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Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν 
φέτος η κίνηση κατά τις ημέ-
ρες των εορτών του Πάσχα 
στην Πάρο. Τα πλοία έφταναν 
γεμάτα στο λιμάνι του νησιού 
και οι επισκέπτες, οι περισ-
σότεροι τουλάχιστον, ξεχύθη-
καν στους δρόμους, αλλά και 
στα μαγαζιά, χωρίς ωστόσο ν’ 
δοθεί σ’ αυτά, η «ανάσα» που 
αναμενόταν. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Απ. Αλιπρά-
ντης, υπολογίζει ότι ο τζίρος 
των καφετεριών και των εστι-
ατορίων δεν έφτασε σε υψηλά 
επίπεδα.

Το μήνυμα ήταν ελπιδοφόρο μας είπε ο γραμματέας του 
Συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων Μ. Αποστολίδης, αλλά ο 
τζίρος έμεινε στα ίδια με πέρσι επίπεδα, γιατί άπαντες, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων, ήσαν φειδωλοί στην κατανάλωση. 
Κοινή διαπίστωση, ότι τη «μερίδα του λέοντος» εισέπραξαν τα 
καταστήματα τροφίμων και τα Σούπερ Μάρκετ. 

Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες, μας λέει ο κ. Αποστολίδης, 
μόνο όμως από άποψη προσέλευσης. Και αυτό γιατί, όσον 
αφορά την κατά κεφαλήν δαπάνη, αυτή κυμάνθηκε στα ίδια 
με τα περσινά επίπεδα και με σαφώς ανεβασμένο το κόστος 
λειτουργίας των επιχειρήσεων (ρεύμα, περαίωση, φορολο-
γία, δημοτικά τέλη κ.λπ.). Το συμπέρασμα τονίζει, εάν θέλου-
με να ελπίζουμε σε στοιχειώδη αύξηση του τζίρου, είναι να 
υπάρξει περαιτέρω αύξηση των επισκεπτών.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να προβληθούν σωστά 
και τα δύο νησιά, Πάρος και Αντίπαρος, η οποία επίσης δέ-
χτηκε πολλούς επισκέπτες τις ημέρες των εορτών. Μάλιστα 
στην Αντίπαρο το προηγούμενο Σάββατο έφτασαν 35 φου-
σκωτά με τα πληρώματά τους, τα οποία έτυχαν ιδιαίτερης 

υποδοχής από το Δήμο του 
νησιού και τους κατοίκους. 
Αντίστοιχα στην Πάρο, επίσης 
το περασμένο Σάββατο, ήρθαν 
Ρώσοι δημοσιογράφοι, με επι-
κεφαλής εκπρόσωπο του ΕΟΤ 
Μόσχας, οι οποίοι δήλωσαν 
ενθουσιασμένοι από την επί-
σκεψή τους στο νησί μας.

Η κίνηση
Σύμφωνα με τα στοιχεία 

από το Λιμεναρχείο Πάρου, 
από την Παρασκευή 15 
Απριλίου έως και την Τρί-
τη 26 του μήνα, ήρθαν 
στην Πάρο 16.194 επιβάτες 

έναντι 13.110 πέρσι. Τα Ι.Χ. ήσαν φέτος 2.397 έναντι 
1.981 πέρσι. Τα φορτηγά ήσαν 143 έναντι 122 πέρσι 
και τα δίκυκλα ήσαν 390 έναντι 309 πέρσι. Η κίνηση 
στην Παροικία διεξήχθη ομαλά και χάριν στις προσπάθειες 
των λιμενικών, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Γέμισε φουσκωτά  η Αντίπαρος
Κατόπιν προσωπικών επαφών του Δημάρχου Αντιπάρου 

Γιάννη Λεβεντάκη,  το Σάββατο 30 Απριλίου έως 2 Μαΐου ο  
Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας  (Ο.Φ.Σ.Ε.) πραγματο-
ποιώντας την ετήσια αποστολή του «Ζωή στους βράχους του 
Αιγαίου», συμπεριέλαβε στη διαδρομή και την Αντίπαρο. 

Σκοπός αυτής της αποστολής είναι η αρωγή στην κοινωνι-
κή ανάπτυξη των ακριτικών νησιών. Τα φουσκωτά με τα πλη-
ρώματά τους, περίπου 80 άτομα, συνόδευαν δημοσιογράφοι 
από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ALPHA & NET, από τις 
εφημερίδες: Νέα, Καθημερινή, Έθνος και από περιοδικά 
πανελλαδικής εμβέλειας.                                                συνέχεια σελ.3
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Τι θα πει αυτό;

Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες 
για το καλοκαίρι

Πέρασε αισιόδοξα η πασχαλινή περίοδος

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

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!...

Αναμένεται η απόφαση της Ιεραρχίας 
για την παραχώρηση του οικοπέδου

Στο αρχείο οι ενστάσεις - 
στην ευθεία το νοσοκομείο

Δόθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προ-
χωρήσει η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου της Πάρου 
– Αντιπάρου, βάζοντας στο αρχείο τις ενστάσεις. Συγκεκρι-
μένα, με επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, της Ειδικής 
Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Τμήμα 
Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνονται υπουργείο και 
ΔΕΠΑΝΟΜ ότι «με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων 
που συνεδρίασε στις 6 Απριλίου 2011, η εν θέματι καταγγελία 
2010/4085 – ΔΕΠΑΝΟΜ «Ανάθεση σύμβασης για την κατα-
σκευή του Γενικού Νοσοκομείου Πάρου», ετέθη στο αρχείο». 

Εφόσoν ξεπεράστηκε αυτός ο Σκόπελος, η ΔΕΠΑΝΟΜ με 
επιστολή της προς τον Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη του 
ζητεί να συμβάλει «στην γρήγορη επίλυση του προβλήματος 
παραχώρησης του οικοπέδου» από την Μονή Λογγοβάρδας, 
«για την προώθηση του έργου». 

Και εδώ είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Η Ιερά Σύνοδος 
θέτει χρονοδιάγραμμα τριών ετών ολοκλήρωσης του έργου 
από την υπογραφή παραχώρησης του οικοπέδου. Η ΔΕΠΑ-
ΝΟΜ δέχεται το χρονοδιάγραμμα, αλλά όχι από την υπογρα-
φή παραχώρησης του οικοπέδου. Ζητεί ο χρόνος να μετρήσει 
από την ημέρα που θα ξεκινήσει τα έργα ο εργολάβος. Σ’ αυτό 
το αίτημα της ΔΕΠΑΝΟΜ δεν έχει ακόμη αποφανθεί η Ιερά 
Σύνοδος, η οποία συνεδριάζει από τις 11 έως τις 13 Μαΐου, 
όμως το θέμα παραχώρησης του οικοπέδου, δεν είναι στα 
θέματα ημερήσιας διάταξης.                                        συνέχεια σελ.5
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Μαριλένα Γαβριήλ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Λυρίδες και λυριίδες
Σήμαναν οι καμπάνες της Ανάστασης κι έλαμψαν πολλά 

πεφταστέρια απ’ τον αστερισμό της Λύρας, σπέρνοντας 
χρώματα κι αρώματα στη χλόη με κρινάκια, κιτρινάκια, 
αστράκια, πορφυρίδες, ανθεμίδες, αγρωστίδες και σκάρ-
φια. Λυρίδες και λυριίδες αναζητά η ψυχή μας να αξιωθεί 
τη χαρά που δικαιούται. 

Αναστάσιμες μουσικές και ψαλμοί χαράς εξεγείρουν 
από μέσα μας τα κατακαθισμένα της ζωής που υπνώθη-
καν με την τριβή και την τύρβη της καθημερινότητας.

Η Ανάσταση, ως πρόκληση επανάστασης, φωτίζει με 
ακριβό φως όσα αναζητούν ουσία νοήματος, ώστε η ζωή 
να γνωρίσει και να ρευστοποιήσει τον πλούτο που δι-
καιούται. Να μην καταβυθιστούμε στην ύπνωση, (μη τω 
ύπνω κατενεχθής), ενώ περνά η ακολουθία του γάμου, 
να μη μείνουμε έξω απ’ τον νυμφώνα με τις λαμπάδες 
σβηστές. 

Στα καθημερινά των συμπληγάδων, έξω απ’ τους ναούς, 
πάθη βασανίζουν και πάνε να μας λυγίσουν. Αστέρι θεο-
δρόμο η αγάπη (μείζων όλων κατά τον Παύλο) έλαμψε 
από παλιά ως συνεκτικός κρίκος των κοινωνιών, ως ανα-
πάντητο ερώτημα Σφίγγας.  

-Να σέβεσαι τους φτωχούς και μη συναναστρέφεσαι 
τους ισχυρούς (Αμένοθις, Αίγυπτος 1.200π.Χ.).

-Ας τον να σε σκοτώσει. Μη γίνεσαι ανθρωποκτόνος 
(Ταλμούδ).

-Μόνο μια φυλή υπάρχει, η ανθρωπότητα (Πάμπα, Ινδία, 
9ος αιώνας).

-Σας ευαγγελίζομαι τώρα το μυστικό τούτο δόγμα. Τίπο-
τα δεν είναι πιο υπέροχο από την ανθρωπότητα (Μαχαβα-
ράτα, Ινδία, 2ος π.Χ. αιώνας).

-Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν (Γεννήθηκα για 
ν’ αγαπώ, όχι να μισώ) και πέντε αιώνες  αργότερα «Αγα-
πάτε αλλήλους» και το ακόμα τολμηρότερο «Αγαπάτε 
τους εχθρούς υμών». 

Θεά της κάθε θρησκείας η αγάπη, μούσα της φιλοσοφί-
ας, της πολιτικής, της κοινωνιολογίας, βασίλισσα της λο-
γοτεχνίας, ψυχή της ποίησης. Διαμόρφωσε τη μουσική και 
τα τραγούδια μας, ως βασική έμπνευση και κοινό πάθος. 
Μπήκε σαν λέξη με ποικίλα περιεχόμενα στα καθημερινά 
μας, αξίωσε στάση ζωής, διαμόρφωσε ζητήματα στην πο-
λιτική, και παραμένει ακόμα μέγα αίνιγμα σκοτεινό. 

Η αγάπη ερωτοτροπεί πάντα με την ελευθερία και τη δι-
καιοσύνη και στήνει θώρακα άμυνας απέναντι στο φόβο. 
Αντιστέκεται στον εγωισμό και την ιδιοτέλεια, γεφυρώνει 
τις ψυχές των ανθρώπων. Η μεγάλη ανάγκη της πίστης 
λαμβάνει το νόημα της εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας, 
αλλά και προς τους άλλους. Η πίστη αυτή έχει τρωθεί 
τόσο, ώστε όλοι που ευαγγελίζονται καλύτερες μέρες, 
να μη στέργουν να εμπιστευθούν, αλλά να διασπείρουν 
διαρκώς διχόνοιες, αυτοπροβαλλόμενοι ως μόνη διέξο-
δος παραδείσου. Αντιστεκόμαστε ασκούμενοι σε γόνιμο 
ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους, τολμώντας να 
εμπιστευτούμε, ελέγχοντας την οργή μας να μη γίνεται 
μίσος. Ίσως έτσι ξαναβλαστήσει η αποθαρρυμένη ελπίδα. 

Να προλάβουμε το αστέρι που πέφτει για μια ευχή ή ένα 
τραγούδι, κρατώντας στο χέρι μια λυρίδα και μια λυριίδα: 
«Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν»…

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
του Χρίστου Γεωργούση

Ευχαριστήρια
Ευχαριστούμε θερμά όσους με οποιανδήποτε τρόπο 

συμμετείχαν στο πένθος μας για το θάνατο του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελ-
φού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστούμε όσους, αντί στεφάνου, προσέφεραν χρήματα 
στο οίκο ευγηρίας Πάρου

Η οικογένεια

Ευχαριστούμε θερμά όσους 
και όσες συμμετείχαν στο πέν-
θος μας για το θάνατο της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 
ΑΝΝΕΖΙΝΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ. Την 
Κυριακή 15 Μαΐου 2011 θα τε-
λεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο 
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως Σωτήρος στην πλατεία 
«παπά Γιώργης στάμενα» στην Μάρπησσα.

Η οικογένεια Κωνσταντίνου Α. Φραντζή

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Αιμοδοτών Πά-
ρου – Αντιπάρου για την άμεση ανταπόκριση του με την 
αποστολή αίματος. Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαρμά-
ρων που αντί στεφάνου έδωσε το ποσό των 200 ευρώ 
για την επισκευή της καμπάνας του Ιερού Ναού Κοιμή-

σεως της Θεοτόκου Μαρ-
μάρων και το ποσό των 
100 ευρώ για την αγορά 
της ταινίας του καρδι-
ογράφου του Κ. Υγείας 
Πάρου. Τον ΜΕΑΣ Αστέ-
ρα Μαρμάρων που αντί 
στεφάνου έδωσε το ποσό 
των 100 ευρώ για την επι-
σκευή της καμπάνας του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Μαρμάρων 
και όλους όσοι συμμετεί-
χαν στο βαρύτατο πένθος 
μας στον πρόωρο χαμό 
του αδελφού  και θείου 
μας ΠΕΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑ.

Οικογένεια Ι. Κεφάλα

Αγαπητές φίλες και 
αγαπητοί φίλοι,

Τώρα που πέρασαν 
οι Άγιες ημέρες του Πά-
σχα θα ήθελα να σας ευ-
χαριστήσω για την - με 
οποιονδήποτε τρόπο - 
συμμετοχή και βοήθειά 
σας στις εκδηλώσεις και 
τα δρώμενα της τοπικής 
κοινότητας Μάρπησσας. 
Κυρίως θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους τους εθε-
λοντές που βοήθησαν στο 
καθάρισμα των παραλιών 
και στο άσπρισμα των 
πλακόστρωτων Μάρπησ-
σας και Δρυού. Επίσης, 
ευχαριστώ όλες τις γυ-
ναίκες τις υπεύθυνες των 
αναπαραστάσεων και τα 
παιδιά που με την αθρόα 
συμμετοχή τους παρουσί-
ασαν αυτό το υπέροχο θέ-
αμα και έχουν καταστήσει 
την Μάρπησσα πόλο έλξης 
την Μεγάλη Παρασκευή 
των επισκεπτών αλλά και 
των Παριανών. Τέλος, ευ-
χαριστώ τον σύλλογο Γυ-
ναικών Μάρπησσας, τους 
εργαζόμενους στην τοπι-
κή κοινότητα και όλους 
όσοι βοήθησαν στη γιορτή 
Αγάπης την Κυριακή του 
Πάσχα. Εύχομαι λοιπόν σε 

όλους σας Χρόνια Πολλά, να είσαστε γεροί και δυνατοί 
και να βοηθάτε πάντα για το καλό του χωριού μας. 

Με εκτίμηση,
ο Πρόεδρος Αντώνης Ραγκούσης

Οι κυρίες Αικατερίνη Αρμπελιά και Ντόρα Αλμπα-
γλή, ευχαριστούμε θερμότατα τον Δήμαρχο Πάρου κ. 
Χρήστο Βλαχογιάννη, την Πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ κ. Άννα 
Κάγκανη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, που σύμφω-
να με την απόφαση αρ. 35/2011 μας όρισε μέλη του Δ.Σ. 
της ΚΔΕΠΑΠ Πάρου, την πρώτη ως τακτικό μέλος και 
την δεύτερη ως αναπληρωματικό, με σκοπό την ενεργή 
και συνειδητή συμμετοχή μας στις δραστηριότητες της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας, με στόχο την ολοκληρωμέ-
νη πολιτιστική ανάπτυξη της Πάρου και την προστασία 
της Εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. 

Αγαπητοί φίλοι.
Ως νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 

«Αρχίλοχος» θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ. Σ. και τον 
απερχόμενο πρόεδρο για την τιμητική πρότασή τους, να 
αναλάβω τη δύσκολη θέση, πρόταση που ψηφίστηκε  
ομόφωνα.

Ο «Αρχίλοχος» είναι ο αρχαιότερος Σύλλογος της Πά-
ρου και, όταν υπηρετείς ένα τόσο σπουδαίο πολιτιστικό 
φορέα, η ευθύνη είναι βαριά. Με την ανάληψη της θέσης 
του προέδρου καλώ όλα τα μέλη, παλαιά και καινούρια 
να βοηθήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους, 
αφήνοντας πίσω κάθε πικρία και αμφισβήτηση, γιατί ο 
«Αρχίλοχος» μας έχει όλους ανάγκη για τη συνέχιση του 
έργου του. Ο Σύλλογος λειτουργεί πάντα με δημοκρατι-
κές διαδικασίες τις οποίες τόσο ο πρόεδρος, όσο και το 
Δ. Σ. τηρούν και σέβονται. Τα συμβούλια μια φορά την 
εβδομάδα συνεχίζονται εδώ και χρόνια, είναι ανοιχτά 
για όλους και όλοι μπορούν να εκφράσουν απόψεις και 
να προβάλουν προτάσεις και αιτήματα. Οι συγγενικές 
σχέσεις, η συνοχή και η συνεννόηση μεταξύ μας είναι 
απαραίτητες και συμβατές με τους σκοπούς που επιδι-
ώκουμε, τη συνοχή δηλαδή της μικρής κοινωνίας μέσα 
στην οποία βρισκόμαστε, ζούμε και αναλαμβάνουμε 
δράση. Για κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνουν οι ομά-
δες πρωτοβουλίας το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώ-
νεται, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα. Γιατί η αίθουσα των εκδηλώσεων είναι μία, οι 
πρωτοβουλίες πολλές και τα αιτήματα για τη χρήση της 
πολλά και θα έχουμε πάντα πρόβλημα, μέχρι να δημι-
ουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο ανάλογο με την πλούσια 
πολιτιστική δράση της Πάρου.

Εύχομαι να υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση, να 
πλαισιωθεί εκ νέου ο «Αρχίλοχος» από δραστήριους 
ανθρώπους, να πλουτιστεί από τις σκέψεις και τα ορά-
ματά τους και να είναι πάντα η δράση του φωτεινό πα-
ράδειγμα για το νησί μας.

Ο πρόεδρος Μ. Δρακόπουλος

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σκόπας ο Πά-
ριος», ευχαριστεί τους: Γιάννη Σιφάκη, Γαρυφαλλιά 
Ρούσσου, Γεώργιο – Αρσένη Τάλλαρο, Ευαγγελία Μα-
ρίνου, Δημήτρη Τάλλαρο, Αντώνη Αντιπαριώτη, Σπυρι-
δούλα Ραγκούση, Ελένη Ραγκούση, Ερατώ Ραγκούση, 
Μαρουσώ Σιφάκη, Κων/νο Τζιάτζιο, Ειρήνη Ρούσσου 
και Ελένη Παυλάκη, που βοήθησαν στις εκδηλώσεις της 
Μεγάλης Εβδομάδας. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου 
Γεώργιος Β. Ρούσσος και τα μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου, ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνεργάστη-
καν ώστε να πραγματοποιηθούν και εφέτος με μεγάλη 
επιτυχία, ανάμεσα σε πλήθος επισκεπτών και ντόπιων 
κατοίκων, οι αναπαραστάσεις των παθών του Χριστού 
την Μεγάλη Παρασκευή στα Μάρμαρα και στον Πρό-
δρομο.

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε, την Πρόεδρο και τα 
μέλη του Δ.Σ. ΤΟΥ Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώλου – 
Τσουκαλιά- Γλυφάδων «Πρόοδος – Ανάπτυξη» Μαρου-
σώ Τζανακοπύλου – Καστανιά, τον Πρόεδρο Γεώργιο 
Ρούσσο του Αντωνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σκόπας ο Πάριος». 
Ευχαριστούμε επίσης, τους κατοίκους που φρόντισαν 
για τον ευπρεπισμό των χωριών μας, όλους τους νέ-
ους και τις νέες που επιμελήθηκαν και συμμετείχαν στις 
αναπαραστάσεις:

Για τον οικισμό Μάρμαρα: Κατερίνα Βαζαίου, 

Αντριάνα Παντελαίου – Τζανακοπούλου, Ελένη Πα-
ντελαίου, Γιαννούλα Χριστοφόρου, Μαργαρίτα Δ. Σπα-
νού, Μαρουσώ Καστανιά (ως Πρόεδρο του Συλλόγου 
«Πρόοδος – Ανάπτυξη», Δήμητρα Πουλίου, Μοσχούλα 
Αντιπαριώτη, Αικατερίνη Αντιπαριώτη, Ευστράτιο Δ. 
Χριστόφορο, Αντώνιο Ν. Στέλλα, Βάσια Κοντοπούλου, 
Φραγκίσκο Αλιπράντη, Φριδερίκη Γλυνού, Γεώργιο 
Γλυνό, Ευαγγελία Τζανακοπούλου. 

Για τον οικισμό Προδρόμου: Γαρυφαλλιά Ρούσ-
σου, Σπυριδούλα Ραγκούση, Κων/νο Τζιάτζιο, Γεώρ-
γιο Τάλλαρο, Δήμήτριο Τάλλαρο, Ιωάννη Σιφάκη, Ελένη 
Ραγκούση, Αντώνιο Αντιπαριώτη, Μαρουσώ Σιφάκη, 
Χριστίνα Σιφάκη, Ειρήνη Ρούσσου, Ευαγγελία Μαρίνου, 
τα Μ.Μ.Ε.: «Παριανός Τύπος», «Φωνή της Πάρου», «Τα 
Νέα της Πάρου – Αντιπάρου», «Ηχώ FM» και την ΚΔΕ-
ΠΑΠ για την οικονομική στήριξη. Χριστός Ανέστη, χρό-
νια πολλά και του χρόνου με υγεία.

Δωρεά
Εις μνήμη του αγαπημένου μας και αξέχαστου ΑΓΓΕ-

ΛΟΥ, οι φίλοι του : Αντώνης Ποπολάνος, Χάρης Ραγκού-
σης, Φραγκίσκος Περάκης, Γιώργος Ξένος, Κατίνα Πα-
τέλη, Σπύρος Ναυπλιώτης και Γιώργος Τριαντάφυλλος,  
προσέφεραν, αντί στεφάνου, το ποσόν των 350 ευρώ, 
για την ενίσχυση των σκοπών του Πρότυπου Κέντρου 
Ναούσης «παιδιά με ειδικές ανάγκες».
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συνέχεια από σελ.1
Ο Δήμος Αντιπάρου, στο πλαίσιο της Του-

ριστικής προβολής του νησιού τους υποδέ-
χτηκε στις 2.00 μετά το μεσημέρι, κατά την 
εντυπωσιακή είσοδό των σκαφών στο λιμάνι 
του νησιού, όπου ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Γιώργος Μαριάνος ο επονομαζόμενος «Σαρ-
γός» όπως και το σκάφος του, ετοίμασε κα-
καβιά που προσφέρθηκε με σούμα και άλλα 
εδέσματα στους επισκέπτες. Την Κυριακή το 
βράδυ ο Δήμος οργάνωσε παραδοσιακό γλέ-
ντι στην πλατεία της Αντιπάρου.

Για την επίσκεψη του Ομίλου ο Δήμαρ-
χος Γ. Λεβεντάκης δήλωσε: «Θα ήθελα να 
δώσω συγχαρητήρια στον όμιλο για το πρό-
γραμμα που κάνει και ευχαριστώ τα μέλη του 
και που ήρθανε στο νησί μας, αλλά και για την 
προσφορά τους: για τα σχολεία κομπιούτερ, 
για την αστυνομία λάποτποπ και για το ια-
τρείο αναλώσιμα υλικά και ιατρικά εργαλεία. 
Έχουν έρθει με κέφι και εμείς θα δείξουμε τη 
φιλοξενία μας». 

Στη ΦτΠ μίλησε και ο Πρόεδρος του Ομί-
λου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδας Γιώρ-
γος Ζαφόλιας: «Είναι η δωδέκατη επιστολή 
του Ομίλου. Επί 12 χρόνια πηγαίνουμε σε 

νησιά της άγονης γραμμής. Τώρα, παρά τις 
δύσκολες οικονομικά καταστάσεις μπορέ-
σαμε, έστω με λιγότερα σκάφη (άλλες φο-
ρές 90 σκάφη η αποστολή), να εκτελέσουμε 
την αποστολή. Ήρθαμε με 35  σκάφη, που 
γι’ αυτή την εποχή είναι πολύ καλή επίδοση. 
Αυτό όμως που μας συγκινεί και μας εντυ-
πωσίασε, είναι η θερμή υποδοχή όλων των 
κατοίκων, του Δημάρχου και των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Πραγματικά, τόσο 
εγώ, όσο και τα μέλη του Ομίλου,  εντυπω-
σιαστήκαμε από την φιλοξενία του κόσμου. 

Ρώσοι δημοσιογράφοι στην Πάρο
Την επίσκεψη ομάδας Ρώσων Δημοσιο-

γράφων έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης μεγάλης εμβέλειας 
εξασφάλισε ο Δήμος Πάρου, στο πλαίσιο του 
προγράμματος προβολής του Νησιού και μά-
λιστα για δύο ημέρες κατά την ομορφότερη 
εποχή του χρόνου. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (30 Απριλίου) 
και την Κυριακή (1η Μαΐου), ο Δήμος φιλοξέ-
νησε τη ρωσική αντιπροσωπεία, η οποία απο-
τελείται από εκπροσώπους τεσσάρων μεγά-
λων περιοδικών στη Ρωσία (Vogue, Forbes, 
National Geographic Traveller και Tourism I 
Otdixa), δύο μεγάλων ραδιοφωνικών σταθ-
μών, οι οποίοι μάλιστα παρουσίασαν ζωντα-
νές ανταποκρίσεις (City FM και Comersand 
FM) και μιας εφημερίδας (Tribuna – Perfect 
style of life), σε συνδυασμό με δύο διαδικτυ-
ακά portals (Tribuna και Comersand FM). 

Το ταξίδι των Ρώσων δημοσιογράφων, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 
αντληθεί φωτογραφικό και δημοσιογραφικό 
υλικό από το νησί μας, οργανώθηκε από το 

Γραφείο ΕΟΤ Μόσχας και με τη συνδρομή 
της εταιρίας Συμβούλων Τουρισμού MTC 
GROUP, στην οποία απευθύνθηκε ο Σύλλο-
γος Τουριστικών Καταλυμάτων Αλυκής.

Η αποστολή συνοδευόταν από τον δι-
ευθυντής του Γραφείου ΕΟΤ Μόσχας Ηλία 
Τσώνο, ο οποίος μίλησε στη ΦτΠ για την 
αποστολή και το σκοπό της.

Ο κ. Τσώνος δήλωσε: «Στο πλαίσιο της 

τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, θέ-
λουμε ν’ αναδείξουμε τους τουριστικούς 
προορισμούς της χώρας μας και κυρίως τις 
Κυκλάδες, που είναι ένας προορισμός όχι και 
τόσο γνωστός στους Ρώσους. Στους δημο-
σιογράφους που μετέχουν στην αποστολή, 
άρεσε πάρα πολύ και το νησί, αλλά και οι 
άνθρωποι, η φιλοξενία, η φύση, η θάλασσα, 
το φαγητό, τα σπίτια. Έχουν μείνει κατενθου-
σιασμένοι με τη φιλική συμπεριφορά των κα-
τοίκων και των παραγόντων του νησιού και 
τους ευχαριστούμε. 

Οι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν το Σάβ-
βατο από μέλη της τουριστικής επιτροπής 
και του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματί-
ων Αλυκής, σε  πολλές περιοχές του νησιού, 
επισκέφθηκαν την Εκατονταπυλιανή, αλλά  
και τον παραδοσιακό φούρνο της Αγκαιριάς, 
όπου παρακολούθησαν πως αλέθεται το 
στάρι και όλη τη διαδικασία έως ότου γίνει 
ψωμί και έμειναν ενθουσιασμένοι. 

Να σημειωθεί, ότι στην πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Αλυ-
κής, ήσαν αρωγοί και οι άλλοι Σύλλογοι του 
ίδιου κλάδου, επαγγελματίες και φορείς της 
Αλυκής, ενώ η όλη εκδήλωση ήταν υπό την 
αιγίδα της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου. 

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

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιροπίρουνων

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πως το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA coffeeholic

22840 53555

Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες
για το καλοκαίρι

Αισιόδοξη η πασχαλινή περίοδος

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Υπέγραψε το Σύμφωνο Νησιών
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πράσινη
ανάπτυξη
Στην υπογραφή του Συμφώνου των Νησιών 
προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Πουσσαίος 
υπέγραψε στις 12 Απριλίου στις Βρυξέλλες 
για λογαριασμό των νησιών της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου το Σύμφωνο Νησιών (Pact of 
Islands). 

Δεκαεπτά από τα σαράντα νησιά που υπέ-
γραψαν το Σύμφωνο βρίσκονται στο Αιγαίο 
και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πουσσαίος, με-
ταφέροντας την απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, πρότεινε να καθοριστεί η Σύρος 
ως έδρα του Συμφώνου Νησιών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί 
μια εθελοντική συμφωνία των νησιωτικών 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 
Ευρώπης με στόχο τη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως 
το 2020, ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της διείσδυσης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, επίσης κατά 20%. Η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει ως 
μέλος του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αι-
γαίου. 

“Υιοθετούμε και προωθούμε πολιτικές, οι 
οποίες εξυπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη 
στα νησιά” επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Πουσσαίος.

Το Σύμφωνο προβλέπει την εφαρμογή 
ενός Νησιωτικού Σχεδίου Αειφόρου Ενέργει-
ας, αναλαμβάνοντας μια σειρά από σημαντι-
κές υποχρεώσεις, όπως να υποβάλει βιώσι-
μα ενεργειακά σχέδια δράσης για τα νησιά, να 
αναπτύξει μια σειρά από ώριμα έργα ικανά να 
χρηματοδοτηθούν, αλλά και να αναδείξει νέα 
χρηματοδοτικά προγράμματα.
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Θεσμικό πλαίσιο
για τον εθελοντισμό 
τώρα!
Ερώτηση με αφορμή το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 
2011», κατέθεσαν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι 
Πράσινοι. 

Στην ερώτησή του ο Μιχάλης Τρεμόπουλος επισημαίνει 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρά τη σχετική φιλο-
λογία, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο για 
τον εθελοντισμό, την αναγνώριση και ασφάλιση των εθε-
λοντών, την πιστοποίηση και χρηματοδότηση των μη κερ-
δοσκοπικών κοινωφελών οργανώσεων, ούτε ευνοϊκές 
ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα. Παράλληλα οι ΜΚΟ 
που βασίζονται στον εθελοντισμό και στη συμμετοχή του 
πολίτη, αντιμετωπίζουν πληθώρα εμποδίων στην ανάπτυ-
ξη του έργου τους. 

Την περίοδο όμως της οικονομικής κρίσης, όπου ο εθε-
λοντισμός αποτελεί σημαντικό ζητούμενο και η έμπρακτη 
έκφραση της αλληλεγγύης είναι όρος επιβίωσης και συνο-
χής των κοινωνιών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ 
άλλοτε, τόσο η προστασία των εθελοντών από την εκμε-
τάλλευση όσο και η διαφάνεια των ίδιων των ΜΚΟ.

Σε δήλωσή του, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος τονίζει: «Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Εθελοντισμό έχει παρουσιάσει 
στοιχεία ότι για κάθε ευρώ που επενδύεται στον εθελο-
ντισμό, οι εθελοντές και οι οργανώσεις τους παράγουν 
υπηρεσίες που αξίζουν 13,5 φορές περισσότερο. Συχνά, η 
συμβολή αυτή δεν αποτιμάται καν οικονομικά, ενώ είναι 
τεράστια η συνεισφορά στην κοινωνική ανάπτυξη, στον 
πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος. Χρει-
άζεται λοιπόν, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην 
Ελλάδα, να δεσμευτούν οι κυβερνήσεις σε κάποιες κατευ-
θυντήριες αρχές σεβασμού και αναγνώρισης των πολιτών 
που προσφέρουν εθελοντικά, αλλά και των οργανώσεων 
που παράγουν τεράστιο κοινωνικό έργο. Το Ευρωπαϊκό 
Έτος Εθελοντισμού είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα τέτοιο 
βήμα, που εκκρεμεί από καιρό».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Οριστική Διαγραφή 
Οχημάτων Ν. Κυκλάδων
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ. 116/04/ΦΕΚ 81α 05-03-
2004 (περί διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής), 
θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους Επιβατικών 
Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) και Φορτηγών 
Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης μικτού βάρους κάτω των 
3500 Kgr (Φ.Ι.Χ. <= 3500 Kgr), καθώς και των τρικύκλων 
ιδιωτικής χρήσης (Τρ. Ι.Χ), οι οποίοι είναι κάτοικοι του 
Νομού Κυκλάδων για τα παρακάτω: 

Σύμφωνα με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα τα οχή-
ματα των πιο πάνω κατηγοριών Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. <= 3500 Kgr  
και Τρίκυκλα Ι.Χ. στο τέλος κύκλου ζωής τους θα πρέπει 
υποχρεωτικά να παραδίδονται στον Φορέα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε). 

Από τον Μάρτιο του 2011 η Ε.Δ.Ο.Ε. επέκτεινε την λει-
τουργία της και στον Νομό Κυκλάδων με δύο εξουσιοδο-

τημένα και εγκεκριμένα σημεία συλλογής παλαιών οχημά-
των σε δύο νησιά των Κυκλάδων, την Σύρο και την Πάρο.

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων - Δι-
εύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, έχει χορηγήσει μεταβα-
τική περίοδο περί μη υποχρεωτικής παράδοσης του οχή-
ματος σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής, η οποία λήγει στις 
02/05/2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, 
οι Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών που λειτουρ-
γούν στο Νομό Κυκλάδων δεν θα μπορούν να εκτελέσουν 
πράξεις οριστικής διαγραφής οχημάτων τέλους κύκλου 
ζωής, χωρίς την παράδοση του οχήματος σε εγκεκριμένο 
σημείο συλλογής.

Ενημερώνουμε τους πολίτες κατοίκους του Νομού Κυ-
κλάδων ότι στις περιπτώσεις απώλειας ενάριθμου οχήμα-
τος και μετά τις 02/05/2011 δεν θα είναι εφικτή η οριστική 
διαγραφή του χωρίς την παράδοση οχήματος, παρά μόνο 
στις περιπτώσεις που θα προσκομίζεται βεβαίωση από τα 
αρμόδια τμήματα ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας ή 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περί 
ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος.

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Νάουσας Πάρου 
«ο Φιλόξενος Δίας»

Θεώρηση τιμών
και χορήγηση
τιμοκατάλογων 2011

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι κάθε επι-
χειρηματίας οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητι-
κά:

1) Τρία φωτοαντίγραφα του ΕΝ ΙΣΧΥ Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας της Επιχείρησης.

2) Ένα φωτοαντίγραφο της περσινής Δήλωσης Τιμών.
3) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό 

Εθνικής Τραπέζης 469/480275-63 όπου θα αναγράφεται 
εμφανώς το ονομ/μο σας με ποσό 7€ ανά τιμοκατάλογο + 
το ποσό των 12€ υπέρ ΣΕΕΔΔΕ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 δωμάτια 
Χ 7€= 49 € + 12€ υπέρ ΣΕΕΔΔΕ = 61€).

4) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό 
του Συλλόγου, Εθνικής Τραπέζης 455/296050-86 με το 
ποσό των 4€ ανά δωμάτιο.

5) Αν η επιχείρηση παρέχει πρωινό, αντίγραφο της 
«Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού εν-
διαφέροντος».

6) Τη σφραγίδα της επιχείρησης.
Η παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών θα γί-

νεται στην επιχείρηση της Προέδρου Κας Μαλαματένιου 
Λουκίας τις κάτωθι ημερομηνίες : 10/5, 11/5, 12/5, 17/5, 
18/5, 19/5, 24/5, 25/5, 27/5, 30/5 και 31/5 από τις 19:00 
έως τις 21:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 6978150477
Σας υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση τιμοκαταλόγων είναι 

υποχρεωτική και η μη έκδοση τους εγείρει πρόστιμο.

Ζητούνται απογραφείς  
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης ικανού 
αριθμού απογραφέων για την κάλυψη των αναγκών απο-
γραφής στο Δήμο μας, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση 
για συμμετοχή σας ως απογραφείς στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.statistics.gr. 

Παρακαλούμε για την άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος 
προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η απογραφή στο νησί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινω-
νείτε με το Γραφείο Στατιστικής Νομού Κυκλάδων στο τηλ. 
2281085134. 

Παράταση για συμμετοχή 
στο ΛΑΕΚ για μικρές
επιχειρήσεις

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των 
προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομέ-
νων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα, 
έτους 2010-11. Η υποβολή των προτάσεων η οποία έληγε 
στις 30/4/2011 παρατείνεται έως και την 31/5/2011.

Μελάνωμα:
η έγκυρη διάγνωση 
σώζει...

Εν όψει καλοκαιριού, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε 
ότι: Το 90% των μελανωμάτων, αν διαγνωστούν έγκαιρα, 
μπορούν να θεραπευτούν. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
του κοινού, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και 
Αφροδισιολογίας (EADV), οργανώνει από το 2000 και 
κάθε χρόνο, την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» σε 
30 χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, με πρωτοβου-
λία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής 
Εταιρείας (ΕΔΑΕ), η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την 
αφετηρία για μία ολόκληρη εβδομάδα αφιερωμένη στην 
πρόληψη, την «Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου 
του Δέρματος», η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος από 
9 έως 13 Μαΐου, με την υποστήριξη των Δερματολογι-
κών Εργαστηρίων της La Roche-Posay.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, δερματολό-
γοι της ΕΔΑΕ σε όλη τη χώρα δέχονται στα ιατρεία τους 
και σε νοσοκομειακά ιδρύματα το κοινό και εξετάζουν 
δωρεάν για πιθανό μελάνωμα ή άλλη μορφή καρκίνου 
του δέρματος. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν μπο-
ρούν να καλέσουν στο 800 11 11 2 22 (από σταθερό, 
χωρίς χρέωση) ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.
myskincheck.gr και να αναζητήσουν τη λίστα με τους 
συμμετέχοντες δερματολόγους για να κλείσουν ραντε-
βού.

Αύξηση των κρουσμάτων
Λόγω των περιβαλλοντικών μεταβολών και των αλ-

λαγών στον τρόπο ζωής, τα κρούσματα μελανώματος 
έχουν αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια στις χώρες της 
Ευρώπης. Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί πλέον ένα 
από τα 10 είδη καρκίνων που εμφανίζονται συχνότερα  
στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Περίπου 130.000 
μελανώματα εμφανίζονται παγκοσμίως και περίπου 
37.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από μελάνω-
μα. Η ετήσια αύξηση του αριθμού των νέων περιπτώ-
σεων που διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη κυμαίνεται 
μεταξύ 0% και 8%. 

Κάθε χρόνο στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Ελ-
ληνικής εβδομάδας κατά του καρκίνου του δέρματος 
εξετάζονται περίπου 2.500 περιστατικά και τα αποτε-
λέσματα αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη για πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση.

Ομάδες
ενδυνάμωσης γυναικών

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων 
(ΕΠΑΨΥ) διοργανώνει Ομάδες Ενδυνάμωσης Γυ-
ναικών Κατά της Βίας στην Οικογένεια (Πρόγραμμα 
EMPOWER_W). 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 

Αιτήσεις συμμετοχής έως 31 Μαΐου 2011 στα τηλέ-
φωνα: 22840 22011, 6948374914  

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ)

Ανακοίνωση
(Υποβολή αιτήσεων ωφελούμενων για το πρόγραμμα «ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από 3-20 Μαΐου).

Μετά από άμεση ανταπόκριση στις προϋποθέσεις έντα-
ξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού για την περίοδο 2011 η Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου προ-
βαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες  κατάφερε 
να επιτύχει για ενάτη συνεχόμενη χρονιά την συνέχιση της 
χρηματοδότησης της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» μέσω 
της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. 

Ο Δήμος Πάρου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη-
ση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου έχοντας ως στόχο την 
ουσιαστική και διαρκώς εξελισσόμενη στήριξη των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων, όπως ηλικιωμένων, μοναχικών 
ατόμων και ΑΜΕΑ, υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης η 
οποία και εγκρίθηκε για τη λειτουργία της δομής «ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που καλύπτει γεωγραφικά τον Δήμο Πά-
ρου.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση και τα νέα δε-
δομένα λειτουργίας του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ» θα πρέπει, αυτοί που έχουν υπό την επίβλεψη τους 
ηλικιωμένο άτομο ή άτομο με ειδικές ανάγκες και  επιθυ-
μούν την παροχή υπηρεσιών  από το πρόγραμμα να υπο-
βάλλουν αίτηση μέχρι τις 20-05-2011 στην Ελληνική Εται-
ρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), έτσι 
ώστε να ωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι: 1. Κάτοικοι του Δήμου 
Πάρου, 2. Άνεργοι  εγγεγραμμένοι στο ΟΑΕΔ και να δια-
θέτουν κάρτα ανεργίας. 3. Άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν 
τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 4. Εργαζόμενοι 
οι οποίοι απειλούνται να χάσουν την εργασία τους (π.χ. 
συμβασιούχοι υπάλληλοι).  5.Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ οι 
οποίοι έχουν εισόδημα έως 5.000 € για το οικονομικό έτος 
2010 (δηλ. εισόδημα που αποκτήθηκαν από 1.1.2009 έως 
και 31.12.2009) και έχουν στην οικογένεια τους  ηλικιωμέ-
να άτομα ή ΑΜΕΑ (γονείς ή λοιπούς συγγενείς) που έχουν 
ανάγκη βοήθειας και φροντίδας.

Η αίτηση συμμετοχής – δήλωσης καθώς επίσης και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα www.eetaa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση των 
αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό 
της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» καθημερινά από 14:00 
έως 15:00 στο τηλέφωνο 22843-60169.

Η Πρόεδρος  Δ.Σ. της  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου
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Αναμένεται η απόφαση της Ιεραρχίας για την παραχώρηση του οικοπέδου

Στο αρχείο οι ενστάσεις,
στην ευθεία το νοσοκομείο

συνέχεια από σελ.1
Ο Μητροπολίτης Πα-

ροναξίας Καλλίνικος επι-
βεβαίωσε ότι πράγματι η 
δεύτερη απάντηση προς τη 
ΔΕΠΑΝΟΜ δεν έχει ακόμη 
δοθεί από την Ιερά Σύνο-
δο. Όπως είπε στη ΦτΠ ο 
Μητροπολίτης, το θέμα δεν 
είναι να πάρει το ακίνητο η 
ΔΕΠΑΝΟΜ και μετά να πε-
ριμένουμε δεκαετίες για να 
γίνει το έργο. Αυτό δεν το 
δεχόμαστε. Υπάρχει όμως η 
σκέψη να δοθεί μεγαλύτερος 
χρόνος (πέραν των τριών 
ετών), από την υπογραφή 
παραχώρησης του οικοπέδου και όχι από την ημέρα που θα μπει ο εργολάβος, γιατί αυτό 
είναι λίγο αόριστο που ζητάει η ΔΕΠΑΝΟΜ. Ο Κ. Καλλίνικος δεσμεύτηκε ότι θα δει σε ποιο 
σημείο βρίσκεται το θέμα αυτό και θα ζητήσει να συζητηθεί σ’ αυτή τη συνεδρίαση της 
Ιεράς Συνόδου «για να τελειώνει» όπως είπε και πρόσθεσε: « Η καθυστέρηση οφείλεται 
στις αλλεπάλληλες αποφάσεις που παίρνουν οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας και στα 
ζητήματα που βάζουν. Βασικά δεν θέλουν να υπάρχει ρήτρα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ανε-
ξέλεγκτα και χωρίς χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για το πότε θα ξεκινήσει το έργο και 
πότε θα παραδοθεί, δεν γίνεται».

Είμαστε σε πολύ καλό σημείο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑΝΟΜ κ. Φωτάκης, ανέφερε στη ΦτΠ: «Έχουμε 

μια πολύ θετική εξέλιξη σε ένα ζήτημα που αποτελούσε «τροχοπέδη» στην ομαλή αντιμε-
τώπιση του έργου αυτού που είναι πολύ σημαντικό για την Πάρο. Η Ευρωπαϊκή ένωση 
με την απόφασή της έθεσε στο αρχείο τις ενστάσεις που υπήρχαν για τη διαδικασία της 
δημοπρασίας και έτσι λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 
πρέπει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην έκδοση της οικοδομικής άδειας. Για να γί-
νει αυτό, πρέπει να έχουμε την υπογραφή παραχώρησης του οικοπέδου. Μπήκαμε σε μια 
διαδικασία πολύχρονη, φτάσαμε στο Κολλέγιο Επιτρόπων της Ε.Ε. για να ξεπεράσουμε το 
θέμα με τις ενστάσεις, δεν μπορούμε τώρα να σταματήσουμε το έργο. Γι’ αυτό πρέπει και 
η Εκκλησία να κατανοήσει και να υπογράψει την παραχώρηση, γιατί είναι υψηλό το κό-
στος. Η παραχώρηση θα γίνει στη ΔΥΠΕ και με το θέμα αυτό ασχολείται ο κ. Ζώτος. Θέλω 
όμως να επισημάνω, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τους 
όρους στις παραχωρήσεις, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα στις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες ενός έργου. Έχουμε παραδείγματα σε άλλες περιοχές της 
χώρας, όπου αυτοί οι όροι αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για την ομαλή χρηματο-
δότηση των έργων, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ‘Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβει 
και η πλευρά της Εκκλησίας, η οποία έχει εκφράσει τη βούλησή της να παραχωρήσει το 
οικόπεδο, ότι και η Πολιτεία θέλει να προχωρήσει το έργο, που βρίσκεται πλέον σε πολύ 
καλό σημείο. Η ΔΕΠΑΝΟΜ είναι ένας φορέας με μεγάλη τεχνογνωσία, θα το φέρει σε πέ-
ρας, θα το εντάξουμε και στο ΕΣΠΑ και αν δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι όροι, θα έχει 
ανεμπόδιστη χρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν, θα πρέπει να το λάβει υπόψη της η Εκκλησία 
και να αρκεστεί στην πρόθεση και στη βούληση της Πολιτείας να προχωρήσει. Άλλωστε, 
δεν είναι τυχαίο, ότι  δώσαμε πολύ σκληρή μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Καταλαβαίνω την αγωνία του Μητροπολίτη Παροναξίας, είπε ο κ. Φωτάκης, όμως η 
ΔΕΠΑΝΟΜ, μπορεί στα έργα της, λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων, να έχει ορι-
σμένες καθυστερήσεις, αλλά δεν τ’ αφήνει ανολοκλήρωτα. Δεν είναι τα έργα της, τονίζει, 
«κουφάρια» βιομηχανικά που παίρνουν επιδοτήσεις ορισμένοι και φεύγουν. Εμείς ως 
ΔΕΠΑΝΟΜ «παλεύουμε για τα έργα μας, ακόμη και με εθνικούς πόρους, έστω με κάποιες 
καθυστερήσεις, αλλά τα ολοκληρώνουμε».

Απαράδεκτη συμπεριφορά
Τα παραδοσιακά πλυσταριά του Ζαχαριά 

στις Λεύκες, καθαρίστηκαν, ασπρίστηκαν και 
απομακρύνθηκαν από το σημείο εκείνο οι 
κάδοι σκουπιδιών, που κάθε άλλο παρά ελ-
κυστικό θέαμα ήσαν, για τους ντόπιους, αλλά 
και για τους επισκέπτες. Απομακρύνθηκαν 
επίσης οι κάδοι από το εσωτερικό του οικι-
σμού. 

Κάποιοι ενοχλήθηκαν και αντί ν’ απευ-
θυνθούν στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινό-
τητας Λευκών Απ. Παντελαίο και να προσπα-
θήσουν να βρουν μια λύση, ώστε και αυτοί 
να εξυπηρετηθούν και τα πλυσταριά να πα-
ραμείνουν καθαρά, «πήραν το νόμο στα χέ-
ρια τους». Αποφάσισαν λοιπόν, ν’ αφήνουν τα 
σκουπίδια τους μέσα στη γούρνα που υπάρ-
χει δίπλα στα πλυσταριά και στην πόρτα του 
Προέδρου. Κρυφά, ίσως μετά τα μεσάνυχτα 
προβαίνουν σ’ αυτή την ενέργεια, την ώρα 
που εθελοντικά πολίτες όλου του νησιού και 
των Λευκών επίσης, καθάρισαν, άσπρισαν 
τους οικισμούς τους. 

Να θυμίσουμε ότι 100 μέτρα μακριά από 
τα πλυσταριά υπάρχουν κάδοι απορριμμά-
των (κοντά στο φούρνο), καθώς επίσης και 
δίπλα στην Κοινότητα.

Να σημειωθεί δε, ότι το Τοπικό Κοινοτικό 
Συμβούλιο δέχεται προτάσεις για άλλες λύ-
σεις…

Προσχέδιο του Δήμου Πάρου για την ανάπλαση της Παροικίας

Για ένταξη
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Προσχέδιο για την ανάπλαση της Παροικίας κατέθεσε εμπρόθεσμα ο Δήμος Πάρου, 
προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη αναφέρεται:
«Ο Δήμος Πάρου σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, κα-
τέθεσε εμπρόθεσμα προσχέδιο «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης» για την 
πόλη της Παροικίας με τίτλο: «Αστική  Ανάπλαση Παροικίας Δήμου Πάρου - δημιουργία 
υπερτοπικού πόλου έλξης στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού από την Εκατονταπυ-
λιανή μέχρι το Αγροκήπιο». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προσχεδίου του Δήμου 
Πάρου ανέρχεται σε 4.250.000,00 €.

»Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έγινε στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 
9 - «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», του Ε. Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

»Η περιοχή στην οποία εστιάζει η πρόταση του Δήμου Πάρου περιλαμβάνει τον δημό-
σιο κοινόχρηστο χώρο από την περιοχή του αλσυλλίου, του ελεύθερου χώρου εμπρός 
καθώς και του πεζοδρόμου της Εκατονταπυλιανής, την πλατεία Αγ. Νικολάου, το χώρο 
εμπρός από το λιμάνι, την οδό της παραδοσιακής αγοράς, τμήμα του κάστρου, την παρα-
λιακή οδό του οικισμού, την πλατεία στη θέση «Μπουνταράκι» και το Αγροκήπιο (πρώην 
αγροτικό φυτώριο του Υπ. Γεωργίας).

»Στόχοι του σχεδίου αποτελούν η εξασφάλιση και δημιουργία υψηλής ποιότητας δημο-
σίων κοινοχρήστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, 
ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους και της λειτουργίας της πόλης, η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του χώρου, η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη του περιβάλλο-
ντος, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς, η προβολή και προ-
ώθηση των τοπικών προϊόντων και των παραγωγών τους, η προώθηση των νέων τε-
χνολογιών, καθώς και η προώθηση δυναμικών πολιτικών επιμόρφωσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης για παιδιά, η ανάπτυξη τοπικών υποδομών και τέλος η εξασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής.

»Το προσχέδιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης όπως κατατέθηκε 
από τον Δήμο Πάρου είναι πλήρες, απόλυτα σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έθετε η 
πρόσκληση, ρεαλιστικό ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του και κατά 
συνέπεια άμεσα επιλέξιμο. 

»Πιστεύουμε ότι η Πάρος και ειδικότερα η πόλη της Παροικίας, η οποία έχει δεχθεί και 
συνεχίζει να δέχεται πολύ ισχυρές πιέσεις τόσο σε πολεοδομικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αξίζει την χρηματοδότηση ενός τέτοιου προ-
γράμματος, δια μέσου του οποίου θα εξασφαλιστεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.

»Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρότασή μας θα τύχει της δέουσας αποδοχής και θα ενταχθεί 
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί επί τέλους η βιώσιμη ανάπτυξη 
της πόλης».

Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου

Ο αγώνας επιβάλλεται να συνεχιστεί
Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκεται η συνέχιση της λειτουργίας του Κ.Υ. Πάρου. Όλες οι υπο-

σχέσεις για την μικρή ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου, αποδείχτηκαν ότι αποσκο-
πούσαν στην παραπλάνηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Παριανής κοινωνίας. Έως 
σήμερα παρέμειναν υποσχέσεις, κάποιες μάλιστα από αυτές δεν είχαν ίχνος αλήθειας. 

• Η άφιξη παιδιάτρου αναστέλλεται από μέρα σε μέρα • Οι Εκαβίτες δεν ήρθαν • Η 
νοσηλεύτρια, ήρθε την Παρασκευή, για να ξαναφύγει τρείς ημέρες μετά.

Στόχος η αναστολή των κινητοποιήσεων και η απενοχοποίηση προσώπων και πολιτι-
κών, που ευθύνονται για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. 

Με θεατρικό τρόπο 2 λεπτά πριν από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ο διοικητής του Νοσοκομείου Σύρου, απέστειλε FAX με το οποίο δεσμευόταν για 
μια μικρή έστω ενίσχυση του Κ.Υ.  Ενίσχυση που δεν εξασφάλιζε την σωστή λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας Πάρου, έδινε όμως μια ανάσα στα τεράστια συσσωρευμένα προβλή-
ματα του. Ακόμα και αυτή αποδείχτηκε ένα μεγάλο ψέμα.

Η πολιτική της εξαπάτησης,  ενάντια στα δικαιώματα τα συμφέροντα και την ασφάλεια 
του λαού, έχει φτάσει στο κατακόρυφο. 

Ο αγώνας λοιπόν, επιβάλλεται να συνεχιστεί!

Χ. Κόκκινος

«Ισοπεδώνονται»
κοινωνικό κράτος και υγεία

Την ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους και του τομέα της υγείας, καταγγέλλει με ανα-
κοίνωσή του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου Χ. Κόκκινος. Όπως τονίζει, «υπολειτουργούν τα νοσοκομεία Ρόδου, Κω, Καλύμνου, 
Σύρου, Νάξου και το σύνολο των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Ιατρείων. 

Φαρμακευτικοί σύλλογοι αρνούνται να εκτελέσουν συνταγές και γιατροί σταματούν να πα-
ρέχουν υπηρεσίες με πίστωση στους ασφαλισμένους, γιατί τα Ταμεία τους χρωστούν! Δεν 
προχωρούν έργα για την Υγεία, τα οποία είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν με πόρους 
του ΕΣΠΑ (2007 – 2013). Συγκεκριμένα: 

Το νοσοκομείο της Ρόδου βιώνει τις χειρότερες στιγμές του.
Στη Σύρο τα αδιέξοδα μεγαλώνουν. Ο διοικητής του νοσοκομείου αντικαταστάθηκε αφήνο-

ντας αιχμές για υπονόμευση από τους ίδιους τους κυβερνητικούς ομοϊδεάτες του και οι νέοι 
χώροι από την επέκταση του νοσοκομείου δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως (έργο της περιόδου 
διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας). 

Στην Πάρο η αυτοδιοίκηση και οι φορείς διαμαρτύρονται απεγνωσμένα για την εξαθλίωση 
του Κέντρου Υγείας. Δυστυχώς είναι «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Ο κ. Κόκκινος, καλεί όλους τους πρωτευθύνους πολίτες του τόπου και τους φορείς «σε 
κοινό μέτωπο αγώνα και πίεσης προς την κυβέρνηση με στόχο την άρση των αδιεξόδων στον 
ευαίσθητο τομέα της υγείας». Όλοι μαζί, τονίζει, «με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, να 
πείσουμε τους κυβερνώντες να δείξουν την απαραίτητη μέριμνα για τα νησιά μας». 
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Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»

Εκδήλωση
για τη Μάνα

Λόγια της καρδιάς μας θέ-
λουμε να σας προσφέρουμε 
αγαπημένες μας μητέρες, 
μικρό αντίδωρο στη μεγάλη 
αγάπη σας. 

Σας προσκαλούμε στη 
γιορτή που ετοιμάσαμε για 
σας, στην αίθουσα Αρχιλόχου 
την Κυριακή 08 Μαΐου 2011 
και ώρα 11 π.μ. Στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Γιορτής 
της Μητέρας, τιμούμε την 
μαία κ. Αικατερίνη Γεωρ-
γικοπούλου Λεοντή, για τη 
χαρά της μητρότητας που 
δώρισε σε πάνω από 2000 
γυναίκες της Πάρου σε δύσκολα χρόνια. 

Σας περιμένουμε.
 Η προσωρινά Διοικούσα επιτροπή του υπό σύσταση 

«Συλλόγου Γυναικών Πάρου Αρηίς »

Ένα έργο για τη γιορτή της μητέρας

«Η μηλιά
και το μήλο»

Ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Νάουσας 
Πάρου αποφάσι-
σε να παρουσιάσει 
φέτος κάτι διαφο-
ρετικό, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων 
για τη «Γιορτή της 
Μητέρας». Έτσι, με 
τη συνεργασία της 
Θεατρικής Παιδι-
κής Συντροφιάς του 
Χορευτικού Ομίλου 
Νάουσας Πάρου, 
θα ανεβάσει στη 
σκηνή της αίθουσας 
του «ΑΜΕΣ ΝΗΡΕ-
ΑΣ» την Κυριακή 
8 Μαΐου και ώρα 
8:00 μ.μ. το έργο του εκπαιδευτικού Παναγιώτη 
Σπύρου, (γραμμένο ειδικά για την ημέρα και την εκδή-
λωση αυτή): «Η μηλιά και το μήλο», με ελεύθερη είσοδο 
και αφήνουμε το δημιουργό να μιλήσει για το έργο:

Τέσσερα παιδιά μας αφηγούνται το παραμύθι της μη-
λιάς. Η μηλιά θυμάται κάθε όμορφη και άσχημη στιγμή 
παρέα με τα μηλαράκια της στα κλαδιά της, ενώ πα-
ράλληλα ανθρώπινες μορφές βιώνουν τα ίδια συναι-
σθήματα με τη μηλιά. Μία πορεία από τη στιγμή που 
εμφανίζονται τα μήλα στα κλαδιά της έως τη στιγμή που 
ξαναμένει μόνη δίχως αυτά... Άραγε, πόσες ομοιότητες 
με τη μηλιά; Παιδί και μητέρα. 

Δύσκολο να στοχεύσει κανείς, κάθε λεπτό τι έχει στο 
μυαλό της η μητέρα όταν λέει «για το καλό σου παιδί 
μου».

Δύσκολο να καταλάβει μία μητέρα ότι το παιδί της 
μεγαλώνει.

Παιδί και μητέρα, μία σχέση ιδιαίτερη και μοναδική.
Με συγκρούσεις, με τρυφερότητα, με απογοήτευση, 

με χαρά, με λύπη.
Αμέτρητες οι στιγμές επαφής και στοργής. Μα, μη με-

τρήσιμες παράλληλα, καθώς δεν πρόκειται για μία πο-
σοτική ανταλλαγή υποχρεώσεων, αλλά για μία ποιοτική 
εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης.

Ομιλία για την ημέρα
της μητέρας

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας γιορτάζοντας 
την ημέρα της Μητέρας διοργανώνει ομιλία την Κυ-
ριακή 8 Μαΐου και ώρα 8.00 μ.μ στην αίθουσα της 
Αγροτολέσχης με ομιλήτρια την κυρία Μπέττυ Περα-
ντινού-Χάλαρη, κοινωνική λειτουργό. Θέμα της ομιλίας 
«το σύνδρομο της μάνας». 

«Ο διάβολος μέσα του»
Η «θεατρι-

κή ομάδα  Αρ-
χιλόχου» με 
σκηνοθέτη την 
κ. Μoσχούλα 
Κοντοσταύλου 
παρουσιάζει το 
έργο του Ντειβιντ 
Λιντσεϊ Αμπερ 
«Ο Διάολος μέσα 
του», την Παρα-
σκευή 13 Μαϊου, το Σάββατο 14 Μαΐου και την Κυ-
ριακή 15 Μαΐου στις 8:30 μ.μ.  Πρόκειται για μια μο-
ντέρνα μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία, με ψυχολογικές 
προεκτάσεις, η όποια παρωδεί τα σοβαρά της ζωής και της 
λογοτεχνίας.

«Το Ξόρκι»
στην Νάουσα

O Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεών του περιλαμβάνει και θεατρικές παρα-
στάσεις. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Μαΐου και το 
Σάββατο 7 του μήνα, η Θεατρική του Ομάδα θα ανεβάσει 
το έργο της κ. Φρόσως Γαρμπιδάκη - Γαβαλ ά “Το Ξόρκι”. 

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 8 μ.μ. στην αίθουσα 
“Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας” στην Νάουσα.

Παριανό γλέντι
στην Νάουσα Πάρου

Για μια ακόμα φορά το  Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
«Νάουσα Πάρου» έδωσε τον δικό του τόνο στο παριανό 
Πάσχα συμμετέχοντας στις πασχαλινές εκδηλώσεις του 
Δήμου, για τον εορτασμό της ημέρας της Αγάπης στην 
Νάουσα. Μετά την δεύτερη Ανάσταση, το Συγκρότημα 
περνώντας από τον κεντρικό δρόμο του χωριού, έφτασε 
στην πλατεία, όπου έδωσε μία ξεχωριστή παράσταση για  
ντόπιους και  επισκέπτες της Νάουσας. 

Η εκδήλωση στηρίχτηκε στην ζωντάνια και το κέφι των 
χορευτών και των μουσικών του Συλλόγου. Τα παιδιά, με 
τις λαμπερές τους φορεσιές εντυπωσίασαν αναπαριστώ-
ντας έθιμα του Πάσχα αλλά και χορεύοντας χορούς από τα 
Μέγαρα, τις Κυκλάδες και την Πάρο.

Λίγο πριν το τέλος του προγράμματος οι χορευτές του 
συλλόγου παρέσυραν τους θεατές στον χορό, δημιουργώ-
ντας μια ξεχωριστή πασχαλινή ατμόσφαιρα στην Πλατεία 
της Νάουσας. Ακολούθησαν κεράσματα για όλους τους 
παρευρισκόμενους, οι οποίοι έδειχναν ευχαριστημένοι.

Οι μουσικοί του Συλλόγου που ξεσήκωσαν τον κόσμο 
στον χορό και ενθουσίασαν ήταν οι Μανώλης Δελέντας, 
βιολί, Χάρης Κόχυλας, λαούτο, Εμμανουέλα Γαβαλά, του-
μπελέκι και Άννα Ρούσσου και Ελένη Τσουνάκη, τραγούδι. 

Τελευταία
παράσταση…

Με την παράσταση του θεατρικού έργου του Δημήτρη 
Ψαθά «Η Χαρτοπαίκτρα», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας "κλείνει" το κομμάτι 
αυτό και δίνει ραντεβού για του χρόνου. 

Η τελευταία παράσταση της «Χαρτοπαίχτρας» από την 
θεατρική ομάδα του Συλλόγου, θα δοθεί το Σάββατο 7 
Μαΐου στις  8.οο μ.μ στην αίθουσα της Αγροτολέσχης. 

Τα έσοδα αυτής της παράστασης θα δοθούν ως οικο-
νομική ενίσχυση στο κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες 
(Α.Μ.Ε.Α.Ι) και στο Γηροκομείο.

Παλιές παραδόσεις 
από τον ΧΟΝ

Mετά από αρκετές δεκαετίες τα κάλαντα του Λαζά-
ρου αντήχησαν και πάλι στους δρόμους της Νάουσας 
από ομάδα μελών του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας 
που τα έψαλλε το βράδυ της Παρασκευής 15 Απριλίου, 
παραμονής του Λαζάρου, αναβιώνοντας έτσι ένα ξεχα-
σμένο έθιμο του τόπου μας. Οι Ναουσαίοι δέχτηκαν με 
χαρά και έκπληξη την παρέα του ΧΟΝ, καθώς οι περισ-
σότεροι δεν είχαν ακούσει ποτέ αυτά τα κάλαντα. 

Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας παρουσίασε επίσης, 
ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στις πα-
λιές παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομά-
δας στη Νάουσα με τον τίτλο «Βάγιο, Βά-
γιο, τω Βαγιώ»,  το Σάββατο 16 Απριλίου 
(του Λαζάρου) στην ασφυκτικά γεμάτη 
αίθουσα του ΑΜΕΣ «ΝΗΡΕΑΣ». 

Η εκδήλωση, την καλλιτεχνική επιμέ-
λεια της οποίας είχε ο Νικόλαος Γαβαλ-
λάς, έφορος λαογραφίας του ΧΟΝ, περιε-
λάμβανε θεατρικό δρώμενο, λαογραφική 
αναδρομή και προβολή παλιών φωτο-
γραφιών από τη συλλογή του κ. Πέτρου 
Αυλίτη. Συμμετείχαν χορωδία και μέλη 
της Παιδικής Θεατρικής & Χορευτικής 
Συντροφιάς του Ομίλου, ακούστηκαν 

ηχογραφήσεις παλαιότερων ιερέων και ιεροψαλτών 
από τη δεκαετία του 70, ενώ το έθιμο του τελάλη θύμισε 
ο Γιάννης Τριπολιτσιώτης. 

Να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο  της προσπάθειάς του, 
ο Χ.Ο.Ν. πρότεινε στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, 
εκτός από την αναβίωση των Καλάντων του Λαζάρου 
και τα εξής, που έγιναν αποδεκτά: 

• Αναβίωση του Τελάλη στους δρόμους της Νάουσας 
τη Μεγάλη Πέμπτη.

• Ξενάγηση στα μουσεία του χωριού μας (βυζαντινό, 
Όθωνα Κάπαρη) και βόλτα στα σοκάκια για τους επισκέ-
πτες του νησιού με τη συνοδεία μελών του συλλόγου το 
Μεγάλο Σάββατο το πρωί. 

• Αναβίωση του καψίματος του Ιούδα, επίσης το Με-
γάλο Σάββατο.

1η Έκθεση Βιβλίου
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας, με χορηγό επικοινωνίας την ΚΔΕ-
ΠΑΠ πραγματοποιεί την 1η Έκθεση Βιβλίου από τις 6 
έως τις 19 Μαΐου στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου 
στην Νάουσα. Ώρες λειτουργίας: 9.30 π.μ. – 13.00 και 
5.00 μ.μ. – 21.00.

Στις 7 Μαΐου στις 6.00 το απόγευμα εικαστικό εργα-
στήρι και στις 13 του μήνα, επίσης στις 6.00 Λήδα Βαρ-
βαρούση.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
6-13 MAY 2011
6-19 May, Book Exhibition organised by the 
Naoussa Dimotiko Parents Association at 
Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Open daily 
9.30am-1pm & 5-9pm.
6 & 7 May, 8pm, The Theatrical Group of the 
Naoussa Women’s Association present  “To 
Ksorki” by Frosso Gavala at Nireas Hall, 
Naoussa. Info: Eleftheria 22840-51402.
7 May, 6pm, Children’s Fairytale Art Workshop 
at Ag.Athanasios Hall, Naoussa.
7 May, around 6pm, Celebration of Aghios 
Ioannis tou Spilioti (St. John of the Cave) with 
music and dancing at the cave in Antiparos. 
Buses from Antiparos port. Info: Chrysoula 
22840-61005.
8 May, 10am, Celebration in Drios for the small 
chapel of St John the Theologian (Aghios 
Ioannis Theologos). The roads are strewn with 
olive branches and the priest leads a liturgy 
and procession around the village. Food and 
drinks  offered  by  the  local  community.  Info: 
KDEPAP 22840-22860.
8 May, Mother’s Day.
8 May, 8pm, “H Milia kai to Milo” theatrical 
performance for Mother’s Day organised by the 
Naoussa Women’s Association at Nireas Hall, 
Naoussa. Info: Eleftheria 22840-51402.
8 May, 7.30pm, Lecture in honour of Mother’s 
Day organised by Marpissa Women’s 
Association at Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: 
Irini 694-518-6978.
9-13 May, Dancing Freedom workshop with 
Ilanit Tadmor at Tao’s Center, Ambelas. Info: 
22840-28882, www.taos-greece.com
11 May, 7.30 pm, IPAC Art Appreciation talk 
‘So What about Jazz’ with Terence Mortimer, 
Petros Varthakouris & Yiannis Angelopoulos at 
Apothiki Art Center, Paroikia. Info: 22840-23368. 
13 May, 6pm, Author Leda Varvarousi attending 
the Book Exhibition at Ag.Athanasios Hall, 
Naoussa. 

IT'S ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

MOnuMENTA
1 April - press release
The next issue of MOnuMENTA (www.
monumenta.org) is dedicated to the movement 
of people and the exchange of goods, to travel 
and trade, two terms present throughout 
human history. Nowadays travel is also 
associated with pressures of the environment 
and a growing carbon footprint. Expanding cities 
encroach upon the surrounding countryside and 
threaten fragile ecosystems and architectural 
monuments. If you have a photograph you think 
would be appropriate for the cover of this issue, 
please send it to us (deadline end May 2011) at: 
fotomonumenta@gmail.com 
 
Home Energy Savings Programme
14 April - Paros Life news
On 13 April the Cycladic Chamber of Commerce 
held a presentation in Syros with a videolink to 
local offices on the government’s energy savings 
programme with representatives from  the 
Ministry of Environment, Energy & Climate 
Change and banks giving details about terms 
and conditions that apply for ‘green’ loans. The 
“Energy Savings at Home” programme is an EU 
co-financed programme that provides financial 
incentives to home owners to reduce the energy 
consumption of their houses by undertaking the 

completion of ‘green’ measures. Home owners 
interested in participating in the scheme have 
until 16 May 2011 to enroll in the programme.
What’s the reason for this scheme? Homes, 
together with transport means, consume the 
greatest part of this country’s energy production. 
Consumption by Greek households accounts 
for 36% of the country’s energy production and 
registered  a whopping  24%  increase  between 
2000-2005,  one  of  the  biggest  increases  in 
Europe. One of the primary reasons for the 
energy intensity of Greek houses is their old age 
and their out-of-date and poorly maintained 
heating and cooling systems, the lack of proper 
insulation or double glazing and the lack of 
utilisation of available solar and wind power. 
To be eligible for the scheme, houses must:
- Have a date of construction prior to 1980 
(before implementation of the government’s 
heating & insulation regulation).
- Be used as primary or secondary place of 
residence.
- Be classified as energy intensive based on an 
energy audit by an accredited energy inspector. 
See http://www.buildingcert.gr/inspectors/
startValues.view and select ‘Kykladon’ for a list 
of inspectors in our region.
 
Eligible for government funding are:
- Improvements in insulation and shade 
systems (interior and exterior).
- Replacement of insulation material.
- Upgrading of heating and water heating 
systems.

Depending on level of income, owners are 
entitled to receive 15-30% of the expenses 
necessary to upgrade the home’s energy 
efficiency  (up  to  a  total  of  15,000  euros).  In 
addition they are entitled to receive low (or 
zero) interest loans for the remaining expenses 
from Alpha Bank, National Bank, Eurobank or 
Piraeus Bank. The cost of the energy audits 
that need to be carried out will be reimbursed 
following the successful completion of the 
work.
 
The steps to be followed by home owners 
who want to participate in this scheme are the 
following:
1.  Ensure  the  house  fulfills  the  criteria  for 
participating in the scheme.
2.  Contact  an  energy  inspector  to  assess  the 
energy performance of the house and detail the 
necessary work required to increase its energy 
efficiency.
3. Submit an application together with 
supporting documentation to the bank.
4. Have the application accepted.
5. Carry out the necessary home improvements.
6.  Contact  an  energy  inspector  to  confirm  the 
completion of energy improvements.
7. Submit all supporting documentation 
(together with inspection reports, invoices for 
the work carried out, etc) to have the costs 
reimbursed.

For more details on this scheme visit the 
relevant page of the Ministry of Environment 
at:  http://exoikonomisi.ypeka.gr

EPAPSI (Mobile Team for Mental Health)
26 April - press release
EPAPSI is setting up women’s 
empowerment teams to address domestic 
violence.  Participation is free of charge and 
applications will be accepted in order of priority 
(closing  date  31  May  2011).  Contact  Stella 
Pandelidou  (psychologist  MSc)  on  22840-
22011, 694-837-4914. 

Αντίδραση του Δήμου για την καταστροφή πεζουλιών
και για την εξαφάνιση σημάτων

Μήνυση κατ’ αγνώστων 
Μηνυση κατ’ αγνώστων κατέθεσε η Οικονο-

μική Επιτροπή του Δήμου Πάρου για την κατα-
στροφή, δύο φορές πεζουλιών στην είσοδο του 
πεζόδρομου της Εκατονταπυλιανής, καθώς και 
για την απομάκρυνση των σημάτων στον πεζό-
δρομο στο Φραγκομονάστηρο. 

Η απόφαση για την κατασκευή των πεζου-
λιών πάρθηκε κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου, ο οποίος ζητούσε με έγγραφό του 
προς τη Δημοτική Κοινότητα Παροικίας και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη μέτρων ώστε να 
μην εισέρχονται στον πεζόδρομο Εκατονταπυ-
λιανής τροχοφόρα οχήματα για την ασφάλεια 
των παιδιών. Οι γονείς τόνιζαν, ότι η κατάσταση 
έφτασε στο απροχώρητο, κυρίως τις πρωινές 
και μεσημβρινές ώρες, κατά την έναρξη και τη 
λήξη του σχολικού ωραρίου, όπου εισέρχονται 
γονείς με οχήματά τους, πολλά εκ των οποίων, 
κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Επισήμαναν επίσης, ότι η ίδια κατάσταση επικρατεί και τις 
Κυριακές κατά τη διάρκεια της Θείας λειτουργίας και ζητούσαν να δοθεί άμεσα λύση πριν 
υπάρξουν θύματα. 

Ανταποκρινόμενη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατασκεύασε στις 9 Φεβρουαρίου 
δύο πεζούλια με ράμπα, όμως τις μεταμεσονύχτιες ώρες, άγνωστοι με βαριοπούλες τα 
κατέστρεψαν. Η Τεχνική υπηρεσία ξανακατασκεύασε το πεζούλι ενημερώνοντας παράλ-
ληλα την αστυνομία, όμως τη νύχτα οι άγνωστοι τα κατέστρεψαν και πάλι. Έτσι, για Τρίτη 
φορά, το πεζούλι ξανακατασκευάστηκε. Δεν ήταν όμως μόνο τα πεζούλια στο στόχαστρο 
των άγνωστων. Αφαίρεσαν και εξαφάνισαν το «ΠΙ» με τα σήματα «Απαγορεύεται» και 
«Πεζόδρομος» που τοποθετήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου στο Φραγκομονάστηρο. 

Για τα δύο αυτά ζητήματα συνεδρίασε στις 18 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου και αποφάσισε ομόφωνα, ν’ αναθέσει στον Δήμαρχο την «κατάθεση εγκλή-
σεως κατ’ αγνώστων για τα δύο αυτά αδικήματα, καθώς και τη δήλωση παράστασης του 
Δήμου ως πολιτικώς ενάγοντος για τη στήριξη της κατηγορίας».

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Παροικίας ευχαριστούμε θερμά, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας, για την έγκαιρη 
ανταπόκρισή τους στο σοβαρό μας αίτημα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας τροχο-
φόρων στον πεζόδρομο Εκατονταπυλιανής, με την άμεση λήψη μέτρων, με πρωταρχικό 
μέλημά τους, την ασφάλεια των παιδιών του σχολείου μας, αλλά και την ανάδειξη της 
τεράστιας πολιτιστικής σπουδαιότητας του Ιερού Προσκυνήματος της Εκατονταπυλιανής.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Καρασαντές
Η γραμματέας Μαριέλλη Ανδρεοπούλου

Προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών

Για να μην μας προσπερνούν
τα προβλήματά τους

 Το  2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς Πάρου, ευαισθητοποιημένο απέναντι στα προ-
βλήματα των νέων, που στη σημερινή εποχή ξεκινούν από  μικρότερες πλέον ηλικίες και 
διαβλέποντας την όλο και αυξανόμενη αρνητική επιρροή  των Μ.Μ.Ε   (τηλεόραση, δια-
δίκτυο, βιντεοπαιχνίδια, Facebook) και των εξωσχολικών  συναναστροφών, οργάνωσε 
και πραγματοποιεί - όπως κάθε σχολική χρονιά - σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, 
προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, από την αρχή της 
φετινής σχολικής χρονιάς.  Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν και πραγματοποιούνται τα εξής:

1. Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης,  εκπαιδευτικοί υλοποιούν πρόγραμμα, διαχείρισης 
συναισθημάτων και συγκρούσεων των μαθητών, σε συνεργασία με την  επιστημονική 
υπεύθυνη κ. Κανελλοπούλου Χρυσαυγή –που επί σειρά ετών συνεργάζεται με το σχολείο 
μας - του Κέντρου Πρόληψης ΘΗΣΕΑΣ Κυκλάδων. Στο πρόγραμμα αυτό, ενθαρρύνουν, 
συμβουλεύουν, καθοδηγούν τους μαθητές, με στόχο, τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια, 
τον αλληλοσεβασμό, την ομαδικότητα, την προσφορά, κ.α. 

2.  Σε συνεργασία με την επιστημονική υπεύθυνη κ. Κανελλοπούλου, του προγράμμα-
τος ΘΗΣΕΑΣ , πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, συμβουλευτική συνάντηση με 
τους εκπ/κούς του σχολείου μας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών, 
αλλά και την παρουσίαση τεχνικών εκτόνωσης των μαθητών, μέσω του παιχνιδιού.

3.  Στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνεργασία   
επιστημονικών υπεύθυνων  του ΕΠΑΨΥ, πρόγραμμα δύο φάσεων, με θέμα την συναι-
σθηματική διαχείριση των μαθητών στην τάξη και στην οικογένεια. 

Στην α΄ φάση – 19 και 20 Μαρτίου – διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου, διήμερο 
σεμινάριο, αρχικά για τους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια  για τους μαθητές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οργάνωση και πραγματοποίηση της β΄ φάσης,  που περιλαμβά-
νει την διεξαγωγή σεμιναρίου, για εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Οι προσπάθειες του Διευθυντή και των εκπ/κών του 2ου Δημοτικού Σχολείου θα συ-
νεχιστούν προς σ’ αυτήν την κατεύθυνση και στο μέλλον, σύμφωνα και με πρόσφατο 
έγγραφο με ΦΕΚ Β/434/17-03-2011. 

Ο Διευθυντής  του 2ου Δημ.Σχολ.Παροικιάς Χασομέρης Μενέλαος, τονίζει: "Επειδή 
ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, όλοι μαζί, οικογένεια, σχολείο, πολιτεία, θα προσπα-
θήσουμε, τα προβλήματα των νέων της εποχής μας, να βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης 
και όχι  να  μας προσπερνούν".
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN       

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  - ΚΕΝΤΡΟ, παλιά διώροφη 
μονοκατοικία 133τμ.  (54+34τμ ισόγειο &  
45τμ 1ος όροφος )  δίπλα στη θάλασσα. Α-
ΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100, www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  κατάστημα μεγάλης προ-
βολής 400τμ. (200τμ. ισόγειο ενιαίο και 
200τμ. ημιυπόγειο)  με  ράμπα σε οικό-
πεδο 2.800τμ  ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ      Τηλ: 
22840 22070, 210  6229589, 6972700100, 
www.aiare.gr 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται 2 καταστήματα, 
club – bar, με καλοκαιρινούς χώρους. 
Κατάλληλα για γάμους, συνεστιάσεις, 
catering. Τηλ.: 6974498906.

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΗΣΙΑ, διαμέρισμα πλησί-
ον ΗΣΑΠ 96μ2 ρετιρέ 5ος όροφος. Τιμή: 
105.000€. Τηλ.: 6973468205. 

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

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 οι-
κόπεδο. Τηλ.: 22840 42423, 6971962021.

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.

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. υπερυ-
ψωμένη, με τζάκι και μεγάλες βεράντες, 
ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 6 στρεμ-
μάτων. 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, βε-
ράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 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, καλύ-
τερη τιμή στα μετρητά. Τηλ.: 6932285768.

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, βόθρος, 
2 δεξαμενές σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. 
Τηλ.: 6984048498. 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, μο-
νοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώνες και 
αποθήκη, βεράντες γύρω-γύρο, κήπο-
ως 500τ.μ. περίπου, θέα Παρασπόρο. 
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 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

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.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΥΣΤΕΡΝΙ  οικόπεδο  με μοναδική θέα 
θάλασσα  1.072τμ εντός  οικισμού επικλι-
νές  ( χτίζει  400τμ )  πολύ κοντά  στην 
θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100, 
www.aiare.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ καταπληκτικό οικόπεδο 
2.256τμ εντός οικισμού  επίσης  άλλο οι-
κόπεδο  1.035τμ εντός οικισμού με άδεια  
και θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ   Τηλ: 
22840 22070, 210 6229589, 6972 700 
100, www.aiare.gr

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 
εντός οικισμού, πάνω σε παραλία, 530 
μ2 ,συντελεστής δόμησης 0,4 στα 500μ2. 
Δράκου Αντωνία, Κτηματομεσίτης 
Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 52299, 
6973986302. 

ΔΥΤΙΚΑ, εκτός οικισμού Αγκαιριάς α-
γροτεμάχιο 8.500Μ2 με δασικό χαρτί 
,με πολύ καλή θέα στη θάλασσα. Τιμή:  
140.000€! Δράκου Αντωνία, Κτηματομε-
σίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 52299, 
6973986302.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, αγροτεμάχιο 9  στρέμμα-
τα, εκτός οικισμού, με  πανοραμικά θέα 
στη θάλασσα. Τιμή: 150.000€. Δράκου Α-
ντωνία, Κτηματομεσίτης Νάουσα Πάρου. 
Τηλ.: 22840 52299, 6973986302. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παραθα-
λάσσιο οικόπεδο εντός οικισμού 1000μ2. 
Τιμή: 220.000€. Δράκου Αντωνία, Κτημα-
τομεσίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 
52299, 6973986302. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, οικόπε-
δο εντός οικισμού 1000μ2 με 360 μοίρες 
θέα. Τιμή: 180.000€. Δράκου Αντωνία, 
Κτηματομεσίτης Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
22840 52299, 6973986302. 

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

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, αποθή-
κες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές 
και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
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 στρέμ-
ματα με θέα τη Νάξο, 100 μέτρα από την 
θάλασσα. Τηλ.: 6932346544.

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, οικοδομή-
σιμο. Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλαγές, 
έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο, 

μέσα στο πράσινο. Τιμή 55.000€ Ευκο-
λίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ 150 μέτρα  από την 
παραλία  διαμέρισμα  90τμ ισόγειο επι-
πλωμένο, επίσης  STUDIO 40τμ με θέα 
θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100, 
www.aiare.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται 2 καταστήμα-
τα, club – bar, με καλοκαιρινούς χώρους. 
Κατάλληλα για γάμους, συνεστιάσεις, 
catering. Τηλ.: 6974498906.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα με 
4 δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, τζάκι, αυτό-
νομη θέρμανση και παρκινγκ. Τηλ.: 22240 
31527. (Απόγευμα) 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, ενοικιάζεται τριά-
ρι. Τηλ.: 6972077052.

ΣΠΙΤΙ τριάρι, ενοικιάζεται. Τηλ.: 22840 
22880, 6979313699, 6976882038. 

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

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 
25m2 και δυάρια 45m2 ανεξάρτητες ε-
πιπλωμένες 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 ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 90τ.μ. με αυτόνομη θέρμαν-
ση. 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 οροφοδιαμέρι-
σμα σε άριστη κατάσταση, 100τ.μ. με 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι, 
τραπεζαρία, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
air-condition.Τηλ.: 6949306161, 22840 
24983. 

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

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.

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

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, με καλές συστάσεις, αναλαμβάνει 
φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων ατόμων, 
πρωινό ωράριο, περιοχή Παροικία και 

Αντίπαρος. Τηλ.: 6973741701.

ΚΟΠΕΛΑ, ζητεί απογευματινή – βραδι-
νή εργασία, σε καφέ, μπαρ ή εστιατόριο. 
Τηλ.: 6957592767.

ΚΟΠΕΛΑ, πτυχιούχος με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών, ζητά εργασία για σεζόν ή για ό-
λο το χρόνο. Τηλ.: 6982378390.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ, με πολυε-
τή πορεία στον χώρο της μουσικής, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ηλεκτρι-
κής – ακουστικής κιθάρας - ηλ. μπάσου 
– μουσικών εφαρμογών Cubase/Nuendo. 
Τηλ.: 6974036340.

ΚΟΠΕΛΑ, με πτυχίο στις τουριστικές υ-
πηρεσίες και τροφοδοσίας, με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης και 
εμπειρία στη φύλαξη παιδιών, ζητά εργα-
σία. Τηλ.: 22840 23174, 6988006478.

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος επάρ-
κειας της ιταλικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και παι-
διά, ατομικά και ομαδικά. Ειδικές τιμές 
για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Προ-
ετοιμασία εξετάσεων και αντίστοιχων 
διπλωμάτων, κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

ΚΥΡΙΑ 49 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΞ ΑΥΣ-
ΤΡΑΛΙΑΣ, ζητεί εργασία ως μπέιμπι  
- σίτερ, παράλληλα, αν της ζητηθεί μπορεί 
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.

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ       

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται με γνώσεις γρα-
φιστικής για επιχείρηση επιγραφών. Τηλ.: 
6937411195. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@epigraph.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α, ζητείται για κατάστημα 
εστίασης στην Αλυκή. Τηλ.: 6970881293, 
22840 42328.

REPRESENTATIVE, ζητά το Orbit Travel 
Πάρου. Απαραιτήτως Αγγλικά, Γερμανι-
κά, δίπλωμα μηχανής. Τηλ.: 22850 22454, 
Fax: 22850 24992.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / Α, ζητεί-
ται από εστιατόριο, από 25 έως 35 ετών, 
για τους καλοκαιρινούς μήνες. Τηλ.: 
6932362568. 

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. Βλάσ-
σης). Απαραίτητα προσόντα: ως 35 ετών, 
απολυτήριο Λυκείου, δίπλωμα οδήγησης 
Γ’ κατηγορίας. Προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ.: 
22840 41252, 22840 41764, 6979798938.
Ε-mail: archicom1@otenet.gr 

 ΔΙΑΦΟΡΑ           

ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από 
θεριζοαλωνιστική μηχανή john Deere με 
αριθμό κυκλοφορίας 50235. Σκιαδάς Ιω-
άννης του Ηλία. Τηλ.: 6948580686.

ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από 
αγροτικό ανελκυστήρα (τρακτέρ) David 
Brown με αριθμό κυκλοφορίας 50829. 
Σκιαδά Γεωργία συζ. Ιωάννου. Τηλ.: 
6948580686.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ, 
πωλείται στην Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
6937195346.

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ KAWASAKI, Z 750, 
Πωλείται. ’06, 18.000 χλ. Πρώτο χέρι με 
immobilizer, καινούργια λάστιχα. Τιμή: 
4.000€ Τηλ.: 6945908426. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  πωλείται 
στην Παροικία 70τ.μ. λόγω συνταξιοδότη-
σης. Διαθέτει εμπόρευμα από χρώματα, 
εργαλεία, αντλίες και ενεργειακά προϊ-
όντα. Τηλ.: 22840 23810, 22840 24370, 
6979577109. 

LAPTOP NEC 
VERSA FM300 & 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ 
SINGER 1247, 
πωλούνται μετα-
χειρισμένα. Δεκτή 
κάθε δοκιμή. Τηλ.: 
6977677391.

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α , 
ζητά να αγοράσει 
τυροπιτιέρα. Τηλ.: 
22840 51721, 22840 
52926. 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥ-
ΚΤΗΣ, πωλείται, Υ: 
200cm, Π: 60cm, 

Β: 60cm, inox, μοντέλο AEG – Santos, 
3 ετών, έχει δουλέψει μόνο 2 χρόνια. 
Τιμή: 400€. (Καινούργιο 1.150€) Τηλ.: 
6944909393. 

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

BMW 318i πωλείται, 1800cc, μοντέλο 
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 κυ-
βικά, 150 ίπποι, 3πορτο, χρώμα χρυσαφί 
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 άρι-
στη κατάσταση ολοκαίνουργιο με τρέιλερ 
χωρίς να έχει μπει ακόμα στη θάλασσα. 
Τιμή: 3.500€. Τηλ.: 6942985111. Κος Ιω-
ακειμίδης 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 βοηθητική μηχανή 10 ίππων, σω-
στικά, βεγγαλικά, ντεπόζιτο βενζίνης 80 
lt, μπαταρία καινούρια κλειστού τύπου 
120Α, βυθόμετρο, υδατοπαγίδα, πυξίδα, 
τρέιλερ, καμπίνα πληρώματος και πολ-
λά έξτρα. Τιμή Ευκαιρίας: 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, πωλείται 
σχεδόν αμεταχείριστο, λόγω αλλαγής κα-
τοικίας. Τιμή: 400€. Επίσης παραδοσιακό 
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 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

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!

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
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Δεύτερη θέση για τον Μαρπησσαϊκό 
στο final four

Αργυρό μετάλλιο
οι κορασίδες

Τη 2η θέση κατέλαβαν οι κορασίδες του 
Μαρπησσαϊκού στο final four που διεξήχθη 
στη Σαντορίνη το Σαββατοκύριακο 30/4 
-1/5. Τα κορίτσια της Μάρπησσας στον ημι-
τελικό κατατρόπωσαν τον Ήφαιστο Σαντορί-
νης μέσα στην έδρα του με σκορ 73-47. Με 
πολύ πιεστική άμυνα και με την Θεοδωράκη 
να παίρνει «φωτιά» στην επίθεση με 36 πό-
ντους, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντί-
δρασης στις Σαντορινιές, αφού στο 1ο δε-
κάλεπτο προηγήθηκαν 01-20. Στα επόμενα 
δεκάλεπτα με πολλές αλλαγές και διαφορε-
τικά σχήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην 
επίθεση, ήταν πλέον θέμα χρόνου πότε θα 
λήξει το παιχνίδι, αφού ο νικητής ήταν από 
νωρίς γνωστός. Καλή απόδοση είχαν επίσης 
οι: Καπαρού, Γκράντ, Κεφάλα, Καλακώνα, 
χριστοδούλου, Σιφάκη. 

Την Κυριακή 1 Μαΐου στον μεγάλο τελικό 

οι Μαρπησσαίες μπήκαν κουμπωμένες στο
πρώτο δεκάλεπτο και βρέθηκαν να χά-

νουν με 04-15. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν 
πιο ουσιαστικές στην επίθεση με τις Χριστο-
δούλου , Καλακώνα ν’ αποτελούν τις ευχά-
ριστες εκπλήξεις (μιας  για την πρώτη ήταν 
μόλις ο 2ος αγώνας της, όσο και για την 2η, η 
οποία ήταν η πιο μικρή ηλικιακά σε σχέση με 
τις υπόλοιπες). 

Το ημίχρονο έκλεισε 30-21 και όλοι πιστέ-
ψαμε ότι η Μάρπησσα μπορούσε να διεκδι-
κήσει το χρυσό μετάλλιο. Στην τρίτη περίοδο 
τα κορίτσια πάλεψαν πάρα πολύ στην άμυνα 
κερδίζοντας πολλές «χαμένες» φάσεις, αλλά 
στην επίθεση η τρομακτική αστοχία δεν άφη-
σε ελπίδες για τη νίκη. Παρ’ όλα αυτά και στο 
τέταρτο οι «μικρές» δεν τα παράτησαν και 
προσπαθούσαν ν’ αποδείξουν ότι δίκαια ήταν 
στο τελικό και ότι ήθελαν κάτι παραπάνω από 
τη δεύτερη θέση.

Βέβαια η Ερμούπολη με ένα πολύ καλό 
υλικό παικτριών και τον «αέρα» των 4 τελευ-
ταίων πρωταθλημάτων δεν θα χαριζόταν σε 
καμία ομάδα μιας και έχει κάνει όλα αυτά τα 
χρόνια τη δικιά της αυτοκρατορία στις Κυ-
κλάδες.

 Αποτελέσματα: 1η θέση Ερμούπολη, 2η 
θέση Μαρπησσαϊκός, 3η θέση Άτλαντας, 4η 
θέση Ήφαιστος.  

Σάββατο 30/4
Ερμούπολη - Άτλαντας 49-28
Ερμούπολη: (Μαύρος) Ζενελάι 8, Ντούρ-

λαρη 1, Ρηγούτσου Ι. 6, Νομικού 8, Ρηγού-
τσου Α., Βουρδουγιάννη, Βλάμη, Μπου-
γιούρη, Κορόρου, Σαλονίκη, Γαλανού 15, 
Μακρινιώτη 11.

Άτλαντας: (Αξιώτης) Παπαγεωργίου 12, 

Τοσουνίδη, Ζηλελίδη 10, Βαμβακούση, 
Ρούσσου, Γκότση, Τσαβδαρίδη 4, Καντζέλη 
2. Δεκάλεπτα:16-04/16-06/12-12/05-06.

Ήφαιστος - Μαρπησσαϊκός 47-73
Ήφαιστος: (Τζοβάρας) Ζώρζου, Αλεφρα-

γκή, Καραμολέγκου 15, Φύτρου 11, Βλάχου, 
Δρόσου Π., Δρόσου Υ., Λειβαδάρου 15, Νι-
κολαίδου 6. 

Μαρπησσαικός:(Μουρογιάννης) Σίνα 2, 
Μετζιδάκη, Καπούτσου, Γκράντ 11, Λουκή, 
Θεοδωράκη 36, Κεφάλα, Καπαρού 12, Καλα-
κώνα 6, Χριστοδούλου, Σιφάκη 4, Νικηφορά-
κη 2.  Δεκάλεπτα : 1-20/18-17/19-24/09-12.

 
Κυριακή 1/5 
Ήφαιστος - Άτλαντας 30-60
Ήφαιστος: (Τζοβάρας) Ζώρζου, Αλεφρα-

γκή, Καραμολέγκου 3, Φύτρου 13, Βλάχου, 
Δρόσου Π., Δρόσου Υ., Λειβαδάρου 8, Νικο-
λαίδου 6.

Άτλαντας : (Αξιώτης) Παπαγεωργίου 16, 
Τοσουνίδη 6, Ζηλελίδη 18, Βαμβακούση 2, 
Ρούσσου, Γκότση 4, Τσαβδαρίδη 7, Καντζέ-
λη 7. Μπάλη.  Δεκάλεπτα : 06-08/07-22/05-
16/12-14 

Μαρπησσαϊκός - Ερμούπολη 36-58 
Μαρπησσαϊκός: (Μουρογιάννης) Σίνα , 

Μετζιδάκη, Καπούτσου, Γκράντ 4, Λουκή, 
Θεοδωράκη 8, Κεφάλα 4, Καπαρού 1, Κα-
λακώνα 8, Χριστοδούλου 11, Σιφάκη , Νικη-
φοράκη Ερμούπολη : (Μαύρος) Ζενελάι 24, 
Ντούρλαρη 3(1), Ρηγούτσου Ι. 4, Νομικού , 
Ρηγούτσου Α. 4(1), Βουρδουγιάννη, Βλάμη 2, 
Μπουγιούρη, Κορόρου, Σαλονίκη, Γαλανού 
5, Μακρινιώτη 16.  Δεκάλεπτα : 04-15/17-
15/07-10/08-18.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα 420

Σταθερή 
άνοδος

Την τέταρτη θέση στην κατηγορία 
των νέων γυναικών κατέκτησε το 
σκάφος 420 του  ΝΟΠ με πλήρωμα 
την αθλήτρια μας Πολυξένη Σαρρή  
και την Σαμπίνα Πίκιου του ΝΟΕ, 
στους αγώνες του πανελληνίου 
πρωταθλήματος που έγιναν  από 
16 – 20 Απριλίου στη Ραφήνα. Η 
επίδοση κρίνεται εξαιρετική γιατί 
προήλθε από προετοιμασία λίγων 
εβδομάδων. 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων 
από την 21η θέση που κατέλαβαν οι 
δύο αθλήτριες την πρώτη μέρα ανέ-
βηκαν στην 15η την δεύτερη και μετά 
παρέμειναν σταθερά σε θέσεις στην 
πρώτη δεκάδα, παρά τους εξαιρετικά 
δυνατούς ανέμους. 

Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου 
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία έγιναν οι εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό του Πολιούχου της Αγκαιριάς Αγ. Γε-
ωργίου. Μετά την πανηγυρική Θ. Λειτουργία και 
την περιφορά της εικόνας του Αγ. Γεωργίου με 
τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου, αλλά 
και μελών του χορευτικού με παραδοσιακές φο-
ρεσιές, ακολούθησε παράσταση με παραδοσια-
κούς χορούς και τραγούδια από διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας από το χορευτικό συγκρότημα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς.  

Παραδοσιακά κεράσματα προσφέρθηκαν 
στον κόσμο που και αυτή τη  φορά γέμισε το 
προαύλιο του Ιερού Ναού. Στην εκδήλωση πα-
ραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι του κλήρου, 
ο Δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης, ο Λιμενάρ-
χης κ. Γιαλελής, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κωβαίος 
και Κουτσουράκης, ο Περιφερειακός σύμβου-
λος κ. Μπιζάς,  δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι 
τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων του νησιού.  

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Πάρου, την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, την Τοπική 
κοινότητα Αγκαιριάς και τον Πολιτιστικό  Σύλλογο Αγκαιριάς.

Πάσχα
στο Άσπρο Χωριό

Mε σεμνότητα και θρησκευτική κατάνυξη 
εορτάστηκε η Μεγάλη Εβδομάδα στο Άσπρο 
Χωριό, ενώ με μεγάλη επιτυχία διοργανώ-
θηκαν και οι Πασχαλινές εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» κατά 
την διάρκεια των ημερών του Πάσχα.

Ευχές

Η χορωδία  της Μουσικής Σχολής 
του Δήμου Πάρου και των  Γιαννι-
τσών, μας έφεραν με τις αναστάσιμες 
φωνές τους την Κυριακή των Βαΐων 
την άνοιξη, μας γέμισαν με αισιοδοξία, 
αγάπη και ελπίδα. Τα χαμόγελα όλων 
των παιδιών συνοδεύουν τις ευχές 
μας για Χρόνια Πολλά και την προσμο-
νή μας για πιο χαρούμενες ημέρες.  

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ανοιχτό πρωτάθλημα τένις 
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου προκηρύσσει από 7-15 Μαΐου το «Paros Open 

Cup 2011», Ανοικτό Πρωτάθλημα τενιστών που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του 
Ρaros tennis club στην Αγία Ειρήνη της Παροικίας.

Θα διεξαχθούν τα ακόλουθα αγωνίσματα: •Απλό ανδρών από 14 έως 45 /από 45 
και άνω  • Απλό γυναικών  •Διπλό ανδρών  •Διπλό γυναικών  •Διπλό μικτό.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται καθημερινά στο τηλέφωνο του Paros Tennis 
Club 22840-24280 η στο κινητό του Κου Αρη Θεοδόση 6945795614 έως την Πέμπτη 
5/5/11. Το δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ για 
τα μέλη του Ο.Α. ΠΑΡΟΥ και 25 ευρώ για τα μη μέλη, για μονό διπλό ή Μικτό διπλό και 
10 ευρώ για το επιπλέον αγώνισμα για τα μέλη και 15 ευρώ για τα μη μέλη.

Η γραφειοκρατία
«σκοτώνει» τα έργα

Με αργούς ρυθμούς προχωρά η υπόθεση των πλωτών εξεδρών που θα επιλύ-
σουν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα στο λιμάνι του νησιού, αφού θα αυξηθούν 
οι χώροι δεσίματος σκαφών. 

Από τον περασμένο Ιανουάριο, μόλις πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε ο υπουργός 
Πολιτισμού κ. Γερουλάνος την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
(ΚΑΣ), με την οποία εγκρίνεται η εγκατάσταση των πλωτών εξεδρών. Απομένουν 
όμως δύο ακόμη εγκρίσεις, μία από το ΠΕΧΟ και μία από την Κτηματική Υπηρεσία του 
Δημοσίου, για να προχωρήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου στο 
διαγωνισμό για την προμήθεια των πλωτών εξεδρών. Υπομονή...

Πέφτουν οι τιμές σε καύσιμα
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

 
Πλαφόν στις τιμές πώλησης της αμόλυβδης σε 13 νομούς της χώρας (και στις Κυκλά-
δες) ισχύει από τις 4/5/11, με απόφαση του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος δεν έθεσε χρονικό όριο για την άρση του. 
Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, «το πλαφόν θα αρθεί 
όταν λυθεί οριστικά το πρόβλημα», όταν δηλαδή ομαλοποιηθούν πλήρως οι τιμές. 
«Η ασυδοσία σταματάει εδώ», ξεκαθάρισε ο υπουργός, ο οποίος παρουσίασε στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οποία η διαφορά των τιμών στους νομούς αυτούς, σε σχέση με 
τη μέση τιμή της Αθήνας, ήταν ακόμη και 16,9 λεπτά το λίτρο.

Η ανώτατη τιμή πώλησης της αμόλυβδης στις Κυκλάδες είναι 1,724 ευρώ/λίτρο.

Μειώνεται η τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Τη μείωση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με την κατάργηση φόρων υπέρ 

τρίτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γ. Δια-
μαντίδης μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε την Τρίτη 3 Μαίου με τις διοικήσεις 
των ενώσεων της Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Τη μείωση επιβεβαίωσε και ο Γεν. Γραμ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας, ο οποίος είπε ότι η μείωση θα είναι αντίστοιχη με τη μείωση στις κρατήσεις 
υπέρ τρίτων, δηλαδή περίπου στο 10%.

"Επιτέλους το Υπουργείο ακούει αυτά που χρόνια λέμε για τις κρατήσεις υπέρ τρίρ-
των", δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Απ. Βεντουρής.
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με το φακό
 της 

» Η μείωση της τιμής των 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είναι 
τελικά γεγονός.  Όπως δήλωσε 
ο αρμόδιος υπουργός και όπως 
δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι των 
ακτοπλοϊκών εταιριών, η μείωση 
θα είναι περίπου 10%. 

Η κινητοποίηση των τοπικών 
φορέων στα νησιά μας και η πί-
εση της τοπικής κοινωνίας και 
μάλιστα μετά τις τελευταίες αυ-
ξήσεις, έφερε αποτελέσματα. 

Ακόμη λοιπόν και στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε, 
μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα, 
όταν σωστά και συντονισμένα κι-
νητοποιούμαστε. 

» Δυστυχώς όμως, ο Μι-
νώταυρος της γραφειοκρατίας 
«σκοτώνει» κάθε προσπάθεια 
για την ανάπτυξη του τόπου 
μας. Δεν καταλαβαίνουν οι καλά 
βολεμένοι γραφειοκράτες, ούτε 
από κρίση, ούτε από προσπάθεια 
ανάπτυξης. Μόνο έτσι μπορούμε 
να εξηγήσουμε, γιατί για να εγκα-
τασταθούν οι πλωτές εξέδρες και 
να δώσουν μια «ανάσα» στο του-
ριστικό πακέτο των νησιών, χρει-
άζονται δεκάδες υπογραφών και 
πολλούς μήνες απραξίας. 

Μήπως θα πρέπει εκεί στο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, να 
επανεξετάσουν την τακτική τους 
για την αντιμετώπιση του γραφει-
οκρατικού τέρατος;

»  «Άλλαξε ο Μανολιός και 
έβαλε τη βράκα του αλλιώς», 
λέει μια λαϊκή ρήση. Είχαμε δι-
ορισμένη Περιφερειακή αρχή και 

έγινε η Πάρος «σουρωτήρι» από 
τις πολλές γεωτρήσεις. 

Ο υπουργός Γ. Ραγκούσης σε 
σύσκεψη στο Δημαρχείο της Πά-
ρου, είπε στον τότε Περιφερειάρ-
χη να σταματήσει το φαινόμενο 
της ανεξέλεγκτης αδειοδότησης 
γεωτρήσεων έως ότου η αρμοδι-
ότητα να περιέλθει στη δικαιοδο-
σία των Καλλικρατικών Δήμων…

Ο ίδιος μηχανισμός, που πέ-
ρασε τώρα στην εκλεγμένη Πε-
ριφέρεια, τρέχει να προλάβει το 
χρόνο, πριν αναλάβουν οι Δήμοι 
το θέμα,  εκδίδοντας δεκάδες 
άδειες νέων γεωτρήσεων ξανά. 
Ξεθάφτηκε ακόμη και αίτηση από 
το 2001 και επικαιροποιήθηκε 
σήμερα. Ποιος από τους αρμόδι-
ους θα βάλει τέλος  σ’ αυτή την 
κατάσταση;
»  Μια απόφαση του Προέ-

δρου του Τοπικού Συμβουλί-
ου Λευκών, δεν άρεσε σε κά-

ποιο ανθρωπόμορφο. Μαζεύει 
λοιπόν τα σκουπίδια του και τα 
σκορπάει μέσα στο προσφάτως 
καθαρισμένο και ασπρισμένο 
χωριό. Αντί να δηλώσει κάποια 
αντίρρηση ή να κάνει αντιπρότα-
ση, θεωρεί σκόπιμο να βρωμίζει 
το χωριό με τα χαρτιά της τουα-
λέτας του. Θαυμάστε τον!

» Ξεπεράστηκε το εμπόδιο 
των ενστάσεων για το νοσο-
κομείο. Όμως τώρα είναι τα 
δύσκολα. Η Ιεραρχία φοβάται 
και δικαιολογημένα, λόγω οι-
κονομικής κρίσης, ότι θα μείνει 
στα λόγια αυτή η υπόθεση και θα 
είναι χωρίς αντίκρισμα η παρα-
χώρηση του οικοπέδου, γι’ αυτό 
ζητεί χρονική δέσμευση αποπε-
ράτωσης του έργου. Οι αρμόδιοι 
πολιτικοί φορείς διστάζουν να 
δεσμευτούν, γιατί πάντα κάτι πάει 
στραβά, ειδικά σε μια τέτοια δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία. 
Τώρα πρέπει να βρούμε τη 

Σολομώντεια λύση. Ας πιέσουμε 
όλοι για να ξεπεραστούν και αυτά 
τα εμπόδια. 

» Πάσχα αισιοδοξίας το φε-
τινό. Ίσως αν προσέξουμε λίγο 
περισσότερο όλοι μας, να είναι  
και το καλοκαίρι μια καλή τουρι-
στική περίοδος. Σωστή προβολή, 
πολύ δουλειά, καλή εξυπηρέτη-
ση, εξαιρετικές τιμές και ποιότη-
τα, είναι τα εργαλεία μας. 

Κάθε πρωτοβουλία για την 
προβολή της Πάρου και της Αντι-
πάρου πρέπει να συνοδεύεται 
και από καλό τουριστικό προϊόν 
σε καλές τιμές. 

Κρατάμε την αισιοδοξία μας 
και οργανωνόμαστε για καλά 
αποτελέσματα το καλοκαίρι. 


