
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Τα τελευταία 
χρόνια, όχι μόνο 
στη χώρα μας, αλλά 
σε παγκόσμιο επί-
πεδο αναπτύσσεται 
έντονα ο εθελοντι-
σμός. Η συνεχώς 
αυξανόμενη τάση 
δραστηριοποίησης 
εθελοντικών ορ-
γανώσεων, είναι 
αποτέλεσμα της 
αδυναμίας τόσο του 
κράτους όσο και 
των μηχανισμών 
της αγοράς, ν’ αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα ολοένα 
και πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλο-
ντικά προβλήματα. 

Έτσι οι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστη-
ριοποιούνται στην παραγωγή των «δημόσιων αγαθών».  
Αγαθά που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρ-
κή ποσότητα και ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας 
δεν επιθυμεί να τα προσφέρει, εφόσον τα περιθώρια 
κέρδους δεν είναι ικανοποιητικά. Για το λόγο αυτό οι 
προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός, το 
περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνομιακά εκείνα πε-
δία στα οποία οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να 
δραστηριοποιηθούν.

Στην Πάρο ο εθελοντι-
σμός είναι σταθερή αξία. 
Ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Πάρου – 
Αντιπάρου, το  1ο  Πρό-
τυπο Εθελοντικό Κέντρο 
Α.Μ.Ε.Α.Ι Κυκλάδων με 
έδρα την Νάουσα και η 
Ελληνική Ομάδα Διά-
σωσης, αποτελούν φω-
τεινό παράδειγμα ανιδιο-
τελούς προσφοράς, είναι 
όμως ταυτόχρονα και ο 
δείκτης του πολιτισμού 

της μικρής μας κοινωνίας. 
Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδι-
ότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουρ-
γία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενι-
σχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη. 

Στο νησί μας αναδείχτηκε για μία ακόμη φορά, αυτές 
τις ημέρες. Πολλοί πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα των Προέδρων και των μελών των Τοπικών Συμ-
βουλίων και συνεισέφεραν στην καθαριότητα και στον 
ευπρεπισμό των οικισμών. Γέμισαν τα σοκάκια εθελο-
ντές, μεγάλους και μικρούς που άσπρισαν, σκούπισαν, 
καθάρισαν τις ακτές από τα σκουπίδια.           συνέχεια σελ.6-7

Λοιπόν δεν ήταν και τόσο δύσκολο!

Για ρίξε και ‘συ
μια ματιά...

Στην Παροικιά...
Δίπλα στο Bioshop!

Ιστορία 4η

...και συνεχίζεται!!!

Σε λίγες μέρες κοντά σας!

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

Εισπράττουμε...
προσφέροντας!

Κίνημα Εθελοντικής Προσφοράς

ΝΑ ΜΗΝ ...ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

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!...

Από όλους
εµάς ευχές

για Καλό Πάσχα!

 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ:
"Προσπαθούμε για την ανάπτυξη των δύο οικισμών, 
πετυχαίνοντας όσα περισσότερα μπορούμε..."

σελ.2

σελ.4
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 158

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

Για τους πορφυρογέννητους όλους
Αν ξυπνάς πριν ξημερώσει, τώρα τον Απρίλιο, προλαβαί-

νεις αναμμένα τα άστρα ακόμα στον ουρανό. Κοιτώντας 
προς τα νότια, φέγγει ο Αντάρης του Σκορπιού. Αντάρης, 
γιατί φέρνει αντάρα, τρικυμία, φουρτούνα. Γιατί είναι κόκ-
κινος, ξαναμμένος,  γίγαντας ήλιος, εκατομμύρια φορές 
ογκωδέστερος του δικού μας, αλλά σε ασύλληπτα μεγάλη 
απόσταση. Όλο το φως που κατάπιε θα το στείλει πίσω με 
μια μεγάλη έκρηξη και αυτό που θα μείνει θα γίνει τρύπα, 
γεφύρι, τούνελ για άλλο απρόσιτο σύμπαν. 

Ο λωτός ο πορφυρός, το τριφύλλι το πορφυρό, η παπα-
ρούνα και τα άλλα κόκκινα αστεράκια της χλόης, ζυμώ-
θηκαν από στάχτες παλιών άστρων, που στα στερνά της 
ζωής τους, κοκκίνισαν, φούσκωσαν και τινάχτηκαν στις 
έσχατες γωνιές του γαλαξία.  

Απ’ τη λάβα αυτή έλαβαν κόκκινο πολλά ζωύφια, πασχα-
λίτσες, πεταλούδες, έντομα. Το χρώμα αυτό της φωτιάς το 
ζήλεψαν οι άνθρωποι και ο Έρωτας, που φόρεσε πορφυρή 
χλαμύδα (Σαπφώ).

Εσύ και ο Έρωτας που πάντα μου υπακούει
Φτάνοντας απ’ τους ουρανούς ψηλά
Ντυμένος πορφυρή χλαμύδα.
Ψάλλει ο ιερέας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ: 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
Ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Στον Ακάθιστο Ύμνο ο μέγας ποιητής (εραστής, γιος, άν-

δρας) ύμνησε τη γυναίκα  (χαίρε, θησαυρέ της ζωής αδα-
πάνητε) και ο ιερέας με θυμίαμα μαγικό ικετεύει απολο-
γούμενος για τόσους αιώνες ανδροκρατίας. 

Χαίρε κογχύλη πορφύραν θείαν βάψασα εξ αιμάτων σου.
Πορφυρογέννητοι όλοι, θα βλέπαμε θαύματα, αν είχαμε 

τα μάτια εντόμων. Ευαίσθητοι όλοι στο πορφυρό, με την 
καρδιά μας κενταύριο, που ανοίγει τώρα το αγγιναράκι 
του, ξέχειλο με το αίμα μας.

Κι ο Ελύτης (Ανοιχτά Χαρτιά) πορφυρογέννητος:
Έχει το δικαίωμα να ελπίζει κανείς ότι, ανάμεσ’ από τα 

φοβερά κυκλοτρόνια, και τους ηλεκτρονικούς εγκεφά-
λους, μια μέρα, όπως ανάμεσ’ από δυο μαλτεζόπετρες, θα 
ξεφυτρώσει πάλι, σαν καταπόρφυρη παπαρούνα, η Ποί-
ηση. 

Πορφυρογέννητος κι ο Σεφέρης, «ψηλαφώντας την ανε-
ξάντλητη πορφύρα».

Λάμπουνε ξάφνου πορφυρά της μνήμης τα κοράλλια…
..................................
Ρόδο της νύχτας πέρασες, τρικύμισμα πορφύρας
Τρικύμισμα της θάλασσας…
Το πορφυρό βάφει και τις πέτρες. Τον πορφυρίτη, είδος 

γρανίτη με κόκκινη μάζα και άσπρους μεγάλους άστριους. 
Τον γρανάτη που κατακόκκινος λάμπει μέσα στα ορυκτά 
του μαγγάνιου στην Πάρο και τον αιματίτη στα ορυκτά του 
σιδήρου στην Αντίπαρο. 

«Ήταν κατακόκκινος και κοιτάζοντάς τον ξεχάστηκα, έτσι 
που νόμισα πως είχε στερεοποιηθεί το αίμα μου».

Θα δούμε και θ’ ακούσουμε και θα μυρίσουμε τις πορ-
φυρίδες όλες, ψάχνοντας και ματώνοντας. Λωτός ο πορ-
φυρός, κόκκινα σκάρφια του Άδωνη, κοκκινάγκαθα, τα 
πορφυρά της δύσης και της ανατολής, χυμοί χρωμάτων 
για τα κόκκινα αυγά. Μας σέρνουν με  συνειρμούς πο-
λύστροφους σε απροσδόκητους δαίδαλους. Ντυμένοι με 
πορφυρή χλαμύδα ετοιμαζόμαστε όλοι. Για τη Σταύρωση 
και την Ανάσταση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αναγγελία Γάμου
Ο Βερύκοκκος Μάριος του Κωνσταντίνου και της Ντορίν το γένος Κρώφορντ που 

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Κρητικού Άννα του Εμμανου-
ήλ και της Αγγελικής το γένος Κόκκοβα που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στην Πάρο πρόκειται να παντρευτούν την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 στο ξενοδοχείο 
“Asteras Paradise” στη Νάουσα της Πάρου.

Συλλυπητήρια
Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου εκ-

φράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του αποθανόντα εκλεκτού συμπο-
λίτη Άγγελου Ν. Κορτιάνου. Ο Σύλλογος αποφάσισε να παρασταθεί αντιπροσωπεία 
του στη εξόδιο ακολουθία του και να προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στο 
Κέντρο ΑΜΕΑΙ.                                        Για το Σύλλογο Καθηγητών του Λυκείου Νάουσας

Ο Διευθυντής Δημήτρης Λάζος

Μια πράξη κοινωνικής ευαισθησίας
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ευγενική χορηγία του Ανδρέα και 

της Άννας Κονταράτου προς το Δημοτικό Σχολείο Λευκών και μάλιστα, εν αγνοία 
της Διευθύντριας (και κόρης τους), όταν τη Δευτέρα το πρωί (4-4-2011) σταμάτησε 
έξω από το σχολείο το βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε μεγάλη ποσότητα πετρελαί-
ου, προσφορά αγάπης στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού τους, που αντιστέκεται ακό-
μα στη δύνη των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων και φιλοξενεί τα χαμόγελα 
των μικρών μαθητών…

Οποιαδήποτε πρωτοβουλία και συνεισφορά στην τοπική κοινωνία, αντανακλά στο 
σύνολο της κοινωνίας και καταδεικνύει την ανθρώπινη ευαισθησία και ευθύνη που ο 
καθένας από εμάς θα έπρεπε, στα μέτρα των δυνατοτήτων του, να έχει.

O Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου τούς ευχαριστεί για την προσφορά  τους 
αυτή, καθώς και τον πρατηριούχο Δημ. Φραντζή για την προσφορά ποσότητας πε-
τρελαίου, που όχι μόνο συγκινεί, αλλά και προτρέπει στο να βρει μιμητές.

                                                  Ο Σύλλογος διδασκόντων του 
                                        Δημ. Σχολείου Λευκών-Κώστου Πάρου

  
Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, ευχαριστούν θερμά τον Δήμαρχο, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας, για την έγκαι-
ρη ανταπόκρισή τους, στο σοβαρό τους αίτημα, για την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας τροχοφόρων στον πεζόδρομο Εκατονταπυλιανής, με την άμεση λήψη μέτρων, 
με πρωταρχικό μέλημά τους, την ασφάλεια των παιδιών του σχολείου, αλλά και την 
ανάδειξη της τεράστιας πολιτιστικής σπουδαιότητας του Ιερού Προσκυνήματος της 
Εκατονταπυλιανής. 

Ο Πρόεδρος Δ. Καρασαντές, η Γραμματέας Μαριέλλη Ανδρεοπούλου

Ευχές
Το Δ.Σ και τα παιδιά του 1ου  Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι Κυκλά-

δων στην Νάουσα, εύχονται σε όλους καλή Ανάσταση και καλό Πάσxα. 

Κόβουν από τη
συνταγογράφηση, 
φάρμακα
πρώτης ανάγκης

Από την τσέπη τους θα πληρώ-
νουν οι ασφαλισμένοι αρκετά δημο-
φιλή φάρμακα, τα οποία συμπερι-
λαμβάνονται στην «αρνητική λίστα» 
που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται 
από 2 Μαΐου, με στόχο την εξοικο-
νόμηση 140 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι 
ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώ-
νουν το συνολικό ποσό της αξίας των φαρμάκων και οι 
γιατροί απαγορεύεται να τα συνταγογραφούν εάν ζητεί-
ται η συμμετοχή του ταμείου.

Στην αρνητική λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-
λων τα: • αναλγητικά SALOSPIR 500, ASPIRIN EXTRA 
650+65 και KALMOL EXTRA, BUSCOPAN • τα αντιιστα-
μινικά PHENERGAN και CLARITYNE, • τα αποχρεμπτικά 
/ αντιβηχικά BISOLVON, MUCOSOLVAN, MUCOTHIOL, 
TUCLASE, SINECOD και TREBON -Ν.

Προσαρμογή στον κανονισμό καθαριότητας 

Υψηλά πρόστιμα
στους παραβάτες

Η διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Πάρου, έστειλε επι-
στολή προς τους ξενοδόχους και  τους ιδιοκτήτες των ενοι-
κιαζομένων δωματίων, με θέμα την «Ορθολογική διαχείριση  
φυτικών υπολειμμάτων».

Στην επιστολή επισημαίνεται:
«Ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου και της έναρξης 

από μέρους σας των εργασιών προετοιμασίας  για λειτουργία 
των επιχειρήσεων σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σε 
ότι αφορά στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων (θάμνοι, 
κλαδιά, ξεραμένα φυτά, χόρτα, γκαζόν, φύλλα κ.λ.π.) από τον 
καθαρισμό των κήπων ή των προαύλιων  χώρων αυτών. 

»Όσοι διαθέτετε χώρο για να συγκεντρώσετε τα πιο πάνω 
υλικά μπορείτε με σχετικά εύκολη τεχνική και λίγη εργασία να 
προχωρήσετε στην κομποστοποίησή τους και στην επαναχρη-
σιμοποίησή τους ως άριστο εδαφοβελτιωτικό.

»Όσοι παράγετε μεγάλες ποσότητες, δεν μπορείτε να ακο-
λουθήσετε την πιο πάνω διαδικασία  και επιθυμείτε να απαλλα-
γείτε από αυτά, θα πρέπει να τα απομακρύνετε από τα όρια της 
ιδιοκτησίας σας με δική σας αποκλειστική ευθύνη  και δαπάνη 
και να τα μεταφέρετε στο Χ.Υ.Τ.Α. και όχι δίπλα στους κάδους 
απορριμμάτων. Εκεί αν επιθυμείτε μπορείτε να παραλαμβάνε-
τε ΔΩΡΕΑΝ έτοιμο θρυμματισμένο υλικό προς κομποστοποίη-
ση και  χρήση στον κήπο σας.

»Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται  η ρίψη φυτικών 
υπολειμμάτων  σε δημοτικούς 
κοινόχρηστους χώρους και σύμ-
φωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 
καθαριότητας, στους παραβάτες 
επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 €.

»Ευχαριστούμε εκ των προτέ-
ρων για τη συνεργασία σας  ώστε 
να είναι η Πάρος ακόμη πιο κα-
θαρή για τους Παριανούς αλλά 
και πιο ελκυστική στους χιλιάδες 
επισκέπτες της».

«Πόσο θα ήθελα»
Πόσο θα ήθελα μια νύχτα να πεθάνω
και τα χαράματα να ξαναγεννηθώ
Ότι δεν έκανα στον κόσμο αυτό να κάνω,
με τους γονείς μου σαν και πρώτα να βρεθώ.
Τα χρόνια που περάσανε να έρθουν πάλι πίσω,
Χαρές κι αγάπες που έχασα
να τις ξανακερδίσω.
Πόσο θα ήθελα να βάλω κάποιο φρένο,
στη κατηφόρα που τραβούμε στη ζωή,
Να σταματήσω της καταστροφής το τρένο
να φύγει η συννεφιά κι ο ήλιος να φανεί.
Πόσο θα ήθελα να βλέπω τους ανθρώπους αδελ-
φωμένους, μονιασμένους, φιλικούς, πολύ ευγε-
νικούς και με ωραίους τρόπους, άπρεπα λόγια 
και βρισιές να μην ακούς.
Πόσο θα ήθελα, αλήθεια, να μπορούσα ψωμί να 
σώσω σε όσα στόματα πεινούν,
Την αδικία στην πηγή της να κτυπούσα και όσους 
κλαίνε να τους κάνω να γελούν.
Πόσο θα ήθελα να ήμουν παλικάρι και να μην 
σκιάζομαι κανένα και καμιά
Κι όποιος με κτύπαγε να του έριχνα στειλιάρι να 
συμμορφώνω κι όποιον περπατά στραβά.
Δεν θέλω το άδικο και δεν μπορώ να βλέπω σ 
ένα ανήμπορο να φέρονται σκληρά 
Γι’ αυτό θα ήθελα τη δύναμη να έχω, να υπερα-
σπίζω τον κάθε φουκαρά.
Πόσο θα ήθελα τους ψεύτες ν ‘ αφανίσω, κι αυ-
τούς που κλέβουνε το κράτος συνεχώς, σαν τα 
σκουλήκια όσους βλάπτουν να πατήσω να ανα-
σάνει κι ο καημένος ο φτωχός.
Πόσο θα ήθελα παγκόσμια ειρήνη, δίχως εχθρό-
τητα , πολέμους, σκοτωμούς
Να ξημερώνουν ημέρες με γαλήνη και να μη 
ζούμε πια σε δύσκολούς καιρούς.

Κων/νος Γ. Δελαγραμμάτης
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 01/05/2011

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΕΩΣ 65€

MΕ ΚΑΘΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΝΙ

16,95o
ΤΟ TEMAXIO 9,90o

ΛΕΥΚΟΣ

10,80o
ΕΡΥΘΡΟΣ

ΙΝΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΟΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ  Ή ΕΡΥΘΡΟΣ 5LΙT

PLANET ΣΚΟΝΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΙ 5,025GR
67MΕΖ. -3,00€ 15o

ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 

+ έκπτωσηΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

15o ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣέκπτωση

Χρόνια Πολλά!

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1KG KAI ANΩ ΦΕΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΔΟΧΕΙΟ Π.Ο.Π. ΔΩΡΟ 8ΤΕΜ. PILS ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ
330ML

7,45o
TO ΚΙΛΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2ΤΕΜ. CRETA FARM ΦΙΛΙΚΟ COMBI
(GOUDA & ΠΑΡΙΖΑ Ή ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ & EDAM
ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ) 400GR ΔΩΡΟ ΑΥΓΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 30ΤΕΜ.
53-63GR

4,49o
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

3,99o
ΠΑΡΙΖΑ
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Από Μ.Πέµπτη µέχρι και Πρωτοµαγιά
ανοιχτά κάθε µεσηµέριΣαντάλ Ζάρµπη Σύµβουλος Διακόσµησης

Aλυκή µετά το αεροδρόµιο
δίπλα στον παραδοσιακό φούρνο

mob: 6977 500713

Δώρα
Κεραµικά
Παραδοσιακα 
χειροτεχνηµατα
Καθρέπτες
Φωτιστικά
Μικροέπιπλα
Βιβλία
Κοσµήµατα

Καλό
Πάσχα!

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου 
Γιώργος Ρούσσος

Προσπαθούμε
για την ανάπτυξη
και των δύο οικισμών

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου Γ. Ρούσ-
σος με τα δύο χωριά, τον Πρόδρομο και τα Μάρμαρα, αγωνί-
ζεται μαζί με τους συναδέλφους του στο Τοπικό Συμβούλιο, 
για την ανάπτυξη των δύο οικισμών. Είναι ένα πρόβλημα που 
μας απασχολεί χρόνια, λέει ο κ. Ρούσσος και προσθέτει: Θα γί-
νουν βέβαια κάποια πράγματα, αλλά δεν θα γίνουν όλα όσα θα 
θέλαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας 
να πετύχουμε όσα γίνεται περισσότερα, όμως η οικονομική 
κρίση δεν δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο ν’ ανταποκριθεί σε 
όλες τις ανάγκες που έχουν οι οικισμοί σ’ ολόκληρο το νησί. 

Από τα έργα που εντάθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, 
είστε ευχαριστημένος;

 Έχουν ενταχθεί για να γίνουν κάποια έργα στην περιοχή. Τα 
θεωρώ σημαντικά και για τα δύο χωριά. Το σημαντικότερο απ’ 
όλα είναι ότι, δέχτηκε ο Δήμαρχος να εντάξει δύο οικήματα, 
ένα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαρμάρων, που έχει πα-
ραχωρηθεί για 30+30 χρόνια και στον Πρόδρομο τα γραφεία 
του Συλλόγου εν Αθήναις Προδρομητών (με τη συναίνεσή 
τους), σε προγράμματα για να γίνουν πολιτιστικά κέντρα. Είναι 
κάτι που λείπει και από τα δύο χωριά. Επίσης, στον οικισμό 
των Μαρμάρων υπάρχουν  δύο παλιά σπίτια, στην καρδιά του 
χωριού, εγκαταλειμμένα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους, παρά τις 
επανειλημμένες οχλήσεις μας αγνοούν. Αυτά τα έχουμε προς 
απαλλοτρίωση για να γίνει μια πλατεία στο χωριό που σήμερα 
δεν διαθέτει. 

Ακόμη, στον οικισμό του Προδρόμου, θα ξεκινήσει σύντο-
μα η ΔΕΗ να καταρτίσει τη μελέτη για την υπογείωση των κα-
λωδίων της πλατείας του Αγίου Σπυρίδωνα και ενός τμήματος 
του χωριού. 

Υπάρχουν αντιδράσεις αν δεν κάνω λάθος; 
Πιστεύω, ότι δεν έχουν καταλάβει τη σημασία του έργου 

και επιπλέον, ορισμένοι έχουν παραπλανήσει και τους κα-
τοίκους του χωριού. Αλλά αισίως, κάποια προβλήματα ξε-
περάστηκαν. Αυτοί που αντιδρούν, είχαν περάσει και στους 
κατοίκους, ότι ο μετασχηματιστής θα μπει στην άκρη της πλα-
τείας, γιατί ο Δήμος δεν έχει χρήματα να πληρώσει να πάει πιο 
πάνω. Αυτό, είναι ψέμα. Το θέμα είναι τεχνικό. Δεν μπορεί η 
ΔΕΗ να πάει πάνω από 50 μέτρα από το σημείο που θα ξεκι-
νήσει την υπογειοποίηση. Έτσι, αναγκαστικά μπαίνει μέσα σ’ 
ένα σημείο, στην άκρη της πλατείας. Πιστεύω, ότι μέσα σ’ ένα 

χρόνο θα περνάς και δεν θα το βλέπεις. 
Θ’ απορροφηθεί από το περιβάλλον, 
όπως έγινε και στην Παροικιά.  Βέβαια, 
ο χώρος εκεί, είναι πλατεία κατ’ ευφημι-
σμό. Μάλλον πάρκινγκ είναι με την κα-
τάσταση που επικρατεί σήμερα. 

Και μ’ αυτό έχετε θέμα. Τι θα κά-
νετε με τ’ αυτοκίνητα;

Σε πρώτη φάση έχει μπει στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα, για ένα μέρος της πλατείας 
να γίνει μελέτη αναμόρφωσης και να γί-
νει πλατεία με την έννοια του όρου. Να 
μπορεί να καθίσει ο κάτοικος, ο παπ-
πούς, τα παιδιά. Για τα αυτοκίνητα (γιατί 
κάπου πρέπει να παρκάρουν, δεν μπο-
ρούμε να το αγνοήσουμε αυτό), γίνονται 
προσπάθειες να νοικιάσουμε ένα κτήμα, 
που βρίσκεται απέναντι από το παλιό 
τυροκομείο, πολύ κοντά στο χωριό. Έχω έρθει δύο φορές σ’ 
επαφή με τον ιδιοκτήτη και ελπίζω να μας το νοικιάσει, δεν 
έχουμε καταλήξει ακόμη. Αν τα καταφέρουμε, θα αδειάσει η 
πλατεία από τ’ αυτοκίνητα και θα γίνει πλατεία στο σύνολό της. 
Αν δεν συμφωνήσουμε, θα βρούμε άλλο κτήμα, κάτι θα κά-
νουμε για ν’ απελευθερώσουμε το χώρο.

Έχετε κάποιο άλλο στόχο;
Ασφαλώς. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ξεχωρί-

ζω τα δύο χωριά και θέλω τα έργα να είναι ισομερή. Αυτή τη 
στιγμή η προτεραιότητά μας είναι η καθαριότητα των δύο οικι-
σμών, πράγμα που πιστεύω, ότι σε μεγάλο ποσοστό, το έχου-
με καταφέρει, παρ’ όλο που διαθέτουμε μόνο έναν εργάτη. 

Στον Πρόδρομο, υπάρχει ένα πρόβλημα με την παιδική 
χαρά. Είναι παλιά όλα τα όργανα και τα παιχνίδια. Έχουμε κα-
ταφέρει και πήραμε τη δέσμευση να τα’ αλλάξουμε όλα,  να 
βάλουμε καινούρια και να μπει τάπητας, όπως σε όλες τις 
σύγχρονες παιδικές χαρές.  Αυτό θα γίνει μέσα στο χρόνο. 
Στα Μάρμαρα όμως, δεν έχουμε χώρο για παιδική χαρά. Εί-
ναι αυτή του νηπιαγωγείου, την οποία η δασκάλα την κλείνει 
και δικαιολογημένα, γιατί γίνονται ζημιές. Θα προσπαθήσουμε 
λοιπόν, να βρούμε έναν χώρο κοντά στο χωριό, να αγοραστεί 
από το Δήμο ή να ενοικιαστεί μακροχρόνια και να γίνει παιδική 
χαρά, ώστε να μην στερούνται και τα παιδιά των Μαρμάρων. 

Επίσης, έχουμε συνεργασία με τις ενορίες των δύο χωριών 
σε καλό πνεύμα πάντα, βοηθάμε σε ότι μας ζητούν, στο πλαί-
σιο της δυνατότητας που υπάρχει και από πλευράς Δήμου και 
από πλευράς Τοπικής Κοινότητας. 

Το θέμα με τους μύλους και το δρόμο για το κοιμητή-
ριο έχει διευθετηθεί;

Είναι ένα θέμα που ταλάνισε τον Πρόδρομο και αισίως τε-
λειώνει. Ο Ιδιοκτήτης έθεσε δύο όρους. Να γκρεμίσουμε τον 
εξωτερικό τοίχο στους 50 πόντους και να χτίσουμε από το 
μέσα μέρος του καθαρά τρία μέτρα, νέο ντουβάρι. Η χάραξη 
θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στη συνέ-
χεια, θα προχωρήσουμε σε συμβόλαιο για να παραχωρηθεί 
στο Δήμο. Θέλω να εξάρω τις προσπάθειες του Δημάρχου και 

της Επιτροπής κατοίκων του χωριού που κα-
τάφεραν, μαζί και με δικές μου παρεμβάσεις, 
να βρεθεί λύση. 

Έχετε προγραμματίσει εκδηλώσεις; 
Έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις, 

όπως το πανηγύρι στις 8 Σεπτεμβρίου που 
γίνεται κάθε χρόνο στα Μάρμαρα. Νωρίτερα 
θα κάνουμε μια μουσική βραδιά στην παρα-
λία του Μώλου με ντόπιους καλλιτέχνες (τους 
προτιμάμε), ώστε και χρήματα να μένουν εδώ 
και να μην φεύγουν τα νέα παιδιά.

Θα υπάρχει κάποιο εισιτήριο;
Για φέτος όχι. Θα το δούμε όμως από του 

χρόνου, γιατί πραγματικά με την κρίση ο Δή-
μος δεν μπορεί να διαθέτει κονδύλια. Ένα 
συμβολικό ποσό για τα έξοδά μας. 

Επίσης, στις 13 Αυγούστου θα γίνει μια 
συνάντηση «παρέα με την πανσέληνο», στην 

παραλία του Μώλου που διοργανώνει ο Σύλλογος Μώλου-
τσουκαλιών-Γλυφάδων. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη άλλες 
λεπτομέρειες. Έχουμε τις εκδηλώσεις του Κλείδωνα στον 
Πρόδρομο 23 και 24 Ιουνίου, ένα πανηγύρι του Αγίου Παντε-
λεήμονος 26  Ιουλίου που το διοργανώνει ο Σκόπας ο Πάριος, 
θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις για να τιμηθούν κάποιοι 
συγχωριανοί μας, όπως η Δασκάλα Καλλιόπη Ραγκούση, που 
ήταν η πρώτη δασκάλα από τον Πρόδρομο και μια εκδήλωση 
για τη μνήμη των ποντίων, που θα γίνει στο προαύλιο του Νη-
πιαγωγείου Προδρόμου. Τώρα έχουμε τις αναπαραστάσεις 
των Παθών του Κυρίου, που θα γίνουν την Μεγάλη Παρα-
σκευή το βράδυ και στα δύο χωριά. 

Θέλω να διαβιβάσω στους κατοίκους ότι θα προσπαθούμε 
για το καλύτερο για να διατηρήσουμε τα δύο χωριά μας κα-
θαρά. Ζητάμε τη βοήθειά τους για να το πετύχουμε. Όπως να 
μην πετούν κλαδιά στους κάδους απορριμμάτων, ενώ για τα 
μεγάλα αντικείμενα να τηλεφωνούν 1562 και να ενημερώνο-
νται πότε θα περάσουν τα φορτηγά, ώστε να τα βγάζουν στο 
δρόμο την παραμονή, για να μην έχουμε κακή εικόνα στους 
δύο οικισμούς μας.

Έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
• Μελέτη πυρασφάλειας παιδικού σταθμού Αρχιλόχου • 

Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου Μαρμάρων • Υπογείωση 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία Μαρμάρων • Συντή-
ρηση και βελτίωση τάπητα και οδοστρωμάτων Αρχιλόχου • 
Συντήρηση αγροτικής οδού Αρχιλόχου • Αντιστήριξη δημο-
τικής οδού Μαρμάρων  • Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστά-
σεων Αρχιλόχου• Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου 
Αγ. Μαρίνας Μαρμάρων • Μελέτη ανάπλασης πλατείας Προ-
δρόμου • Αγορά – απαλλοτρίωση οικημάτων στην πλατεία 
Μαρμάρων • Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ πλατείας Προδρόμου 
• Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων στα 
Μάρμαρα • Αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Πετρόπουλου 
για επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων Αρχιλόχου • Πλα-
κόστρωση τμήματος πλατείας Ηρώων Προδρόμου

ΚΗΡΥΓΜΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΛΛΕΣ εἰδήσεις, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πολλὲς εἰδήσεις 
εὐχάριστες μεταδόθηκαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἐπάνω στὴ 
φλούδα τῆς γῆς. Ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς εἶνε μικρὲς ἐμπρὸς σὲ κάποια 
ἄλλη. Ἡ πιὸ εὐχάριστη εἴδησι ποὺ μεταδόθηκε ποτὲ στὸν 
κόσμο, ὄχι ἀπὸ στόμα ἀνθρώπου ἀλλ᾿ ἀπὸ στόμα ἀγγέλου, εἶνε 
τὸ μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Εἶνε τὸ πιὸ εὐχάριστο μήνυμα ποὺ 
ἄκουσε ὁ κόσμος. Ποιός τὸ ἄκουσε πρῶτος; Ποιός ἄκουσε τὸ 
πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη»; Ὅπως οἱ πρῶτοι ποὺ εἶδαν τὴ γέννησι 
τοῦ Χριστοῦ μας δὲν ἦταν μεγάλοι καὶ τρανοί, ἀλλὰ ἁπλοῖ 
ἄνθρωποι, οἱ βοσκοί, ἔτσι καὶ τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη» δὲν 
τὸ ἄκουσαν μεγάλοι καὶ ἰσχυροί, αὐτοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν ὅ,τι 
κι ἂν γίνῃ, ἀλλ᾿ ἁπλὲς καὶ φτωχὲς γυναῖκες, οἱ μυροφόρες, 
ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν δείξει τὴν πιὸ μεγάλη πίστι καὶ ἀγάπη στὸ 
Χριστό, αὐτὲς ποὺ τὸν ἀκολούθησαν μέχρι τὸ σταυρό, τὴν ὥρα 
ποὺ καὶ οἱ μαθηταί του τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει.

«Χριστὸς ἀνέστη»! ἄκουσαν οἱ μυροφόρες ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ 
ἀγγέλου, καὶ γεμᾶτες χαρὰ τρέχουν. Τρέχουν, γιὰ νὰ μεταδώσουν 
τὴν εὐχάριστη εἴδησι στοὺς μαθητάς. Καὶ τὴν μεταδίδουν. Ἀλλ᾿ 
αὐτοὶ δυσπιστοῦν. Γι᾿ αὐτὸ τρέχουν κι αὐτοὶ στὸ μνημεῖο, γιὰ νὰ 
διαπιστώσουν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια. Βλέπουν τὸ μνῆμα κενό, 
τὸ σουδάριο νὰ βρίσκεται ἐκεῖ κοντά, ξεχωριστὰ ἀπὸ τὰ ὀθόνια, 
καὶ φωνάζουν γεμᾶτοι χαρά· Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος!

«Χριστὸς ἀνέστη»! φώναξε λοιπὸν ὁ ἄγγελος στὶς μυροφόρες. 
«Χριστὸς ἀνέστη»! φώναξαν οἱ μυροφόρες στοὺς ἀποστόλους. 
«Χριστὸς ἀνέστη»! εἶπαν οἱ ἀπόστολοι ὅταν ἦλθαν στὸ μνημεῖο 
καὶ διαπίστωσαν μόνοι τους τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου. «Χριστὸς 
ἀνέστη»! μαρτυρεῖ ὁ ἀποκυλισμένος λίθος ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ 
μνημείου. «Χριστὸς ἀνέστη»! βροντοφωνάζει τὸ ἀνοικτὸ καὶ 
κενὸ μνῆμα. «Χριστὸς ἀνέστη»! ἀποδεικνύει τὸ σουδάριο καὶ τὰ 

ὀθόνια, οἱ πάνινες λωρίδες ποὺ περιτύλιγαν τὸ νεκρὸ σῶμα.
«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐσπόγγισε 

πολλὰ μάτια δακρυσμένα καὶ ἔφερε τὴ χαρὰ στὰ πικραμένα 
χείλη. «Χαίρετε», εἶπε ὁ Κύριος στοὺς θλιμμένους μαθητάς 
(Ματθ. 28,9). Καὶ εὐθὺς ἐκεῖνοι αἰσθάνθηκαν στὶς παγωμένες 
καρδιές τους τὴν αὔρα τοῦ οὐρανοῦ (βλ. Ἰωάν. 20,20). Χαίρετε, 
ἄνθρωποι! φωνάζει καὶ σήμερα ὁ Χριστός. Καὶ ἂν ἀποθάνετε, 
δὲν θὰ χαθῆτε. Ἂς φωνάζουν ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως, ὅτι 
τὰ πάντα καταλήγουν στὸ μνῆμα. Ὄχι, εἶνε πλάνη αὐτό. Ἐγὼ τὸν 
ἄνθρωπο τὸν ἔπλασα ἀθάνατο. Ὅπως ἀναστήθηκα ἐγώ, ἔτσι θὰ 
ἀναστήσω κ᾿ ἐσᾶς.

«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσῃ ὁ Κύριος στὴν 
ἀνάστασι καὶ τὸ θρίαμβο, πέρασε πρῶτα ἀπὸ τὰ πάθη, τὸ 
μαρτύριο, τὸ σταυρό. Χωρὶς σταυρὸ δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνάστασις. 
Τί σημαίνει αὐτὸ γιὰ μᾶς; Ἂν θέλουμε κ᾿ ἐμεῖς ν᾿ ἀναστηθοῦμε, 
νὰ φθάσουμε κοντὰ στὸ Θεό, νὰ εἰσέλθουμε νικηταὶ στὴν αἰώνιο 
πατρίδα μας, πρέπει πρῶτα νὰ περάσουμε τὴν ἑβδομάδα 
τῶν παθῶν. Καὶ ἑβδομάδα τῶν παθῶν εἶνε οἱ θλίψεις τῆς 
ζωῆς αὐτῆς, οἱ ἐμπαιγμοὶ καὶ ἐξευτελισμοί, τὰ ῥαπίσματα 
ποὺ θὰ δεχθοῦμε ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας, καθὼς καὶ 
ὅλα τὰ ἄλλα βάσανα. Πρέπει δηλαδὴ νὰ σταυρωθοῦμε. Ὄχι 
ὅπως σταυρώθηκε ὁ Κύριος. Ἄλλου εἴδους θὰ εἶνε ἡ δική μας 
σταύρωσι. Νὰ σταυρώσουμε τὰ πάθη μας. Ἐὰν δὲ νεκρώσουμε 
τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες μας, δὲν θ᾿ ἀναστηθοῦμε. Μπορεῖ νὰ 
ἑορτάζῃς τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, κ᾿ ἐσὺ νὰ εἶσαι νεκρωμένος 
ψυχικῶς, νεκρὸς ἄταφος. Μπορεῖ νὰ λὲς «Χριστὸς ἀνέστη», καὶ 
ἡ ψυχή σου νὰ εἶνε ἀκόμη μέσα στὸ μνῆμα τῶν παθῶν, ποὺ τὸ 
σκεπάζουν λεγεῶνες δαιμονίων μὲ πελωρίους ὀγκολίθους. Ἂν δὲ 
ζήσῃς προηγουμένως τὴν ἀνάστασι τῆς ψυχῆς σου, δὲν κατανοεῖς 
τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ σένα ἀπὸ τὴν Ἀνάστασι θὰ μείνῃ 
μόνο ἡ μαγειρίτσα, τὰ κόκκινα αὐγὰ καὶ τὸ ἀρνί, τὰ ὁποῖα μιὰ 
μέρα μαζὶ μὲ τὴν «κοιλίαν» ὁ Θεὸς θὰ τὰ «καταργήσῃ» (Α΄ Κορ. 

6,13).
«Χριστὸς ἀνέστη»! Ἐλᾶτε, ἀδελφοί 

μου, ν᾿ ἀναστηθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς σήμερα ἀπὸ 
τὸ θάνατο τῆς ἁμαρτίας. Ἁμαρτία εἶνε τὰ 
μίση. Εἶσαι, Χριστιανέ μου, μαλωμένος 
μὲ τὸ γείτονά σου; Πὲς «Χριστὸς ἀνέστη» 
καὶ δῶσε τὸ χέρι σου. Ἡμέρα ἀγάπης 
σήμερα. Συγχωρηθῆτε ἐπὶ τέλους. Πὲς 
στὸν ἐχθρό σου καλημέρα, νὰ σκάσουν 
χίλιοι δαίμονες! Κ᾿ ἐσύ, χαροκαμένη 
μάνα, ποὺ ἔχασες τὸ παιδί σου ἢ κάποια 
ἀνίατη ἀρρώστια τὸ ἔστειλε νωρὶς 
στὸν τάφο, μὴν κλαῖς. Ἔλα νὰ χαρῇς, 
νὰ γιορτάσῃς τὸ Πάσχα. Πὲς «Χριστὸς 
ἀνέστη» καὶ σκούπισε τὰ δάκρυά σου. 
Ὅπως ὁ Κύριος ἀναστήθηκε, ἔτσι μιὰ 
μέρα θ᾿ ἀναστήσῃ καὶ τὸ παιδί σου. Θὰ 
ἔρθῃ - ἔρχεται ἡ μέρα, ποὺ ὁ Χριστός 
μας θὰ σταθῇ ἐμπρὸς στὰ μνήματα 
καὶ θὰ πῇ «Νεκροί, ἀναστηθῆτε»! καὶ οἱ νεκροὶ θὰ σηκωθοῦν. 
«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», 
διακηρύττουμε συνεχῶς (Σύμβ. πίστ.).

Ἀδελφοί μου! Σήμερα, ποὺ τὰ οὐράνια χαίρονται, ποὺ «ὅλη 
ἡ κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει» (καν. Πάσχ., θ΄ ἴὠδή, μεγαλ.), 
ἐλᾶτε νὰ χαροῦμε κ᾿ ἐμεῖς. Ἂς σβήσουν τὰ μίση. Ἡ Ἐκκλησία 
φωνάζει. «Ἀναστάσεως», λέγει, «ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ 
πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, 
καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ ἀναστάσει, καὶ 
οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτἴω θάνατον 
πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» (δοξαστ. 
αἴν.).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
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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

Πασχαλινές
εκδηλώσεις 

Το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» 
και η Θεατρική Ομάδα Νάουσας –Παιδική Σκηνή ομορ-
φαίνουν το Παριανό Πάσχα συμβάλλοντας στην προβο-
λή του νησιού μας με τέσσερις σημαντικές εκδηλώσεις: 

Νάουσα, στην κεντρική πλατεία, Κυριακή Πάσχα , 24 
Απριλίου, στις 8μ.μ.: Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια 
από τα Μέγαρα και την Πάρο, με ζωντανή μουσική. 

Παροικιά, στην αίθουσα «Αρχίλοχος», Παρασκευή, 
29 Απριλίου στις 8 μ.μ. συμμετοχή του Χορευτικού τμή-
ματος σε εκδηλώσεις του ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής 
Παροικίας.

Άσπρο Χωριό, στην πλατεία, Παρασκευή  29 Απριλί-
ου 11:00 το πρωί χοροί και τραγούδια από το Χορευτικό 
τμήμα Άσπρου Χωριού και στο Πολιτιστικό κέντρο, το 
Σάββατο 30 Απριλίου , 7:30 μ.μ. η Θεατρική Ομάδα Νά-
ουσας Παιδική Σκηνή παρουσιάζει το έργο των Β. Παπα-
δημητράκη και Ν. Καραγιάννη «Ένα Μπαλόνι μυστικά».

Εκδρομή στα Γρεβενά της Περιβαλλοντικής 

ομάδας του Γυμνασίου Νάουσας 
Έδωσαν και πήραν …
μανιταρο-γνώσεις 

Από 6/4 έως και 10/4/2011 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευ-
τική εκδρομή της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου 
Νάουσας Πάρου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Γρεβενών. Η αποστολή περιελάμβανε 20 μαθητές / μαθήτριες 
από την Β΄και  Γ΄τάξη και τους εκπαιδευτικούς Ηρακλή Χα-
τζόπουλο, Διευθυντή καθώς και τους συνοδούς  καθηγητές 
Αγγελοπούλου Σοφία, Ιωσηφίδου Ελευθερία και Κόττη Λεο-
νάρδο. 

Στα Γρεβενά, που έχουν  χαρακτηριστεί και ως πόλη των 
μανιταριών, μαζί με τον πρωτοπόρο ερευνητή, ειδικό των 
μανιταριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τον εκπαιδευτικό 
Γιώργο Κωνσταντινίδη, ξεκίνησαν με προορισμό το χωριό 
Κοτύλη Καστοριάς στις πλαγιές του όρους Βοΐου για αναζή-
τηση μανιταριών. Η διαδρομή μέσα από το χωριό Νεστόριο 
με τον Αλιάκμονα να το διασχίζει, αλλά και το τοπίο, στο πεδίο 
της έρευνας, στο χιονισμένο δάσος ενθουσίασε τους μαθητές. 
Η αναζήτησή στέφθηκε με επιτυχία, αφού εντοπίστηκαν 9 είδη 
μανιταριών. 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε την Παρασκευή το πρωί με 
την επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Γρεβενών κοντά στο χωριό Ζιάκα. Οι μαθητές μαζί με τους 
υπεύθυνους του Κέντρου επισκέφθηκαν την περιοχή Περι-
βολάκι στους πρόποδες του όρους Όρλιακας και ανακάλυψαν 
μανιτάρια, αλλά και ίχνη αρκούδας στο μοναδικό βιότοπο της 
περιοχής. Έρευνα για μανιτάρια πραγματοποίησαν οι μαθητές 
και λίγο αργότερα, κατά τον περίπατό τους  στην περιοχή Κα-
στράκι (Άλσος Θεοδωρίδη), λίγο έξω από την πόλη των Γρε-
βενών. Το μεσημέρι όλη η αποστολή γευμάτισε σε γνωστό 
εδεσματοπωλείο στα Γρεβενά για να γευτεί άγρια μανιτάρια 
μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους. 

Ο γνωστός μανιταρόφιλος-ερευνητής πρόσφερε από ένα 
αντίτυπο του τελευταίου βιβλίου του σε όλα τα μέλη της 
αποστολής,  καθώς  και μεζεδάκια με το πανάκριβο μανιτάρι 
τρούφα.  

Το πρωινό του Σαββάτου η ομάδα αναχώρησε  για το χω-
ριό Λάβδα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων για να γίνουν τα μέλη 
της, οι πρώτοι σχολικοί επισκέπτες του νεοσύστατου Μουσεί-

ου Μανιταριών, που φιλοδοξεί να εκθέσει όλα τα είδη μανι-
ταριών του νομού και να δίνει όλες τις πληροφορίες για αυτά 
με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. Για μία ακόμη φορά 
η ομάδα αναχώρησε  για το χωριό Ζιάκα – βουνό Όρλιακας 
και την περιοχή Μηλιά για αναζήτηση αυτή τη φορά υπόγει-
ων μανιταριών με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τη σύζυγό 
του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης ήταν φτωχό σε ποσότητα, 
αφού ο σκύλος εντόπισε μόνο ένα κομμάτι τρούφας, αλλά η 
εμπειρία σε παραστάσεις για τη μέθοδο της αναζήτησης υπήρ-
ξε ασύγκριτη. Παράλληλα οι μαθητές εντόπισαν 5 ακόμη είδη 
μανιταριών. Το βράδυ, έγινε συζήτηση-απολογισμός  με τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την αξιολόγηση 
του ταξιδιού σε ό,τι αφορά την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
και παιδαγωγικών του στόχων.

Συμπεράσματα: 
Η εκδρομή πέτυχε απολύτως τους στόχους της. Τόσο η 

παρακολούθηση του προγράμματος στο ΚΠΕ Γρεβενών, όσο 
και η ενημέρωση από τους μανιταρολόγους  Γ.Κωνσταντινίδη 
και Φ. Παρασκευαΐδη φώτισε πολλές πλευρές στους τομείς 
της έρευνας, της γνώσης, της συλλογής  και της κατανόησης 
του κόσμου των μανιταριών. 

Σημαντικές ήταν οι προεκτάσεις δυνατότητας επαγγελμα-
τικής ενασχόλησης και οικονομικών απολαβών για την περί-
πτωση της επαγγελματικής και επιστημονικής ενασχόλησης 
κάποιου με το αντικείμενο αυτό. 

Η διαγωγή των μαθητών, καθώς και η συμπεριφορά τους 
υπήρξε άψογη και υποδειγματική. Το γεγονός δε ότι εφέτος 
η επίσκεψή τους στα Γρεβενά συνοδεύτηκε και από το βι-
βλίο που εκδώθηκε με θέμα: «ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ», 
προκάλεσε τον θαυμασμό και την επιβράβευση από πολλούς 
συλλόγους και πρόσωπα στη Δυτική Μακεδονία που ασχο-
λούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το μανιτάρι.
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Σας ευχόµαστε
Καλή Ανάσταση!

συνέχεια από σελ.1
«Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, 

γιατί όλοι μπορούμε ν’ αγαπήσουμε…», γρά-
φει ο Βασίλης Χ. Μπογιατζής Διευθυντής 
Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ. Γράφει επίσης, πως «…το πρώτο 
βήμα που χρειάζεται είναι να δει κανείς τον 
εαυτό του στον συνάνθρωπό του. Ο εθελο-
ντής βάζει τον εαυτό του στη θέση του συναν-
θρώπου του και «παίρνει» «προσφέροντας», 
οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί».

Όλη μου η ζωή εθελοντισμός
Η Μαρία Ναυπλιώτη, Πρόεδρος του 

Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών θυμάται… 
Από το 1940 είμαι αιμοδότης. Άκουσα την 

έκκληση του Ερυθρού Σταυρού και ανταπο-
κρίθηκα. Ήμουν τότε 15 ετών. Το ’50 ήρθαμε 
στην Πάρο. Συνέβη ένα τροχαίο και ο αείμνη-
στος Κεμπάπης γνώριζε ότι ήμουν αιμοδότρια 
και μου πήρε αίμα βελόνα – βελόνα. Έπαιρνε 
από εμένα, έβαζε στον ασθενή…  Αυτό επανα-
λήφτηκε πολλές φορές. 

Η ιδέα για τη δημιουργία του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών, μου ήρθε σε μια 
Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου 
Γυναικών Πάρου, τον οποίο εγώ ίδρυσα. 
Έθεσα το θέμα και εκεί που το συζητούσαμε 
ακούμε ένα τρακάρισμα, Αυτό ήταν το έναυ-
σμα για να οριστικοποιήσουμε την απόφαση 
και να ιδρύσουμε το Σύλλογο. Τις πρώτες 
κατευθύνσεις μου τις έδωσε ο π. Αντώνης, 
πρόεδρος συλλόγου αιμοδοτών στην Σύρο. 
Ξεκινήσαμε 22 άτομα και σήμερα οι αιμοδό-
τες ξεπερνούν τις 4.000, έχουν δε δοθεί έως 
τώρα, 20.000 φιάλες αίμα.

Τι είναι εθελοντισμός για την Μαρία Ναυ-
πλιώτη; «Εθελοντισμός για μένα είναι η 
ζωή μου ολόκληρη. Όλος ο κόσμος πρέ-
πει να προσφέρει… και μια γριούλα να 
δούμε να κρατάει ομπρέλα και να βρέχει, 
να της την ανοίξουμε». 

Δίνουμε και παίρνουμε…
Γραμματέας του Συλλόγου Εθελοντών 

Αιμοδοτών Πάρου- Αντιπάρου, ο Αντιδή-
μαρχος Μάρκος Κωβαίος, προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να εμφυσήσει την ιδέα του εθε-
λοντισμού, δίνοντας ο ίδιος πρώτος το παρά-
δειγμα. Στις προσκλήσεις των Συμβουλίων 
των Τοπικών Κοινοτήτων για ασπρίσματα 
στους οικισμούς, πήρε πρώτος το πινέλο και 
στην Νάουσα όπου διαμένει, αλλά και στην 
Παροικία. Η άποψή του είναι ξεκάθαρη: «Ο 
εθελοντισμός για μένα είναι τρόπος ζωής. 
Λειτουργώ έτσι, από τα 12 μου χρόνια. Τώρα, 
βλέποντας ότι και ο τόπος, αλλά και ο κόσμος 
μας χρειάζεται βοήθεια, δεν μπορώ να μείνω 
απαθής και να μην προσφέρω αυτό που μπο-
ρώ. Ο εθελοντισμός είναι μια έκφραση ζωής, 
προσφορά προς το συνάνθρωπο, αλλά και σε 
εμάς τους ίδιους, μας δίνει μεγάλη χαρά. Δί-
νουμε, προσφέρουμε, αλλά και παίρνουμε…». 

Χωρίς να θεωρηθεί εκμετάλλευση των 
ανθρώπων που συμμετέχουν σε εθελο-
ντικές εργασίες, ως αντιδήμαρχος πως 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εθε-
λοντισμό σε επίπεδο νησιού;

 Έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό, στην εκμε-
τάλλευση δηλαδή. Δεν θέλουμε να χρησιμο-
ποιήσουμε τον κόσμο, ώστε να γλιτώσουμε 
κάποια χρήματα. Θέλουμε να δραστηριοποι-
ήσουμε τους συμπολίτες μας και να βοηθάμε 
ο ένας τον άλλον, βοηθώντας έτσι και το νησί 
μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο της αμοιβαίας συνει-
σφοράς θέλουμε να κινηθούμε ως Δήμος και 
όχι να εκμεταλλευτούμε τον συμπολίτη μας, 
που πολλές φορές μας λέει: γιατί να βοηθή-
σω, εφόσον πληρώνω Δημοτικά τέλη, είναι 
υποχρέωση του Δήμου. Συμφωνώ, αλλά και 
εμείς ως άτομα έχουμε ηθική τουλάχιστον 
υποχρέωση, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.

Εγώ θα ήθελα, σ’ αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές, λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και 
λόγω του γεγονότος, ότι πάρα πολλές αξίες 
έχουν αλλοιωθεί, ο εθελοντισμός να πάρει 
σάρκα και οστά, με τη δημιουργία ενός οργα-
νωμένου κινήματος εθελοντισμού στο νησί. 
Ένα συντονισμό ατόμων, συλλόγων, φορέων 
και τοπικών Κοινοτήτων. Να ιδρύσουμε ένα 
εθελοντικό κίνημα, ώστε να μην είναι άναρχη 
κατάσταση, αλλά να υπάρχει συντονισμός και 

οι παρεμβάσεις να γίνονται εκεί που πρέπει, 
όταν πρέπει. 

Προσωπική βούληση, τρόπος ζωής 
Η Πρόεδρος του Κέντρου ΑΜΕΑΙ στην Νά-

ουσα Άννα  Πολυκανδριώτη μας λέει:
Ο Εθελοντισμός είναι συνυφασμένος με 

την κοινωνική εργασία, τη φιλανθρωπία. Εί-
ναι μία δράση που εξαρτάται αποκλειστικά 
από την προσωπική βούληση, είναι τρόπος 
ζωής για ορισμένους ανθρώπους. Μάλιστα 
ο Εθελοντισμός είναι το μέτρο που μπορεί να 
δείξει το επίπεδο του πολιτισμού της Κοινω-
νίας μας. Ιδιαίτερα σε μικρά μέρη όπως είναι 
η Πάρος ,οι Εθελοντικές ομάδες παίζουν ση-
μαντικό ρόλο, δρουν δε καλλίτερα και άμεσα 
σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις.

 Στον Εθελοντισμό στηρίζεται τώρα το Γη-
ροκομείο μας, η ομάδα ατόμων της Εκκλη-
σίας που τόσα χρόνια αθόρυβα σιτίζει καθη-
μερινά συνανθρώπους μας, το Εθελοντικό 
Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (11χρό-
νια τώρα),οι θεατρικές ομάδες, οι αθλητικές 
που κάθε χρόνο αυξάνονται, τα χορευτικά 
μας, ακόμη και το Γυμνάσιο της Νάουσας 
κτίσθηκε πριν από 16 ή 17 χρόνια από Εθε-
λοντές. Ακόμη και η καθαριότητα του νησιού 
μας, φέτος  που η οικονομική κατάσταση της 
Ελλάδας μας έχει πολύ δυσκολέψει, στηρί-
χθηκε και στηρίζεται στον Εθελοντισμό. Ο 
Εθελοντισμός φέρνει τους ανθρώπους πιο 
κοντά ενδυναμώνει τις σχέσεις τους.

Το 2011 που είναι η χρονιά του Εθελοντι-
σμού, ο καθένας από εμάς κλέβοντας μόνο 
μία ώρα από τον προσωπικό του χρόνο μπο-
ρεί να κάνει θαύματα για το νησί μας.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ένα: ο Εθε-
λοντισμός αφορά όλους μας, είναι στάση 
ζωής και δίνει ένα ουσιαστικό περιεχό-
μενο στη ζωή μας, πάει μαζί με την λέξη 
«φιλότιμο» που είναι αποκλειστικά Ελ-
ληνική λέξη.

«Ο εθελοντισμός είναι κάτι παραπάνω από 
ένα κίνημα όπως προβάλλεται στις μέρες μας. 
Δεν έχει ούτε χρονικά όρια, ούτε πεπερασμέ-
νους τόπους και τρόπους εφαρμογής, ούτε 
στοχαστικούς και φιλοσοφικούς ορισμούς. Ο 
εθελοντισμός ξεκινά από την καρδιά του κα-
θενός και διαχέεται στο περιβάλλον του χω-
ρίς φραγμούς και περιορισμούς», υπογραμ-
μίζει ο Βασίλης Μπογιατζής. 

Υποστηρίζω και ενισχύω
τον εθελοντισμό 
Πρόεδρος τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου 

Γιώργος Ρούσσος: 
«Η αξία του εθελοντι-
σμού είναι δεδομένη. 
Ο εθελοντισμός είναι 
ένα θέμα που μας αγ-
γίζει όλους ανεξαρτή-
τως κοινωνικής τάξης 
και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Εν-
δυναμώνει τις ανθρώ-
πινες σχέσεις. Μπορεί 
ο καθένας από μας ν’ 
αφιερώσει λίγο από τον 
ελεύθερο χρόνο του και 
να γίνει εθελοντής. Υποστηρίζω και ενισχύω 
τον εθελοντισμό ως στάση ζωής. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, γίνεται τώρα μία προσπάθεια, σε συ-
νεργασία με τους δύο Πολιτιστικούς συλλό-
γους, Σκόπας ο Πάριος και Μώλου – Τσουκα-
λιών- Γλυφάδων, για βαψίματα στα Μάρμαρα 
και μετά βαψίματα στον Πρόδρομο».

Εθελοντισμός και περιβάλλον
Στην ιδέα του εθελο-

ντισμού πιστεύει και ο 
Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Μάρπησας 
Αντώνης  Ραγκούσης. 
Ιδέα την οποία εφαρμό-
ζει στην περιοχή του. Το 
Σάββατο 2 Απριλίου και 
το επόμενο 9 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε από 
εθελοντές σε συνεργα-
σία με την τοπική κοινό-
τητα καθαρισμός όλων 
των παραλιών και όλης 
της ακτογραμμής της Τοπικής Κοινότητας 
Μάρπησσας.

Επίσης την εβδομάδα που μας πέρασε 
11/4 έως 16/4 έγινε άσπρισμα όλων των 
πλακόστρωτων του παραδοσιακού οικισμού 
Μάρπησσας από εθελοντές κατοίκους και 
τους  εργαζόμενους της τοπικής κοινότητας 
σε συνεργασία με το σύλλογο γυναικών Μάρ-

πησσας, καθώς και των πλακόστρωτων του 
Δρυού.

Και επειδή εθελοντισμός και περιβάλ-
λον πάνε πακέτο, ο κ. Ραγκούσης δηλώνει: 
«Η φύση μας είναι μοναδικά διαμορφωμένη 
κρατώντας όλες τις ισορροπίες κι εμείς που 
κατοικούμε σ’ αυτήν δεν δείχνουμε τον ανά-
λογο σεβασμό με αποτέλεσμα να διαταράσ-
σεται και να καταστρέφεται ο φυσικός πλού-
τος που τόσο απλόχερα μας δόθηκε.

Οι άνθρωποι δίνοντας έμφαση στο προ-
σωπικό κέδρος κι όχι στο κοινωνικό εκμε-
ταλλεύονται με κάθε τρόπο αλόγιστα τη φύση 
στο βωμό του πλουτισμού.

Ιδιαίτερα εμείς οι Παριανοί που ζούμε σε 
ένα τόπο μοναδικό σε φυσικό κάλλος συμπε-
ριφερόμαστε με ασέβεια σ’ αυτό το ευλογη-
μένο νησί και κυρίως χωρίς καμιά  οικολο-
γική συνείδηση.Πρέπει όμως γρήγορα να 
αλλάξουμε στάση απέναντι στο περιβάλλον 
και ιδίως αυτό που μπορούμε είναι να παρα-
δώσουμε το νησί μας όσο γίνεται αλώβητο 
και αμόλυντο στις επόμενες γενιές».

Οι εθελοντές είναι συνεργάτες…
Ο εθελοντισμός 

αποδεικνύεται τελικά 
ότι μπορεί συμβάλει 
σημαντικά σε πολλούς 
τομείς που αφορούν 
μια περιοχή, δηλώνει ο 
Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Λευκών 
Απόστολος Παντε-
λαίος. 

Αν και δεν υπάρ-
χει βέβαια ιδιαίτερη 
ανταπόκριση, υπήρξαν 
οικογένειες και παιδιά, που συμμετείχαν στο 
σκούπισμα και το άσπρισμα της διαδρομής 
απ’ όπου θα περνούσε η λιτανεία την Κυρια-
κή των Βαΐων. Ο κ. Παντελαίος τους ευχαρι-
στεί και ζητεί από όλους τους κατοίκους, να 
φροντίσουν ο καθένας το κομμάτι εκείνο που 
είναι μπροστά από τα σπίτια τους. Όπως λέει, 
οι εθελοντές, εκτός των άλλων, είναι και συ-
νεργάτες. Με συνεργασία λοιπόν, όλων των 
κατοίκων και εθελοντική διάθεση, μπορούν 
οι Λεύκες, να διατηρηθούν, τουλάχιστον κα-
θαρές. Τα υπόλοιπα, έργα κ.λπ., είναι δουλειά 
των τοπικών αρχών. 

 «Διαδώστε το»
Ο πρόεδρος της 

Τ.Κ. Αγκαιριάς Ανδρέ-
ας Κουταλίδης είναι 
μέλος της εθελοντικής 
ομάδας της Κοινότη-
τάς του. Στη δήλωσή 
του τονίζει: Είμαι πρό-
εδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Αγκαιριάς 
εδώ και μερικούς μή-
νες.  Οι άνθρωποι του 
χωριού με τίμησαν 
με την ψήφο τους και 
μου έδωσαν την ευθύνη και την υποχρέωση 
να παλέψω για τα προβλήματα του τόπου.  Η 
προσπάθεια αυτή, ιδίως σε καιρό οικονομι-
κής ύφεσης, είναι πολύ δύσκολη και χρειάζε-
ται υπομονή και επιμονή.

Με ικανοποίηση είδα να δημιουργείται και 
να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, ανιδι-
οτελώς και εθελοντικά, μια ομάδα πολιτών 
της περιοχής. Εξαρχής δήλωσαν ότι θέλουν 
να βοηθήσουν το χωριό, σε ότι μπορούν και 
όπως μπορούν.  Αμέσως ανταποκρίθηκα κι 
έγινα μέλος αυτής της εθελοντικής ομάδας.

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, άνθρω-
ποι κάθε ηλικίας, φύλου και επαγγέλματος, 
μαζεύονται στο χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου. Προβληματίζονται, συζητούν,  θέτουν 
ζητήματα και προτείνουν λύσεις. Στη συνέ-
χεια σε άριστη συνεργασία με τους θεσμοθε-
τημένους  φορείς του τόπου, προβαίνουν σε 
δράση.

Όλοι μαζί έχουμε κάνει αρκετά και μας 
περιμένουν πολλά ακόμη. Ο δρόμος είναι μα-
κρύς και δύσβατος. Οι εθελοντές της Αγκαι-
ριάς είναι ικανοί και έτοιμοι να σηκωθούν και 
ενωμένοι ν’ αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, όλοι είναι απαραί-
τητοι, κανείς δεν περισσεύει. Ο καθένας μας 
ας βάλει ένα λιθαράκι, για να εκπληρωθεί το 
κοινό μας όραμα. Ένα χωριό, ένας τόπος, ένα 
μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας.

Εύχομαι κι άλλοι χωριανοί να πλαισιώ-
σουν την ομάδα εθελοντών. Προσωπικά είμαι 
ευτυχής που δουλεύω μαζί τους και θέλω 
να τους ευχαριστήσω. Θα στέκομαι αρωγός 

Εισπράττουμε... προσφέροντας!
Κίνημα Εθελοντικής Προσφοράς

ΝΑ ΜΗΝ ...ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
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σε ότι ζητούν απ’ το Τοπικό Συμβούλιο, όπως 
ακριβώς, αμοιβαία, αυτοί συμπαραστέκονται 
στο Τοπικό Συμβούλιο. Ο εθελοντισμός έχει 
πάρει σάρκα και οστά στην Αγκαιριά και το 
μότο τους είναι «Διαδώστε το».

Ο εθελοντισμός είναι αγάπη…
Εθελοντισμός είναι 

αγάπη, δηλώνει αυ-
θόρμητα η πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας 
Κώστου Ειρήνη Ρούσ-
σου. Αν αγαπάς το συ-
νάνθρωπό σου, τον τόπο 
σου… τότε  εθελοντικά 
μπορείς να προσφέρεις. 
Πρόσφατο παράδειγμα, 
ο καθαρισμός που κά-
ναμε σε κοινόχρηστους 
χώρους στον οικισμό μας. Και θέλω να ευχα-
ριστήσω τις κυρίες, τα παιδιά και τα παλικάρια 
που βοήθησαν στον καθαρισμό με όλη τους 
την αγάπη και με προθυμία. Το επόμενο βήμα 
μας σε εθελοντική βάση και ελπίζω να υπάρ-
ξει ανταπόκριση, θα είναι το άσπρισμα, προς 
το τέλος Μαΐου. Δεν αδικώ βέβαια κάποιους 
συγχωριανούς που μου λένε ότι «πληρώνου-
με το Δήμο για να μας προσφέρει και καθα-
ριότητα και οτιδήποτε». Ασφαλώς, έτσι είναι, 
αλλά και εμείς κάτι μπορούμε να κάνουμε για 
το χωριό μας. 

Είναι η ζωή μου...
"Στηρίζω και υποστη-

ρίζω τον εθελοντισμό", 
δηλώνει ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας 
Παροικιάς Μηνάς Κα-
λακώνας. Η προσφο-
ρά του είναι σημαντική 
μέσα από την ομάδα 
διάσωσης, από το Σύλ-
λογο Εθελοντών Αιμο-
δοτών και, όπως ο ίδιος 
δηλώνει, βρίσκεται όπου και αν τον χρεια-
στούν. Στο Κέντρο Υγείας, σε ασπρίσματα, σε 
δενδροφυτέυσεις... "Ο εθελοντισμός, λέει ο κ. 
Καλακώνας, είναι η ζωή μου".

Εθελοντισμός 
διά  πάσαν  νόσον...

Το θέμα « εθελοντές – εθελοντισμός» ήρθε ξανά στην 
επικαιρότητα με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουμε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ανεξάρτητα όμως 
από τις προθέσεις όσων θέλουν και έχουν την διάθεση 
να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, θα πρέπει κατά τη 
γνώμη μας να ξεκαθαριστούν ορισμένα ζητήματα για να 
έχει σαφείς στόχους και προσανατολισμό ο αγώνας που 
διεξάγει σύσσωμος ο παριανός λαός. 

Όταν μιλάμε για « εθελοντισμό», αφορά σε απλήρωτη εργασία συ-
νήθως σε κοινωνικές υπηρεσίες, που το κράτος θα έπρεπε να τις πα-
ρέχει αποκλειστικά και δωρεάν με δεδομένο ότι εισπράττει χρήματα 
από τους εργαζόμενους μέσω φορολογίας από το λαό. Ο εθελοντι-
σμός συμβάλλει έτσι ώστε το κράτος να μειώνει συνεχώς από τον 
προυπολογισμό τις δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες και να αυξάνει 
το μερίδιο εκείνο που δίνει στους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Σε τελευταία ανάλυση, γιατί ένας άνεργος γιατρός, νοσηλευτής, 
διασώστης,  ψυχολόγος κ.λ.π. να γίνει εθελοντής – ανεξάρτητα από 
τις προθέσεις του καθένα – και να μη διεκδικήσει σταθερή δουλειά 
για όλους όσους έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία; Ποιόν εξυπηρετεί 
αυτός ο εθελοντισμός και ποιά ανάγκη τον επιβάλλει;

Στη φάση που βρίσκεται ο αγώνας για το Κέντρο Υγείας, ποιόν εξυ-
πηρετεί η προσπάθεια  δημιουργίας « μητρώου εθελοντών» για την 
κάλυψη των κενών του ΕΚΑΒ, όταν την ίδια ώρα υπάρχει έλλειψη « 
εθελοντών» συμπολιτών μας που θα κάλυπταν τις βάρδιες στο Κ.Υ. 
για να μην εισπράττεται το εισιτήριο των 5 ευρώ που ομόφωνα απο-
φάσισε η επιτροπή αγώνα;

Μήπως το «μπράβο» μας σε «εθελοντές» προκαλέσει εύλογα το 
συναίσθημα και κατά συνέπεια το παράπονο του ΕΚΑΒίτη ή του Δι-
ασώστη « γιατί όχι σ’ εμένα ρε γαμώτο», άσχετα αν είναι καθημερινό 
του καθήκον να μεταφέρει και να σώζει ζωές; Πότε η κοινωνία μας 
επιβράβευσε το έργο αυτών των εργαζομένων; Πότε τους έδειξε την 
συμπαράστασή της στα προβλήματα και στις ελλείψεις που αντιμε-
τωπίζουν; 

Μήπως με τον τρόπο μας – συνειδητά ή ασυνείδητα – υψώνουμε 
τείχη μεταξύ των συμπολιτών μας και δημιουργούμε συγχύσεις εκεί 
που δεν πρέπει;

Ποιoς ασφαλιστικός φορέας θα καλύψει τον « εθελοντή» αν κάτι 
πάει στραβά την ώρα της προσφοράς του;

Είναι ευθύνη του Κέντρου Υγείας να ψάχνει για « εθελοντές» που 
θα επισκευάσουν τα οχήματά του ή είναι καθήκον της κυβερνητικής 
πολιτικής να εκταμιεύσει τα απαραίτητα κονδύλια;

Φτάνει πιά. Δεν μπορεί να επαφίεται η ζωή και η υγεία των αν-

θρώπων του μόχθου στην « εθελοντική διάθεση» 
κάποιων ατόμων, ούτε στη « φιλανθρωπική» φιγού-
ρα  κάποιων επιχειρηματικών ομίλων όταν αποφασί-
σουν να σκάσουν μύτη. Με τον εθελοντισμό δεν πρό-
κειται να λυθούν τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας. 
Άλλωστε, η παριανή κοινωνία με τον « εθελοντισμό» 
της έχει προσφέρει και καθημερινά προσφέρει και  
με το παραπάνω στο Κ.Υ. « Επιτροπή Φίλων Στήριξης 
του Κ.Υ.», ζεστό χρήμα από το Βελέντζειο Ίδρυμα, 
ζεστό χρήμα από τον Δήμο, κατά καιρούς διάφορες 
δωρεές, δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου για ανέ-
γερση νοσοκομείου και πάει λέγοντας. Μήπως όλα 
αυτά δεν είναι αρκετά για να σταματήσουν  ορισμένοι 

να αναμασούν το ξεπερασμένο πλέον επιχείρημα « Μην τα περιμένε-
τε όλα από το κράτος»; Μήπως όλο αυτό το μπαράζ «εθελοντισμού» 
της Παριανής κοινωνίας ευαισθητοποίησε την εκάστοτε κυβέρνηση 
για να σκύψει με σεβασμό και αποφασιστικότητα πάνω στα προβλή-
ματά της; 

Ο «εθελοντισμός» σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας το μόνο που κα-
ταφέρνει είναι να αποπροσανατολίζει, να παραπλανά και να συγκα-
λύπτει τον πραγματικό ένοχο αυτής της κατάστασης, που δεν είναι 
άλλος παρά μόνον η κυβερνητική πολιτική. Το πρόσφατο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Υγείας, με τον ψευδεπίγραφο τίτλο: «Αναβάθμιση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις του υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», εμπορευματοποιεί ακόμα 
περισσότερο τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλείει μεγαλύτε-
ρα τμήματα των λαικών στρωμάτων από δωρεάν, δημόσια υγεία και 
ταυτόχρονα αναγορεύει τον εθελοντισμό σε βασικό πυλώνα παροχής 
τέτοιων υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι για την θεσμοθέτηση του 
εθελοντισμού επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος νόμος που αφορά στον 
τομέα Υγείας και Πρόνοιας, γιατί ο τομέας αυτός ευαισθητοποιεί πολύ 
περισσότερο κόσμο, και αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ως παράταξη, Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου πιστεύουμε ότι όλος ο 
«εθελοντισμός» του νησιού θα πρέπει να είναι δίπλα στην Επιτροπή 
Αγώνα και στους στόχους του ψηφίσματος  που ομόφωνα αποφά-
σισε  το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να 
επικεντρώνονται σ’ αυτό. Συμφωνήσαμε  ότι σε αυτόν τον αγώνα όλοι 
πρέπει να βάλουμε πλάτη. Όλοι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και 
δυνάμεις και να μην μείνουμε στα λόγια. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακα-
τόρθωτο.

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον ο μόνος δρόμος για να διεκδική-
σουμε αυτά που μας ανήκουν. Το δικαίωμά μας στην περίθαλψη, τη 
ζωή, την πρόληψη και την υγεία. Το δικαίωμά μας σε ένα δημόσιο, 
δωρεάν και ενιαίο σύστημα Υγείας και Πρόνοιας. Σε αυτόν τον αγώνα 
όλοι θα κριθούμε. Χρειάζεται πίστη, δύναμη, κουράγιο και αποφασι-
στικότητα. Οι ώρες είναι κρίσιμες...

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN       

ΣΤΗΝ  ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, μεζο-
νέτα 50Μ2 καθιστικό με τζάκι, κουζίνα, 
μπάνιο, πατάρι, υ/δ και βεράντα  με θέα 
στη θάλασσα. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ! 
Τιμή:  120.000€! Δράκου Αντωνία, 
Κτηματομεσίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
22840 52299, 6973986302.

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, κα-
λοριφέρ, 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 μεγάλες βε-
ράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 6 
στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι και πολύ νε-
ρό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 
22840 52605.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, άνε-
τοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, 
καλοριφέρ, air condition, ειδική κατα-
σκευή, κήπος 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 
θέα 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, πλησί-
ον θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλαγή, 
καλύτερη τιμή στα μετρητά. Τηλ.: 
6932285768.

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

ΝΑΟΥΣΑ – ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλείται 
κατοικία σε συγκρότημα άμεση πρό-

σβαση 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.

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, καινούργια 
πετρόχτιστη οικία 89τμ2, καλοριφέρ, 
πάρκινγκ, κήπος, πέργολες. 135.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

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

ΚΑΜΠΙ, οικία 68τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
155.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. 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, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και επι-
χείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων, 
πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμέ-
να. 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 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 42423, 
6971962021.

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

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
βίλλα διώροφη ημι-
τελής (στα τούβλα) 
οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, 

πανοραμική θέα. Μεγάλος χώρος υπο-
δοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Περίφρα-
ξη, βόθρος, 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     

ΑΜΠΕΛΑΣ, ανατολικά οικόπεδο εντός 
οικισμού  850μ2, μόλις 100μ2 από πα-
ραλία. ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ !  Τιμή: 
100.000€! Δράκου Αντωνία, Κτηματο-
μεσίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 
52299, 6973986302.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δυτικά εκτός οικισμού α-
γροτεμάχιο 8.500Μ2 με δασικό χαρτί 
,προσφέρει ησυχία  πολύ καλή θέα στη 
θάλασσα . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ! Τιμή: 
145.000€! Δράκου Αντωνία, Κτηματο-
μεσίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 
52299, 6973986302.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, αγροτεμάχιο 10 στρέμ-
ματα, εκτός οικισμού, με  πανοραμικά 
θέα στη θάλασσα. ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ! Τιμή: 170.000€. Δράκου Αντω-
νία, Κτηματομεσίτης Νάουσα Πάρου. 
Τηλ.: 22840 52299, 6973986302.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται οικόπεδο 
περίπου 7 στρέμματα, γωνιακό επί του 
κεντρικού δρόμου. Τιμή: 100.000€. 
Τηλ.: 6986702352. 

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

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 
900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, πολ-
λά φρουτόδεντρα 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, πωλεί-
ται οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή ευκαιρία. Τιμή: 65.000€ (Συ-
ζητήσιμη). Τηλ.: 6976818757.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 στρεμ-
μάτων 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 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 
και δυάρι επιπλωμένα 90 μέτρα από την 
παραλία για σεζόν ή για μόνιμα. Τηλ.: 
6937436322.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζονται γκαρσονιέ-
ρες 25m2 και δυάρια 45m2 ανεξάρτητες 
επιπλωμένες με θέα και κήπο. Τιμή: 
από 500€ - 700€ με τον μήνα σεζόν ή 
για όλο το χρόνο. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται μεζονέτα 
140m2 ανεξάρτητη με θέα, κήπο 4 υ/δ, 
3 wc, βεράντες, αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.:  6948506456, 6939998399.

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
45τ.μ. δυάρι με αυτόνομη θέρμανση. Για 
όλο το χρόνο. Τηλ.: 6973047770.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 90τ.μ. με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6977020640.

ΠΙΣΩ ΑΛΥΚΗ, 50 μέτρα από τη θάλασ-
σα, ενοικιάζεται  με το χρόνο διαμέρισμα 
δυάρι με θέρμανση, επιπλωμένο. Τιμή: 
250€. Τηλ.: 22840 92283.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται οροφοδιαμέ-
ρισμα σε άριστη κατάσταση, 100τ.μ. με 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, σα-
λόνι, τραπεζαρία, αυτόνομη θέρμανση, 
τζάκι, air-condition.Τηλ.: 6949306161, 
22840 24983. 

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

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα δί-
χωρο. Τηλ.: 22840 22302.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
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. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται 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.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα γωνι-
ακό, μεγάλο 30 μέτρα από την θάλασσα, 
έναντι στάση κτελ. 2 είσοδοι, δυνατότη-
τα 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 ΔΡΟ-
ΜΟΣ, απέναντι από τυροκομείο, 
ενοικιάζεται κατάστημα για επαγγελ-
ματική 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 δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6948436366, e-mail: oassis10@
yahoo.gr

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 35τμ, καινούριο, 
πλήρως εξοπλισμένο. πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για εκπαι-
δευτικούς. 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   

ΚΥΡΙΑ 49 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΞ ΑΥΣ-
ΤΡΑΛΙΑΣ, ζητεί εργασία ως μπέιμπι  
- σίτερ, παράλληλα, αν της ζητηθεί μπο-
ρεί να κάνει μάθημα Αγγλικής γλώσσας 
στα παιδιά. Τηλ.: 6980215576.

ΝΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, με με-
γάλη προϋπηρεσία, ζητεί εργασία σε 
καφέ – μπαρ για τη θερινή περίοδο. 
Τηλ.: 6946512645.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΨΗΣΤΗΣ, ζητάει εργασία 
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 
παιδιά, ατομικά και ομαδικά. Προε-
τοιμασία CELI 1 - 5, Diploma, Κρατικό 
πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται για 
καλοκαιρινή απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ.: 22840 
28503, 6937417929.

ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητείται 
από την Αρχίλοχος Συμμετοχών (Αγ. 
Βλάσσης). Απαραίτητα προσόντα: ως 
35 ετών, απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα 
οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβα-
ρά υπόψη. Τηλ.: 22840 41252, 22840 
41764, 6979798938.
Ε-mail: archicom1@otenet.gr 

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

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ           

LAPTOP NEC VERSA FM300 & 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER 1247, πω-
λούνται μεταχειρισμένα. Δεκτή κάθε 
δοκιμή. Τηλ.: 6977677391.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ζητά να αγοράσει τυ-
ροπιτιέρα. Τηλ.: 22840 51721, 22840 
52926. 

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, πω-
λείται, μαύρο ματ, μοντέλο 5/2008’, 
22.000χλμ, ABS, συναγερμός, μπαγκα-
ζιέρα 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.

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

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
πωλείται, 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 ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πωλεί-
ται 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 ίπ-
πων, 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 
βαφής, στεγνωτήριο, γραφείο, αποθή-
κη, 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) 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, πω-
λείται σχεδόν αμεταχείριστο, λόγω 
αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 400€. Επίσης 
παραδοσιακό σκαλιστό έπιπλο – μπου-
φές. Τιμή: 400€. Τηλ.: 6980497292.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ • Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645 • Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr • e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΣ, ΝΟΤΙΑ, 2 όµορα οικόπεδα 5,2στρ έκαστο, µόλις 190µ από τη θάλασσα, σε ήσυχη περιοχή µε καταπληκτική ανεµπόδιστη θέα. Έχουν πρόσφατη άδεια 
οικοδοµής για 2 βίλλες 200τµ, το κάθε οικόπεδο. Πωλούνται µαζί ή χωριστά. Απ’ τα καλύτερα οικόπεδα στο νησί.

Έχουµε το κατάλληλο ακίνητο για εσάς!

Κωδ./Code: 2053

ëáé âåòÀîôá, 80ôí Þòïæï÷ íå 2ù/ä, 2 
íðÀîéá, ëïùúÝîá, ôòáðåúáòÝá, óáìÞîé, ôúÀëé 
ëáé âåòÀîôå÷.                  ºöä.: 2011 

¦°Ä°ª¦ÃÄÃª, íÞìé÷ 5min áðÞ ôèî 
¦áòïéëéÀ ëáé 100m áðÞ ôè õÀìáóóá, 
ëáôïéëÝá 90ôí óå 1óôò, åîéáÝá ëïùúÝîá íå 
óáìÞîé, íå øôéóôÛ÷ ðáòáäïóéáëÛ÷ ìåðôïíÛ-
òåéå÷, ôúÀëé, ëáé 2 Àîåôá ù/ä. Ùìá ôá 
äöíÀôéá äéáõÛôïùî a/c ëáé âçáÝîïùî óå 
íåçÀìå÷ âåòÀîôå÷.                           ºöä.: 2321 

ÌÄËª¸ °ºÆ¸ µ¶¤°Á¹¶ª, óå óùçëòÞôèíá, 
ëáôïéëÝá 115ôí, íå ëïéîÞøòèóôè ðéóÝîá, 
bbq, äéáíïòæöíÛîïù÷ åêöôåòéëïà÷ 
øñòïù÷, íå åîôùðöóéáëÜ õÛá ôèî ðáòáìÝá 
ôè÷ ÌòùóÜ÷ °ëôÜ÷ ëáé ôè ÁÀêï. ºöä.: 2365 

Á°ÃËª° ºÃ¤Ë»¦¸£Ä¶ª, óå àãöíá, 
ëáôïéëÝá 185ôí óå 4,2óôò ïéëÞðåäï, 3ù/ä 
óùî êåîñîá÷, ðáòáäïóéáëÜ áòøéôåëôïîéëÜ, 
ðáîÛíïòæï÷ ëÜðï÷, íå ùðÛòïøè áîåíðÞäé-
óôè õÛá õÀìáóóá.                ºöä.: 2313

Á°ÃËª° °¡¹Ãª °Á¢Ä¶°ª, ùðÞ ëáôáóëåùÜ 
ðïìùôåìÜ÷ âÝììá 350ôí óå 6óôò ïéëÞðåäï, 
íå êåîñîá, çëáòÀú, áðïõÜëè, åðéðìÛïî 
äÞíèóè 65ôí, ùðÛòïøè áîåíðÞäéóôè õÛá 
óôïî ëÞìðï ôè÷ ÁÀïùóá÷.           ºöä.: 1554

õÛá ôï ìéíÀîé ôè÷ ¦áòïéëéÀ÷, ôèî °îôÝðáòï 
ëáé ôá çàòö îèóéÀ, óå ðïìà ëáìÜ ôéíÜ, 
íïîáäéëÞ óôèî ðåòéïøÜ ôïù, íå ùðÛòïøï 
èìéïâáóÝìåíá.                 ºöä.: 2407 

ËªÆ¶ÄÁ¹, ëáôáðìèëôéëÞ ïéëÞðåäï 4óôò, íå 
ïéëïäïíéëÜ Àäåéá, ùðÛòïøè áîåíðÞäéóôè 
õÛá õÀìáóóá ëáé ÁÀêï. »Þîï 5min áðÞ ôè 
çòáæéëÜ ÁÀïùóá.                 ºöä.: 2294 

ºÄ¹Ãª, åîôùðöóéáëÞ ïéëÞðåäï 10óôò íå 
ðìÜòè æÀëåìï, åàëïìè ðòÞóâáóè ëáé 
áðÝóôåùôè õÛá óôïî ëÞìðï ôè÷ ¦áòïéëéÀ÷.  
                 ºöä.: 2451 

ËªÆ¶ÄÁ¹, ëáôáðìèëôéëÞ ïéëÞðåäï 1.000ôí, 
åîôÞ÷ ïéëéóíïà, íå õÛá õÀìáóóá ëáé ÁÀêï, 
íÞìé÷ 5km áðÞ ôèî ðáòáäïóéáëÜ ÁÀïùóá, 
óå ðïìà ëáìÜ ôéíÜ.                 ºöä.: 2416 

ª°ÁÆ° »°Ä¹°, ïéëÞðåäï 12,7óôò, óå 
ðòïîïíéáëÜ õÛóè, íÞìé÷ 100m áðÞ 
õÀìáóóá, íå åëðìèëôéëÜ õÛá ëáé Àäåéá 
ïéëïäïíÜ÷.                   ºöä.: 2111

°¡¹Ãª °Á¢Ä¶°ª, íÞìé÷ 2km áðÞ ôè 
çòáæéëÜ ÁÀïùóá, åîôùðöóéáëÞ ïéëÞðåäï 10
óôò, ëáõáòÞ, íå ëáôáðìèëôéëÜ õÛá óôïî 
ëÞìðï ôè÷ ÁÀïùóá÷.                 ºöä.: 2152

¦°ÄÃª ¶¥ÃÌ¹º¶ª º°ÆÃ¹º¹¶ª
¦ÄÃª ¦¿¤¸ª¸

ËªÆ¶ÄÁ¹, íÞìé÷ 4km áðÞ ôèî ðáòáäïóéáëÜ 
ÁÀïùóá, ùðÛòïøè îåÞäíèôè ðåôòÞøôéóôè 
ëáôïéëÝá 124ôí, ðáòáäïóéáëÜ÷ áòøéôåëôï-
îéëÜ÷, íå 3ù/ä, 4 íðÀîéá, íÞìé÷ 300m áðÞ ôè 
õÀìáóóá. ËðÛòïøè áîåíðÞäéóôÜ õÛá. ªå 
»ÃÁ°¢¹º¸ Æ¹»¸.               ºöä.: 2400 

Á°ÃËª°, îåÞäíèôè ,äéñòïæè ëáôïéëÝá 85
ôí, ùðÞ ëáôáóëåùÜ, åîôÞ÷ ïéëéóíïà, íÞìé÷ 5 
ìåðôÀ íå ôá ðÞäéá áðÞ ôï ìéíáîÀëé ëáé õÛá 
ôïî ëÞìðï ôè÷ ÁÀïùóá÷.             ºöä.: 2449

°»¦¶¤°ª, ùðÛòïøè íïîïëáôïéëÝá, 
ðáòáäïóéáëÜ÷ áòøéôåëôïîéëÜ÷, ùãèìÜ÷ 
ðïéÞôèôá÷, 360ôí íå ðéóÝîá óå 5,7óôò 
ïéëÞðåäï, åàëïìè ðòÞóâáóè, Üóùøï 
ðåòéâÀììïî, íÞìé÷ 3km áðÞ ôè çòáæéëÜ 
ÁÀïùóá. ªå Æ¹»¸ ¶Ëº°¹Ä¹°ª.    ºöä.: 2097 

¦°ÄÃ¹º¹° ºÄ¹Ãª, 300m áðÞ ôè æèíéóíÛîè 
ðáòáìÝá »áòôóÛìï ëáé 2km áðÞ ôï ìéíÀîé 
ôè÷ ¦áòïéëéÀ÷, óå ïéëÞðåäï 4óôò íå 
åëðìèëôéëÜ õÛá, ðöìïàîôáé 3 ðÛôòéîå÷ 
íåúïîÛôå÷ ðïìùôåìïà÷ ëáôáóëåùÜ÷, ðìÜòö÷ 
åðéðìöíÛîå÷ ëáé åêïðìéóíÛîå÷, 130ôí 
åëÀóôè åë ôöî ïðïÝöî 50ôí éóÞçåéï íå 1
ù/ä, 1 íðÀîéï, ëïùúÝîá, ôòáðåúáòÝá, óáìÞîé 

»ÃÁ°¢¹ºÃ º°¹ ª¦°Á¹Ã °º¹Á¸ÆÃ, ªÆ° 
¡¶Ä»°Á¹º°, Ûêö áðÞ ôèî ¦áòïéëéÀ, ðÀîö 
óôè õÀìáóóá, ðöìåÝôáé ðáòáäïóéáëÞ óðÝôé 
200ôí, 46 åôñî, íå ðÛôòéîïù÷ ôïÝøïù÷, Þðö÷ 
åøôÝúïîôï ôá óðÝôéá ðáìéÀ, ðÀîö óå åîôùðö-
óéáëÞ ëáôáðòÀóéîï ïéëÞðåäï 2óôò. ËðÀòøåé 
åðÝóè÷ garage 54ôí. Æï óðÝôé Ûøåé 5ù/ä. 
ºáôáðìèëôéëÜ áùõåîôéëÜ ðáòéáîÜ 
áòøéôåëôïîéëÜ, íå ðáîÛíïòæå÷ áùìÛ÷ åíðòÞ÷ 
(ðÀîö óôè õÀìáóóá) ëáé ðÝóö 
(ðòïóôáôåùíÛîè áðÞ ëáéòïà÷). ¦Àîö áðÞ 
Þìá, âòÝóëåôáé ðÀîö óôè õÀìáóóá, óå õÛóè 
íïîáäéëÜ ëáé áîåðáîÀìèðôè, ðïù íïéòÀúï-
îôáé íÞîï 5 óðÝôéá.                  ºöä.: 2454

¦°ÄÃª Ã¹ºÃ¦¶¢° ¦ÄÃª ¦¿¤¸ª¸

¦ÄÃ¢ÄÃ»Ãª, ëáôáðìèëôéëÞ ïéëÞðåäï  7,3
óôò, Àòôéï ëáé ïéëïäïíÜóéíï, íå ùðÛòïøè 
áîåíðÞäéóôè õÛá . ÆéíÜ: 100.000œ.
                  ºöä.: 2447 

ËªÆ¶ÄÁ¹, íÞìé÷ 5min áðÞ ôè çòáæéëÜ 
ÁÀïùóá, ëáôáðìèëôéëÞ ïéëÞðåäï 8óôò, 
Àòôéï ëáé ïéëïäïíÜóéíï, óå àãöíá, íå 
íïîáäéëÜ áîåíðÞäéóôè õÛá, 400m áðÞ 
õÀìáóóá.                   ºöä.: 2367 

¦°ÄÃ¹º¹° ª°Ä°º¹Á¸ºÃ, ïéëÞðåäï 8óôò, íå 
ðòÞóæáôè ïéëïäïíéëÜ Àäåéá, íå ðáîïòáíéëÜ 

°¡¹° ¶¹Ä¸Á¸, ðáòáõáìÀóóéï ïéëÞðåäï 8

óôò, íå Àäåéá ïéëïäïíÜ÷ ëáé íå åëðìèëôéëÜ 

õÛá óôï èìéïâáóÝìåíá.                  ºöä.: 2425

»°Ä¦¸ªª°, ïéëÞðåäï 4óôò íå ïéëïäïíéëÜ 

Àäåéá çéá 2 ëáôïéëÝå÷ ôöî 120ôí åëÀóôè, íå 

õÛá õÀìáóóá.                                    ºöä.: 2455

°ÁÆ¹¦°ÄÃª ¶¥ÃÌ¹º¶ª º°ÆÃ¹º¹¶ª
¦ÄÃª ¦¿¤¸ª¸

°ÁÆ¹¦°ÄÃª, íÞìé÷  3ìåðôÀ áðÞ ôï øöòéÞ, 5 
ùðÛòïøå÷ îåÞäíèôå÷ ðáòáäïóéáëÛ÷ 
ëáôïéëÝå÷, 64- 83ôí, íå ùðÛòïøè õÛá ðòï÷ 
¦Àòï, ëïéîÞøòèóôè ðéóÝîá.        ºöä.: 1948

°ÁÆ¹¦°ÄÃª Ã¹ºÃ¦¶¢° ¦ÄÃª ¦¿¤¸ª¸

°ÁÆ¹¦°ÄÃª, °¡¹Ãª ¡¶¿Ä¡¹Ãª, åëðòïóö-
ðïàíå ðòï÷ ðñìèóè éëáîÞ áòéõíÞ 
ïéëïðÛäöî åîôÞ÷ ïéëéóíïà (1óôò Ûëáóôï) 
óôïî ùðÛòïøï Íçéï ¡åñòçéï. ºïîôÀ óôèî 
ëáôáðìèëôéëÜ ðáòáìÝá, Ü ãèìÀ íå íïîáäéëÜ 
õÛá, óå îÛå÷ øáíèìÛ÷ ôéíÛ÷.

ΠΑΡΟΣ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, Αγ. Ανάργυροι, οικόπεδο 7,3στρ, µε άδεια 
οικοδοµής και µοναδική θέα στο λιµάνι και το κόλπο της 
Παροικίας . 

Κωδ./Coce: 2446

Κωδ./Coce: 2440

ΠΑΡΟΣ, ΜΩΛΟΣ, συγκρότηµα 5 κατοικιών, 
170τµ το καθένα σε 8στρ οικόπεδο, µε 
καταπληκτική θέα προς Νάξο. Ένα από τα 5 
σπίτια έχει ιδιωτική πισίνα, ενώ τα άλλα 
έχουν µια κοινόχρηστη πισίνα. Τα σπίτια θα 
παραδοθούν µε πλήρη περιβάλλοντα χώρο 
και διαµορφωµένο κήπο.24 ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ!

FOR SALE
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Παροικία, Πάρος. Τηλ: 22840 24519
Για ραντεβού εκτός ωραρίου εργασίας, καλέστε στο 6948.380824

παιδικά ρούχα

&&

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
σε καλοκαιρινά αλλά...
και στα σετ βάπτισης

Α' ΚΑΤΗΓ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-17η ΑΓ/ΣΤΙΚΗ
Αστέρας Κορθίου ΑΜΕΣ Νηρέας 0-3
Α.Ο.Πάρου Ανδριακός 3-1
Α.Σ.Ιου Μαρπησσαϊκός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α' ΚΑΤΗΓ.
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
Πανναξιακός 16 44 51-9
Πανθηραϊκός 16 38 45-18
Α.Ο.Πάρου 16 30 30-14
Ανδριακός 16 24 28-22
ΑΜΕΣ Νηρέας 16 20 19-29
Παμμηλιακός 16 19 22-24
Μαρπησσαϊκός 16 18 24-32
Α.Σ.Ιου 16 10 22-45
Αστέρας Κορθίου 16 0 0-48

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 4 1 5
Α.Ο.Τήνου 4 0 1

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!

Φάνης Χριστοδούλου:

Ένα κλειστό γήπεδο
είναι απαραίτητο

Ο μπασκεμπολί-
στας Φάνης Χριστο-
δούλου μαζί με τους 
συμπαίκτες του, εί-
χαν χαρίσει τη νίκη 
στην εθνική ομάδα 
στο Ευρωμπάσκετ 
το 1987. Στέφθηκε 
πρωταθλητής Ελλά-
δας το 1997 και λίγο 
αργότερα εγκατέλει-
ψε τα γήπεδα. Τώρα 
ζει με την οικογένειά 
του στην Πάρο. Τα 
κύπελλα που έχει 
κατακτήσει, φιγουράρουν στο πρακτορείο ΠΡΟΠΟ που διατηρεί στα Μάρμαρα. 

Στη ΦτΠ ο μπασκεμπολίστας δηλώνει ότι είναι μια χαρά και αυτός και η οικογένειά του, που 
αποφάσισαν να φύγουν από την πολύβουη Αθήνα και να ζήσουν στην Πάρο, τόπο καταγωγής 
της συζύγου του. 

Μας άρεσε η Πάρος και ήρθαμε να ζήσουμε εδώ. Καθαρό περιβάλλον, άνετες μετακινή-
σεις…  Οι τρεις κόρες του, 11, 15, και 16 ετών, περνάνε «μια χαρά», έχουν κάνει παρέες, και-
νούριους φίλους και το μόνο που τους λείπει, είναι οι φίλοι και οι φίλες τους στην Αθήνα. 

Δεν ασχολείται αυτό το διάστημα με τον αθλητισμό αν και είναι Ομοσπονδιακός υπεύθυνος 
στις Κυκλάδες. Ο λόγος; Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Ένα κλειστό γήπεδο, όπου θα 
προπονούνται σωστά τα παιδιά και θα παίζουν αγώνες. Είναι δυνατόν, τονίζει, το 2011 τα παιδιά 
να προπονούνται «στα τσιμέντα» και να τραυματίζονται; Και ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει σω-
στή δουλειά, γιατί τα παιδιά χάνουν προπονήσεις  όταν φυσάει πολύ ή βρέχει. 

Δεν έχει παρακολουθήσει την ομάδα του Μαρπησσαϊκού. Ίσως, μας λέει, να το κάνει τώρα, 
που γράφτηκε στην ομάδα η δεκαεξάχρονη κόρη του. 

Ο κ. Χριστοδούλου, γνωρίζει ότι το επίπεδο της ομάδας είναι πολύ χαμηλό, αλλά δεν ευθύ-
νονται γι’ αυτό, ούτε οι αθλητές και οι αθλήτριες, ούτε ο προπονητής τους. Ελλείψει κλειστού 
γηπέδου, δεν προπονούνται σωστά και αναγκάζονται να πηγαίνουν και για τα παιχνίδια εντός 
έδρας στην Νάξο. Έτσι, λέει, δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός, που θα δημιουργηθεί μέσα 
στο γήπεδο, με καθημερινή τριβή στο άθλημα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα ταλέντα και αν 
γίνει αυτό κάποια στιγμή θα είναι στην τύχη. 

Στην ερώτηση, αν θα μπορούσε και ο ίδιος να πιέσει για την κατασκευή του κλειστού γη-
πέδου, ο κ. Χριστοδούλου εκτιμά ότι θα πρέπει να το αναλάβουν αυτό οι τοπικοί παράγοντες, 
γιατί όπως λέει, αν υπήρχε το κλειστό γήπεδο, πέραν όλων των άλλων θα , γίνονται και άλλες 
διοργανώσεις - τουρνουά. Και αυτό, τονίζει, αν υπήρχε η βάση, θα μπορούσα να το δρομολο-
γήσω εγώ. 

Από του χρόνου πάλι…
Τελείωσε το πρωτάθλημα στην Α’  Κατηγο-

ρία Κυκλάδων, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 
Πανναξιακό, που τελείωσε αυτό τον μαραθώνιο 
αήττητος  και μεγάλους χαμένους τις ομάδες 
ΑΣ ΙΟΥ και ΑΣΤΕΡΑ ΚΟΡΘΙΟΥ, οι οποίες από την 
επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Β ΄ Κατη-
γορία. Όσο για τις ομάδες μας, για άλλη μια χρο-
νιά τα ίδια. Ο ΑΟΠ  τρίτος , ο Νηρέας πέμπτος 
και ο Μαρπησσαικος έβδομος. Άλλη μια χρονιά 
λοιπόν, πάει στράφι. Ο δεύτερος γύρος του ΑΟΠ 
είναι για σεμινάρια με μόλις δυο ήττες από Παν-
ναξιακό και Πανθηραϊκό (όλοι θυμόμαστε πως 
το γύρισε η ομάδα της Σαντορίνης το παιχνίδι) 
και θα πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους, 
χωρίς τον καλύτερο του παίχτη έπαιζε σχεδόν 
σε όλο το 2ο γύρο και δεν έκανε γκέλα. Κακά 
τα ψέματα, τις ομάδες μας τις ταλανίζουν πολλά 
οικονομικά και διοικητικά προβλήματα για αυτό 
πρέπει να γίνει μια ομάδα, να υπάρχουν λιγότε-
ρα έξοδα και καλύτερα αποτελέσματα. Καθίστε 
επιτέλους στο ίδιο τραπέζι και βρείτε τα, ν’ ανέ-
βει επιτέλους το νησί επίπεδο, που το έχει τόσο 
ανάγκη.

ΑΟΠ 
Άλλη μια επαγγελματική νίκη για την ομάδα 

μας, που δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλή-
ματα για να κάμψει και την αντίσταση του αξι-
όμαχου Ανδριακού και να επικρατήσει με σκορ 
3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη ο Πετροπουλος με 2 γκολ (κεφαλιές) στο 30΄ και στο 
52΄. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Αλιπράντης με ωραίο πλασέ. Για τους φιλοξενούμενος ισο-
φάρισε προσωρινά στο 48΄ ο Κουλούρης .

ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ Τ.), ΝΙΚΑΣ Α., ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ., ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Α., ΜΠΑΛΚΑΣ ΠΑΝ.,  
ΤΣΟΚΑ Α., ΜΟΥΡΑΪ Σ., ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ Α. (ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ Ι.), ΜΠΑΛΚΑΣ Π. (ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Θ.), 
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Ν. (ΜΠΑΛΙΟΣ Γ.), ΝΙΚΑΣ Α., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Μαρπησσαϊκός 
Όταν φτάνουμε σε σημείο να τραυματίζεται ο τερματοφύλακάς μας και να μην έχουμε ούτε 

καν αλλαγή και να παίρνει την θέση του ο μπακ της ομάδας από το 40΄, τότε όχι έχουμε πρό-
βλημα τεράστιο, αλλά κάτι περισσότερο.  Εγώ ήμουν αυτός που έλεγα πρώτος για την ομάδα 
της Μαρπησσας και για την πολύ καλή δουλεία που γινόταν, αλλά ξαφνικά φεύγανε όλοι και 
κάπου εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Είναι κρίμα, γιατί αυτή η ομάδα μπορούσε να πάει πολύ κα-
λύτερα φέτος. Για την ιστορία και μόνο το παιχνίδι έγινε στην Πάρο και οι τυπικά γηπεδούχοι 
επικρατήσαν με 2-0.

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ: ΚΟΣΜΑΣ Ε., ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ Γ., ΠΟΝΕ Ν., ΤΡΙΒΥΖΑΣ Ν., ΡΟΥΠΑΣ Δ., ΚΡΗ-
ΤΙΚΟΣ Ε., ΡΟΥΣΣΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Μ., ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ Ν., ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ Α., ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ Π.

Απάντηση υπουργού Υγείας
σε ερώτηση Η. Διώτη

Εντός των ημερών 
η ΚΥΑ για δελτία 
μετακίνησης 2011

Εντός των ημερών υπογράφεται η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Οικονομικών για τη χορήγηση Δελτίων Μετακί-
νησης ΑμεΑ έτους 2011, σύμφωνα με την απά-
ντηση του Υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου, σε 
σχετική ερώτηση της βουλευτή Λάρισας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη. Ο υπουργός επίσης αναφέρει 
ότι προχωρά σε κοντινό διάστημα και η αποπλη-
ρωμή από το ΥΥΚΑ της β’ δόσης του κονδυλίου 
για τα δελτία μετακίνησης προς τις Πανελλαδι-
κές Ομοσπονδίες Αστικών και Υπεραστικών Συ-
γκοινωνιών.

«Ασπίδα» για
την καρδιά
τα μανταρίνια
Σε σούπερ-τρόφιμο αναδεικνύονται τα τα-
πεινά μανταρίνια, καθώς σύμφωνα με νέα 
μελέτη, μπορούν να μας προστατεύσουν 
από το έμφραγμα, τον διαβήτη, το εγκε-
φαλικό αλλά και από την παχυσαρκία.

Όλα αυτά, οφείλονται στην νομπιλετίνη 
– μια ουσία που προσδίδει στην φλούδα 
τους το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώ-
μα και η οποία φαίνεται ότι είναι 10 φορές 
πιο ισχυρή, από την αντίστοιχη ουσία που 
υπάρχει στο γκρέιπ φρουτ.

Τη σχετική μελέτη, που διεξήχθη σε 
πειραματόζωα, πραγματοποίησαν επιστή-
μονες από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού 
Οντάριο, στον Καναδά.
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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

Φεστιβάλ Παριανής
και Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας 

Κάτι μαγειρεύεται 
στην Πάρο
Πυρετωδώς η Επιτροπή Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Προβολής 
εργάζεται για τη διοργάνωση 
του Φεστιβάλ Παριανής και Αιγαιοπελαγίτικης γαστρο-
νομίας, που θα διεξαχθεί στην Πάρο στις 16, 17 και 18 
Σεπτεμβρίου.  Το εγχείρημα, με τη στήριξη όλων των με-
λών της Τουριστικής Επιτροπής, έχει αναλάβει η «ομάδα 
γαστρονομίας», η οποία ξεκίνησε έναν αγώνα επαφών με 
όλους τους φορείς, τους Συλλόγους, τους επαγγελματίες 
κ.λπ., ώστε να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμε-
τοχή.

Η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επι-
τροπής, Μαρία Χανιώτη και Στέλλα Φυρογένη επιδιώ-
κουν πρώτον, την αναγωγή του Φεστιβάλ σε θεσμό, που θα 
επιτευχθεί από την όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή πο-
λιτών, φορέων, συλλόγων, επαγγελματιών, παραγωγών… 
αφού στόχος είναι η προβολή των Παριανών προϊόντων και 
η Παριανή γαστρονομία. Μέσα από το Φεστιβάλ επιδιώκε-
ται και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, έστω και 
για μία εβδομάδα, γι’ αυτό η Επιτροπή μέσα από τις επαφές 
με εστιάτορες, ιδιοκτήτες καφετεριών, ξενοδόχους, ιδιο-
κτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και τη Blue Star, πέτυ-
χε προσφορές (οι επαφές συνεχίζονται) για τη δημιουργία 
οικονομικών πακέτων, ώστε να προσελκυστούν περισσό-
τεροι τουρίστες και επισκέπτες στο νησί την περίοδο αυτή. 

Η Μαρία Χανιώτη μας λέει, ότι με το Φεστιβάλ θα δοθεί 
η ευκαιρία σε όλους ν’ αναδείξουν τα προϊόντα τους, την 
παραγωγή του νησιού και θα επιδιωχθεί ένας συνδυασμός 
του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, σε συνδυασμό και 
με τα οικονομικά πακέτα, για την επιμήκυνση της τουριστι-

κής περιόδου, που είναι ένα από τα ζητούμενα. 
Η προβολή του φεστιβάλ θα γίνει μέσα από την ιστοσε-

λίδα της Blue Star, από όλα τα Παριανά σάιτ και τα Τοπικά 
Μέσα Ενημέρωσης. 

Η Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, μας λέει ότι 
για να επιτευχθεί η προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊ-

όντων και τοπικής κουζίνας πρέπει να δραστηριο-
ποιηθούν άπαντες. Να επιτευχθεί δηλαδή, η ενσω-
μάτωση των παριανών προϊόντων στην Παριανή 
κουζίνα, έτσι ώστε, το τρίπτυχο: ήλιος, θάλασσα, 

άμμος, να ενισχυθεί και γευστικά… Θέλουμε στο 
Φεστιβάλ, να βρουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, ντόπιοι 

και επισκέπτες αυτό που θα παρουσιάζει την πραγματική 
εικόνα της Πάρου. Σύνθημά μας: «Κάτι μαγειρεύεται στην 
Πάρο».  

Από τις έως τώρα επαφές που έχουν γίνει στους περισ-
σότερους οικισμούς (μετά το Πάσχα σε Αγκαιριά και Λεύ-
κες), αλλά και όλους τους επαγγελματίες κάθε κλάδου, η 
ανταπόκριση, μας λέει η κ. Φυρογένη, είναι θετική. Εμείς 
όμως, σημειώνει,  εξακολουθούμε ν’ απευθύνουμε κάλε-
σμα προς όλους, γιατί το φεστιβάλ είναι ένα πολυδιάστατο 
γεγονός, που αν δεν στηριχτεί, δεν θα έχει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

Περιμένουμε υποστήριξη και αγκάλιασμα από όλη την 
κοινωνία της Πάρου, γιατί είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο 
μπορούν να συμμετάσχουν και να ωφεληθούν όλοι. 

Οποία κατάπτωσις…
Μειώνονται οι δαπάνες για Υγεία – Παιδεία. Οποία κατάπτωσις 

στην κατάπτωση… Και δεν κουνιέται φύλλο. 
Οι άνεργοι, είναι περισσότεροι από όσους εργάζονται, σύμφω-

να με νέα στοιχεία. Αν ρωτήσουμε βέβαια τον Πάγκαλο, θ’ απα-
ντήσει ότι δεν πρόκειται για ανεργία, αλλά ότι έχουμε πολλούς… 
τεμπέληδες στην Ελλάδα. Ίσως πάλι να μας πει ότι είναι ορισμένοι 
από εκείνους που συμπεριλαμβάνονται στο «μαζί τα φάγαμε» και 
έχουν ακόμη απόθεμα. 

Αν ρωτήσουμε την υπουργό Εργασίας, θα μας μιλήσει για προ-
γράμματα για τους ανέργους, για επιδόματα (όχι αυτά που κόβο-
νται), άλλα, τα οποία όποιος τα πάρει ας μας το πει να το δημοσιεύ-
σουμε ως πρώτη είδηση. 

Η αγανάκτηση είναι εμφανής σε όλους, αλλά βουβή. Μεταξύ 
μας φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε και μετά σιωπή… Θεατές στην 
καταστροφή μας. 

Κλείνουν μαγαζιά, επιχειρήσεις, «πωλείται και ενοικιάζεται» 
παντού, αλλά ούτε αγοραστές, ούτε ενοικιαστές υπάρχουν. Ξε-
θωριάζουν τα χαρτιά από την πολυκαιρία και ανανεώνονται, αλλά 
εκεί, σταθερά κολλημένα στο τζάμι. Τα εξώδικα δε, δίνουν και 
παίρνουν.

Δεν μιλάμε. Στωικά δεχόμαστε τη μοίρα μας. Τη μοίρα που προ-
διέγραψαν άλλοι για μας και που λίγοι βρέθηκαν να τους γιαουρ-
τώσουν. 

Φίλοι μας, γνωστοί μας, συγγενείς μας, χάνουν τις δουλειές 
τους και  εμείς οι υπόλοιποι κοιτάμε, ανήμποροι να βοηθήσουμε, 
γιατί και εμείς σήμερα εργαζόμαστε, αύριο όμως;

Οι νέοι τελειώνουν το σχολείο, τις σπουδές τους και όσοι είναι 
τολμηροί παίρνουν τον οματιόν τους γι’ άλλη γη, γι’ άλλα μέρη… 
όσοι μένουν εντάσσονται στη γενιά των 590 ευρώ. Άντε ζήσε, άντε 
κάνε οικογένεια…

Το Υπουργικό Συμβούλιο, άκουσα την περασμένη Πέμπτη, ότι 
θ’ ανακοίνωνε νέα μέτρα. Δεν θέλω να ξαναδώ ειδήσεις, γιατί δεν 
θέλω να ακούσω τα νέα μέτρα τους, που αφορούν εμένα, εσένα, 
εκείνον, εμάς, μες λίγα λόγια, πλην των 300, εκ των οποίων ορι-
σμένοι, όσοι αποτελούν τη λεγόμενη Κυβέρνηση, παίρνουν αυτά 
τα μέτρα, οι Κυβερνητικοί βουλευτές χειροκροτούν (;) και οι της 
αντιπολίτευσης, ανάλογα με το κόμμα που υπηρετούν, αρθρώ-
νουν λόγο, αντιπολιτευτικό και καλά, έτσι λένε. 

Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μιλάμε για πολύ ανηφόρα 
όμως, με Όλι Ρεν, Στρος Σκαν, Μέρκελ, Σαρκοζί, ναι τον παίζει αυ-
τόν η Μέρκελ, βολικό τον βρήκε, που να ορθοποδήσουν με όλους 
αυτούς οι λαοί. 

Που είναι οι Γάλλοι με τις επαναστάσεις τους, που είναι οι έλ-
ληνες, που ο «τράχηλός τους ζυγό δεν υπομένει;», γιατί αυτή η 
υπνηλία; Τι περιμένουμε; Τις ανακοινώσεις του Πεταλωτή; Κάθε 
ατάκα και… λυγμός! 

Γράφει ο Στάθης στην Ελευθεροτυπία: «Θλίψη με σάουντρακ 
τον κ. Πεταλωτή. Μια γιγάντια λερναία ύδρα ανοησίας, ένα κεφάλι 
της κόβεις δύο μαλακίες σου λέει, όπως ότι «δεν θα σου εξισώσει 
-ίσως- του χρόνου το πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνη-
σης» -και σου το λέει σαν να σου κάνει χάρη ο γελοίος- και όπως 
ότι το «δεν πληρώνω - δεν πληρώνω» είναι «σύνθημα μίσους» 
(σ.σ.: θα φορεθεί πολύ αυτή η έκφραση), το «γιαουρτώνω - για-
ουρτώνω» τι είναι; σύνθημα «εχθροπάθειας»;».  

Το κίνημα πάντως του «δεν πληρώνω – δεν πληρώνω», πάει 
καλά. Μειώνεται άκουσα το αντίτιμο των διοδίων. Για τα 5 ευρώ 
στα Κέντρα Υγείας βγήκε εγκύκλιος, που αποκλείει πολλές κοινω-
νικές ομάδες από την καταβολή. Αυτό να παραμείνει λοιπόν, να 
γίνουν όμως και άλλα κινήματα. Να διεκδικήσουμε, ν’ απαιτήσου-
με… Πρέπει ν’ ανατραπεί αυτή η πολιτική, γιατί μόνο έτσι θα δούμε, 
έστω μια μικρή αχτίδα φωτός στο τούνελ. 

Αλλά και να μην ξεχνάμε την εκτόνωσή μας. Το γιαούρτι, γαι-
ούρτι. Βγαίνουν και οι ντομάτες τώρα… 

Μαρία Δουλγέρη

Θεατρική παράσταση «Creve Coeur»  
Παριανή
η πρωταγωνίστρια

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στο πλαίσιο των προσπαθειών 
της  να παρουσιάσει και στους μόνιμους κατοί-
κους του νησιού ποιοτικές καλλιτεχνικές παρα-
στάσεις για την ψυχαγωγία τους, θα έχει τη χαρά 
να φιλοξενήσει τη θεατρική παράσταση «Creve Coeur»  από 
το θέατρο Βαφείο - Λάκης Καραλής. Πρόκειται για μία πολύ 
καλή θεατρική παράσταση την οποία θα ευχαριστηθούν οι 
Παριανοί και οι Παριανές.  

Το έργο αυτό, που ολόκληρος ο τίτλος του είναι «A lovely 
Sunday for Creve Coeur» (1979), είναι σχεδόν άγνωστο 
στην Ελλάδα. Ο Τ. Ουίλιαμς έγραψε το έργο αυτό λίγα χρό-
νια πριν από το θάνατό του, σε μια ηλικία που τα πάθη και 
τα λάθη είχαν πια «ησυχάσει» και η ματιά του για τον κόσμο 
και τον άνθρωπο είχε κάπως «απαλύνει».  Το έργο αυτό το 
ονόμαζε «το διαμάντι μου» και την ηρωίδα του τη Δωροθέα 
«αντι-Μπλανς Ντυμπουά».  

Τα βασικά μοτίβα της γραφής του Τ. Ουίλιαμς σαφώς 
υπάρχουν και στο «Creve Coeur»: η αποτυχία, η φθορά του 
χρόνου, τα όνειρα και οι απογοητεύσεις, ο ανεκπλήρωτος 

έρωτας, οι ελπίδες και 
η μάταιη προσδοκία. 
Όλες οι ηρωίδες του 
έργου ζουν μέσα σε 
φαντασιώσεις, προ-
σπαθώντας να ξεγελά-
σουν τους άλλους και 
τον εαυτό τους.  Στο 
τέλος προσγειώνονται 
οδυνηρά στην πραγ-
ματικότητα.  Σ’ αυτό το 

έργο όμως, η τελική ανατροπή δεν οδηγεί στην αυτοκατα-
στροφή, αλλά στην ανάγκη για ζωή, για επιβίωση, για ελ-
πίδα.  Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιώργος Βούρος. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Μαρία Σκούπα (Δωροθέα), Πηνελόπη Σταυρο-
πούλου (Μπόντυ), Ντομένικα  Ρέγκου (Έλενα) και η Παρια-
νή Ελένη Σταυράκη- Κοντόσταυλου (Δις Γκλουκ).

Παραστάσεις: Τετάρτη 27 Απριλίου αίθουσα «ΝΗΡΕΑΣ» 
στις 21:00, Πέμπτη 28 Απριλίου αίθουσα Π.Σ. «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» 
στις 21:00. Σημεία προπώλησης εισιτηρίων: Παροικία 
- ΚΕΠ Δήμου και στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. / Νάουσα 
-    κατάστημα Αργύρη Ταντάνη 

Η διάρκεια του έργου είναι 90 λεπτά και το εισιτήριο κο-
στίζει 15 ευρώ. 


