον ίδιο 
όμως. Είχαν πολλές ελπίδες φορτώσει επάνω του και 
απλά δεν τα κατάφερε. Λύγισε κι αυτός κάτω απ’ το βάρος 
του πολιτικού κόστους. Να κρατούμε δηλαδή την εξουσία 
μόνιμα, μην μας την πάρουν οι άλλοι απέναντι, που είναι 
η κόλαση.

Ο πρώην υπουργός Γ. Αλογοσκούφης, αν είχε σκέψεις 
διαφορετικές για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, 
μπορούσε να πει την αλήθεια και να παραιτηθεί, όπως με 
σθένος έκανε ο Κ. Σημίτης ως υπουργός Οικονομικών 
(χωρίς όμως και να μιλήσει), όταν δεν συμφώνησε με το 
πολιτικό κόστος και το λαϊκισμό του κόμματός του. 

Ο Γ. Καρατζαφέρης, ευφυέστατατος πολιτικός, δεν αντι-
στέκεται ο καημένος στη σαγήνη των δημοσκοπήσεων και 
προτείνει εκλογές. Συμφωνούν και οι περί τον Κ. Αλαβάνο! 

Τι καλύτερο μπορεί να προσδοκούμε απ’ τους ευέλπι-
δες των κομμάτων; Οι μαγαζάτορες του επικερδούς επαγ-
γέλματος της πολιτικής αποκτούν ισοβιότητα, ως μητρο-
πολίτες και φροντίζουν για τα τέκνα των τέκνων τους, ως 
βασιλείς. Τα πρόσωπα και οι τεχνικές τους έχουν φθαρεί, 
τίποτα δεν θα γεννηθεί καινούριο με την αλλαγή των πο-
σοστών.

Μέσα στα όρια του συστήματος δεν υπάρχουν πολλές 
ελπίδες, αλλά ίσως βρίσκονται πιο τολμηρές και ενδιαφέ-
ρουσες λύσεις. Έξω απ’ τα όρια του συστήματος μπορεί να 
αξιοποιηθούν ελπίδες, αλλά με ποιους πολιτικούς θα πάμε 
εκεί και με ποιους πολίτες; Απαιτείται χρόνος γι’ αυτές τις 
σαρωτικές αλλαγές και το κόστος δεν θα θελήσουν να το 
πληρώσουν, όσοι κραυγάζουν τώρα. Οι ασκούμενοι στη 
φοροκλοπή, οι φακελάκηδες, εκείνοι που δεν βλέπουν 
τους άνεργους, αλλά τον εαυτό τους και τα κεκτημένα, δεν 
δίνουν διάρα για μια δικαιότερη Ελλάδα.

Οι κυβερνήτες δεν καταφέρνουν να δώσουν την εικόνα 
της αλήθειας, ούτε να πείσουν, ούτε να πετύχουν συναινέ-
σεις. Οι άλλοι όλοι απέναντι βλέπουν μόνο στην κυβέρνη-
ση την κόλαση. Έτσι κανένας δεν πείθει κι αυτό είναι μέγα 
πρόβλημα, εκτός απ’ το χρέος και το έλλειμμα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αναγγελία Γάμου
Ο Παντελαίος Θωμάς του Ζαχαρία και της 

Βασιλείας το γένος Δαφερέρα και η Γρηγο-
ροπούλου Ευαγγελία του Νικολάου και της 
Πολυξένης το γένος Αδραχτά, πρόκειται να 
παντρευτούν στις 4 Ιουνίου 2011 στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Φωκά στην Παροικία της 
Πάρου.

Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού 

Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου Aπόστολος 
Αλιπράντης, τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου και η γραμματειακή υποστήριξη, εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον 
Γεν. Γραμματέα Αναστάσιο Τριαντάφυλλο 
για την απώλεια του αγαπημένου του πα-
τέρα και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την 
ψυχή του. 

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο θα πα-
ραστεί στην νεκρώσιμη ακολουθία και αντί 
στεφάνου τα χρήματα θα δοθούν στον οίκο 
ευγηρίας Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ο Πάρου – Αντιπά-
ρου Νικόλαος Παπαγιάκουμος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουμε 

την θλίψη μας και μεταφέρουμε τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γεν.
Γραμματέα της Π.Ε.Φ.Ο κ. Αναστάσιου 
Τριαντάφυλλου για το χαμό του πολυαγα-
πημένου τους πατέρα.

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου 
Νάουσας στο άγγελμα του θανάτου του εκλε-
κτού συμπατριώτη Άγγελου Ν. Κορτιάνου 
σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε: 

- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά 
του στους οικείους του.

- Να παρασταθεί αντιπροσωπεία του Συλ-
λόγου στην εξόδιο ακολουθία και να προ-
σφερθεί αντί στεφάνου χρηματικό ποσό από 
τα μέλη του Συλλόγου καθηγητών σε ευαγές 
ίδρυμα της Πάρου. 

Ο Άγγελος Κορτιάνος συνέβαλε αποφα-
σιστικά στην ίδρυση του Γυμνασίου και του 
Λυκείου Νάουσας και διετέλεσε επί πολλά 
χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, ενισχύοντας αποφασιστικά την 
λειτουργία τους στα πρώτα δύσκολα χρόνια. 

Ανακοίνωση
Ο Δήμος Πάρου στo πλαίσιo του προγράμματος προβολής 
του Νησιού, για την τουριστική περίοδο 2011, συμμετείχε 
με διαφημιστική, ολοσέλιδη καταχώρηση στην μεγάλης κυ-
κλοφορίας εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» του Δημοσιογραφικού Ορ-
γανισμού Λαμπράκη. Η καταχώρηση με τίτλο «Πάσχα στην 
Πάρο, Πάσχα να’ χεις να λες», συμπεριλήφθηκε στο φύλλο 
της Παρασκευής 1-4-2011 και συνοδεύτηκε από αναλυτικό 
ρεπορτάζ για τις μέρες του Πάσχα στο νησί μας.

Στόχος του Δήμου Πάρου, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, είναι να προβληθεί με 
κάθε μέσο το νησί μας, ως ιδανικός προορισμός και για τις 
μέρες του Πάσχα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Μαρία Χανιώτη

Χρηματοδότηση για τις περιοχές Natura
στο πλαίσιο της ΚΑΠ

Η Πάρος έχει
αυτό το προνόμιο

Μέτρα χρηματοδότησης για τις περιοχές Natura στα πλαί-
σια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προωθούν 
από κοινού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Επίτροποι Περι-
βάλλοντος και Γεωργίας, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Περι-
βάλλοντος κ. Ποτότσνικ, απαντώντας σε ερώτηση του ευρω-
βουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Μετά το τέλος της συζήτησης στην ολομέλεια ο Κρίτων Αρ-
σένης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Προνόμιο γίνεται πλέον 
και από οικονομικής άποψης η ύπαρξη μιας περιοχής Natura 
σε έναν τόπο. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι η 
προστασία της βιοποικιλότητας θα τύχει της δέουσας προσο-
χής και χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Τα μέτρα 
χρηματοδότησης της Επιτροπής για την προστασία των περι-
οχών Natura, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό πόρο, 
που θα ενισχύσει τα εισοδήματα των κατοίκων της υπαίθρου. 
Είναι πλέον ξεκάθαρο για την Επιτροπή ότι οι περιοχές με ση-
μαντική βιοποικιλότητα θα βρίσκονται σε προνομιακή θέση 
σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει 
θετικές προοπτικές για την πλούσια σε βιοποικιλότητα ελλη-
νική ύπαιθρο, καθώς θα διευρύνει τις δυνατότητες βιώσιμης 
ανάπτυξης».

Natura στην Πάρο
Οι περιοχές Natura στην Πάρο είναι οι εξής: Όλα τα ξε-

ρονήσια γύρω από την Πάρο, η περιοχή γύρω από τις πε-
ταλούδες, οι περιοχές Αντι-
κέφαλος, Μώλος, Κέφαλος, 
Καμινάκι και το βορειοανα-
τολικό άκρο της Νάουσας 
(Ξιφάρα, Λάγγερη, Σάντα 
Μαρία και Φιλιζι).

Ανακοίνωση 

Ο Δήμος Πάρου υπενθυμίζει στους παραγωγούς, τους 
κρεοπώλες και το καταναλωτικό κοινό ότι η σφαγή των αμνο-
εριφίων τόσο κατά την περίοδο του Πάσχα, αλλά και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, καθώς και των άλλων ειδών ζώων 
(βοοειδή και χοιρινά) επιτρέπεται μόνο στα νόμιμα σύγχρονα 
σφαγεία που κατασκεύασε και λειτουργεί ο Δήμος μας για την 
προστασία της υγείας των δημοτών και του εισοδήματος των 
κτηνοτρόφων και των κρεοπωλών.

Τα σφαγεία πληρούν όλους τους όρους υγιεινής, τηρούν 
τις αρχές του συστήματος ΗΑCCP και λειτουργούν σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Τα σφάγια υπόκεινται σε αστυκτη-
νιατρικό έλεγχο από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πάρου και φέρουν τη νόμιμη σφράγιση και επι-
σήμανση. Οι σφραγίδες είναι χρώματος λαμπρού κυανού και 
αναφέρουν το είδος του ζώου (π.χ. ΑΜΝΟΣ ΠΑΡΟΣ, ΕΡΙΦΙΟ 
ΠΑΡΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΡΟΣ), τη χώρα προέλευσης (ΕΛΛΑΣ) και 
τον κωδικό του σφαγείου μας (S 141).

Tα σφαγεία λειτουργούν συγκεκριμένες μέρες και την πε-
ρίοδο του Πάσχα σχεδόν καθημερινά και μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες όλων των παραγωγών της Πάρου και 
της Αντιπάρου σε συνεννόηση πάντα με το αρμόδιο προσω-
πικό. 

Το τέλος σφαγής για τα μικρά αμνοερίφια την περίοδο 
αυτή ανέρχεται σε 9,50 €.

Ως εκ τούτου η σφαγή εκτός σφαγείου πέρα από τους κιν-
δύνους που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία (ανθρωποζω-
ονόσους, τροφολοιμώξεις κ.λ.π.), τη ρύπανση του περιβάλ-
λοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των παραπροϊόντων 
σφαγής και τη μετάδοση ασθενειών, είναι πράξη παράνομη 
και οι παραβάτες τιμωρούνται με τον αναγκαστικό Νόμο 
23/24-1-1936 και του 248/1914.

Γεν. Aστυνομική  Δ/νση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Προσοχή σε βεγγαλικά
και κροτίδες

Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, οι φωτοβολίδες, τα πυροτεχνή-
ματα, δεν είναι παιγνίδι. Όλοι μας οφείλουμε να γνωρίζουμε 
ότι τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα και  η χρήση τους εγκυ-
μονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα ή και για την 
ίδια τη ζωή. Ειδικότερα οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν 
τα παιδιά τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση 
αυτών των ειδών και να μην ενδίδουν στις απαιτήσεις για την 
προμήθεια τους. Αναλογιστείτε ότι: Κανείς δεν μπορεί να εγ-
γυηθεί ότι υπάρχει απόλυτα ασφαλής μέθοδος χρήσης των 
ειδών αυτών και άρα ότι δεν θα προκληθούν ατυχήματα κατά 
τη χρήση τους. 

Η κατοχή και η χρήση των ειδών αυτών εκτός από τις πε-
ριπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, είναι παράνομη και διώ-
κεται ποινικά.

Η πώληση ειδών πυροτεχνίας από πλανόδιους πωλητές 
και καταστήματα χωρίς άδεια των αστυνομικών αρχών είναι 
παράνομη και διώκεται ποινικά. 

Η κατασκευή, αποθήκευση και κυκλοφορία αυτοσχέδιων 
ειδών πυροτεχνίας είναι παράνομη και αποτελεί ιδιαίτερα 
επιβαρυντική περίπτωση ως προς τις ποινικές συνέπειες.

Στις περιπτώσεις που ανήλικοι κατέχουν ή χρησιμοποιούν 
τέτοια είδη, εκτός από τους ίδιους διώκονται ποινικά και οι 
γονείς τους. 

Η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των 
γονέων είναι καθοριστική για την αποφυγή ατυχημάτων από 
τη χρήση κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβο-
λίδων κλπ.

Μούρα,
τα υγιεινά

Όπως με όλα τα άλλα 
φρούτα και λαχανικά, τα μού-
ρα αποτελούν σημαντικές δι-
αιτητικές πηγές φυτικών ινών, 
βιταμινών και ανόργανων 
αλάτων. Πολλοί τύποι μού-
ρων, περιέχουν τόσο υψηλά 
επίπεδα βιταμίνης C (ασκορ-
βικό οξύ), ώστε μια και μόνο 
χούφτα από αυτά τα φρούτα, 
μπορεί να παράσχει τη συνι-
στώμενη ημερήσια πρόσληψη 
(RDA) της βιταμίνης. Η βιταμί-
νη C έχει ισχυρή αντιοξειδωτι-
κή δράση, βοηθά στη σύνθε-
ση του κολλαγόνου και των 
ορμονών, στο ανοσοποιητικό 
σύστημα και στην απορρόφη-
ση του σιδήρου, ενώ παίζει 
ρόλο στην παρεμπόδιση των 
καρδιακών παθήσεων, της 
οστεοπόρωσης και διαφόρων 
μορφών καρκίνου.
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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

Ιδιαίτερα καλές είναι οι εντυπώσεις από το βιβλίο που κυ-
κλοφόρησε για τα αυτοφυή μανιτάρια της Πάρου από την Πε-
ριβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Νάουσας. Είναι η πρώτη 
εργασία σε επίπεδο σχολείων πανελληνίως, που κυκλοφό-
ρησε με τη μορφή βιβλίου, όπως και τα γραμματόσημα με τα 
μανιτάρια που κυκλοφόρησαν πέρσι από την ίδια ομάδα. 

Στο βιβλίο εμπεριέχονται 81 μανιτάρια, ενώ τουλάχιστον 
25 δεν εντάχθηκαν στην εργασία, γιατί δεν έχουν ταυτοποι-
ηθεί. 

Τα παιδιά της Περιβαλλοντικής Ομάδας είναι περήφανα για 
τη δουλειά που έγινε, όπως και οι καθηγητές τους που συμ-

μετέχουν στην Ομάδα. 
Ο Γιοτάμ Μπεν Σαα-

δόν, ο Αντώνης Καλου-
γέροβ, ο Έντρι  Ναζεράι, 
ο Γιώργος Νικολόπου-
λος, ο Μανώλης Σκου-
λάξινος, η Ναταλία 
Μπούσο,  μίλησαν στη 
Φωνή της Πάρου για την 
αγάπη τους για τα μανι-
τάρια και τη φύση. 

Ο Γιοτάμ Μπεν Σα-
αντόν, λυπάται που 
του χρόνου θα τελειώ-
σει αυτή η ιστορία, γιατί 
ορισμένα παιδιά από 
την ομάδα τελειώνουν 
το σχολείο. Δεν θέλει 

να το σκέπτεται αυτό, γιατί ήταν μια πολύ καλή και ευχάρι-
στη εμπειρία που θα του μείνει. Κάνουμε, λέει, πολύ ωραία 
πράγματα, βγαίνουμε να κόψουμε μανιτάρια, είναι απίστευτα 
ωραία.

Η πρώτη εφαφή του Γιοτάμ με τη φύση, ήταν μέσα από τα 
ντοκιμαντέρ. Όπως λέει, του αρέσει να «βλέπει την ομορφιά 
της φύσης. Ένα κόσμο που δεν βλέπουν όλοι. Να βλέπεις τη 
φύση από κάθε μικρό ή μεγάλο πράγμα που έχει να σου δεί-
ξει. Παρατηρώ, εκτός από τα μανιτάρια και τα φυτά». 

Ο Αντώνης Καλόγεροβ, πιστεύει ότι αυτή η εμπειρία είναι 
μοναδική, όχι μόνο για τις εκδρομές και τη βόλτα στη φύση, 

αλλά επειδή απέκτη-
σε καλούς φίλους.  
Στην εκδρομή που 
έκαναν πρόσφατα στα 
Γρεβενά, του φάνηκε 
αστείο να ψάχνουν τα 
μανιτάρια, τα λεγόμε-
να «τρούφες», ειδικά 

εκπαιδευμένα σκυλιά. Η αναζήτηση μανι-
ταριών στην εξοχή, ήταν μια ενδιαφέρουσα 
λύση γι’ αυτόν, γιατί εδώ στην Πάρο δεν έχει 
πολλά ενδιαφέροντα, όπως είχε όταν ήταν 
στην Βουλγαρία και αργότερα στην Αθήνα.

Ο Νεζεράι, δεν θα σταματήσει την ανα-
ζήτηση μανιταριών, γιατί πέρα από την 
εμπειρία, του δίνεται η ευκαιρία να έρχε-
ται σ’ επαφή με τη φύση. Όπως λέει, είναι 
κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Βγαίνει στη 
φύση, βλέπει, βρίσκει, αλλά δεν… τρώει, 
γιατί δεν γνωρίζει ακόμη πολλά πράγματα 
γύρω από τα μανιτάρια, ώστε να τα ξεχωρίζει με ασφάλεια. 

Η εμπειρία θα μείνει αξέχαστη στην Ναταλία Μπούσο, 
όπως και το ενδιαφέρον της για τη φύση και είναι χαρούμε-
νη, γιατί συνεργάστηκε με «τόσο καλούς καθηγητές και τόσο 
καλούς συμμαθητές». 

Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σ’ αυτή την εργασία, το 
αποτέλεσμα της οποίας, ήταν η έκδοση του βιβλίου και των 
γραμματοσήμων, αγαπούσαν έτσι κι’ αλλιώς τη φύση. Με την 
αναζήτηση των μανιταριών, τους δόθηκε η ευκαιρία, να βρί-
σκονται πιο συχνά σ’ αυτήν και τώρα, είτε για μανιτάρια, είτε 
όχι, θα απολαμβάνουν την ύπαιθρο και θα παρατηρούν, ότι 
δεν έχουν ξαναδεί…

Ο Μανώλης Σκουλάξινος, έβγαινε στη φύση για κυνήγι. 
Τώρα βγαίνει για μανιτάρια και του αρέσει πολύ. 

Ο Γιώργος Νικολόπουλος, περπατούσε, πήγαινε μέσα 
σε περιβόλια και φωτογράφιζε διάφορα έντομα, φυτά, γιατί 
όπως λέει, για κείνον «ήταν ένας μικρός πληθυσμός,  που δεν 
του δίνουμε σημασία».  

Τα άλλα παιδιά της Περιβαλλοντικής Ομάδας είναι: Φλω-
ρεντία Αλιπράντη, Χριστίνα Αλιφιέρη, Βασίλης Βελέντζας, 
Κων/νος Καρποδίνης, Αρέλντα Κολέτσι, Φραντζέσκα 
Κορτιάνου, Αλέξανδρος Μαθιέλλης, Παναγιώτης Μενέ-
γος, Ζαννέτα Μπαρμπαρήγου, Δημήτρης Παγώνης, Κων/
νος Παλαιολόγου, Ανθή Πετροπούλου, Πένυ Χριστοδού-
λου, Αντώνης Κονίνι.

Υπεύθυνος προγράμματος: Λεονάρδος Κόττης. Συνερ-
γάτες εκπαιδευτικού: Σοφία Αγγελοπούλου, Ελευθερία 
Ιωσηφίδου, Ηρακλής Χατζόπουλος. 

Τα «Μανιταροπαίδια της Πάρου»
Η Περιβαλλοντική ομάδα, τα «Μανιταροπαίδια», όπως αυ-

τοαποκαλούνται, εργάστηκαν μαζί με τους καθηγητές τους 
τρία χρόνια. Έρευνα, καταγραφή, μελέτη, εκπαιδευτικές εκ-
δρομές. Όλο αυτό, οδήγησε στην έκδοση μανιταρο-ημερολο-
γίου, στο σχεδιασμό γραμματοσήμων και τελικά στην έκδοση 
του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί, θα παρουσιαστεί όμως 
επίσημα, μετά το τέλος των μαθημάτων. Η εκδήλωση θα πε-
ριλαμβάνει και γεύσεις από μανιτάρια.

Το εγχείρημα ξεκίνησε ο εκπαιδευτικός Λεονάρδος Κότ-
της, το σχολικό έτος 2008 – 2009, με λίγους αρχικά μαθητές 
και στη συνέχεια η ομάδα μεγάλωσε. Μία φορά την εβδομά-
δα γνώριζαν τα παιδιά τα μανιτάρια μέσα από τη θεωρία και 
τα Σαββατοκύριακα, καιρού επιτρέποντος, ξεχύνονταν στην 
εξοχή για γνωριμία επί του πρακτέου. Η αναζήτηση μανιτα-
ριών μπήκε στη ζωή τους και τώρα, όπου βρίσκονται …τα 
ψάχνουν. 

Ο δάσκαλος Γ. Κωνσταντινίδης, ο ειδικός επί των μανι-
ταριών, γράφει για το έργο της Ομάδας: «…με αγάπη και με 
συνεργασία, μπορούμε να δώσουμε στη ζωή μας μια άλλη, 
παραδεισένια, παραμυθένια διάσταση!». 

Ο εκπαιδευτικός Ηρ. Χατζόπουλος γράφει: «Ο τρόπος 
ανάπτυξης, η σύντομη ζωή και η τελευτή του μανιταριού 
δίνουν τη δυνατότητα σ’ όποιον ζήσει την εμπειρία αυτή, ν’ 
αναφωνήσει: «ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν 
σοφία εποίησας».

Τα άγρια μανιτάρια στο μικροσκόπιο της Περιβαλλοντικής Ομάδας
του Γυμνασίου Νάουσας

«Παραδεισένιο ταξίδι…»



4 Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 www.fonitisparou.gr

Αναβίωση εθίμων
Ο πρόεδρος, το Τοπικό Συμβούλιο, οι σύλλογοι και οι φο-

ρείς της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου, προσκαλούν τον κό-
σμο να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας. 
Θα γίνει αναβίωση της αναπαράστασης των Παθών του Χρι-
στού στα Μάρμαρα την Μεγάλη Παρασκευή, στις 9 το βράδυ 
από το Σύλλογο Μώλου – Τσουκαλιών – Γλυφάδων «Πρόο-
δος – Ανάπτυξη». Στις 8 το βράδυ θα γίνει η ακολουθία του 
Ιερού Επιταφίου και στις 10 η περιφορά του Επιταφίου. 

Επίσης, τη Μεγάλη Παρασκευή, στη 1μμ, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο (πρ. Δεξαμενή) στον Πρόδρομο, θα προσφερθούν 
όπως κάθε χρόνο παραδοσιακή νηστίσιμη ρεβυθάδα και χτα-
πόδι στα κάρβουνα. Το βράδυ στις 8μιση, θα γίνει η ακολου-
θία του Ιερού Επιταφίου και στις 10μιση η περιφορά. Κατά 
την περιφορά θα γίνονται αναπαραστάσεις των Παθών του 
Κυρίου.

Παλιά ήθη και έθιμα θ’ αναβιώσουν και στην Μάρπησσα. 
Ο Δήμος Πάρου, η Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με τους 
συλλόγους, φορείς, κατοίκους και με την οικονομική στήριξη 
της ΚΔΕΠΑΠ, διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων: 

Μεγάλη Παρασκευή στις 10 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων 
Ωρών, στις 12.30 μ.μ., Εσπερινός της Αποκαθήλωσης στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 8.30 μ.μ., Ακο-
λουθία του Ιερού Επιταφίου και στις 10.30 μ.μ., Έξοδος και 
Περιφορά Επιταφίου (κατά μήκος της διαδρομής της Περι-
φοράς διαδραματίζεται το μοναδικό έθιμο Αναπαραστάσεων 
των Παθών του Κυρίου). Το έθιμο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που υπάρχουν, εμπνεύστηκε και καθιέρωσε από το 1924, η 
αείμνηστη Βασιλεία Καφούρου – Ασωνίτη, δασκάλα της Μάρ-
πησσας. 

Μεγάλλο Σάββατο στις 7.30 π.μ. Θεία λειτουργία του Με-
γάλου Βασιλείου και στις 11 μ.μ. ακολουθία της Αναστάσεως.

Κυριακή του Πάσχα στις 11.30 π.μ. Περιφορά της Αναστά-
σεως του Κυρίου και στη συνέχεια εσπερινός της Αγάπης. 
Στρη 1 μ.μ. η Γιορτή της Αγάπης στο γήπεδο της Μάρπησσας, 
με παραδοσιακούς χορούς, ψητό αρνί, κόκκινα αυγά, παρια-
νή γραβιέρα και άφθονο παριανό κρασί.

 
Πασχαλινές δραστηριότητες
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» 

διοργανώνει και φέτος παραδοσιακό παζάρι με Πασχαλινά 
είδη και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Το παζάρι θα είναι 
ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εβδομάδα και την εβδομάδα του 
Πάσχα (Κυριακή των Βαίων 17/04 έως την Παρασκευή της 
Ζωοδόχου Πηγής 29/04 εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) 
και θα λειτουργήσει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωο-
δόχου Πηγής πρωινές ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές 
ώρες  17:00-20:00. 

Επίσης το βράδυ της Μ. Παρασκευής στη διάρκεια της λι-
τάνευσης του Επιταφίου (περί ώρας 22:15-22:30) και του Μ. 
Σαββάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00) θα πραγματοποιηθούν 
και φέτος αναπαραστάσεις με θέματα των Παθών του Κυρί-
ου.

Τέλος την Παρασκευή του Πάσχα ανήμερα του πανηγυ-
ριού της Ζωοδόχου Πηγής μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 
θα ακολουθήσουν τα παραδοσιακά κεράσματα στο χώρο του 
πολιτιστικού κέντρου με εδέσματα, φαγητό και άφθονο κρασί.

Πάσχα και στις Λεύκες
Αναπαραστάσεις των Παθών του Κυρίου θα γίνουν και 

στις Λεύκες τη Μεγάλη Παρασκευή. Μετά τις 12 τα μεσάνυ-
χτα θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου από την Αγία Τριάδα.

Κ.Ο.Β Πάρου του ΚΚΕ

Το «νέο σχολείο»
της ανισότητας…

Η κυβέρνηση πίσω από τις ωραίες λέξεις για το «Νέο και 
ελκυστικό Λύκειο», κρύβει τα αντιδραστικά και καταστροφικά 
μέτρα για τη μόρφωση των παιδιών του λαού. Το «Νέο Λύ-
κειο» είναι συστατικό στοιχείο του «Νέου Σχολείου» της αγο-
ράς, της ημιμάθειας, του κατακερματισμού και των πολλών 
και μεγάλων ανισοτήτων.

Κανένας νέος, εργαζόμενος, γονιός να μην πιστέψει την 
προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το σχολείο θα γίνει πιο ελ-
κυστικό, ότι θα σταματήσει η παπαγαλία και το φροντιστήριο. 
Το «Νέο Λύκειο» έχει τη σφραγίδα νέων μεγαλύτερων ταξι-
κών φραγμών στη μόρφωση, σηματοδοτεί την προσπάθεια 
του κεφαλαίου να σπρωχτούν τα παιδιά της λαϊκής οικογένει-
ας από πιο νωρίς στην ψευτοκατάρτιση της Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, για να γίνουν ακόμα πιο φθηνό και 
αναλώσιμο εργατικό δυναμικό.

Πιο συγκεκριμένα:
-Το «Νέο Λύκειο» θα χαρακτηρίζεται από έντονη διαφορο-

ποίηση. Θα δίνεται ένα πρόγραμμα αποσπασματικών γνώσε-
ων σε ευθεία αντιστοιχία με τις δεξιότητες που θέλει το κεφά-
λαιο για εργατική δύναμη φθηνή και ευέλικτη. Η ταξικότητα 
εντός του Λυκείου θα εκφράζεται με την τοποθέτηση των 
μαθητών στη βάση των επιπέδων δυσκολίας - μαθημάτων 
εξειδίκευσης.

- Το «Νέο Λύκειο» αναβαθμίζεται ως εξεταστικό κέντρο 
και θα είναι πιο στενά προσαρμοσμένο στη διαδικασία πρό-
σβασης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Όχι μόνο δεν ενισχύεται ο υποτιθέμενος 
αυτόνομος μορφωτικός ρόλος του Λυκείου όπως ισχυρίζεται 
η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα ενισχύεται η από νωρίς επιλογή 
σχολής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Το πλήθος από αξιολογικές δοκιμασίες 
στο Λύκειο, ο συνυπολογισμός του βαθμού σε Β’ και Γ’ Λυ-
κείου, η είσοδος σε Σχολές στο πρώτο έτος και το ξεσκαρτά-
ρισμα που θα προέλθει, θα οξύνουν τους ταξικούς φραγμούς 
και θα εντείνουν την ανάγκη φροντιστηρίου σε όλο το μήκος 
και το πλάτος του Λυκείου, αλλά και του προπαρασκευαστι-
κού έτους.

Μπροστά και σ’ αυτή την εξέλιξη, η λαϊκή οικογένεια, η 
νεολαία, οι μαθητές πρέπει να διεκδικήσουν εδώ και τώρα, 
ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο με σκοπό τη δι-
αμόρφωση της προσωπικότητας κάθε νέου πριν από την 
επαγγελματική επιλογή, αναβαθμισμένες επαγγελματικές 
Σχολές ενταγμένες στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα μετά 
από τη σύγχρονη βασική εκπαίδευση, Ενιαία Ανώτατη Εκπαί-
δευση, με το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.

Η μάχη της λαϊκής οικογένειας για να δημιουργήσει ένα 
καλύτερο αύριο για τα παιδιά της, μπορεί να γίνει νικηφό-
ρα. Οργάνωση της πάλης για Δημόσια και Δωρεάν παιδεία, 
δουλειά με πλήρη δικαιώματα μετά το τέλος των σπουδών. 
Χρειάζεται αντιπαράθεση με τα κόμματα που υπηρετούν τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες και την ΕΕ για ριζικές αλλαγές στην οι-
κονομία και την εξουσία προς όφελος των εργαζομένων.

Γέμισε κόσμο την περασμένη Κυριακή ο πανέμορφος χώρος του Αγροκηπίου, 
που προορίζεται για πάρκο αναψυχής και όχι μόνο. Η εκδήλωση για την ανταλ-
λαγή φυσικών ντόπιων σπόρων προσέλκυσε πολλούς Παριανούς, οι οποίοι εκτός 
των άλλων πήραν το… μεζεδάκι τους, αφού η Τοπική Επιτροπή Πάρου της Ελληνι-
κής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είχε μεριμνήσει… Ρεβίθια, γίγαντες, 
διάφορες πίτες, αλλά και μουσική! Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Κυ-
ριακή, ως μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα ημέρα. 

 Μεγάλη ανταπόκριση                                                      

Την Κυριακή 10 Απριλίου  στην  αίθουσα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγκαιριάς η ψυχοθεραπεύτρια, κ. Μαρία Αλεξάν-
δρου μίλησε  για το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην 
«οικογένεια απέναντι στα προβλήματα της σύγχρονης ζωής». 
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή προβληματισμών. 

Η αίθουσα  γέμισε από κόσμο και οι εντυπώσεις ήταν θε-
τικές. Το Δ.Σ. του Πολιτιστι-
κού συλλόγου δεσμεύτηκε 
ότι η προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση θα 
συνεχιστεί.    

 Η πρόεδρος και τα μέλη 
του Δ.Σ. επιθυμούν να ευ-
χαριστήσουν το δάσκαλo 
του δημοτικού σχολείου 
Αγκαριάς που συντόνισε 
τη συζήτηση, καθώς και 
όσους βοήθησαν στο στή-
σιμο της εκδήλωσης. 

Η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, το Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Νάουσας την Τρίτη 5 Απριλίου, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έκαναν  δενδροφύτευση 
και καθαρισμό παραλιών, στις περιοχές Αγ. Αναργύρων, Λίμνες και Κολυμπήθρες. 

Καθαριότητα
στην Αγκαιριά

Την Κυριακή 
10 Απριλίου η 
ομάδα εθελο-
ντών Αγκαιριάς 
σε συνεργασία 
με τον πρόεδρο 
και τα μέλη της 
Τοπικής κοινό-
τητας ολοκλή-
ρωσαν τον κα-
θαρισμό και το κόψιμο των χόρτων κατά μήκος της μεγάλης 
διαδρομής του επιταφίου (από τον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου προς 
παλιό φούρνο και από τα  παλιά πηγάδια προς Ι .Ναό Αγ. Γε-
ωργίου), όπως επίσης και τη μικρή διαδρομή του επιταφίου. 
Περίπου 25 άτομα συμμετείχαν στην προσπάθεια, οι οποίοι 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

O Πολιτιστικός Σύλλογος προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» με τη συμμετοχή της 
τοπικής κοινότητας Αρχιλόχου, φύτεψε φυτά και δέντρα στα Δημοτικά Πάρκα Αμ-
μουδάρες και Αγ. Βλάση.

Ενημέρωση Επιχειρηματιών 
Τουριστικών Καταλυμάτων 

Η Κυκλαδική Oμοσπονδία Tουριστικών Kαταλυμάτων «ΚΥ-
ΚΛΑΔΕΣ», ενημερώνει τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων 
δωματίων και διαμερισμάτων των Κυκλάδων, ότι η διαδικασία 
Δήλωσης Τιμών των τουριστικών καταλυμάτων για το 2011 έχει 
ξεκινήσει.  Όλοι οι επιχειρηματίες οφείλουν να υποβάλλουν Δή-
λωση τιμών στον τοπικό Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων 
του νησιού τους. Επιχειρήσεις που δεν θα δηλώσουν εγκαίρως 
τις τιμές τους (μέχρι 31/5/2011), τιμωρούνται με πρόστιμο από 
τον Ε.Ο.Τ. Οι εξουσιοδοτημένοι για τη διαδικασία τοπικοί Σύλλο-
γοι-μέλη της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας, σε Πάρο και Αντίπαρο, 
είναι οι παρακάτω:

●Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Πάρου – Αντιπάρου 
“Μαντώ Μαυρογένους” ● Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων 
& Διαμερισμάτων Πάρου – αντιπάρου «Ο Ποσειδώνας» ● Σύλ-
λογος Ιδιοκτητών - Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων 
Νάουσας Πάρου «ο φιλόξενος Δίας» ● Σύλλογος Τουριστικών 
Καταλυμάτων Αλυκής Πάρου. 

Παιδικές
χορωδίες 

Η  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  σας προ-
σκαλεί την Κυριακή 17 Απρι-
λίου 2011 και ώρα 11:30 
π.μ. στην αίθουσα του Π.Σ. 
«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» στη μουσική 
συνάντηση των παιδικών 
χορωδιών  Γιαννιτσών και 
Σχολής  Μουσικής Δήμου 
Πάρου.

Επενδυτικός 
νόμος

Η ηγεσία του Υπουργεί-
ου Περιφερειακής Aνάπτυ-
ξης ανακοίνωσε την επίσημη 
έναρξη εφαρμογής του νέου 
επενδυτικού νόμου και του 
Εθνικού ταμείου Επιχειρη-
ματικότητας και Ανάπτυξης. 
Έμφαση θα δοθεί στα επιχει-
ρησιακά σχέδια που εντάσσο-
νται στα καθεστώτα περιφε-
ρειακής συνοχής και νεανικής 
επιχειρηματικότητας.
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ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΛ: 22840 22673

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

υψηλών προδ ιαγραφών ασφαλε ίας

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
ξεχωριστής αισθητικής και  ποιότητας

Φροντίδα µας η ασφάλειά σας
και η ασφάλεια των πολύτιµων

αντικειµένων σας! Παροικία | πλατ. Μ. Μαυρογένους | τηλ: 22840 28070
Νάουσα | Εµπορικό κέντρο | τηλ: 22840 28903

Σταθερή Τηλεφωνία

Εικόνα & Ήχος

Πληροφορική

ΠαιχνίδιαΑναλώσιµα

ΜπαταρίεςΚινητή Τηλεφωνία

Internet - ADSL

Μοναδικά προνόµια & υπηρεσίες αποκλειστικά για σένα!

*Δωρεάν εξόφληση λογαριασµών ΟΤΕ - COSMOTE

Κάθε Σαββατοκύριακο, αρκετοί πολίτες του νησιού ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των 
Προέδρων και μελών των τοπικών συμβουλίων κάθε περιοχής για καθαρισμό ακτών και 
λοιπών χώρων των οικισμών, για δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ευπρεπισμό της εικόνας 
του νησιού. Την Περασμένη Κυριακή, σε Νάουσα και Παροικιά, εθελοντές άσπρισαν σο-
κάκια και πλατείες.

Υπογράφεται το Τοπικό
Σύμφωνο Απασχόλησης

Με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Κατσέλη θα 
πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου στη Ρόδο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την υπογραφή του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της συνάντησης που είχαν με την υπουργό οι δέκα 
τρεις Περιφερειάρχες, στις 25 Φεβρουαρίου,  όταν συμφωνήθηκε η αξιοποίηση από τις Περι-
φέρειες των «Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης» και του «Προγράμ-
ματος Κοινωνικής Απασχόλησης – Νέα δράση».

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, όπως είχε δηλώσει τότε ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, 
θα εξασφαλιστούν πολύτιμοι πόροι για το Νότιο Αιγαίο. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσια-
κών Ερασιτεχνών Αλιέων (ΠΟΠΕΑ), με επι-
στολή της στην Επίτροπο της Ε.Ε. κ. Μαρία 
Δαμανάκη, με έντονα επικριτικό ύφος, κατη-
γόρησε την ελληνίδα Επίτροπο για "αλαζονεία 
και αδιαλλαξία". Ο λόγος είναι ότι δεν έλαβε 
υπ’ όψη της τα τεκμηριωμένα στοιχεία της 
ΠΟΠΕΑ που είχε αποστείλει για τα αίτια μείω-
σης των ιχθυοαποθεμάτων ώστε να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου. Παράλληλα, καυτηριάζει την 
πολιτική που ακολουθεί η Ε.Ε. αναφέροντας 
ότι "προωθεί τα συμφεροντα των ισχυρων".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
Ομοσπονδίας, η σκληρή αυτή επιστολή προ-
βλημάτισε την ελληνίδα Επίτροπο και έστειλε 
από τις Βρυξέλλες συνεργάτες της, οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για τον κανονισμό 1967/2006 
της Ε.Ε. που σκοπό έχει την προστασία της 
Μεσογείου Θάλασσας.

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν από 
πλευράς Ομοσπονδίας ο Πρόεδρος, ο Αντι-
πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας καθώς και 
άλλα μέλη του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΑ 
κ. Ευάγγελος Βαμβακάρης, καταγόμενος 
από τις Κυκλάδες και μάλιστα από οικογένεια 
παράκτιων επαγγελματιών ψαράδων, πρό-
τεινε να χωριστεί η αλιεία σε 4 κατηγορίες. 
α) επαγγελματική, β) ημι-επαγγελματική, γ) 
παραδοσιακή ερασιτεχνική και δ) αθλητική. 

Όπως τόνισε ο κ. Βαμβακάρης, θα πρέ-
πει να καταλάβουν οι αρμόδιοι φορείς ότι η 
Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ε.Ε., 
η οποία ακόμη δεν έχει μητρώο ψαράδων. 
Αποτέλεσμα, να ανήκουν στην ίδια κατηγο-
ρία επαγγελματίες και ψευτοεπαγγελματίες, 
όπως παραδοσιακοί ερασιτέχνες ψαράδες 
και ψευτοερασιτέχνες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, απαντώ-
ντας, ο συνεργάτης της κ. Δαμανάκη, κ. Αν-

δρέας Παπακωνσταντίνου  παραπονέθηκε 
στον κ. Βαμβακάρη για την σκληρή επιστο-
λή που έστειλε στην Επίτροπο. Συγχρόνως, 
για να δικαιολογήσει την κ. Δαμανάκη, έριξε 
τις ευθύνες στον προηγούμενο επίτροπο κ. 
Borg με την αιτιολογία ότι αυτός τότε ήταν 
Επίτροπος. Επίσης, ανάφερε ένα σημαντικό 
στοιχείο το οποίο δεν γνώριζε η Ομοσπον-
δία και ήταν ότι η Ε.Ε. είχε δώσει στα κράτη 
μέλη ένα μεταβατικό διάστημα από 1/1/2007 
– 31/12/2010. Στο διάστημα αυτό, κάθε κρά-
τος μέλος της Ε.Ε., μπορούσε να προτείνει 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 
του τοπικές διαφοροποιήσεις, κάτι όμως που 
δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση της 
Ν.Δ και η τωρινή του ΠΑΣΟΚ.

Εκνευρισμένος ο κ. Βαμβακάρης από 
αυτά που άκουσε, απάντησε  στον κ. Παπα-
κωνσταντίνου: "Το έντονα επικριτικό ύφος 
της επιστολής μας, εγώ θα το χαρακτηρίσω 
πολύ ήπιο μετά την αδιαφορία τόσο της Ε.Ε. 
όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων".

Ο κ. Βαμβακάρης τόνισε επίσης, ότι απο-
φασίζουν «άσχετοι τεχνοκράτες για να εξυ-
πηρετήσουν τα συμφέροντα των ισχυρών».

Τέλος, η συνεργάτης της κ. Δαμανάκη, κ. 
Παπαδημητρίου, ανέφερε, χωρίς κανένας 
από τους αντιπροσώπους να διαφωνήσει, ότι 
η Ε.Ε. δεν θα έφερε αντίρρηση αν ο Υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Διαμαντίδης εφαρ-
μόσει σε εθνικό επίπεδο μέτρα αντίστοιχα με 
αυτά της Κύπρου και της Ισπανίας.  Μετά από 
αυτά, διαπιστώνεται ότι μπορεί να λυθεί το 
πρόβλημα των παραδοσιακών ερασιτεχνών 
αλιέων, φτάνει μόνο να υπάρχει η πολιτική 
βούληση και ενδιαφέρον από την κυβέρνηση.

Συνάντηση των ψαράδων με συνεργάτες της Επιτρόπου Μ. Δαμανάκη

Με πολιτική βούληση
θα βρεθεί λύση
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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

« Ένα Μπαλόνι γεμάτο μυστικά» 

Μάγεψε τα παιδιά της Πάρου                                                                              
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας-Παιδι-

κή Σκηνή με την φετινή της παραγωγή 
«Ένα Μπαλόνι μυστικά» των Β. Παπα-
δημητράκη και Ν. Καραγιάννη  έφερε 
ξανά μπροστά στα μάτια των μικρών, 
αλλά και των μεγάλων μια συστηματι-
κή δουλειά πάνω στο παιδικό θέατρο 
στην Πάρο. Μια ολοκληρωμένη παρά-
σταση με ρυθμό, συνέπεια, εξαιρετικά 
σκηνικά και ερμηνείες γεμάτες πίστη 
για ένα καλό αποτέλεσμα. 

Η Χορωδία Νάουσας υπό την Διεύ-
θυνση της μουσικού Φένιας Θεοφίλου 
σε συνδυασμό με το μουσικό τμήμα 
του Συλλόγου στήριξαν την παράστα-
ση  παρουσιάζοντας μουσικά και τρα-
γουδιστικά μέρη που συμπλήρωναν, 
αλλά και προωθούσαν την θεατρική 
πράξη.

Το όλο θέαμα και ακρόαμα εντυπωσίασε τους θεατές που το παρακολούθησαν και 
ήταν πάρα πολλοί. 

Είναι πράγματι πολύ σπάνιο να παρουσιάζεται θεατρική πράξη, ζωντανή μουσική και 
χορωδιακό τραγούδι παράλληλα, ιδιαίτερα σ’ έναν μικρό τόπο. Η συνολική αυτή δουλειά 
είχε γενικό οργανωτή την  Σοφία Αγγελοπούλου, καθηγήτρια Οικ. Οικονομίας, που σκη-
νοθέτησε το έργο. Μουσική έπαιξαν οι Μανώλης Δελέντας, βιολί, Φένια Θεοφίλου, κιθά-
ρα, Παναγιώτης Μενέγος, λαούτο και Εμμανουέλα Γαβαλά, τουμπελέκι. Στα σκηνικά ήταν 
οι : Μαρινέλλα Τόσκα, Μαρία Φωτοπούλου, Έλια Φατή, Μάνια Σιμιτζή, ενώ στα κοστούμια 
η κ. Μ. Αναγνωστοπούλου.

Έπαιξαν οι: Μαρσίντα Τόσκα,  Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γιώργος Νικολόπουλος, Ελένη 
Νικολοπούλου, Γιάννης Φοίφας, Κατερίνα Ρούσσου, Αντωνία Ταβανίδη , Αντριάνο Φρά-
κουλα, Κλέιντι Τσενάι, Βάσω Δαβερώνα και Παντελής Κορτιάνος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Χριστόδουλο Μαούνη για την ευγενική προ-
σφορά του στην Θεατρική Ομάδα και στα παιδιά της Πάρου.

« Η Πεντανόστιμη» της Θεατρικής Ομάδας Νάουσας

Γλύκανε την Παριανή
Θεατρική Άνοιξη…

Μετά από μια σειρά παραστά-
σεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο η 
«Πεντανόστιμη», έδωσε τη δική της 
νότα και «γεύση» στη θεατρική προ-
σπάθεια που γίνεται στην Πάρο.

Το πνευματώδες κείμενο της 
Λένας Διβάνη άνοιξε τον δρόμο σε 
σημαντικές ερμηνείες πάνω σ’ ένα 
θέμα μαγειρικής ιδωμένο όμως από 
μια διαφορετική πλευρά. Πολλοί 
θεατές πλησίαζαν μετά το τέλος της 
παράστασης τα μέλη της Θ. Ομάδας 
Νάουσας, λέγοντάς τους πόσο ευ-
χάριστα ένιωσαν παρακολουθώ-
ντας το έργο, αλλά και πόσο εντυπωσιάστηκαν από την κριτική που ασκούσε προς όλα τα 
«δήθεν» που πλημμυρίζουν την ελληνική κοινωνία. Το έργο, χωρίς διάθεση αφ’ υψηλού 
κριτικής, σατιρίζει με τις λέξεις και το ύφος του κάθε προσπάθεια προβολής προσώπων 
που δεν έχουν πραγματική αξία.

Η «Πεντανόστιμη» παρουσιάστηκε στο κοινό του νησιού αξιοποιώντας και τα μουσικά 
και χορευτικά της μέρη μέσα από την εξαιρετική μουσική του Παναγιώτη Μαθιέλλη και 
τις χορογραφίες της Κυριακής Τζούμπα, αλλά και τη βοήθεια της Αντωνίας Δευτερίγου. 
Το πρωτότυπο σκηνικό ήταν των Αντώνη Βουρεξάκη και Αγκάτας Μαθιέλλη, ενώ τα κο-
στούμια της Μαρίας Αναγνωστοπούλου και η σκηνοθεσία της Υπαπαντής Ρούσσου. 

Οι ηθοποιοί που πλαισιώνουν φέτος τη Θεατρική Ομάδα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους, έπαιξαν , χόρεψαν, τραγούδησαν, αποδεικνύοντας ότι το προσωπικό μεράκι για το 
θέατρο μπορεί να κάνει πολλά.  Ήταν οι Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου, Αγγελική Αλι-
πράντη, Θεοδώρα Λουκή, Γωγώ Σωτηράκου, Λευτέρης Διαμαντόπουλος και Γιώργος 
Μαρουλάκης.

Όπως πάντα πολλοί ενίσχυσαν την προσπάθεια. Η θεατρική ομάδα ευχαριστεί ιδιαίτερα 
τους: Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κων/νο και Ζαχαρία Ρούσσο, Σταμάτη Δράγαζη, Ηρώ 
Μπιζά, Κατερίνα Θεοδωράκη, Ευαγγελία Βιτζηλαίου, αλλά και την Αρτοποιϊα «Αλιπράντη» 
για τα πολύ ωραία γλυκά που πρόσφερε σε όλους τους θεατές των παραστάσεων.

«...Γύριζε, γύριζε
τρελή μου ανέμη...»

Μια πολύ όμορφη και άκρως επιμορφωτική διη-
μερίδα με το γενικό τίτλο: «Γύριζε, γύριζε τρελή μου 
ανέμη...», διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Νάου-
σας Πάρου σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτιστικών 
Θεμάτων Π.Ε. Κυκλάδων το διήμερο 1-2/4/11, με το 
συγγραφέα-παραμυθά Δημήτρη Αβούρη. 

Την πρώτη ημέρα, στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών, 
παιδιά, γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί, είχαν την ευ-
καιρία, συμμετέχοντας στην αφήγηση των παραμυ-
θιών μαζί με τον παραμυθά, να γνωρίσουν ή να ξα-
ναθυμηθούν τί σημαίνει λαϊκό παραμύθι, πώς βγαίνει 
απ’ την ίδια μας την καθημερινότητα, αλλά και το ότι 
καθετί που μας προβάλει κυρίως η τηλεόραση ως λα-
ϊκό παραμύθι δεν είναι, τις περισσότερες φορές, παρά 
εύπεπτες ιστορίες που απλώς διασκεδάζουν. 

Τη δεύτερη ημέρα, στο θέατρο του Δημοτικού Σχο-
λείου Νάουσας Πάρου, εκπαιδευτικοί και γονείς μυή-
θηκαν στον τρόπο αφήγησης των παραμυθιών, αλλά 
και στον τρόπο με τον οποίο θα οδηγήσουν τα παιδιά 
στη γνώση, στην όρεξη για δημιουργία ή ακόμα και σε 
διδάγματα μέσα από τον κόσμο του λαϊκού παραμυ-
θιού. 

Ο καταπληκτικός παραμυθάς Δημήτρης Αβούρης 
μάγεψε το κάθε ηλικίας κοινό του και τις δύο ημέρες, 
ενώ πολλοί φορείς ζήτησαν να ξαναεπισκεφθεί το νησί 
μας για μια ανάλογη εκδήλωση, κάτι που μάλλον θα 
γίνει στο προσεχές διάστημα.

Η Άλκη Ζέη
στο Γυμνάσιο Νάουσας

Σε συνέχεια των λογοτεχνικών εκδηλώσεων της περσινής 
χρονιάς, ένας άνθρωπος-«μύθος» της παιδικής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, η Άλκη  Ζέη,  επισκέφθηκε το  Γυμνάσιο Νάουσας. 
Η πρόσκληση της απευθύνθηκε στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος του ΕΚΕΒΙ «Συγγραφείς  Εικονογράφοι στα σχολεία», που 
εφαρμόζει η Σχολική Βιβλιοθήκη του Σχολείου. Για τηN οργά-
νωση της όλης εκδήλωσης συνεργάστηκαν ο Διευθυντής του 
Σχολείου, κ. Ηρακλής Χατζόπουλος, η υπεύθυνη της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης Μαρία Σανσαρίδου  και οι φιλόλογοι Μαρία Χατζη-
μωϋσιάδου και Υπαπαντή Ρούσσου. 

Η εκδήλωση  πραγματοποιή-
θηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων 
του Σχολείου, στις 5 Απριλίου 
με την παρουσία των μαθητών 
της Α΄ και Β΄ τάξης  χωριστά. Η 
εργασία έγινε με βάση τα βιβλία 
της Άλκης Ζέη, «Το καπλάνι της 
βιτρίνας», «Ο μεγάλος περίπατος 
του Πέτρου», για την Α΄τάξη με 
τη συμμετοχή 54 μαθητών  και 
«Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες 
της», για την Β΄ με τη συμμετοχή 
38 μαθητών. 

Οι μαθητές της Νάουσας έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το 
έργο της συγγραφέως κάνοντας 
πολλές και σημαντικές ερω-
τήσεις. Από την πλευρά της η 
γνωστή συγγραφέας απάντησε 
σε όλα τα ερωτήματα, δέχτηκε 
τα δώρα των μαθητών και του 
Σχολείου και δήλωσε εντυπωσι-
ασμένη από την εκδήλωση και τη 
φιλοξενία στην Νάουσα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αυστηρά πρόστιμα 
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 

12 Απριλίου, πάρθηκαν οριστικές αποφάσεις στο θέμα των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Από το Λιμεναρχείο Πάρου, εκδόθηκε ανακοίνωση 
στην οποία αναφέρεται: " ...διά της παρούσης ενημερώ-
νουμε τους συμπολίτες μας ότι σε όλες τις περιοχές ευ-
θύνης και δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πάρου, καθώς 
και στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αντιπάρου, θα εφαρ-
μοσθεί απόλυτα και αυστηρά η υφιστάμενη τροχονομική 
σήμανση. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η υπηρεσία 
μας θα προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις έως την 
Παρασκευή 15 Απριλίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, 
σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα κινείται 
η διαδικασία επιβολής των σχετικών κυρώσεων στους 
υπαίτιους".

Να θυμίσουμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο 
το νησί, προτάθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από την 
επιτροπή διαβούλευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το έντονα κυκλοφοριακό κομφούζιο που παρατηρείται τις 
ώρες που έρχονται τα πλοία, αλλά και ενόψει της νέας σε-
ζόν που υπερπολλαπλασιάζονται στο νησί μας άνθρωποι 
και αυτοκίνητα.
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συνέχεια από σελ.1
Σε ότι αφορά στο προσωπικό, σύμφω-

να με έγγραφο του Διοικητή του νοσοκο-
μείου της Σύρου, το οποίο παρουσίασε ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, σύντομα αναμένεται η πρόσλη-
ψη επικουρικού παιδιάτρου, μετακινείται 
νοσηλεύτρια στο Κ.Υ. από το νοσοκομείου 
Σύρου από το Σάββατο 16 Απριλίου έως το 
τέλος του μήνα, ενώ από τη Διοίκηση του 
ΕΚΑΒ θ’ αποσπαστούν δύο μέλη πληρωμά-
των ασθενοφόρων. Όπως άλλωστε ενημέ-
ρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Επιστημο-
νικός Διευθυντής του Κ.Υ., έχει ήδη έρθει 
ο ένας από τους δύο ΕΚΑΒίτες και από την 
Παρασκευή θα βρίσκεται στο πόστο της και 
η μία νοσηλεύτρια. Έτσι, είπε, ο κ. Ανδρό-
νε, θα γίνει αναδιάρθρωση των εφημεριών, 
ώστε από τις 13 έως το τέλος Απριλίου να 
είναι καλυμμένες όλες οι εφημερίες με δύο 
αγροτικούς γιατρούς, με γενικό γιατρό και 
γιατρό ειδικότητας, νοσηλεύτρια και θυρω-
ρό. 

Σύμφωνα επίσης με τον Διοικητή της 
Σύρου, που μίλησε στη ΦτΠ, θα αποσπα-
στεί πριν από το Πάσχα από το νοσοκο-
μείο Νίκαιας ένας παιδίατρος, έως ότου 
τοποθετηθεί ο επικουρικός παιδίατρος που 
αναφέρεται στο έγγραφό του, για να καλύ-
ψει τη θέση έως την επαναπροκήρυξη για 
μόνιμο παιδίατρο. Τρέχει εν τω μεταξύ η 
προγραμματική σύμβαση στο Βελέντζειο 
για την πρόσληψη νοσηλεύτριας μέσω του 
Βελεντζείου, και γίνεται αγώνας (σε σχέση 
με την κάλυψη των ελλείψεων σε φιαλί-
δια κ.λπ.), προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί 
το λογιστικό κώλυμα στο Λογιστήριο του 
Κράτους, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες 

θα έχει αποκατασταθεί και η βλάβη στο 
ακτινολογικό μηχάνημα.

Ομόφωνα συνεχίζουμε…
Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ήταν εκτενής και όλοι συμφώνησαν ομό-
φωνα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται, γι’ αυτό 
και οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Ο 
Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, τόνισε ότι 
οι αντιδράσεις θα πρέπει να είναι προσεκτι-
κές για να μην δυσφημιστεί το νησί. Πρότει-
νε, έως και το Πάσχα να μην υπάρξει καμία 
κινητοποίηση, αλλά μετά το τέλος του μήνα, 
θα συνεχιστούν δυναμικά οι κινητοποιήσεις 
και στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι 
βάρδιες, να κλείνει το Κέντρο Υγείας.  Ζή-
τησε την αλλαγή της νομοθεσίας στο πλαί-
σιο της νησιωτικότητας, ώστε να μην είναι 
χρονοβόρες οι διαδικασίες για την αντικα-
τάσταση των γιατρών και οι επικουρικοί 
γιατροί να μεταβαίνουν στην Περιφέρεια, 
όπως προβλέπεται και όχι να μένουν στα 
αστικά κέντρα. 

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της 
επικεφαλής της Πάρος ΑΞΊΑ Γρηγορίας 
Πρωτολάτη, η οποία τόνισε ότι τα ζητήματα 
υγείας δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για 
πολιτική εκμετάλλευση και εξέφρασε την 
άποψη, ότι «ο κ.  Τσιργής μας εμπαίζει». Και 
αυτό, γιατί όπως είπε, η ανακοίνωσή του 
δεν ικανοποιεί τα αιτήματα, αλλά απλά είναι 
απάντηση προς τον εισαγγελέα, μετά την 
καταγγελία των αγροτικών γιατρών. Η κ. 
Πρωτολάτη ζήτησε εφαρμογή της νησιωτι-
κής πολιτικής στις προσλήψεις γιατρών και 
εφαρμογή του επιτυχημένου όπως είπε, 
θεσμού του επικουρικού γιατρού, για να 
συμπληρώσει ο κ. Ανδρόνε, ότι εξετάζεται 

η αλλαγή του νόμου με προσανατολισμό 
των επικουρικών γιατρών προς την Επαρ-
χία. 

Μέχρι σήμερα, συμβάλλαμε στο να γί-
νουν τα προβλήματα της δημόσιας υγείας 
στα νησιά μας γνωστά και οι όποιες υπο-
σχέσεις είναι αποτέλεσμα δικής μας πίεσης, 
ανέφερε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Κ. Ροκονίδας και εξέφρασε την 
άποψη, ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί 
γιατί: « …μειώνονται για το 2011 οι δαπάνες 
των νοσοκομείων κατά 600 εκ. ευρώ και 
της πρόνοιας κατά 168 ευρώ. Έχουν βάλει 
πλώρη να μην αφήσουν τίποτα όρθιο και 
στο χώρο της δημόσιας υγείας». Ο κ. Ρο-
κονίας ανέφερε το παράδειγμα του νοσο-
κομείου της Ρόδου, που κηρύχθηκε σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, του Αιγινήτειου 
και του Αρεταίειου που κατέβασαν «ρολά», 
γιατί δεν είχαν χρήματα για τη λειτουργία 
τους. Γι’ αυτό τόνισε, ότι οι κινητοποιήσεις 
στην Πάρο θα είναι δυναμικές και πολύ-
μορφες, συμπεριλαμβανομένης και της 
κήρυξης του Κέντρου Υγείας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.   

Στις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από 
Δημοτικούς Συμβούλους, στην πρόταση 
του Δημάρχου να κηρυχθεί σε έκτακτη 
ανάγκη το Κ.Υ., γιατί μπορεί να πληγεί ο 
τουρισμός, ο κ. Αρκάς έφερε ως παρά-
δειγμα το Δήμο Ρόδου, που όπως είπε, κή-
ρυξε το νοσοκομείο του νησιού σε έκτακτη 
ανάγκη. 

Στο νοσοκομείο της Ρόδου αναφέρε-
ται με επιστολή του προς τον Δήμαρχο 
και ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου Απ. 
Αλιπράντη. Τονίζει συγκεκριμένα: «…αν 
ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται σήμερα 
στο Νοσοκομείο της Ρόδου, τι γίνεται στο 
Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
της Αθήνας, μπορούμε εύκολα να κατα-
νοήσουμε ότι μόνο με σκληρό αγώνα θα 
καταφέρουμε το στόχο μας…».  Με την ίδια 
επιστολή, η οποία αναγνώστηκε από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. Λ. Κοντό στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προτείνονται για τη συνέχιση 
του αγώνα τα εξής: 

«Το Κέντρο Υγείας να επανδρωθεί, όσο 
γίνεται, σωστά τη μια βάρδια (την πρωινή) 
και να αναστείλει την λειτουργία του για τις 
υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Η απόφαση 
αυτή να δοθεί στη δημοσιότητα και να στα-
λεί σε κάθε αρμόδιο με την παρατήρηση ότι 
αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το Κέντρο Υγείας 
και το ΕΚΑΒ να μπορούν να λειτουργούν 
με ασφάλεια όπως ορίζει η απλή κοινή λο-
γική. Παράλληλα, πρέπει σήμερα να παρθεί 
εκ νέου απόφαση για να συνεχιστεί η κατά-
ληψη της οικονομικής υπηρεσίας, ώστε να 
συνεχιστεί η απαγόρευση της καταβολής 
των 5 ευρώ». 

...Τροχοδρομεί και το Υγειονομικό 
αεροσκάφος

Ενημέρωση από τον Δημοτικό Σύμβου-
λο και πιλότο του υγειονομικού αεροσκά-
φους Ευρ. Ακάλεστο, ζήτησε η συνάδελφός 
του, Μαρία Τριβυζά, πριν από τη συνεδρί-
αση όμως είχε ζητηθεί και από τον Δήμαρ-
χο. Όπως είπε ο κ. Ακάλεστος, δεν υπήρξε 
καμία ανακοίνωση όλο αυτό το διάστημα, 
γιατί δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Το αε-
ροσκάφος ήταν ένα χρόνο στο έδαφος με 
ότι αυτό συνεπάγεται. Ο κ. Ακάλεστος, ήταν 
στην Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου και 
το διάστημα αυτό έγιναν όλοι οι έλεγχοι 
που απαιτούνται και όπως είπε, αναμένεται 
τώρα, μετά το Πάσχα, να γίνει η διαδικασία 
επιθεώρησης του αεροσκάφους από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), 
προκειμένου να εγκριθεί η ετοιμότητά του. 
Όμως, λόγω των ελλείψεων, η λειτουργία 
του είναι δύσκολη, ανέφερε ο κ. Ακάλε-
στος, ωστόσο, πρόσθεσε, η επιστολή του 
υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση για 
ένταξή του στο ΕΚΑΒ με βάση την Πάρο, 
μας λύνει τα χέρια. Τέλος, σε συνεργασία 
με Αγγλική εταιρία έχει λυθεί και το πρό-
βλημα με το δεύτερο πιλότο. 

Σας περιμένουμε το Μ. Σάββατο
με παραδοσιακή μαγειρίτσα

και το Πάσχα με αρνάκι και ψητά σούβλας!

Το

Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου) Πάρος  τηλ: 22840 23652

σας εύχεται Καλό Πάσχα!

Παραμένουμε στις επάλξεις
Η κινητοποίηση των Παριανών φέρνει αποτελέσματα

ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ - ΕΚΑΒΙΤΕΣ…

Τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι αγροτικοί γιατροί του 
Κέντρου Υγείας επισημαίνουν με 
επιστολή τους προς τον υπουρ-
γό Υγείας, την οποία κοινοποιούν 
στον Διοικητή της Β’ ΔΥΠΕ, στον 
Εισαγγελέα Σύρου, στον Δήμαρ-
χο Πάρου και στην ΟΕΓΝΕ.

Στην επιστολή οι γιατροί το-
νίζουν: «Για μία ακόμη φορά, 
καλούμαστε εμείς, ως αγροτικοί 
ιατροί, να είμαστε θιασώτες και 
θύματα της δικής σας αδυναμί-
ας, όσον αφορά στην πλήρη και 
ασφαλή κατάρτιση του μηνιαί-
ου προγράμματος του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού του Κ.Υ. Πάρου για 
τον μήνα Απρίλιο.

»Συγκεκριμένα, και παρά το 
γεγονός, ότι εμείς ως αγροτικοί 
ιατροί καταρτίσαμε, με μεγάλη 
δυσκολία, πλήρες πρόγραμμα 
εφημεριών για τον τρέχοντα 
μήνα, έστω και μονών για κά-
ποιες ημέρες, ώστε να βοηθή-
σουμε στην εύρυθμή λειτουργία 
του, διαπιστώσαμε ότι, με ή και 
χωρίς τη δική σας έγκριση το 
Κ.Υ. δεν καλύπτεται από πλή-
ρεις βάρδιες νοσηλευτών/τριών 
τις ημέρες από 14 έως ΚΑΙ 17 

Απριλίου, καθώς και από 
21 έως και 24 Απριλίου. 
Δεν καλύπτεται από πλή-
ρεις βάρδιες θυρωρών τις 
ημέρες 7, 11, 12, 15, 19, 
21, 25, 27 και 30 Απριλίου. 
Καλύπτεται όλο το μήνα 
από εφημερίες ετοιμότητας 

των ειδικών γενικών γιατρών (αν 
και παρανόμως). Δεν καλύπτεται 
από βάρδιες του ΕΚΑΒ λόγω έλ-
λειψης προσωπικού από μηνών, 
ούτε και τον Απρίλιο. 

»Με άλλα λόγια, τα παραπά-
νω σημαίνουν ότι ο εκάστοτε 
εφημερεύων αγροτικός ιατρός, 
ο οποίος σας υπενθυμίζουμε 
ότι είναι ανειδίκευτος – ιατρός – 
υπάλληλος, κατά την εφημερία 
του, θα είναι το μοναδικό φυσικό 
πρόσωπο του Κ.Υ. και θα πρέπει: 
Να υποδέχεται τα περιστατικά ή 
να δίνει τηλεφωνικές πληροφο-

ρίες. Να διεκπεραιώνει ιατρικώς 
τα περιστατικά του ΤΕΠ. Να προ-
βαίνει σε καθαρά νοσηλευτικές 
πράξεις, όποτε αυτό χρειάζεται. 
Να κάνει τη νοσηλεία των ήδη 
νοσηλευόμενων ασθενών (μάξι-
μουμ δύναμη 8 κλινών). 

»Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα 
αυτά είναι φύσει αδύνατο να γί-
νουν από έναν και μόνο ανειδί-
κευτο υπάλληλο ακόμη και για 8 
ώρες που θα παραμείνει ακάλυ-
πτη μια βάρδια νοσηλευτικού και 
παραϊατρικού προσωπικού. 

»Επομένως θεωρούμε ότι η 
λειτουργία του Κ.Υ. καθίσταται 
επισφαλής και επικίνδυνη για 
τις ημέρες και τις βάρδιες αυτές, 
δεδομένου ότι πρόκειται και για 
ημέρες αυξημένης τουριστικής 
κίνησης λόγω των επισκεπτών 
του Πάσχα στο νησί, οπότε και 
αυξάνεται ο αριθμός των περι-

στατικών που το Κ.Υ. καλείται να 
εξυπηρετήσει.

»Εμείς οι αγροτικοί γιατροί, 
σας καθιστούμε αποκλειστικά, 
ηθικά και νομικά υπεύθυνους, 
καθώς δεν φέρουμε οποιαδή-
ποτε ευθύνη για οιανδήποτε 
δυσλειτουργία που θα παρουσι-
αστεί και αρνητική έκβαση κά-
ποιου περιστατικού. 

»Σας καλούμε να δείξετε επι-
τέλους, την απαιτούμενη ευαι-
σθησία και υπευθυνότητα που 
απαιτεί η εν λόγω κατάσταση 
και να καλύψετε με οποιοδήπο-
τε τρόπο τα κενά αυτά, έως ότου 
βρεθεί οριστική λύση».

Την επιστολή υπογράφουν οι 
έξι αγροτικοί γιατροί: Παντελής 
Μεσσαρόπουλος, Βασίλειος Πα-
τέλης, Γιώργος Μπάιλας, Γεώρ-
γιος Τοτικίδης,  Ειρήνη Σάββα, 
Αντώνης Ξένος.

Οι αγροτικοί γιατροί για το Κ.Υ. Πάρου 

«Επισφαλής και επικίνδυνη
η λειτουργία του» 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΕΝΤΡΟ,  μονοκατοικί-
α 73τμ με 1 υ/δ καθιστικό σε οικόπεδο  
100τμ με θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 
6972 700 100 www.aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νε-
όκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 165.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626.

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

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

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, άνετοι 
χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρ-
τητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες κρεα-
τοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, 
τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, 
βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέ-
α του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτιστες γκαρ-
σονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. και ισόγειο 
40τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κου-
ζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση μόλις 100 μέτρα από την κε-
ντρική παραλία. Τηλ.: 6932901931.

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 δι-
αμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 44τ.μ. 
85.000€, επιπλωμένα, κήπος, πλησίον 
θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλαγή, καλύτε-
ρη τιμή στα μετρητά. Τηλ.: 6932285768.

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

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πω-
λείται κατοικία σε συγκρότημα άμεση 
πρόσβαση σε αμμώδη παραλία 120τ.μ. 
με οικόπεδο 2000m2. Τηλ.: 22840 23353, 
6977200338.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΟΤΑΜΙ, πωλούνται μα-
γαζιά με άδεια μπαρ – club. Κατάλληλα 
και για συνεστιάσεις. Τηλ.: 6974498906.

ΚΩΣΤΟΣ, πλησίον πλατείας, πωλείται 
ισόγεια οικία 50τ.μ. με κεντρική θέρμαν-
ση. Τιμή: 70.000€. Τηλ.: 6932837538. Κος 
Στέλιος. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώνες 
και αποθήκη, βεράντες γύρο γύρο, 
κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα Παρασπό-
ρο. Τιμή: 185.000€ Ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούρ-
για πετρόχτιστη οικία 89τμ2, καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 135.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
65.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
693228576

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βε-

ράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κή-
πος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται κτίριο και 
επιχείρηση ε-
ν ο ι κ ι α ζ ό μ ε ν ω ν 
δωματίων, πλήρως 
εξοπλισμένα και α-
νακαινισμένα. Τηλ.: 
6936980095

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούνται 
διαμερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 
76τμ2 και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ 
& ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κατα-
σκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 
210 5622980, 6937394436

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά οικία με θέα, 
73m2 με 30m2 υπόγειο και 400m2 οικό-
πεδο. Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΥΡΓΑΚΙ, πωλούνται 
δύο οικίες 80 και 180τμ εξ’ αδιαιρέτου 
έχοντας οροφοδιαμερίσματα από μία 
γκαρσονιέρα ένα δυάρι και η μία και υ-
πόγειο. Τηλ.: 210 8041920. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται εμπορικό κατά-
στημα 70τ.μ. λόγω συνταξιοδότησης. 
Διαθέτει εμπόρευμα από χρώματα, 
εργαλεία, αντλίες και ενεργειακά προϊ-
όντα. Τηλ.: 22840 23810, 22840 24370, 
6979577109.

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
βίλλα διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) 
οικόπεδο 1100τ.μ. εντός οικισμού, πανο-
ραμική θέα. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, κουζίνα, 
βεράντες κλπ χώροι. Περίφραξη, βό-
θρος, 2 δεξαμενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε κεντρικό σημείο, πωλεί-
ται κατάστημα 40τ.μ. (λειτουργεί είδη σαν 
Μίνι Μάρκετ). Τηλ.: 6973741701.

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, σε 2 
επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 2 σαλό-
νια, 3 μπάνια, 2 σκεπαστές βεράντες, 
200τμ2 βεράντες με πέργολες και 
μαρμαρόστρωτη ταράτσα 120τμ2 με 
κτιστά καθιστικά, ανεμπόδιστη θέ-
α του λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ   
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, οικόπεδο με ε-
ξαιρετική θέα, άμεση πρόσβαση και με 
όλες τις παροχές. Τηλ.: 22840 23353, 
6977200338.

ΛΕΥΚΕΣ   καταπληκτικό οικόπεδο 
4.688τμ σε ύψωμα πολύ αμφιθεατρικό 
και σε τιμή ευκαιρίας. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ  
Τηλ: 22840 22070, 210 6229589, 6972 
700 100 www.aiare.gr

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

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από 
Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, απο-
θήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτρο-
δοτείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγροτεμάχιο 
4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 42423, 
6948511546. 

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

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

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 στρεμμά-
των εντός οικισμού. Τηλ.: 22840 22673, 
6944167104.

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

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, οικοδομή-
σιμο, μέσα στο πράσινο. Τιμή 55.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα με-
τρητά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ  σε οικόπεδο εφαπτό-
μενο στη θάλασσα, 2 μονοκατοικίες με 
2 Υ/Δ  και 2 μπάνια έκαστη σε πανέμορ-
φο κήπο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589 , 6972 700 100 
www.aiare.gr 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ  κουκλίστικο studio 
42τμ καθιστικό μπάνιο βεράντα  παρ-
κινγκ  μοναδική θέα θάλασσα και η 
Νάουσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr

ΝΑΟΥΣΑ  κατάστημα μεγάλης προβολής 
25τμ. ισόγειο, επίσης άλλο κατάστημα 
προβολής  125τμ. ισόγειο  και  120τμ 
πρασιά ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 22840 
22070 - 210  6229589, 6972 700 100 
www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΟΤΑΜΙ, ενοικιάζονται 
μαγαζιά με άδεια μπαρ – club. Κατάλληλα 
και για συνεστιάσεις. Τηλ.: 6974498906.

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχω-
ρο. Τηλ.: 22840 22302.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα 100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis@yahoo.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι και 
γκαρσονιέρα πλήρης εξοπλισμένο, 
με αυτονομία για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6977409667.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δυάρι 45τ.μ. 
καινούργιο με αυτόνομη θέρμαν-
ση και μεγάλη βεράντα και θέα. Τηλ.: 
6947188703.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γραφείο σε 
όροφο 2 δωματίων. Επάνω από το 
κατάστημα «Παρουσίαση» στο κεντρι-
κό δρόμο Παροικίας – Νάουσας. Τηλ.: 
6947188703. 

ΚΩΣΤΟΣ, πλησίον πλατείας, ενοικιάζεται 
ισόγεια οικία 50τ.μ. με κεντρική θέρμαν-
ση. Τιμή: 300€. Τηλ.: 6932837538. Κος 
Στέλιος. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζεται 
οικία 120τ.μ. με κουζίνα, σαλόνι, 3 υπνο-
δωμάτια, 2 wc και μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6936670555.

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κατάστημα πλη-
σίον ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 6938472141, 
6947254131. 

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, γκαρ-
σονιέρα 35τμ. με αυτονομη θέρμανση 
και κλιματισμό. Τηλ: 6945462897

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα γωνι-
ακό, μεγάλο 30 μέτρα από την θάλασσα, 
έναντι στάση κτελ. 2 είσοδοι, δυνατότητα 
2 καταστημάτων. Τηλ.: 22840 91407. 

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα- δυάρι. Τηλ.: 6972077052.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
απέναντι από τυροκομείο, ενοικιάζεται 
κατάστημα για επαγγελματική χρήση 
(φροντιστήριο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 
41332, 6977900901.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως ε-
ξοπλισμένη κουζίνα, Plasma t.v. 19 
ιντσών, πλυντήριο, air condition, Θέρ-
μανση, μπάνιο, internet, μπαλκόνι για 
όλο το χρόνο ή μέχρι τον Ιούνιο. Τηλ.: 
6934145297, 6936980095.

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

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα πλή-
ρως εξοπλισμένο, κατασκευής 2010. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6948436366, e-
mail: oassis10@yahoo.gr

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
35τμ, καινούριο, πλήρως εξοπλισμέ-
νο. πλυντήριο, κουζίνα, air condition, 
αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη θέα. 
Κατάλληλο για εκπαιδευτικούς. τηλ. 
6976675669

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται 
καταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

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

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΨΗΣΤΗΣ, ζητάει εργασί-
α σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο για σεζόν. 
Τηλ.: 6984375286.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ζη-
τεί εργασία. Τηλ.: 6972553886, 22840 
23432. 

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

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥΣΙ-
ΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα έγχορδων 
οργάνων (βιολί, μαντολίνο μπουζούκι, 
μπαγλαμάς, τζουράς) Τηλ.: 6977748720. 
Κος Χρήστος. 

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος επάρ-
κειας της Ιταλικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παι-
διά, ατομικά και ομαδικά. Προετοιμασία 
CELI 1 - 5, Diploma, Κρατικό πιστοποι-
ητικό. Τηλ.: 6974365805.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ζητείται για 
κέντρο ξένων γλωσσών με εμπειρία σε 
όλα τα επίπεδα για τη σχολική χρονιά 
2011’ – 2012’. Τηλ.: 6977273084. 

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

ΚΥΡΙΑ 30-45 ΕΤΩΝ, ζητεί-
ται από Boutique ξενοδοχείο στην 
Νάουσα για Reception. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και επιθυμητή Γαλλικών 
Τηλ.: 6948784099.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ζητά το ξενοδοχεί-
ο “Minois Village” για τις εξής θέσεις: 
Receptionist για την απογευματινή βάρ-
δια (16.00-00.00). Απαραίτητα προσόντα 
και προϋπηρεσία. Καμαριέρες ευπαρου-
σίαστες και Υπάλληλο γυναίκα έως 35 
χρονών για την απογευματινή βάρδια 
του Pool Bar (16.00-00.00). Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Τηλ.: 6945191585.

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, πωλείται, Υ: 
200cm, Π: 60cm, Β: 60cm, inox, μοντέ-
λο AEG – Santos, 3 ετών, έχει δουλέψει 
μόνο 2 χρόνια. Τιμή: 400€. (Καινούργιο 
1.150€) Τηλ.: 6944909393. 

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΟΣ, τον Ιανουάριο στις 
Λεύκες. Το όνομα του είναι ΙΖΖΥ είναι 5 
χρονών ασπρόμαυρος, αρσενικός, 8-9 
κιλά, δεν είναι κυνηγόσκυλο. Φορούσε 
καφετί δερμάτινο κολάρο όταν χάθηκε. 
Αν ξέρετε κάτι βοηθήστε να βρεθεί. Α-
μοιβή: 350€! Τηλ.: 6983062401, 22840 
43161. Κος Λεοντής.

SUZUKI V–STROM 650cc, πωλείται, 
μαύρο ματ, μοντέλο 5/2008’, 22.000χλμ, 
ABS, συναγερμός, μπαγκαζιέρα 46 lt, 
bagster, τσάντα bagster 21 lt, καινούργια 
ελαστικά, ζελατίνα φιμέ με αεραγωγό, 
χούφτες, κάγκελα. Τιμή: 5.900€. Τηλ.: 
6993546760.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ πωλείται στο κέντρο 
της παραλίας της Παροικίας. Τηλ.: 
6946590485.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, φετι-
νής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ Τηλ.: 

6932127470.

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

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, μοντέ-
λο 2005΄, 45000χλμ, full extra, πωλείται 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6973061083, 
22840 41743.

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 
πωλείται. Φούρνος γκαζιού, φριτέ-
ζες διπλές γκαζιού και ηλεκτρικές, 
κοτοπουλιέρα γκαζιού, φούρνος πίτσας 
ηλεκτρικός, βιτρίνα γλυκών στρογγυλή, 
παγωτομηχανή, 6 καναπεδάκια 2θέσια. 
Τηλ.: 6980677627. 

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πω-
λείται, στην παραλία της Παροικίας. Τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

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

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται. 
Λειτουργεί χειμώνα – καλοκαίρι. Τηλ.: 
6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τιμή: 
4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
- ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ, πωλείται στην Παροικία Πάρου. 
Τηλ.: 22840 22673, 6944167104.

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

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

ΣΚΑΦΟΣ Α. ΕΛΛΑΣ ERMIS πωλείται, 
5,75μ. με μηχανή Mercury 150 optimax, 
μαζί με σωστικά, βεγγαλικά, ντεπόζι-
το βενζίνης 80 lt, μπαταρία καινούρια 
κλειστού τύπου 120Α, βυθόμετρο, υ-
δατοπαγίδα, πυξίδα, τρέιλερ, καμπίνα 
πληρώματος και πολλά έξτρα. Τιμή Ευ-
καιρίας: 5.800€ Τηλ.: 6980398523.

MHXANH MERCURY sea pro 10 ίππων, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6980398523.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
- ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται σε χώρο 240m2 
με μεγάλες δυνατότητες. 2 καμπίνες βα-
φής, στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνητο. Τηλ.: 
6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλείται, 
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) πωλείται, 
σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€ Τηλ.: 
6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ταπε-
τσαρία καπιτονέ μαύρη 1,80χ0,50χ0,45 
ύψος. Κατάλληλοι για κατάστημα, γρα-
φείο ή ιατρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ 
για τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

AIR - CONDITION 1800 BTU, πωλεί-
ται σχεδόν αμεταχείριστο, λόγω αλλαγής 
κατοικίας. Τιμή: 400€. Επίσης παραδο-
σιακό σκαλιστό έπιπλο – 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 
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ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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- ªôÜòéêè & Íîåóè óå ëÀõå óèíåÝï ôïù óñíáôï÷
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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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Α' ΚΑΤΗΓ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-17η ΑΓ/ΣΤΙΚΗ
Πανναξιακός Παμμηλιακός 3-1
Α.Ο.Πάρου Α.Σ.Ιου 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓ.
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
Πανναξιακός 16 44 51-9
Πανθηραϊκός 16 38 45-18
Α.Ο.Πάρου 15 27 27-13
Ανδριακός 15 24 27-19
Παμμηλιακός 16 19 22-24
Μαρπησσαϊκός 15 18 24-30
ΑΜΕΣ Νηρέας 15 17 16-29
Α.Σ.Ιου 15 7 20-45
Αστέρας Κορθίου 15 0 0-45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΡΑΖ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
Α.Σ. Άνω Μερά 4 2 10
Α.Σ. Θύελλα 4 0 6
Α.Ο.Πάγου 4 1 6
Α.Μ.Σ. Φιλώτι 3 0 2
Α.Ο.Τήνου 3 0 1

Από Μ.Πέµπτη µέχρι και Πρωτοµαγιά
ανοιχτά κάθε µεσηµέρι

Στέψη για τον
πρωταθλητή Πανναξιακό

Με δυο αγώνες ολο-
κληρώθηκε το 2ημερο 
που μας πέρασε. Στον ένα 
αγώνα είχαμε τη στέψη 
για τον αήττητο Παννα-
ξιακό στο ημίχρονο του 
αγώνα με τον Παμμη-
λιακό ( το παιχνίδι έληξε 
με 3-1 με σόου για άλλο 
ένα παιχνίδι από τον εκ-
πληκτικό Σουσούνη) και 
την ομάδα μας τον ΑΟΠ 
να επικρατεί στο Δημοτι-
κό Στάδιο της Παροικίας 
με 3-0 απέναντι στην Ίο 
και να αγκαλιάζει την 3η 
θέση.

ΑΟΠ 
Για όσους είναι ευ-

χαριστημένοι με την 3η 
θέση (δεν πρέπει να είναι 
και πολλοί μάλλον), δεν 
μπορούμε να πούμε τίπο-
τα, αλλά για την πλειοψη-
φία, η χρονιά για άλλη μια 
φορά είναι αποτυχημένη. 
Όρεξη υπάρχει από τους παίχτες, υλικό υπάρχει, ο κόσμος να είναι σί-
γουροΙ, ότι θα είναι πάντα δίπλα τους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να 
συνεχίσουμε να δίνουμε και άλλα δώρα; (βλέπε Άνω Σύρο, Πανναξιακο 
φέτος), δεν είναι μόνο για τον ΑΟΠ, για όλες τις ομάδες μιλάμε. Είμαστε 
ΕΝΑ νησί και θα πρέπει να έχουμε ΜΙΑ ομάδα. 

Στα αγωνιστικά τώρα, μόνο για την ιστορία να αναφέρουμε (κανένα 
ενδιαφέρον από βαθμολογικής άποψης), ότι ο ΑΟΠ επικράτησε με 3-0 
απέναντι στην Ίο σε ένα μέτριο παιχνίδι με πολλές αλλαγές και από τις 
δυο ομάδες. Τα τέρματα για την ομάδα μας πέτυχαν ο Αλιπράντης στο 
48΄ ο Μπάλκας στο 60΄ και ο Μουράι στο 65΄. Να σημειώσουμε ότι ο 
αγώνας τελείωσε 20 λεπτά νωρίτερα για να προλάβει η ομάδα της Ίου το 
ταχύπλοο που θα τους μετέφερε. 

Σύνθεση: Νίκας Δ., Κρητικός Σ., Βαρθακούρης Ι., Μπάλκας Παν., 
Μουράϊ Σ., Ασκο Π., Μπάλκας Π., Πετρόπουλος Β., Αλιπράντης Ν., Κα-
ραγκούνης Α.

Για μια ακόμα χρονιά το παιδικό τμήμα του Μαρ-
πησσαικού βρέθηκε στην τελική φάση για την ανάδει-
ξη πρωταθλητή Κυκλάδων. Το Σάββατο 9 Απριλίου, 
έγιναν οι ημιτελικοί αγώνες: Α.Ο. Ερμούπολης - ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαικός 92-38 και Α.Ο. Πανναξιακός - Περιστε-
ριώνας Τήνου 53-33.

Στο πρώτο παιχνίδι η Ερμούπολη με ένα γεμάτο «ρό-
στερ» και κατά γενική ομολογία η καλύτερη ομάδα του 
τουρνουά κέρδισε άνετα τον Μαρπησσαϊκό. Από την 
ομάδα της Πάρου, η οποία ήταν η πιο μικρή ηλικιακά 
από τις υπόλοιπες τρεις, έδειξε καλά στοιχεία, προσπά-
θησε, αλλά το ύψος και η δύναμη έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στο αποτέλεσμα.

Σύνθεση Ερμούπολη: (Μαύρος) Ξανθάκης 2, Σαρ-
ρής 2, Λεμπέσης 11, Κρητικός 10(2), Κιάτο, Τζωρτζής 
4, Ντουρλάρης 4, Παπαδόπουλος 14, Αλεξανδρής 26, 
Κατσαμάγκος 6, Χούλης 12, Γουτσίκας.

Σύνθεση Μαρπησσαϊκός: (Μουρογιάννης) Πούλιος 
2, Παπαχατζής Π. 4, Σκιαδάς 19(1), Δούζας, Σιφναίος, 
Κορτιάνος, Παπαχατζής Δ., Χερουβείμ 1, Κόττης 9, Τα-
βανίδης 3.

Δεκάλεπτα: 25-07/18-10/31-13/19-08.
Στο δεύτερο παιχνίδι ο Πανναξιακός με πιεστική 

άμυνα από την αρχή επέβαλε το ρυθμό του παιχνιδιού 
και κατάφερε να επιβληθεί με διαφορά 20 πόντων επί 
της Τήνου, η οποία προσπάθησε με δυνατά παιδιά και 
ψηλά αλλά «άτεχνα», να κοντράρει τον αγώνα.

Σύνθεση Πανναξιακός: (Μάκαρης) Δαβίλας,, Κοκο-
λιός, Βασιλάκης 6, Μαστρογιαννόπουλος 3(1), Βελώ-
νης, Ασημιανάκης 11(1), Δαμίγος 8, Βαθρακοκοίλης, 
Φακίνος 8, Μανταδάκης 15(2), Κόντες 1, Μαρούλης 1.

Σύνθεση Περιστεριώνας: (Βιδάλης) Χατζίρης, Πλύ-
τας, Απέργης 6, Φιοράντης, Κανακάρης, Βελαλόπουλος 
1, Στεφανής 4, Αλβέρτης, Παγάνης 4, Γκέργκο 7, Αντω-
νόπουλος 6, Αλικάρης 5(1). Δεκάλεπτα: 16-13/18-
11/12-08/07-01.

Μικρός τελικός: Περιστεριώνας Τήνου - Μαρπησ-
σαϊκός 62-34

Στον μικρό τελικό, την Κυριακή 10 Απριλίου, η Τήνος 
δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ομάδα της Μάρπησ-
σας να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και το χάλκινο μετάλ-
λιο για την τρίτη θέση. Σε κακή μέρα ο Μαρπησσαϊκός, 
αφού οι μικροί του παίχτες δεν άντεξαν την πίεση και το 

άγχος των αγώνων, ήταν πολύ άστοχοι στην επίθεση 
και «άνευροι» στην άμυνα. 

Σύνθεση Περιστεριώνας: (Βιδάλης) Χατζίρης, Πλύ-
τας 2, Απέργης 2, Φιοράντης, Κανακάρης, Βελαλόπου-
λος, Στεφανής 12, Αλβέρτης 2, Παγάνης 10, Γκέργκο 
30, Αλικάρης 4, Αντωνόπουλος.

Σύνθεση Μαρπησσαικός: (Μουρογιάννης) Πούλι-
ος 2, Παπαχατζής Π., Σκιαδάς 22(4), Δούζας, Σιφναίος, 
Κορτιάνος, Παπαχατζής Δ. 6, Χερουβείμ, Κόττης 2, Τα-
βανίδης 2.

Δεκάλεπτα: 18-05/14-08/16-06/14-15.

Τελικός: Ερμούπολη - Πανναξιακός 58-42
Ένα παιχνίδι, διαφήμιση για το άθλημα διεξήχθη στον 

τελικό όπου η ανώτερη Ερμούπολη μπήκε δυνατά από 
το πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε μέχρι και 20 πό-
ντους διαφορά, στο ημίχρονο. Οι Ναξιώτες όμως αφυ-
πνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και κατέβασαν τη δια-
φορά μέχρι το 38΄ στους 6 πόντους. Σε αυτό το σημείο 
το άγχος και η πίεση του παιχνιδιού για το χρυσό μετάλ-
λιο ωφέλησε μόνο την Ερμούπολη, η οποία σε καθορι-
στικά σημεία σκόραρε, ενώ η Νάξος ανταπαντούσε με 
άστοχες προσπάθειες και λάθος επιλογές.

Σύνθεση Ερμούπολη: (Μαύρος) Ξανθάκης, Σαρρής 
5, Λεμπέσης 3, Κρητικός 22(2), Κιάτο, Τζωρτζής 4(1), 
Ντουρλάρης 6(2), Παπαδόπουλος 10(1), Αλεξανδρής 8, 
Κατσαμάγκος, Χούλης, Τσιώλης. 

Σύνθεση Πανναξιακός: (Μάκαρης) Δαμίγος 8, Κο-
κολιός, Βασιλάκης, Μαστρογιαννόπουλος 6, Βελώνης, 
Ασημιανάκης 8, Μανταδάκης 7(1), Βαθρακοκοίλης Φα-
κίνος 6, Δαβίλας, Κόντες, Μαρούλης.

Δεκάλεπτα: 26-10/15-15/05-13/12-04.

Αγαπάμε το μπάσκετ
Μουρογιάννης Βαγγέλης(προπονητής Μαρπησσα-

ϊκού): «Θα ήθελα να συγχαρώ την Ένωση Σωματείων 
Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων για την άρτια διοργάνω-
ση και την φιλοξενία στο όμορφο νησί της Σύρου. Να 
ευχαριστήσω επίσης τους παίχτες που ακλούθησαν 
την αποστολή και αγωνίστηκαν στο final four δίνοντας 
τον καλύτερο εαυτό τους. Να συγχαρώ το συνεργάτη 
μου Καζακίδη Θοδωρή, ο οποίος δεν μπόρεσε να δώ-
σει το παρόν στους αγώνες (λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων, αφού στο παιδικό τμήμα αυτός είναι ο 
προπονητής τους), για την πολύ καλή δουλειά που έχει 
κάνει με τα μικρά τμήματα και την εύρεση και ανάδειξη 
ταλέντων. Παρά όλα τα προβλήματα εμείς αγαπάμε το 
μπάσκετ».

Παιδικό πρωτάθλημα Κυκλάδων

Final Four στη Σύρο

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ημέρα Ημ/νία Ωράριο

Πέμπτη 14/04 08:00 -21:00

Παρασκευή 15/04 08:00 -21:00

Σάββατο 16/04 08:00 -21:00

Κυριακή Βαΐων 17/04 10:00 - 14:00
(Ανοιχτά μόνο τα καταστήματα που δεν απασχολούν εργαζομένους)

Μ. Δευτέρα 18/04 08:00 - 21:00

Μ. Τρίτη 19/04 08:00 -21:00

Μ. Τετάρτη 20/04 08:00 -21:00

Μ. Πέμπτη 21/04 08:00 -21:00

Μ. Παρασκευή 22/04 13:00 - 20:00

Μ. Σάββατο 23/04 09:00 - 20:00

Κυριακή τ. Πάσχα 24/04 Άπαντα κλειστά

Δευτέρα τ. Πάσχα 25/04 Άπαντα κλειστά

Τρίτη τ. Πάσχα 26/04 Θερινό ωράριο

Το Δ.Σ. του Ε/Σ Πάρου - Αντιπάρου
σας εύχεται Καλό Πάσχα

Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων

Επιστολή προς Γερουλάνο
για τα αρχαία

Την ανησυχία και τη θλί-
ψη τους για τα αρχαία ευ-
ρήματα της Πάρου, εκφρά-
ζει με επιστολή της προς 
τον υπουργός Πολιτισμού 
Π. Γερουλάνο, η Ομοσπον-
δία Παριανών Συλλόγων 
και ζητεί, εκτός από το 
ενδιαφέρον που πρέπει 
να επιδείξει η πολιτεία για 
τους «θησαυρούς» του 
νησιού μας, την επιστροφή 
του αρχαιολόγου Γιάννου 
Κουράγιου.

Στην επιστολή αναφέρεται: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, επανερχόμεθα στο 
ζήτημα των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων του νησιού μας και 
σας εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την ανησυχία και τη θλίψη μας για 
τους «θησαυρούς» του νησιού μας, που την τελευταία πενταετία παρα-
μένουν …σιωπηλοί περιμένοντας το ενδιαφέρον του υπουργείου σας.

»Είναι γνωστό, ότι η Πάρος αποτελεί, με τη διακριτική ομορφιά της, 
πόλο έλξης και τόπο γαλήνης, για ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο. Δεν 
είναι μόνο οι δράσεις πολιτισμού του παρόντος που θέλγουν τους 
επισκέπτες μας το καλοκαίρι». Είναι ίσως, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 
αρχαιολογικά ευρύματα του Δεσποτικού, τα εκθέματα του Μουσείου – 
που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Παριανής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς- όλα αυτά που συνεχίζουν να προκαλούν το ενδιαφέρον, που 
δίνουν στην Πάρο και την Αντίπαρο, ζωή με ρίζα και διάρκεια.

»Όμως, υπήρξε μια στασιμότητα στην πορεία δράσης των αρχαιολο-
γικών ερευνών, ανασκαφών και συντηρήσεων στην Πάρο, για διαμόρ-
φωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του νησιού.

»Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι αντίθετοι, παρακαλούμε να κάνετε χρήση της έννοια του «εθελο-
ντισμού» και να επιτρέψετε στον Γιάννο Κουράγιο να συνεχίσει το έργο 
του, ως μόνιμος αρχαιολόγος Πάρου, επιστρέφοντας στο νησί που τόσο 
έμπρακτα έχει αγαπήσει. 

»Με την ακούραστη προσπάθειά του, για περίπου 20 χρόνια, έχει 
υπηρετήσει τον πολιτισμό του τόπου μας, έχει φέρει στο φως πλήθος 
αρχαιολογικών μνημείων και γενικά με τις διαλέξεις του και το επιστη-
μονικό του έργο, προβάλλει διεθνώς το νησί μας!

»Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας ευχα-
ριστούμε εκ των προτέρων». 

Την επιστολή υπογράφουν: ο πρόεδρος Αναρ. Πούλιος και η Γ.Γ. 
Ελένη Σκορδίλη - Μέλλιου

Φωνή των Αναγνωστών 

Προς την Τ. Ε. Νέας Δημοκρατίας
Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εσείς που οργανώσατε αυτή τη 

χοροεσπερίδα, γιατί θα διασκεδάσετε απόψε; Μήπως για το ξε-
πούλημα της χώρας μας; μήπως για την ανεργία; Μήπως για τα 
σκάνδαλα; Μήπως για το μεγάλο χρέος της χώρας μας; μήπως για 
όλη την κατάντια μας; πως πάει η καρδιά σας; Έχετε συναίσθηση τι 
κάνετε; Προκαλείτε τους ταλαιπωρημένους.

Για 37 ολόκληρα χρόνια κυβέρνησαν τη χώρα μας η Νέα Δη-
μοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έκλεψαν, λεηλάτησαν, ξεπούλησαν τη 
χώρα μας. Ήπιαν και πίνουν τον ιδρώτα μας, το αίμα μας. 

Αντί λοιπόν φίλοι μου να διασκεδάζετε απόψε…, ποιο φρόνιμο, 
συνετό και δημιουργικό θα ήταν να ζητήσετε τη συμπαράσταση 
του κόσμου και ν’ απαιτήσετε με σθένος από την ηγεσία σας: 

Να ασκεί έλεγχο και ισχυρή αντιπολίτευση με προτάσεις και 
ιδέες. 

Να τιμωρηθούν  ΑΜΕΣΑ οι κλέφτες και οι μιζαδόροι απ’ όπου 
κι αν είναι και να κατασχεθούν οι περιουσίες τους.

Να γίνει άρση της βουλευτικής ασυλίας.
Να γίνει μείωση της βουλευτικής αμοιβής στο ήμισυ.
Να μην λαμβάνουν οι βουλευτές καμιά αποζημίωση για οποια-

δήποτε συμμετοχή τους σε επιτροπές.
Να είναι βουλευτές μόνο για 8 χρόνια και η υπηρεσία τους αυτή 

να προσμετρείται με τα χρόνια της εργασίας τους προκειμένου να 
συνταξιοδοτούνται. 

Να συνταξιοδοτούνται στα 70 όπως όλοι οι έλληνες, γιατί δεν 
υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Να καταργηθεί το προσωπικό ασφαλείας τους, προς τι; Αφού 
και οι πολίτες είναι απροστάτευτοι στη βία, στις ληστείες, στην 
εγκληματικότητα…

Να είναι ίσοι μεταξύ ίσων στα δικαιώματα και στις υποχρεώ-
σεις της Πολιτείας. 

Είναι υπεύθυνοι και οι 300 για το χάλι της χώρας μας, γιατί όσοι 
δεν έκλεψαν συγκαλύπτουν, κλείνουν τη Βουλή, προσπερνούν 
και όλα παραγράφονται. Όλο το πολιτικό σύστημα δυσοσμεί. Όσοι 
θεωρούν ότι είναι καθαροί, να παραιτηθούν και να βγουν να μιλή-
σουν στον λαό. 

Αντί λοιπόν φίλοι μου να διασκεδάζετε με την κατάντια μας, ξε-
κινήστε απόψε τώρα και ένας σπόρος ή μια σπίθα φωτιάς είναι 
ικανά για καλύτερες μέρες. Τις αξήζουμε. 

Δώστε τους απόψε άλλο ένα μήνυμα για την αγανάκτηση του 
κόσμου.

Κάθε φορά που γιαουρτώνεται κάποιος πολιτικός ή γιουχάρε-
ται, χαίρομαι πολύ, γιατί αυτό του αξίζει. 

 
Μαρουσώ Σκιαδά Αλυκή
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Πάσχα στις Λεύκες, στο
Μεγάλη Εβδοµάδα µε νηστίσιµα

Μεγάλο Σάββατο µε αναστάσιµο τραπέζι
Κυριακή του Πάσχα, παραδοσιακά µε αρνί σούβλας & κοκορέτσι 

Λεύκες, Πάρος • Τηλ.: 22840 43089

με το φακό
 της 

Από την δενδροφύτευση
και το άσπρισμα στην
Αντίπαρο από μαθητές
και πολίτες του νησιού.


