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Φαρµακείο Ιωάννη Νικ. Φραγκούλη
Κεντρική ∆ιασταύρωση Παροικιάς 

darphin e
vent

∆ιοργανώνουµε ακόµη
ένα darphin event 

για εσάς 10-14 Ιουλίου!
Ειδικός της εταιρείας

darphin θα είναι 
στο φαρµακείο µας

για δωρεάν περιποίηση!

Σας περιµένουµε!
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  
Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης 

| ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας 

Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 423

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ Καπετάνος
Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι μέσω της στήλης μας 

να δώσουμε μία «τεκμηριωμένη» και «επιστημονική» 
στο έπακρον απάντηση σε μία επιστολή τουριστών 
από τη Νότιο Αφρική. (Εκεί ντε που είχε γίνει το Μου-
ντιάλ του 2010 και η εθνική μας είχε κάνει την πρώ-
τη της νίκη σε τελικούς με τη Νιγηρία, με γκολ του 
Σαλπιγγίδη και του Τοροσίδη! Έτσι, για την ιστορία να 
θυμίσω, ότι σε εκείνο το ρόστερ ήταν και ο Παντελής 
Καπετάνος, που είχε γίνει ένα από τα κορυφαία ποδο-
σφαιρικά συνθήματα: «Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω, 
Καπετάνο, Καπετάνο»).

■ Επιστολή 1
Η επιστολή του κυρίου (Paul Padmore το όνομά του) 

από τη Ν. Αφρική, η οποία στάλθηκε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα ΜΜΕ από γνωστό ταξιδιωτικό γρα-
φείο του νησιού μας προς ενημέρωση, έγραφε μεταξύ 
άλλων, ότι τόσο εκείνος, όσο και η γυναίκα του, έρ-
χονται ως τουρίστες στην Πάρο από το 1980, και για 
εκείνους είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής 
τους. Ο Νοτιοαφρικάνος φίλος μας εξηγούσε ότι μόνο 
φθηνό δε χαρακτηρίζεται ένα τέτοιο ταξίδι και φέτος 
ήρθαν στις 16 Μαΐου για διακοπές.

■ Επιστολή 2
Ο φίλος μας, ο Πωλ, όπως γράφει στην επιστολή 

του διαπίστωσε ότι αυτήν την εποχή οι τουρίστες ήταν 
λίγοι και έως τώρα (μέσα Ιουνίου που γράφτηκε η 
επιστολή), δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Ο φίλος μας 
έγραψε ότι συνειδητοποιεί δύο πράγματα και συγκε-
κριμένα: α) Υπάρχει μια κρίση και β) ο τουρισμός είναι 
απαραίτητος για την Πάρο. Συνεχίζοντας (σε ελεύθερη 
μετάφραση), σημειώνει: Συχνά ακούω ότι οι Έλληνες 
λένε ότι οι τουρίστες θα έρθουν φέτος, αλλά όλοι που 
ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία πρέπει να 
καταλάβουν ότι κανείς δε θα έπρεπε να έρθει στην 
Πάρο. Αυτό γιατί, δεν είναι η δεκαετία του 1980 -δεν 
είναι πλέον φθηνή- και υπάρχουν πολλά άλλα μέρη 
για να επισκεφτούν. Ο λαός της Πάρου μένει εφησυ-
χασμένος και απαθής. Χωρίς να καταβάλλετε προσπά-
θεια, η τουριστική σας βιομηχανία δεν θα είναι ποτέ 
αυτό που ήταν.

■ Επιστολή 3
Ο Πωλ λοιπόν, που έγραψε πράγματα (όπως δια-

πιστώνεται πιο πάνω, που εμείς θέλουμε με ευκολία 
να προσπερνάμε…) συνεχίζει στην επιστολή του γρά-
φοντας πως υπάρχουν πολλές ταβέρνες και δωμάτια 
κλειστά και όλοι περιμένουν τους δύο μήνες του κα-
λοκαιριού για να ζήσουν όλο τον χρόνο! Ακόμα γράφει 
ότι με έκπληξη διαπίστωσε ότι ταβέρνα στην ανατολι-
κή πλευρά του νησιού μας έκλεισε το μεσημέρι -ημέρα 
Κυριακή- και ας είμαστε στα μέσα Ιουνίου!

■ Επιστολή 4
Ο Πωλ, που είναι πλέον πολύ συμπαθής στη στή-

λη μας για αυτά που έγραψε, κάνει αναφορά στη 
λειτουργία καταστημάτων εστίασης στην ανατολική 
πλευρά του νησιού μας και σημειώνει: «Ο τουριστι-
κός κλάδος της Πάρου πρέπει να αλλάξει. Η εποχή 
σας είναι πολύ μικρή, από μέσα Ιουλίου έως Αύγου-
στο. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό 
δεν πρέπει να ανοίγουν απλώς όταν βλέπουν εύκολα 
κέρδη. Προσφέρουν μια υπηρεσία και πρέπει να είναι 
ανοικτά για να δώσουν αυτή την υπηρεσία. Έμεινα 
πολύ απογοητευμένος φέτος και ο γενικός εφησυχα-
σμός και η απάθεια με έκανε να νιώθω λυπημένος, 
ενοχλημένος και θυμωμένος. Η κρίση είναι γεγονός. 
Προκειμένου να προσελκυστούν οι τουρίστες πρέπει 
να καταβληθεί προσπάθεια ή για άλλη μια φορά όλοι 
θα γκρινιάζετε για μια ακόμα κακή σαιζόν. Ξυπνήστε 
πριν είναι πολύ αργά!».

■ Απάντηση 1
Αγαπητέ Πωλ. Ελπίζουμε το ότι έρχεσαι από το 

1980 στην Πάρο, να μη σημαίνει ότι θέλεις να διεκδι-
κήσεις και εκλογικό δικαίωμα στο νησί! Γιατί αν συμ-
βαίνει αυτό «την έκατσες τη βάρκα», που λέμε και στην 
Ελλάδα. Αίφνης θα δουν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες 

του τόπου ότι πίσω από εσένα κρύβονται διαπλεκό-
μενα συμφέροντα πολιτικών παρατάξεων της Πάρου. 
Άσε που θα σε κατηγορήσουν και για παραπλανητικό 
δημοσίευμα με στόχο να φθαρεί το νησί μας τουρι-
στικά! Μέχρι ότι από πίσω σου κρύβονται άνομα συμ-
φέροντα άλλων επιχειρηματικών κύκλων θα γράψουν! 
(Το τελευταίο το έχω ακούσει και εγώ, όταν έγραψα 
κριτική για τη λειτουργία μίας πλαζ της Νάουσας!).

■ Απάντηση 2
Γράφοντας ότι η Πάρος δεν είναι φθηνή πλέον και 

ότι υπάρχουν και άλλοι τουριστικοί προορισμοί για 
τους επισκέπτες του νησιού μας, έθιξες μία ευαίσθητη 
χορδή μας, αφού εμείς εδώ, άλλα πιστεύουμε. Δηλα-
δή, θεωρούμε ότι κάνουμε χάρη στους τουρίστες που 
τους αφήνουμε και έρχονται στην Πάρο και αυτό διότι 
πιστεύουμε εξ απαλών ονύχων ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΗ όλου του κόσμου να επισκεφθεί την Πάρο! Πρώτα 
τα νεογέννητα παιδάκια στο νησί μας μαθαίνουν αυτό 
και μετά τις λέξεις «μπαμπά» και «μαμά». Όλα και όλα 
με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε! Το ότι είναι υπο-
χρέωση όλων να έρθουν στην Πάρο είναι υψηλότερη 
σκέψη και «πιστεύω», από ότι άλλες θεμελιώδεις πα-
νανθρώπινες αξίες! 

■ Απάντηση 3
Αγαπητέ Πωλ. Μαζί με όλα τα οποία έγραψες μας 

γέμισες όμως και με έναν άλλο προβληματισμό. Ισχυρί-
ζεσαι ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε όλο τον χρόνο 
δουλεύοντας ουσιαστικά μόνο δύο μήνες και ότι είναι 
καλό για τον τουρισμό μας τα καταστήματα να μένουν 
ανοιχτά περισσότερο χρόνο για να εξυπηρετούν έστω 
και τους λίγους τουρίστες εκτός των μηνών Ιουλίου 
και Αυγούστου. Τι να σου πω τώρα; Είμαι σίγουρος ότι 
αυτό (και δε το γράφω καθόλου με χιουμοριστική διά-
θεση) πως η μεγάλη μάζα των επιχειρηματιών δεν το 
έχει σκεφτεί. Δηλαδή, τα τουριστικά μαγαζιά πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να είναι ανοιχτά μόνο όταν το νησί μας 
είναι γεμάτο από τουρίστες!

■ Απάντηση 4
Αγαπητέ Πωλ. Κλείνοντας την απάντηση μέσω της 

παραπολιτικής μας στήλης θα σου γράψω και κάτι βα-
θιά θεολογικό που μου έγινε βίωμα εδώ, στην Πάρο. 
Δεν γνωρίζω βέβαια τι θρήσκευμα έχεις –αν και φα-
ντάζομαι κάποιο χριστιανικό δόγμα λόγω του ονόμα-
τός σου- ούτε και είναι αυτό το ζητούμενο μας. Στην 
Πάρο λοιπόν για εμένα αποδεικνύεται η ύπαρξη του 
Θεού, καθώς, ενώ επί δεκαετίες οι κάτοικοί της έχουν 
διαπράξει εγκλήματα εναντίον της, αυτή παραμένει 
ένα διαμάντι στο Αιγαίο πέλαγος. Άρα υπάρχει Θεός. 
Τόσο απλά το έχω σκεφθεί! 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
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«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και 
µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017
ή 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017 

ή 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017 

ΑΘΗΝΑ Αµπελόκηποι, Σεβαστουπόλεως 123 | τηλ/fax: 210 7248620

ΠΑΡΟΣ Παροικιά | τηλ. 22840 24342 | κιν. 6972 271027
e-mail. elenhthalassinou@gmail.com

Ελένη Θαλασσινού
σύµβουλος επιχειρήσεων

αναπτυξιακά προγράµµατα

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος»

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και μπορεί να γίνει 
σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η από 5.7.2017 έως 9.8.2017 
ή 2η από 6.9.2017 έως 11.10.2017 
ή 3η από 8.11.2017 έως 13.12.2017

Επιλεξιμότητα των δαπανών: από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προ-
σωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,

Μισθωτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής 
απασχόλησης),

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, 
έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά 
την 01/01/1995 έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής 
κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης και δεν έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας.

Επιδοτούνται με: 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, 

έως 40.000€ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τρι-
ών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να είναι πτυχιούχοι, που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο 
τους, σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν 
ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής 
μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα 
του ατομικού πιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, 
από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, 
πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 
2014 & 2013 να μην υπερβαίνει:

τις 22.000,00 € για το ατομικό εισόδημα ή
τις 35.000,00 € για το οικογενειακό εισόδημα.
Ως έτος αναφοράς για την οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων ορίζε-

ται το φορολογικό έτος του 2015

Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι)

Όλα τα παραπάνω και ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην 
υπερβαίνει τις 40.000€.
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Κ. Μπιζάς: Θα 
αποτρέψουμε 
το έγκλημα!

Στις 13 Ιουνίου 2017 στη Χώρα της Άνδρου, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Επικείμενη εγκα-
τάσταση βιομη-
χανικών αιολικών 
σταθμών στην Άν-
δρο – Ενημέρωση 
και συζήτηση».

Ο πρόεδρος του 
Περ ιφερε ιακού 
Συμβουλίου Ν, 
Αιγαίου, Κώστας 
Μπιζάς, ενημέρω-
σε για την ιστο-
ρική εξέλιξη των 
σχετικών αποφά-

σεων και δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
σε συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς των 
νησιών Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Τήνου.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του τόνισε ότι με ενό-
τητα, σωστό σχεδιασμό και διαρκή εγρήγορση θα κα-
ταφέρουμε να αποτρέψουμε ένα έγκλημα που έχουν 
αποφασίσει σε κάποια αίθουσα, σε κάποιο υπουργείο, 
χωρίς να υπολογίζουν την ομόθυμη άρνηση των το-
πικών κοινωνιών στα φαραωνικά αναπτυξιακά τους 
σχέδια. 

Είναι προφανές ότι η 
αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ 
βαθμού, οι συλλογικοί 
φορείς και οργανώ-
σεις, οι τοπικές κοινω-
νίες των νησιών μας, 
ζητούν την ΑΚΎΡΩΣΗ 
της υπουργικής από-
φασης που προβλέπει 
την εγκατάσταση Βι-
ομηχανικών Αιολικών 
Πάρκων στα νησιά  Άν-
δρο, Πάρο, Νάξο και 
Τήνο.

Επίσκεψη  
γνωριμίας  
δημοσιογράφων

Το διάστημα 12-14 Ιουνίου 2017 ο δήμος Πάρου 
φιλοξένησε τη Γερμανίδα travel blogger, Mareen 
Schauder, στο πλαίσιο του προγράμματος «Blog 
Trotters Travel in Balance», το οποίο υλοποιείται από 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σε συνεργασία με τον Σύν-
δεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
και εταιρεία προβολής για τον τουρισμό.

Στη συνέχεια, ο δήμος Πάρου σε συνεργασία με τον 
ΕΟΤ διοργάνωσε ένα «επετειακό ταξίδι επιστροφής 

στην Πάρο» για τον Γερμανό δημοσιογράφο, Horst 
Schwatz. Ο κ. Schwarz επισκέφθηκε ξανά ύστερα από 
53 χρόνια το νησί συνοδευόμενος αυτή τη φορά από 
τη δημοσιογράφο και βιντεοπαραγωγό Maria Mentel. 

Επίσης, ο δήμος Πάρου πραγματοποίησε τη φιλοξε-
νία του Βρετανού δημοσιογράφου John Malathronas. 
O κ. Malathronas επισκέφθηκε την Πάρο με σκοπό τον 
εμπλουτισμό και τη δημιουργία νέου αφιερώματος για 
το νησί, σχετικά με το τουριστικό «προϊόν» (υπηρεσί-
ες, δραστηριότητες, νέες προσθήκες, events κλπ) στον 
ταξιδιωτικό οδηγό «Rough Guides» που προσεγγίζει 
τον ταξιδιώτη με ειδικά ενδιαφέροντα ηλικίας 35-55 
ετών.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής του-
ρισμού εκφράζονται οι ευχαριστίες σε χορηγούς για 
τη φιλοξενία, καθώς και στις κυρίες Άννα Πολυκαν-
δριώτη και  Αλεξάνδρα Μπαρμπαρή, για την πολύτιμη 
βοήθειά τους.

Διάκριση στο 
σχολείο  
Αρχιλόχου-
Μάρπησσας

Ο δήμος Πάρου 
απένειμε τιμητικό 
έπαινο στο δημοτικό 
σχολείο Αρχιλόχου-
Μάρπησσας για τη 
πρώτη θέση στο πε-
ριφερειακό διαγω-
νισμό εκπαιδευτικής 
ρομποτικής Κυκλά-
δων.

Σε μία σεμνή τελε-
τή κατά τη διάρκεια 
της γιορτής λήξης 
της σχολικής χρο-
νιάς, η αντιδήμαρχος 

Δώρα Σαρρή, εκπροσωπώντας τον δήμο Πάρου, αφού 
συνεχάρη τους μικρούς μαθητές για τη συμμετοχή και 
τη διάκριση τους, ευχαρίστησε τη διεύθυνση του σχο-
λείου, το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και όλους 
όσοι συνέδραμαν στην επιτυχία αυτή. 

Στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, η κ. Σαρρή ανέφερε: 
«είναι χαρά και τιμή για το νησί μας να έχει νέους 
με όραμα και όρεξη για δημιουργία και καινοτομία. 
Είμαστε  υπερήφανοι για εσάς, τη προσπάθειά και τη 
πορεία σας ενώ  είμαστε σίγουροι πως  μελλοντικά 
θα σημειώσετε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες».

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής 
σημειώνεται: «[…] Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Τους 
ευχόμαστε από καρδιάς καλή πρόοδο στις σπουδές 
τους και δημιουργική μαθησιακή πορεία στο μέλλον. 
Ο δήμος Πάρου θα είναι πάντοτε αρωγός σε οτιδήπο-
τε χρειαστείτε».

Εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα  
εκδηλώσεων

Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων από την Πρασκευή 23/6 έως την Τετάρ-
τη 28 Ιουνίου 2017.

23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:30
Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα με τη χορωδία 

του συλλόγου γυναικών Νάουσας.
Διοργάνωση Δ/Κ Αρχιλόχου - Π.Σ. «Σκόπας ο Πάρι-

ος». Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Πρόδρομος 
23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Πανηγύρι του Κλήδονα. Διοργάνωση Δ/Κ Αγκαιριάς 

-  Π.Σ. Αγκαιριάς. Παραλία Αλυκής
23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Αναβίωση του Εθίμου του Κλήδονα. Διοργάνωση 

Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας. Πλατεία παπα-Γιώρ-
γη Στάμενα

23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Κλήδονας – Κάψιμο Μάηδων. Διοργάνωση Τ/Κ Λευ-

κών – ΜΕΕΑΣ «Υρία». Πλατεία Ηρώων 
23/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Αναβίωση του Εθίμου του Κλήδονα. Διοργάνωση  

ΜΕΑΣ Κώστου. Πλατεία Κώστου 
24/6 ΣΑΒΒΑΤΟ

20:30 «Μουσικές Συνεργασίες…». Συναυλία δημοτι-
κού ωδείου Πάρου. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  Α ί -
θουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος». Παροικία

24/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30
Πανηγύρι Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Με τον 

Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Διοργάνω-
ση Δ/Κ Αρχιλόχου – Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος». Γήπεδο 
μπάσκετ Πρόδρομος   

24/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 19:00
Αναβίωση του Εθίμου του Κλήδονα. Διοργάνωση 

Δ/Κ Νάουσας - Σύλλογος γυναικών Νάουσας. Αύλειος 
Χώρος Αγίου Αθανασίου Νάουσα

24/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 
Kids Triathlon. Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Πά-

ρου. Παραλία Αλυκής 
24/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 έως 13/7
Έναρξη έκθεσης. «Food of Time» του Δ. Σκουρο-

γιάννη. Διοργάνωση TWO’S, Architecture and Design. 
Αμπελάς Νάουσα

25/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Εορτασμός Αγίου Αθανασίου του Παρίου. Συμμετέ-

χει το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πά-
ρου». Διοργάνωση Τ/Κ Κώστου – ΜΕΕΑΣ Κώστου. 
Πλατεία Κώστου 

26/6 ΔΕΥΤΕΡΑ έως 2/7 
Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής «Υποσυνείδητα» της 

Μαρίας Περαντινού. Δημοτικός Χώρος Τεχνών – Πα-
λαιά Αγορά Παροικίας 

28/6 ΤΕΤΑΡΤΗ
Πανηγύρι Αγίων Αποστολών. Διοργάνωση εκπολιτι-

στικός εξωραϊστικός σύλλογος Καμαρών. Καμάρες

Επίσκεψη  
τουριστικών 
πρακτόρων

Ο δήμος Πάρου στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εγ-
χώριου τουρισμού και αξιοποιώντας την απευθείας 
αεροπορική σύνδεση της Πάρου με τη Θεσσαλονίκη 
διοργάνωσε σε συνεργασία με ταξιδιωτικό γραφείο 
και αεροπορική εταιρία ταξίδι γνωριμίας και εξοικεί-
ωσης (Fam Trip) 40 τουριστικών πρακτόρων και μιας 
δημοσιογράφου από διάφορες πόλεις της βορείου Ελ-
λάδος στην Πάρο, από 7 έως 10 Ιουνίου 2017. 

Την αποστολή πλαισίωσαν στελέχη της αεροπορικής 
εταιρίας, ενώ όλοι οι επισκέπτες έτυχαν θερμής υπο-
δοχής, ξεναγήθηκαν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέ-
ροντος και μνημεία του νησιού, γεύθηκαν τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ και απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Επιπροσθέτως, κατά τη σύντομη παραμονή τους 
στο νησί, συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Πάρου, Μάρ-
κο Κωβαίο και άλλα στελέχη της δημοτικής αρχής με 
τους οποίους συζήτησαν τις προοπτικές προβολής και 
προώθησης της Πάρου στην αγορά της βορείου Ελλά-
δος, καθώς και για τη γενικότερη τουριστική ανάπτυξη 
του νησιού. Η διοργάνωση του συγκεκριμένου ταξι-
διού θα έχει πολλαπλά οφέλη –σύμφωνα με τη δημο-
τική αρχή- καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανά-
δειξη και προβολή της τουριστικής φυσιογνωμίας της 
Πάρου στο εσωτερικό και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, 
ενισχύοντας παράλληλα την προοπτική συνεργασιών.
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Νέα δρομολόγια
Η «Astra airlines», ξεκινάει νέα δρομολόγια κάθε 

Δευτέρα και Πέμπτη, με τη γραμμή: Θεσσαλονίκη – 
Μύκονος – Πάρος - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – 
Πάρος – Μύκονος – Θεσσαλονίκη.

Πλέον η Πάρος ενώνει όλη την Ελλάδα, αφού η 
«Sky» θα φεύγει από Ηράκλειο Κρήτης κάθε Τρίτη 
(αντί Τετάρτης που ήταν το αρχικό πρόγραμμα) και 
η «Astra» από Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια ημέρα θα 
υπάρχει έξτρα δρομολόγιο της «Olympic Air».

Ευχαριστίες 
γυμνασίου  
Παροικιάς

Το γυμνάσιο Παροικιάς με επιστολή του στο τμήμα 
μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της «ALPHA BANK» 
ευχαρίστησε για την αγορά ενός υπολογιστή.

Το ευχαριστήριο του γυμνασίου Παροικιάς, έχει ως 
εξής: «Η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Πάρου 
ευχαριστεί την ALPHA BANK και τον Διευθυντή του 
καταστήματος Πάρου κ. Αλεξόπουλο Ηλία για την 
προσφορά ενός επιτραπέζιου Η/Υ, ο οποίος αντικα-
τέστησε έναν από τους παλιούς υπολογιστές βελτιώ-
νοντας σε σημαντικό βαθμό την λειτουργία του Εργα-
στηρίου Πληροφορικής του σχολείου μας».

Δρομολόγια 
φέρι – μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Πούντας-Αντιπάρου 
και αντίστροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια 
έως τις 30/6/2017.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 - 09:45 

– 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 - 12:15 – 12:45 
– 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 = 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 
– 19:15 - 20:15 – 21:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15 - 
01:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 - 10:00 

– 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:00 
– 13:30 – 14:00 – 14:30 - 15:00 – 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:00 - 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 
– 19:30 - 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30 - 
01:30.

Hablar 
español?

H ΚΔΕΠΑΠ στο πλαίσιο της επιμορφωτικής της 
δραστηριότητας και προσφοράς στους κατοίκους του 
νησιού μας, διοργανώνει σειρά δωρεάν μαθημάτων 
εκμάθησης Ισπανικών που θα πραγματοποιηθούν από 
26 Ιουνίου έως και 28 Ιουλίου 2017 στο «Σπίτι της 
Λογοτεχνίας», στις Λεύκες, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – 
Παρασκευή, από 18:00 έως 19:00 υπό την επιμέλεια 
και διδασκαλία της κ. Natividad Galvez Garcia.

Θα λειτουργήσει πιλοτικά για εφέτος ένα 12μελές 
τμήμα και θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας με 
συμμετοχή των 12 πρώτων που θα επικοινωνήσουν 
και θα δηλώσουν την συμμετοχή τους στον αριθμό τη-
λεφώνου 22840 41646 μέχρι τις 25 Ιουνίου και ώρες 
από 09:00 έως 13:00 καθημερινά.

Εξαιρετική  
συνεργασία 
υπ. Τουρισμού 
& Περιφέρειας

Ο περιφερειάρχης Νο-
τίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρ-
κος, στη συνάντησή του 
το περασμένο Σάββατο με 
την υπουργό Τουρισμού, 
Ελ. Κουντουρά, στη Ρόδο, 
σημείωσε: «Ζητάμε από την υπουργό Τουρισμού να 
«χτίσουμε» μια μεγάλη συμμαχία. Τη συμμαχία στην 
οποία εμείς θα συνεισφέρουμε στο να μετατραπεί 
το υπουργείο Τουρισμού στο μεγάλο στρατηγείο για 
την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και το υπουρ-
γείο Τουρισμού θα στηρίξει εμάς σε όλα τα μεγάλα 
προβλήματα που ταλανίζουν τον τουρισμό και ανα-
χαιτίζουν την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη».

Ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε επίσης: «Η μοναδική πε-
ριοχή όπου συγκεντρώνονται όλα τα στοιχήματα από 
τα οποία κρίνεται η πορεία της χώρας, οι τομείς στους 
οποίους έχει να δώσει εξετάσεις για το μέλλον της, 
είναι το Νότιο Αιγαίο», επικαλούμενος τα πρόσφατα 
επίσημα στοιχεία της ΤτΕ και του ΙΤΕΠ, σύμφωνα με 
τα οποία, οι πρωτιές του Ν. Αιγαίου σε διανυκτερεύ-
σεις, έσοδα και ξενοδοχειακές κλίνες το καθιστούν 
ηγετική δύναμη και διαμορφωτή των επιδόσεων του 
ελληνικού τουρισμού.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι πρόκειται για τη δεύτερη 
επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού από την ανάλη-
ψη των καθηκόντων της και πραγματοποιήθηκε μετά 
από πρωτοβουλία και πρόσκληση του κ. Χατζημάρκου, 
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους εκπροσώπους 
των φορέων του τουρισμού αλλά και των εργαζομέ-
νων, να συναντηθούν μαζί της και να συζητήσουν τα 
προβλήματα που τους απασχολούν.

Τα θέματα που τέθηκαν από τους φορείς στη διάρ-
κεια της συνάντησης εργασίας,  αφορούσαν ζητήματα 
που συνιστούν χρόνια προβλήματα του τουρισμού από 
το παρελθόν, όπως η δημόσια περιουσία, οι υποδομές, 
κυρίως όσον αφορά τις πύλες εισόδου – εξόδου, η 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης, τέθη-
καν θέματα που υπαγορεύουν οι νέες, σύγχρονες τά-
σεις της τουριστικής βιομηχανίας, όπως η κρουαζιέρα, 
καθώς και ζητήματα που έχουν πρόσφατα ανακύψει, 
όπως της υπερφορολόγησης, των δασικών χαρτών, 
της αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης, του τέ-
λους διανυκτέρευσης. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
της συνάντησης εργασίας, ο κ. περιφερειάρχης έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στο εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας 
της Περιφέρειας με το υπουργείο Τουρισμού και στην 
μετρήσιμη αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αυ-
τής: 

Η κ. Κουνουρά με τη σειρά της ευχαρίστησε τον κ. 
Χατζημάρκο για την πρωτοβουλία της συνάντησης 
εργασίας και για την ιδιαίτερα θετική και αποδοτική 
συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Απα-
ντώντας στα επί μέρους θέματα που έθεσαν οι φορείς, 
υποσχέθηκε να ασκήσει πίεση σε όλα τα συναρμόδια 
υπουργεία για την επίλυση των προβλημάτων και την 
άρση των εμποδίων που «φρενάρουν» την ανάπτυξη 
του τουρισμού, παρουσίασε τους άξονες της στρατη-
γικής που ακολούθησε το υπουργείο Τουρισμού από 
το 2015 μέχρι σήμερα, μίλησε για τις εξαιρετικές επι-
δόσεις της χώρας παρά την αρνητική συγκυρία στο 
εσωτερικό και διεθνώς, για την διαφαινόμενη θετική 
εξέλιξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου και για 
την έγκαιρη προετοιμασία του 2018. Τόνισε πως στό-
χος της είναι να προστατεύσει τον τουρισμό της χώρας, 
να βελτιώσει την καθημερινότητα των επαγγελματιών 
του τουρισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
περαιτέρω αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς 
την Ελλάδα. 

Νικόλαος 
Ζαφειρόπουλος  
(1912-1996)

Ο Νίκος Ζαφειρόπουλος ήταν εκείνος που το 

1960 έφερε στο φως τα πρώτα δείγματα του επί-

σημου νεκροταφείου της Πάρου, ένα από τα ση-

μαντικά νεκροταφεία του 8ου π.Χ αιώνα, το οποίο 

ήταν εν χρήσει μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ.. 

Η Φωτεινή Ζαφειροπούλου, σύντροφός του στη 

ζωή και στην αρχαιολογία, τον διαδέχθηκε στη 

θέση του εφόρου αρχαιοτήτων στην Πάρο. Η με-

γάλη έκπληξη κατά τις ανασκαφές τους ήταν οι 

δύο σημαντικοί τάφοι πολεμιστών και τα αγγεία 

που βρέθηκαν σ’ αυτούς με σκηνές μάχης. Μο-

ναδικά παραδείγματα ως σήμερα στον κυκλαδικό 

χώρο, που δίνουν μια εικόνα για την κοινωνική 

οργάνωση του νησιού σε μια τόσο πρώιμη εποχή. 

Το 1961 εντόπισε υπολείμματα νεολιθικού οικι-

σμού (περίπου 4000 π.Χ.) στη νησίδα Σάλιαγκος. 

Ο πολύ σημαντικός οικισμός ήταν ο πρώτος που 

βρέθηκε στο Αιγαίο και ήρθε στο φως τρία χρόνια 

αργότερα από τις ανασκαφές που πραγματοποίη-

σε το 1964-1965 η Αγγλική αρχαιολογική σχολή.

Βρέθηκαν  αξιόλογοι θησαυροί, καθώς και η 

«παχύσαρκη κυρία του Σάλιαγκου», που στεγάζο-

νται στο σχετικά μικρό μουσείο της Πάρου. Το αρ-

χαιολογικό μουσείο της Πάρου είναι από τα λίγα 

στον κόσμο, μετά το Εθνικό, της Ακρόπολης, των 

Δελφών, της Ολυμπίας, που έχει πρωτότυπα γλυ-

πτά του 6ου-5ου αιώνα π.Χ., όταν τα μεγαλύτερα 

μουσεία του κόσμου έχουν κυρίως Ρωμαϊκά αντί-

γραφα των αρχαίων ελληνικών γλυπτών.(πηγές 

«διαδίκτιο»).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικολάου 

Στέλλα» έως την οδό «Δημητρίου Νικήτα Αλιπρά-

ντη» στην περιοχή «Συνοικισμός».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

Ενηµέρωση

Ο ιατρός γαστρεντερολόγος - ενδοσκόπος
κ. Στυλιανός Λαµπρινάκος θα κάνει

ιατρείο 30/6 & 1/7.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com
w w w . i a t r o n i s o s . g rδιαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Τις προτάσεις της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
όσον αφορά το πρόγραμ-
μα αγροτικής ανάπτυξης 
2014-2020, παρουσίασε 
στην Επιτροπή Περιφερει-
ών της Βουλής ο Αντιπερι-
φερειάρχης Πρωτογενούς 
Τομέα και Γαστρονομίας κ. 
Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο 
οποίος κατέθεσε και το σχε-
τικό υπόμνημα.

Ακόμα, εκτενής συζήτηση 
έγινε για τη δεύτερη προκήρυξη που πρόκειται να γίνει, σχετικά με τους νέους αγρό-
τες. Ο κ. Ζαννετίδης ζήτησε η νέα προκήρυξη να δίνει τη δυνατότητα σε περισσό-
τερους νέους αγρότες  των νησιών να ωφεληθούν και προς αυτή την κατεύθυνση 
κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, με άξονα τη νησιωτικότητα και της ιδιαιτερότη-
τες του νησιωτικού χώρου.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης των αποφάσεων ασφά-
λισης στον ΟΓΑ με κίνδυνο να προκύψουν αποφάσεις απένταξης νέων αγροτών, 
καθώς και στην απαίτηση του ΟΓΑ για αναδρομική καταβολή των εισφορών με 
έναρξη την αρχική τους αίτηση, ασχέτως αν δε είναι υπαίτιοι της καθυστέρησης ή 
της μη απάντησης στην αίτησή τους.

Τέλος, ο κ. Ζαννετίδης, σε ότι αφορά το υπομέτρο για τα σχέδια βελτίωσης γε-
ωργικών εκμεταλλεύσεων, έκανε πρόταση να περιληφθούν εγγειοβελτιωτικά έργα 
γεωργικής εκμετάλλευσης (πχ αρδεύσεις), η δυνατότητα επενδύσεων σε  μεταποίη-
ση των προϊόντων της εκμετάλλευσης και η δυνατότητα χρηματοδότησης ποσοστού 
επί της αγοράς γεωργικής γης, που σήμερα δεν προβλέπεται. 

Μικρές ειδήσεις
Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων και το λιμενικό σώμα – Ελληνική ακτο-

φυλακή, δημοσιοποιήθηκαν οι ακόλουθες ειδήσεις:
Σύλληψη διωκόμενου ημεδαπού στην Πάρο   
Την 15-06-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του 

Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 52χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμού-
σε καταδικαστική απόφαση του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με ποινή φυλάκισης 
-1- έτους και -3- μηνών για ψευδορκία.

Σύλληψη διωκόμενης αλλοδαπής στην Πάρο  
Την 16-06-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του 

Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 60χρονη υπήκοος Ρουμανίας, διότι σε βάρος της 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Ε’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
με ποινή φυλάκισης -1- έτους και -6- μηνών για πλαστογραφία και δωροδοκία.

Πνιγμός λουόμενης
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, μεσημβρινές ώρες στις 189/6/2017, από τον 

όρμο Παροικίας Πάρου, 77χρονη ημεδαπή. Η ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο 
όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από 
την  οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση πρόκειται να παραγγελθεί 
η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Μουσείο Περαντινού
Από τις 17/6 το μουσείο γλυπτικής, «Ν. Περαντι-

νός», στη Μάρπησσα, είναι ανοιχτό από Πέμπτη έως 
και Κυριακή 10:00 - 15:00 και 19:00 - 22:00. 

Σε σχετική ανακοίνωση η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει: «Πε-
ριηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Μάρπησσας και 
στην κορυφή του χωριού κοντά στην εκκλησία του 
Σωτήρος και στο γραφείο της Κοινότητας, το μου-
σείο γλυπτικής θα σας περιμένει για να σας ταξιδέ-
ψει για λίγο μέσω των εκθεμάτων στο κόσμο του 
μέτρου, του κάλλους, της ισορροπίας και της αισθη-
τικής. Τιμή εισόδου 2 ευρώ. Τηλ. επικ. κατά τις ώρες 
λειτουργίας του μουσείου 22840 41443. 

Για επίσκεψη του μουσείου πέραν του ωραρίου 
λειτουργίας και για ειδικές περιπτώσεις (οργανωμένα γκρουπ, δημοσιογράφοι, 
αρχαιολόγοι κλπ) απευθυνθείτε στο γραφείο της Κοινότητας Μάρπησσας 22840 
41217. Καλώς να ορίσετε!».

Καθαρίζουμε τις  
παραλίες μας

Όπως κάθε καλοκαίρι, ο dήμος Πάρου, στην αρχή της 
τουριστικής περιόδου, φροντίζει το περιβάλλον, καθαρίζει 
τις παραλίες του νησιού και τις παραδίδει στους λουόμε-
νους και τους επισκέπτες της Πάρου.

Η προστασία των ακτών, των παράκτιων οικοσυστημάτων 
και της πολύτιμης ζωής που φιλοξενούν είναι υποχρέωση 
όλων μας και όλοι μαζί θα συμβάλουμε ώστε και αυτό το 
καλοκαίρι να διατηρηθούν οι παραλίες καθαρές και η θά-
λασσα  χωρίς σκουπίδια. 

Ας απολαύσουμε τις όμορφες παραλίες μας και το υπέρο-
χο Παριανό καλοκαίρι!
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Πολιτιστική «έκρηξη» στην Πάρο

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα υποδέχεται η Πάρος το φετινό καλοκαίρι και οι πολι-
τιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα ικανοποιήσουν κάθε γούστο των 
μόνιμων κατοίκων, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού μας.

Η ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποίησε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2017 το 
οποίο θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-
θούν από σήμερα, Παρασκευή, 23 Ιουνίου, είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6: α) Πρόδρομος: Πλ. Αγ. Σπυρίδωνα. Αναβίωση του εθίμου 
του Κλήδονα. Ώρα 21:30. β) Αλυκή: Γιορτή του Κλήδονα στην παραλία - κάψιμο 
μάηδων - Παραδοσιακοί χοροί – μουσική - κεράσματα. Ώρα  21:00. γ) Μάρπησσα: 
Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. Πλ. Παπά-Γιώργη Στάμενα. Ώρα  21:00. δ) Λεύ-
κες: Πλ. Ηρώων, κάψιμο των μάηδων.  Ώρα  21:00. ε) Κώστος: Αναβίωση του εθίμου 
του Κλήδονα. Ώρα  21:00. στ) Λεύκες: Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών 
του Αργύρη Αθανασίου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6: α) Πρόδρομος: Πλ. Αγ. Σπυρίδωνα. Πανηγύρι του Αγ. Ιωάννη 
του Προδρόμου, με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Ώρα 21:30. β) 
Νάουσα: Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. Αύλειος χώρος Αγ. Αθανασίου. Ώρα 
19:00. γ) Αλυκή: Kids Triathlon. δ) Αμπελάς: Έναρξη έκθεσης: «Food of Time» του 
Δ. Σκουρογιάννη, έως 13/7. Εγκαίνια 8/7, ώρα 21:00. ε) Λεύκες: Συναυλία τελετής 
λήξης του ωδείου «Μυθωδία». Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/6: Κώστος: Εορτασμός  Αγ. Αθανασίου του Παρίου. Παζάρι - αρα-
δοσιακοί χοροί και τραγούδια από το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πά-
ρου». Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6: Παροικιά: Έναρξη 2ης προσωπικής έκθεσης ζωγραφικής «Υπο-
συνείδητα» της Μαρίας Περαντινού. Δημοτικός χώρος τεχνών, Παλαιά Αγορά, έως 
2/7. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6: α) Παροικιά: Παρέλαση 150 μουσικών στο πλαίσιο του 3ου 
BATALA DRUMCAMP 2017. Παραλία Παροικιάς. Ώρα 20:00. β) Παροικιά: Πανηγύρι 
Αγίων Αναργύρων. Ώρα  20:00. γ) Μάρμαρα: Εκδήλωση μετά τον εσπερινό των Αγί-
ων Αναργύρων, προαύλιο γυμνασίου Αρχιλόχου. 

Ιούλιος
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/7: Νάουσα: Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής – φωτογραφίας των: 

Άννα Θεοδωράκη, Giotis και Carlos Lorenzo Beretta. Χώρος τέχνης «Άγιος Αθανά-
σιος», έως 7/7.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/7: Νάουσα: Γιορτή της θάλασσας στο λιμάνι. Ώρα 21:00.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/7: Παροικιά: Έναρξη εικαστικής έκθεσης της Francesca Del Regno 

«Crossing thesea from Roma to Paros». Δημοτικός χώρος τεχνών, Παλαιά Αγορά, 
έως 10/7.

ΤΡΙΤΗ 4/7: Παροικιά: CYCLADES REGATTA 2017. Έως 6/7. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/7: α) Παροικιά: Διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας: «Η Παριανή και 

Κυκλαδική κεραμική της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου». Αίθουσα Π.Σ. «Αρχί-
λοχος». Έως 9/7. β) Παροικιά: Αναβίωση της πεζότρατας. Παραλία Ζωοδόχου   Πη-
γής. Ώρα 20:00. γ) Αλυκή: Beach Party με τον DJ Roulis στην Πίσω Αλυκή. Ώρα 
22:00. δ) Νάουσα: Έναρξη έκθεσης καλλιτεχνικής κεραμικής της Σαβίνας Βασιλειά-
δη. Χώρος τέχνης  «Άγιος Αθανάσιος», έως 12/7.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/7: α) Δρυός: Βραδιά για την πανσέληνο - μουσική εκδήλωση. Ώρα 
21:00. β) Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί της Θράκης και της Ηπείρου. Προ-
αύλιο Παναγίας. Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». Ώρα 21:00. γ) 
Μάρμαρα: Βραδιά με  την πανσέληνο, παραλία Τσουκαλιάς. Ώρα 21:00. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/7: α) Νάουσα: Παιδική θεατρική παράσταση: «Το δέντρο της  γνώ-
σης». Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:00. β) Παροικιά: Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής 
των Miriana Greurevich και Nai Youki. Δημοτικός χώρος τεχνών. Παλαιά Αγορά, έως 
26/7. 

ΠΕΜΠΤΗ 13/7: α) Νάουσα: Συναυλία «Μανώλης Χιώτης… Από το ρεμπέτικο 
στο swing» με τη μουσική ομάδα «Rigas en Sample» που αποτελείται από Παρια-
νούς μουσικούς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του δεξιοτέχνη του μπουζουκιού 
Αστέριου Ρήγα. Λιμάνι Νάουσας. Ώρα 21:00. β) Νάουσα: Έναρξη ομαδικής έκθεσης 
«Aegean Blue». Χώρος τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», έως 20/7.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7: α) Νάουσα: Παιδική θεατρική παράσταση: «Η ωραία κοιμωμέ-
νη». Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:00. β) Μάρμαρα: Τουρνουά beach volley, παρα-
λία Μώλου, έως 15/8. γ) Αλυκή: Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών – παραλία Αλυκής. 
Ώρα 21:30. δ) Μώλος: Kids Triathlon. ε) Αμπελάς: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας 
της Έφης Χαλιόρη. Ώρα 21:00. Έως 3/8.   

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/7: Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στους χο-
ρούς και στα έθιμα της  Μακεδονίας – Αναπαράσταση του Παριανού Γάμου - Μου-
σικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/7: Κώστος: Εορτασμός Αγίας Μαρίνας, με «ζωντανή» μουσική και 
κεράσματα. Ώρα 21:00.

ΠΕΜΠΤΗ 20/7: α) Λεύκες: Θεατρική παράσταση «Γεώργιος Νέγρος – Ο Τίγρης 
του Αιγαίου», σε σκηνοθεσία του Πάνου Κέκα. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Μάρ-
πησσα: Έκθεση φωτογραφίας «Πρόσωπα στο χθες και στο σήμερα», της Ιωάννας 
Φυσιλάνη, Μαρίας Περαντινού και Ισαβέλλας Κασαλιά ,στο μουσείο γλυπτικής, «Νι-
κόλαος Περαντινός». Έως 6/8. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7: α) Νάουσα. Εκδήλωση του συλλόγου προστασίας ζώων 
Πάρου, «Paws». Θέατρο Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:30. β) Νάουσα: Έναρξη έκθε-
σης ζωγραφικής σε μετάξι «The Scarves» του Νεκτάριου Αποσπόρη. Χώρος τέχνης 
«Άγιος Αθανάσιος», έως 30/7.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/7: α) Πίσω Λιβάδι: Παιδικός Διάπλους. β) Λεύκες: Παράσταση Κα-
ραγκιόζη από το θέατρο σκιών του Αργύρη Αθανασίου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7: Λεύκες: Παράσταση παραδοσιακών χορών. Θέατρο Λευκών. 
Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/7: α) Παροικιά: Τοπικό πανηγύρι Αγ. Άννας. «Ζωντανή» μουσική. 
Ώρα 20:30. β) Μάρμαρα: Εκδήλωση για τη γιορτή της Αγ. Άννας στο προαύλιο της 
εκκλησίας. Ώρα 21:00 .

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7: α) Πρόδρομος: Παραδοσιακό πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα. 
Μουσική βραδιά. Ώρα 21:30. β) Νάουσα: Συναυλία «Two to Tango» με τους Richard 
Smith, Tico Pierhagen και Βασίλη Ρακόπουλο. Θέατρο Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 
21:30.

ΠΕΜΠΤΗ 27/7: Κώστος: Εορτασμός Αγ. Παντελεήμονα, με «ζωντανή» μουσική 
και κεράσματα. Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/7: α) Λεύκες: Στιγμές Οπερέτας και Όπερας: «Σφίξε με και 
τα χείλη ας μένουν», με τους: Νικόλα Καραγκιαούρη, Φωτεινή Αθανασάκη, Πάνο 



www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα | 9
Λουμάκη. Θέατρο Λευκών. Ώρα έναρξης 21:00. β) Παροικιά: Έκθεση φωτογραφί-
ας στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς  «Η Παροικιά του χθες και του σήμερα», 
έως 30/7 γ) Αλυκή: Παζάρι παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην παραλία της 
Αλυκής, έως 30/7. δ) Παροικιά: Έναρξη έκθεσης σύγχρονης τέχνης «so greek… so 
contemporary», υπό την επιμέλεια της Μαρίνας Αθανασιάδου. Δημοτικός χώρος 
τεχνών, Παλαιά Αγορά, έως 6/8. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7: α) Πρόδρομος: 3ο διήμερο φεστιβάλ ρεβιθάδας - Αφιέρωμα 
στην παραδοσιακή ρεβιθάδα. Διάρκεια έως 30/7. β) Λεύκες: 3ο θερινό φεστιβάλ 
θεάτρου –Θέατρο Λευκών. Παιδική θεατρική παράσταση: «Ο φιλόσοφος Ξάνθος και 
ο δούλος του Αισώπου», σκηνοθεσία Φαίδωνα Γεωργίτση. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7: Παροικιά: Βραδιά παραδοσιακής μουσικής – πλατεία Ταξιάρχη. 
Ώρα 21:00

Αύγουστος
ΤΡΙΤΗ 1/8: α) Λεύκες: 3ο θερινό φεστιβάλ θεάτρου –  Θέατρο Λευκών .Θεατρική   

παράσταση: «Τα κίτρινα γάντια» από τη θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών 
Μάρπησσας. Ώρα 21:00. β) Μάρμαρα: Αφήγηση παιδικού παραμυθιού: «Ο Δράκος 
Κέφαλος», από τη Μοσχούλα Μαρμαρά - Νηπιαγωγείο. Ώρα 20:00. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8: Παροικιά: Συναυλία «Δύο Κιθάρες» με τους Ιάκωβο Κολανιάν και 
Λάρυ Χάμετ – Αύλειος χώρος Αγίου Κων/νου, Κάστρο. Ώρα 21:00.

ΠΕΜΠΤΗ  3/8: α) Νάουσα: Συναυλία «Restart» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και 
τους Ευγενείς Αλήτες. Θέατρο Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:30. β) Πίσω Λιβάδι: 
Συναυλία  «Μανώλης Χιώτης… από το ρεμπέτικο στο swing», με τη μουσική ομάδα 
«Rigas en Sample» που αποτελείται από Παριανούς μουσικούς υπό την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση του δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Αστέριου Ρήγα. Ώρα 21:00. γ) Παροι-
κιά: 18ο τουρνουά beach volley στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ, έως 6/8. δ) Λεύκες: 3ο 
θερινό φεστιβάλ θεάτρου – Θέατρο Λευκών. Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο 
σκιών του Αργύρη Αθανασίου. Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8: α) Λεύκες: 3ο θερινό φεστιβάλ θεάτρου – Θέατρο Λευκών. 
Θεατρική παράσταση «Ο Κρητικός» του Διονύσιου Σολωμού, σκηνοθεσία Μάριου 
Ιορδάνου. Θέατρο  Λευκών. Ώρα 21:00. β) Μάρπησσα: Εκδήλωση με τη χορωδία 
του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, υπό την διεύθυνση του Αστέριου Ρήγα, πλ. 
Χριστού. Ώρα 21:00. γ) Αλυκή: Έναρξη έκθεσης βιβλίου στην παραλία Αλυκής, έως 
13/8. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8: α) Κώστος: Αναβίωση παλιών παιχνιδιών. β) Λεύκες: Συναυλία 
με τον Ανδρέα Χανιώτη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. γ) Αμπελάς: Εγκαίνια έκθεσης 
κεραμικής της Βανέσσας Αναστασοπούλου. Ώρα 21:00. Έως 16/8.   

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8: α) Μάρπησσα: Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Νησιώτι-
κη μουσική βραδιά  – παζάρι παραδοσιακών προϊόντων. Πλ. παπα-Γιώργη Στάμενα. 
Ώρα  21:30. β) Αλυκή: Πανηγύρι του Σωτήρος – Γιορτή ψαριού με «ζωντανή» μου-
σική και κεράσματα στην παραλία Αλυκής. Ώρα 21:00. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/8: α) Μάρπησσα: Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της 
Ευδοκίας Παπουλή. Προαύλιο μουσείου γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός». Ώρα 
21:00. β) Λεύκες: 3ο θερινό φεστιβάλ θεάτρου – Θέατρο Λευκών. Θεατρική πα-
ράσταση: «Πέτρες στις Τσέπες» της Μαρί Τζόουνς. Σκηνοθεσία-ερμηνεία Γιώργος 
Χρυσοστόμου, Μάκης Παπαδημητρίου. Ώρα 21:00. 

ΤΡΙΤΗ  8/8: α) Λεύκες: Παρουσίαση βιβλίου «Πιάσε το τιμόνι γίγαντα» της Έλε-
νας Αρτζανίδου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Παροικιά: Ετήσια τιμητική εκδή-
λωση του συλλόγου «Οι Φίλοι της Πάρου» στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου. 
Ώρα 20:00. γ) Νάουσα: Έναρξη έκθεσης αγιογραφίας «Εικόνες από το Σινά» της 
Φωτεινής Λύρα. Χώρος τέχνης «Άγ. Αθανάσιος», έως 13/8. δ) Παροικία: Έναρξη 
έκθεσης ζωγραφικής «Into» της Daniela Carrara. Δημοτικός χώρος τεχνών Παλαιά 
Αγορά, έως 18/8. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8: α) Λεύκες: Συναυλία με την Κλεονίκη Δεμίρη και τον Νεοκλή 
Νεοφυτίδη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Παροικιά: Έναρξη σεμιναρίων μαρμα-
ρογλυπτικής στο εργαστήριο του Νικόλαου Περαντινού στην Αγ. Άννα. Έως 19/8.   

ΠΕΜΠΤΗ 10/8: α) Αλυκή: Συναυλία «Μανώλης Χιώτης… Από το ρεμπέτικο στο 
swing» με τη μουσική ομάδα «Rigas en Sample» που αποτελείται από Παριανούς 
μουσικούς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αστέριου Ρήγα. Ώρα 21:00.β) Νά-
ουσα: Συναυλία με τη Σαββίνα Γιαννάτου και τον Κώστα Γρηγορέα στην κιθάρα. 
Θέατρο Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:30 γ)Λεύκες: Θεατρική παιδική παράσταση 
«Η Χιονάτη και οι 7 υπέροχοι μουσικοί» με τον Κ. Γρηγοριάδη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 
21:00. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8: α) Λεύκες: Συναυλία με τον Παναγιώτη Μάργαρη και την 
Ανδριάννα Λυκουρέση. Θέατρο Λευκών.  Ώρα 21:00. β) Μάρμαρα: Μουσική εκδήλω-
ση «Με τσαμπούνες και τουμπάκια». Πλ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8: α) Κώστος: Εκδήλωση με «ζωντανή» μουσική. Ώρα 21:00. β) 
Λεύκες: Μουσική εκδήλωση με ρεμπέτικα τραγούδια. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. 
γ) Παροικιά: 6ο μικτό τουρνουά beach volley. Έως 13/8.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8: α) Λεύκες: Ποιητική βραδιά με τους Γιώτα Αργυροπούλου – 
Τάσο Γαλάτη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Μάρμαρα: Μουσική βραδιά στο προ-
αύλιο του γυμνασίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ14/8: Νάουσα: Έναρξη έκθεσης κολλάζ με υφάσματα σε καμβά, «A 
View to a Dream» του Αθ. Κολλίντζα. Χώρος τέχνης  «Άγ. Αθανάσιος», έως 31/8.

ΤΡΙΤΗ 15/8: Παροικιά: Λαμπρός εορτασμός Ι. Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 
Λιτάνευση Ιερής Εικόνας. Εορταστικές εκδηλώσεις - Ρίψη βεγγαλικών - Μουσική 
βραδιά - Παραδοσιακοί χοροί από το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πά-
ρου».

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8: α) Νάουσα: Συναυλία «Οι μούσες του Τσιτσάνη» με τη Φωτεινή 
Βελεσιώτου και την Ανατολή Μαργιόλα. Θέατρο Πάρκο Δήμου Πάρου. Ώρα 21:00. 

β) Λεύκες: Θέατρο σκιών «Σκιές και γέλια», θίασος Μαρίνας Ζώη. Θέατρο Λευκών. 
Ώρα 21:30.

ΠΕΜΠΤΗ 17/8: Παροικιά: Συναυλία «Μανώλης Χιώτης…από το ρεμπέτικο στο 
swing» με τη μουσική ομάδα «Rigas en Sample» που αποτελείται από Παριανούς 

Μουσικούς. Ώρα 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/8: Μάρμαρα: Νησιώτικη μουσική βραδιά στην παραλία του 

Μώλου. Ώρα 21:30.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/8: α) Νάουσα: Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα. Πάρκο Δήμου Πά-

ρου. Ώρα 21:00. β) Λεύκες: Πανηγύρι του καράβολα. Παραπλεύρως του κοινοτικού 
μεγάρου. Ώρα 21:30. γ) Παροικιά: 5ος διάπλους Παροικίας «Δ. Γκίκας». δ) Παροικιά: 
Εκδήλωση λήξης σεμιναρίων μαρμαρογλυπτικής στο εργαστήριο του Νικόλαου Πε-
ραντινού στην Αγία Άννα, αφιερωμένη στη μνήμη του γλύπτη Κώστα Γεωργίου - Έκ-
θεση έργων. Ώρα 20:30. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/8: α) Νάουσα: Έναρξη εκδηλώσεων για τα εννιάμερα της Πα-
ναγίας: - Πώληση παραδοσιακών προϊόντων από το σύλλογο γυναικών Νάουσας 
στην πλατεία, έως 22/8. β) Κώστος: Εκδηλώσεις προς τιμήν του μέγα ευεργέτη της 
Πάρου Φραγκίσκου Βελέντζα. γ) Παροικιά: Μουσική βραδιά στην πλ. Ταξιάρχη. Ώρα 
21:00. δ) Παροικιά: Έναρξη έκθεσης σύγχρονου εικαστικού κοσμήματος με βότσαλα 
του Σπύρου Μυκονιάτη. Δημοτικός χώρος τεχνών, Παλαιά Αγορά, έως 26/8. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/8: α) Νάουσα: 6ο φιλανθρωπικό παζάρι «Ανακυκλώνουμε Βοη-
θάμε». Έως 23/8. β) Νάουσα: Μουσική - πρόζα «Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, 
αγέλαστα» με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Θέατρο 
Πάρκου Δήμου Πάρου. Ώρα 21:30. 

ΤΡΙΤΗ 22/8: α) Νάουσα: Πρωινή περιπατητική ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία. 
β) Λεύκες: Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στον αρχαιολόγο Διαμαντή Τριαντάφυλλο. 
Ώρα 21:00. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8: Νάουσα: Εορτασμός εννιάμερων της Παναγίας. Κουρσάρικη 
βραδιά - αναπαράσταση δρώμενων, παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων. Ώρα 
21:00.

ΠΕΜΠΤΗ 24/8: Λεύκες: Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών του Αρ-
γύρη Αθανασίου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/8: α) Μάρπησσα: Έναρξη τριήμερου βιωματικού – πολιτιστικού 
Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», έως 27/8. β)  Λεύκες: Παρουσίαση  βιβλίου 
«Πάρος - το λιμάνι των Αρκάδων» του Αντώνη Αρκά. Θέατρο Λευκών. Ακολουθεί 
μουσικό μέρος με τους: Νένα Βενετσάνου και Νότη Μαυρουδή. Ώρα 21:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/8: α )Μάρπησσα: 2η ημέρα του τριήμερου βιωματικού – πολιτι-
στικού Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα». β) Λεύκες: Συναυλία με την Ε. Κα-
νελλοπούλου και τον Α. Θεοχάρη. Θέατρο Λευκών. Τα έσοδα θα διατεθούν στον 
σύλλογο προστασίας ζώων «PAWS». Ώρα 21:00. γ) Παροικιά: 7ο τουρνουά beach 
volley κάτω των 18. δ) Παροικιά: 21ο εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης «Γεώρ-
γιος Π. Μπίσμπας».

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8: α) Μάρπησσα: 3η μέρα του τριήμερου βιωματικού – πολιτιστι-
κού Φεστιβάλ «Διαδρομές στην Μάρπησσα». β)Νάουσα: Πανηγύρι Αγ. Φανουρίου, 
Αμπελάς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8: α) Νάουσα: Πανηγύρι Αϊ Γιάννη Δέτη. Πάρκο Δήμου Πάρου. β) 
Παροικιά: Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής – φωτογραφίας  των: Άννα Θεοδωράκη, Gi-
otis και Carlos Lorenzo Beretta. Δημοτικός χώρος τεχνών Παλαιά Αγορά, έως 3/9. 

ΤΡΙΤΗ 29/8: Παροικιά: Πανελλήνιο κύπελλο ιστιοσανίδας FUN. Έως 2/9

Σεπτέμβριος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9:α) Νάουσα: Paros Run For All – Αγώνες δρόμου, έως 3/9. β) 

Νάουσα: Έναρξη έκθεσης καλλιτεχνικής κεραμικής της Σαβίνας Βασιλειάδη. Χώρος 
τέχνης  «Άγιος Αθανάσιος», έως 10/9.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9: Παροικιά: 1ο μουσικοχορευτικό σταυροδρόμι. Πλατεία «Μαντώ 
Μαυρογένους». Ώρα 20:30.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/9: Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στους χο-
ρούς και στα έθιμα της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας - Μουσικοχορευτικό 
συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΤΡΙΤΗ 5/9: Παροικιά: Έναρξη εικαστικής έκθεσης «Triptych» των: Άρτεμις Παπα-
δήμα, Justyna Borucka, Θανάση Γιωτάκη. Δημοτικός χώρος τεχνών, Παλαιά Αγορά, 
έως 20/9.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9: Πίσω Λιβάδι: Νησιώτικη βραδιά στην πανσέληνο. Ώρα 21:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/9: α) Άσπρο Χωριό: 13η Μικρασιατική συνάντηση Πάρου. Μικρα-

σιάτικα τραγούδια και χοροί - Μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» – 
Σύλλογος Μικρασιατών. Προαύλιο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Έως 10/9. Ώρα 20:00.β) 
Νάουσα: Χορευτική παράσταση «Στον Κύκλο του Χορού». Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 
20:30.

ΠΕΜΠΤΗ 14/9: Αγκαιριά: Πανηγύρι Υψώσεως Τιμίου Σταυρού. Χορευτική παρά-
σταση στην παραλία της Αλυκής. Ώρα 20:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/9: Νάουσα: 8ο τρίαθλο – Mini Park Aquathlon. Πάρκο Δήμου Πά-
ρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9: Παροικιά: Παράσταση χορευτικών συγκροτημάτων. Πλ. «Μα-
ντώ Μαυρογένους». Ώρα 20:00. Έως 24/9.

Σημειώνουμε ότι, για λόγους οικονομίας χώρου δεν αναγράφονται στο παραπάνω 
πρόγραμμα τα ονόματα των φορέων που πραγματοποιούν τις εκδηλώσεις. Όλες οι 
εκδηλώσεις των πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και φορέων πραγματοποιού-
νται με την υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ. 

Τέλος, η ΚΔΕΠΑΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.
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Μνημόνιο και 
στρατηγική 
της ΝΔ

Από τον Απρίλιο του 2010 
και την ανακοίνωση του πρώ-
του Μνημονίου, ο πολιτικός 
χρόνος στην Ελλάδα άρχισε 
να μετρά με πολλαπλάσια τα-
χύτητα, επιφέροντας στα πολι-
τικά κόμματα ραγδαία φθορά 
και βλάβες δυσχερώς επανορ-
θώσιμες.

Τον Μάιο του 2012 το ΠΑ-
ΣΟΚ συντρίβεται στο 13,18%. Τον Ιανουάριο του 
2015 οι πρόωρες εκλογές του Αντ. Σαμαρά, που δεν 
κατάφερε να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δί-
νουν στον ΣΥΡΙΖΑ ποσοστό 36,34% και 149 έδρες, 
ενώ σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ κλυδωνίζεται από δημοσκοπικά 
χαμηλά ποσοστιαία ευρήματα με ταυτόχρονή άνοδο 
της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Μολονότι ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται να κλείνει την δι-
απραγμάτευση με το βλέμμα στο 2019, η κοινωνική 
δυσαρέσκεια των συνεχόμενων μνημονιακών μέτρων 
είναι προφανές ότι θα ψαλιδίσει τον χρόνο ζωής της 
σημερινής κυβέρνησης. Στο χρονικό σημείο αυτό ο 
Κυρ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του ένα καλοκαίρι δι-
άρκειας τεσσάρων περίπου μηνών στο οποίο ο ελλη-
νικός λαός έχει δώσει όλο το βάρος στον τουρισμό 
και στις οικονομικές ανάσες του εισαγόμενου εισοδή-
ματος με αποτέλεσμα να αδιαφορεί για τις πολιτικές 
εξελίξεις. Αυτός ο χρόνος μπορεί να δείχνει πολιτικά 
αδιάφορος αλλά είναι κομματικά πολύτιμος για τη ΝΔ 
που μπορεί και πρέπει να υποστεί ηλεκτροσόκ, ώστε 
να ξαφνιάσει ευχάριστα το απογοητευμένο και αδιά-
φορο εκλογικό σώμα.

Τρεις είναι οι άξονες που πρέπει να κινηθεί η ΝΔ 
αν θέλει να εκμεταλλευτεί την τελευταία ευκαιρία που 
της δίνεται για τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης με 
το μπόνους των 50 εδρών:

1. Χάραξη εθνικής στρατηγικής που να συμπεριλαμ-
βάνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις για την απεμπλοκή 
από την επιτροπεία

2. Ευρείες, ειλικρινείς και τίμιες κοινωνικές συμμα-
χίες και

3. Ριζική στελεχιακή ανανέωση.

Αναφορικά με τον πρώτο πυλώνα στρατηγικής, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει τον απαραίτητο χρόνο να χα-
ράξει μία εθνική στρατηγική εθνικής ανάταξης η οποία 
θα αποκαταστήσει την πληγωμένη εικόνα της χώρας 
στο εξωτερικό και θα ενισχύσει την παρουσία της στα 
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Στον νέο αυτό προσανα-
τολισμό ο Ελληνικός λαός θέλει να δει έναν ηγέτη ο 
οποίος θα προσκαλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις του 
τόπου, απαλλαγμένες από κομματικές αγκυλώσεις, σε 
μία ενιαία εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης στη βάση 
της ακηδεμόνευτης εθνικής κυριαρχίας.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της χώρας ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης πρέπει να κατέβει στο πεζοδρόμιο και 
να μιλήσει όπως ποτέ ξανά άλλος πολιτικός αρχηγός 
στις κοινωνικές ομάδες της επικράτειας, ειλικρινά και 
τίμια, ζητώντας τους ανιδιοτελή στήριξη για την ευό-
δωση της Εθνικής Στρατηγικής. Ο πρόεδρος της ΝΔ 
δεν πρέπει να συνδιαλλαγεί συντεχνιακά, αλλά να δι-
απραγματευτεί κοινωνικά με τον αγρότη, τον φοιτητή, 
τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, για να ανοίξουν 
μαζί το δρόμο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος 
που θα ευνοεί την πρόοδο την ευημερία και την ανά-
πτυξη, μέσα από ισχυρές κοινωνικές δομές.

Τέλος, η ΝΔ πρέπει να βγει στην τελική ευθεία πριν 
την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με νέα στελέχη, 
μορφωτικά αναβαθμισμένα, ηλικιακά ανανεωμένα και 
πολιτικά άφθαρτα. Όλες οι λογικές του παρελθόντος 
δοκιμάσθηκαν και απέτυχαν και αυτό αναγκάζει τον 
κάθε αρχηγό κόμματος που θέλει να βγει κερδισμένος, 
και ενισχυμένος σε μία εκλογική αναμέτρηση, να κάνει 
την διαφορά και να εκπλήξει ευχάριστα τον εκλογέα 
που ήδη δημοσκοπικά γυρίζει την πλάτη στις εκλογές.

Κοιτώντας το πολιτικό του ρολόι, ο Κυρ. Μητσοτά-
κης έχει λίγο χρόνο. Με το καλοκαίρι πολιτικά χαμένο, 
αλλά κομματικά επαρκές, ο πρόεδρος της ΝΔ πρέπει 
να εμφανισθεί το φθινόπωρο με μία νέα σύγχρονη 
κομματική λογική που θα δείχνει το δρόμο της ανανέ-
ωσης και των ευρέων κοινωνικών συμμαχιών, έτοιμος 
να κυβερνήσει.

Για να είναι αυτή η ανανεωμένη εμφάνιση, όμως, και 
αποτελεσματική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί 
να είναι μόνος: θα πλαισιώνεται από νέους ανθρώ-
πους, άγνωστους πολιτικά αλλά γνωστούς στις κοι-
νωνίες τους, έτοιμους αξιοποιήσουν ομαδικά και όχι 
μεμονωμένα την τελευταία ευκαιρία αυτής της χώρας 
να γίνει σύγχρονο κράτος, δίκαιο και ασφαλές, απαλ-
λαγμένο από μνημόνια και επιτροπείες. 

 
Κων/νος Δοκιμάκης

Δικηγόρος Σύρου
Μέλος της ΝΔ
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«Το αμίλητο 
νερό»

«Όπου και να πατεί το πόδι σας, φωνάζω, ανοίξ-
τε, αδελφοί, μια βρύση ανοίξτε, τη δική σας βρύση 
του Μαυρογένη!» μας λέει ο Οδυσσέας Ελύτης, για 
τις τρεις βρύσες του Νικολάου Μαυρογένη που έφτια-
ξε στους κεντρικούς δρόμους της Παροικιάς για την 
υδροδότηση της το 1777. 

Στη συνέχεια, ήρθε ο Τζανής Καμπάνης, φέρνοντας 
το νερό από το κτήμα του στο Ασκληπιείο, μέχρι την 
πλατεία της Ζωοδόχου Πηγής, όπου υπήρχε μαρμάρι-
νη βρύση.

Υπήρχαν και άλλες βρύσες σε διάφορα σημεία της 
πόλης όπως: στην Πάνω Πόρτα του Κάστρου, στον Αϊ 
Γιάννη, στο βόλτο της Λέστου, στο Μπουνταράκι, στο 
κτηνιατρείο, και αλλού, καθώς και αρκετά πηγάδια σε 
κάθε γειτονιά για τη λάτρα του σπιτιού, (το πιο γνω-
στό κι ως τοπωνύμιο, το «καινούργιο πηγάδι»), πάντα 
σε σταυροδρόμι, γιατί πίστευαν σύμφωνα με το έθιμο, 
ότι από εκεί περνούν οι Νεράιδες που θα μάγευαν το 
νερό.

Σε αυτά τα σημεία, τα τρίστρατα άναβαν τις φωτιές 
του Αϊ Γιάννη, παλιό έθιμο, αυτό της μεταφοράς του 
αμίλητου νερού για τον Κλήδονα, γιορτή των αρχαί-
ων προγόνων μας που έχει τις ρίζες της στα Διονύσια, 
με τις κοπελιές να περιμένουν τις «Τύχες» τους! Έθι-
μο παλιό που σημάδεψε πολλές γενιές, το συναντάμε 
αραιά και σήμερα να αναβιώνει! «Ανάβουνε φωτιές 
στις γειτονιές του Αι Γιάννη απ’ όσα ξέρεις και μου λες 
Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που ’χουν πεθά-
νει…». (Μάνος Ελευθερίου) Πραγματικά έχουν πεθά-
νει, πραγματικά έχουμε πιει «το αμίλητο νερό»! Να μου 
πεις τι θέλεις; Να κουβαλάμε το νερό με τη στάμνα 
ή να συναντιόμαστε στη βρύση για κουτσομπολιό και 
για κανένα προξενιό; Ε, όχι, τώρα έχουμε εκσυγχρονι-
στεί και στο «facebook» παραδοθεί! Θα μπορούσαμε 
να κρατήσουμε τις αναμνήσεις αυτές, διατηρώντας τις 
καθαρές, ευπρεπισμένες, ζωντανές σαν σημείο ανα-
φοράς και συνάντησης και όχι διακοσμημένες «τουρι-
στικά». Αλλά γενικά, με την αφορμή αυτή, συμβαίνουν 
πράγματα τρελά και κανένας δεν μιλάει.

Γιατί αρκετοί, μα όχι εμείς, μεταφέρουν το «αμίλητο 
νερό» κρατώντας απόλυτη σιγή, έναντι οποιωνδήποτε 
προσβολών, προκλήσεων, παρανομιών ή και εκφοβι-
σμών, που θα υποστούμε σαν άνθρωποι και σαν τόπος 
γενικότερα. Εξ αυτού προέρχεται και η έκφραση «τα’ 
ακούω στον Κλήδονα» που σημαίνει δε δίνω σημασία 
ούτε απαντώ για κάτι ή γιατί δεν μιλάς «το αμίλητο 
νερό» έχεις πιει;». Εμείς που τα ζήσαμε, θα προσπαθή-
σουμε  να τα μεταφέρουμε όσο πιο πιστά μπορούμε 
στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.

 Χριστόδουλος Μαούνης

Συνεργασία 
νηπιαγωγείων 
στο πρόγραμ-
μα eTwinning 

 Το 4ο νηπιαγωγείο Παροικιάς συνεργάστηκε φέτος 
στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning: painting 
feelings με πέντε νηπιαγωγεία από την Ελλάδα και 
με δύο σχολεία του εξωτερικού (4ο νηπιαγωγείο Αρ-
τέμιδας, νηπιαγωγείο Άνω Μεράς Φολεγάνδρου, νη-
πιαγωγείο Γαρδικίου Θεσπρωτίας, 3ο νηπιαγωγείο 
Κιλκίς, 1ο νηπιαγωγείο Ορεστιάδας,  Kedainiai special 
school of Lithuania και Gradinita Nr 13 Step by step 
- Targoviste Romania ). 

 Στόχοι του προγράμματος, ήταν να γίνουν ικανά τα 
παιδιά να αναγνωρίζουν και  να διαχειρίζονται τα συ-
ναισθήματά τους, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθη-
σή τους, να ελέγχουν την παρορμητικότατά τους και 
να εφαρμόζουν τεχνικές χαλάρωσης . 

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της 

Ευρώπης. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπι-
κό που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Ευρωπαϊ-
κές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, 
να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται 
και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν 
μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης 
της Ευρώπης. 

Τα παιδιά του 4ου νηπιαγωγείου Παροικιάς συνερ-
γάστηκαν με τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα δημιουργώντας εικαστικές συνθέσεις, συ-
νεργατικές ιστορίες, αφίσες, τραγούδια και παιχνίδια 
καθώς επίσης επικοινώνησαν μαζί τους μέσω video 
conference και χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες. 
Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η νηπιαγωγός, Δή-
μητρα Παπασωτήρη.



www.fonitisparou.gr

Χορευτική  
παράσταση

Με τη χορευτική παράσταση «Παπούτσια μη λυπά-
στε» που πραγματοποίησε την Κυριακή 11/6/17 στο 
προαύλιο του Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου Νάου-
σας, ολοκληρώθηκε η περίοδος 2016-2017 για τον 
Χορευτικό Όμιλο Νάουσας.

Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση με την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου και συμμετείχαν όλα τα χορευ-
τικά τμήματα του Ομίλου, παρουσιάζοντας χορούς από 
την Πάρο, τη Νάξο, την Τήλο, την Κω και τη Θράκη.

Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι χοροδιδάσκαλοι του 
ομίλου Μιχάλης Κυπριανού, Θάνος Σαμπάνης, Μαρου-
σώ Κονταράτου και Σταματίνα Τσουνάκη. Τους χορευ-
τές συνόδεψαν οι μουσικοί: Παναγιώτης Κοτσώνης 
(βιολί), Λευτέρης Φραγκιαδάκης (λαούτο), Κώστας 
Σωτηρόπουλος (κρουστά), ενώ τα τραγούδια ερμή-
νευσαν οι Αγγελική Σκιαδά και Ελισάβετ Πατρίκη. Τον 
ήχο φρόντισαν οι Βασιλική Μπιζά και Μιχάλης Τσου-
νάκης. Το ποικίλο πρόγραμμα και το κέφι κι η ζωντά-
νια των χορευτών ενθουσίασαν τους θεατές, ντόπιους 
αλλά και πολλούς επισκέπτες του νησιού μας.

Το ΔΣ του συλλόγου συγχαίρει και ευχαριστεί όλους 
τους συντελεστές της εκδήλωσης για το άρτιο αποτέ-
λεσμα, καθώς και τον κόσμο που τον τίμησε και αυτή 
τη φορά με την παρουσία του. Επίσης, ευχαριστεί θερ-
μά την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον έπαρχο Πάρου 
Κώστα Μπιζά ,για τη συνδιοργάνωση της παράστα-
σης, καθώς και τον δήμο Πάρου, τη ΚΔΕΠΑΠ και το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Νάουσας. Επίσης τους χορηγούς, τα μέλη και φί-
λους του για την πολύτιμη συμβολή τους.
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Εκδηλώσεις 
στον Κώστο

Ο δήμαρχος Πάρου, 
Μ. Κωβαίος, η πρόεδρος 
και το τοπικό Συμβούλιο 
του Κώστου, ο πρόεδρος 
και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Μ.Ε.Α.Σ Κώστου, μας 
προσκαλούν στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν 

στον Κώστο για τον εορτασμό του Αγίου Αθανασίου 
του Πάριου, στις 24 και 25 Ιουνίου  2017.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
 Σάββατο 24/6 
Ώρα 20:00 Μέγας Αρχιερατικός εσπερινός με αρ-

τοκλασία
Κυριακή 25/6
Ώρα 07:15 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουρ-

γία
Ώρα 10:00 Λιτάνευση της Ιεράς εικόνας και του 

Τιμίου λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, με 
τη συνοδεία από τη φιλαρμονική του δήμου Πάρου          

Ώρα 21:00 Παραδοσιακοί χοροί από το κέντρο τέ-
χνης και πολιτισμού: «Τεχνηντάρι».

Νεανικές  
Συντροφιές

Με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον για τη νεολαία μας, 
στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
λειτουργεί κατηχητικό σχολείο (Νεανικές Συντροφιές), 
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με παράλληλες 
δραστηριότητες, όπως δανειστική βιβλιοθήκη, χορω-
δία, ψυχαγωγικά παιχνίδια, θεατρική ομάδα, προβολή 
ταινιών, θρησκευτικές και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Εδώ και ένα χρόνο επίσης, λειτουργεί και δωρεάν 
τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, αποκλειστι-
κά για τα παιδιά των Νεανικών Συντροφιών, χάρη στη 
δωρεάν προσφορά του δασκάλου, Γιώργου Σταθό-
πουλου. Στις πολλές και όμορφες δράσεις του, συ-
μπεριλαμβάνεται και η φιλοξενία 25 παιδιών από την 
«Κιβωτό του Κόσμου» το καλοκαίρι του 2016. Κάτι 
ανάλογο διοργανώσουν και το φετινό καλοκαίρι, με τη 
φιλοξενία ακόμα περισσότερων παιδιών, συγκεκριμέ-
να 40 στον αριθμό, κατά την περίοδο 19 έως και 27 
Ιουνίου. Έτσι, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στις 8 το βρά-
δυ, στο προαύλιο της Εκατονταπυλιανής, θα πραγμα-
τοποιηθεί η γιορτή λήξης των Νεανικών Συντροφιών 
στην οποία θα συμμετέχει και η χορωδία της Κιβωτού 
του Κόσμου.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε τη συνεχή αύξηση των 
παιδιών στις δραστηριότητες, ενώ κατά τη διάρκεια 
της φετινής χρονιάς, καθώς συμμετείχαν στο κατηχη-
τικό σχολείο 78 παιδιά στο κατώτερο τμήμα, ενώ στο 
ανώτερο 28 παιδιά.

Τα μαθήματα και όλες οι δραστηριότητες, γίνονται 
με τη φροντίδα των εφημερίων του Ιερού Προσκυνή-
ματος, π. Στυλιανού Μπιζά και π. Χρήστου Πετρόπου-
λου, με τη συμπαράσταση και πολύτιμη βοήθεια των 
ακούραστων εθελοντριών μητέρων των παιδιών .

Όλα βέβαια οφείλονται στην ευλογία και αγάπη του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλινίκου και 
στην αμέριστη στήριξη όλων των μελών της Δ.Ε. του 
Ιερού Προσκυνήματος.

Πρόληψη  
πυρκαγιών

Την Παρασκευή 16/6/2017 στην έδρα του δήμου 
Πάρου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργα-
νο Πολιτικής Προστασίας νήσου Πάρου, με θέμα την 
«πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κιν-
δύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών».

 Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο δήμαρχος Πάρου, 
Μάρκος Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπι-
ζάς, ο προϊστάμενος διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας Περ. Ν. Αιγαίου, Θανάσης Δρόσος, ο πρόεδρος 
της Δ.Κ. Νάουσας και εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης Πάρου, Γεώργιος Μπαρμπαρή-
γος, η πρόεδρος της Τ.Κ. Κώστου, Ειρήνη Ρούσσου, 
ο διοικητής του Α.Τ. Πάρου, Ιωάννης Αντωνόπουλος, 
ο υπολιμενάρχης Πάρου, Θεόδωρος Πορτοκάλης, ο 
πυραγός του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου, Κων/
νος Γαβαλάς, ο διευθυντής της ΔΕΥΑΠ, Νίκος Καραμα-
νές, ο προϊστάμενος της διεύθυνησης πολεοδομικού 
σχεδιασμού, υπηρεσίας δόμησης και περιβάλλοντος 
δήμου Πάρου. Γιάννης Ραγκούσης, η προϊσταμένη του 
τμήματος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας 
του δήμου Πάρου, Κατερίνα Κάγκανη, ο υπεύθυνος 
πολιτικής προστασίας δήμου Πάρου, Μανώλης Κα-
βάλης, ο υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας Πά-
ρου, Θεοχάρης Σιδηρόπουλος, ο πρόεδρος της Ε.Α.Σ. 
Πάρου, Νίκος Τσιγώνιας, ο πρόεδρος του κυνηγετικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, Κων/νος Μπάλιος και το 
μέλος του μελισσοκομικού συλλόγου Πάρου, Άγγελος 
Πιτσικάλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιή-
θηκε συζήτηση σχετικά με τις  εργασίες πρόληψης δα-
σικών πυρκαγιών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως  
καθαρισμός αλσύλλιων, ενημέρωση πολιτών, παύση 
καύσης και εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά, κλπ, καθώς και με τις ανάγκες υλικών και 
υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAKOIΝΩΣΗΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-

ΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) που εδρεύει στην Παροικία 
Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών , των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας 
(ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ει-
δικότερα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία

  
1. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1 ΔΕ
2. ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί  1 ΔΕ

Κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία    
1.  ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2  ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρ.- Απο. 2 ΥΕ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζε-

ται η  26η Ιουνίου 2017 και ημερομηνία λήξης υποβο-
λής των αιτήσεων η  5η  Ιουλίου 2017.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να 
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αί-
τησή τους, που χορηγείται από την Υπηρεσία μας, ή 
από το δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλουν και 
δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία όπως αναφέρο-
νται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017. Η ανακοίνωση εί-
ναι αναρτημένη στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και τα 
γραφεία του Δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφο-
ρίες από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π.                 (τηλ. 
22840-25300). Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα 
υποβάλλονται στην:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  84400 ΠΑΡΟΣ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως 

ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υπο-
ψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τι-
µές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 
τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, µία 
µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ και µία 
µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 3 Υ/∆. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
µπάνιο, τζάκι και αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση. Βρίσκονται 100 µέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
(15 δωµάτια), µε σπίτι από κάτω, 
ενοικιασµένο µε απόδοση 20.000 
ευρώ ετησίως. Τηλ. 6937 698 522, 
22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε ενοικίαση, καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών 
από και προς λιµάνι και αεροδρόµιο, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών 
µε ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 
6942 798 728 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
κατοικία, επιφάνειας 40 τ.µ., 
αποτελούµενη από 1 Υ/∆, σαλόνι 
- κουζίνα, µπάνιο. Βρίσκεται 100 µέ-
τρα από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ενοικίαση 
µε 2 ή 3 Υ/∆, 90 τ.µ. και πάνω, στην 
περιοχή από ∆ρυό, Μάρπησσα, 
Μάρµαρα, Πρόδροµο έως και 
Υστέρνι. ∆υνατότητα µακροχρόνιας 
ενοικίασης, άνω των 3 ετών. Τηλ. 
6978 643 546, 22840 44043

ΣΠΙΤΙ για µακροχρόνια ενοικίαση 
ζητείται στη ∆υτική Πάρο, κοντά 
στην Παροικιά. 3 Υ/∆, 2 µπάνια, 
βεράντες και θέρµανση. ∆υνατότητα 
εξαµηνιαίας προπληρωµής. Τηλ. 
6936 069 340

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική α-
πασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-
τείται για γραµµατειακή υποστήριξη 
µε µερική απασχόληση σε υπηρεσία 
στην Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, 

άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
kmparos@epapsy.gr, fax: 22840 
22011.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπειρία 
και γνώσεις ξένων γλωσσών & ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στην Παροικιά. Τηλ. 6986 941 220

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για εργασία σε 
ξενοδοχείο στην Παροικιά ζητείται 
για τις θέσεις: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α, ερ-
γασία 8 ώρες, απαραίτητα αγγλικά, 
επιθυµητή δεύτερη ξένη γλώσσα 
και προϋπηρεσία και ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, 
επιθυµητή προϋπηρεσία. Τηλ. 6947 
023 004

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, -ΕΣ και ΑΤΟΜΟ 
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ (τηγάνια, βοηθός 
κουζίνας), κατά προτίµηση Έλληνες 
ζητούνται από εστιατόριο στην Αλυ-
κή της Πάρου. Τηλ. 6993 470 488

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για ξενοδο-
χείο 5* πλησίον Παροικίας. Ιδανικές 
συνθήκες εργασίας σε φιλικό πε-
ριβάλλον. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6932 239 048

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ νέος, εµφανίσιµος 
ζητείται για εργασία σε κεντρικό 
καφέ – εστιατόριο στην Παροικιά. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ. 6932 
334 848

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ζητούνται από την ταβέρ-
να Λιβαδάκι στην Αγία Ειρήνη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6951 572 004

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται έως 40 ετών 
στην Παροικία για 8ωρη πρωινή 
απασχόληση, µέχρι 15 Σεπτεµβρίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981 308 
253

ΠΩΛΗΤΗΣ Η΄ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
άνω των 30 ετών, από τουριστικό 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας. Τηλ. 6945 
259 620, 22840 25086

ΝΕΑΡΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 
µε δίπλωµα µηχανής, για εργασία 
σε ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 22840 27207, 6986 
941 220

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ – Α ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ 
ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ζητούνται από 
καφέ – µπαρ στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 658 234, 22840 
42920

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται, 
έµπειρος και µε γνώσεις αγγλικών, 
κατά προτίµηση Παριανός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 91235, 6946 
630 596

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ για φύλαξη ηλικι-
ωµένης, (χωρίς σοβαρά προβλήµατα 
υγείας), ζητείται. Τηλ. 6932 101 145, 
6932 447 962

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 
ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών, από 
ξενοδοχείο στην Παροικιά. Πληρο-
φορίες στο τηλ. 6948 511 309

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στην 
περιοχή Γλυφά Πάρου, έως τέλος 
Σεπτέµβριου, για µερική και ολική 
απασχόληση. Παρέχονται υψηλές 
αποδοχές,  ασφάλιση και bonus 
αποδοτικότητας. Για πληροφορίες 
τηλ. 695 1951919, 22840 22510.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για Bar - 
Restaurant στην Χρυσή Ακτή, στις 
θέσεις Μπουφετζής, Βοηθός Μάγει-
ρα, Λάντζα. Προϋπηρεσία και χαρτιά 
απαραίτητα. Τηλ. επικοινωνίας: 6981 
367 600

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Βarbaras στην Νάουσα.
Μισθός 900€ και ένσηµα. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 52440

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρ-
τισµένο ζητείται για την θέση του 
servis σε πρωινό και εστιατόριο 
ξενοδοχείου πλησίον της Νάουσας. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ. 
6937 107 870

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΝΕΟΣ, ευγενικός 
µε εµπειρία και γνώσεις αγγλικών 
ζητείται από εστιατόριο στο ∆ρυό 
της Πάρου και ΛΑΝΤΖΕΡΑ για την 
κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
255 8231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ζητού-
νται από εστιατόριο – beach bar στη 
Χρυσή Ακτή, όλων των ειδικοτήτων,: 
για κουζίνα, λάντζα, µπουφέ, µπαρ, 
σερβιτόρες και βοηθοί. Τηλ. 6972 
576 217, 6972 488 423. 

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ µε 
δίπλωµα αυτοκινήτου ζητούνται από 
εταιρεία διανοµής τροφίµων. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 845 586, 6947 
188 186

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ µε δίπλωµα οδήγησης 
ζητείται, από εταιρεία ενοικίασης 
αυτοκινήτων στην Παροικιά. EMAIL 

επικοινωνίας: info@paroscarrental.
com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από 
ξενοδοχείο στα Λιβάδια Παροικιάς, 
µε εµπειρία και χαρτιά, (άδεια 
παραµονής και εργασίας). Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945 069 970

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και ΑΤΟΜΟ για κουζίνα 
(βοηθός) ζητούνται για εργασία σε 
Beach Bar στην Πάρο. (εργασία µόνο 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας). Τηλ. 
6971 826 374

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και  ΚΟΠΕΛΑ για 
snack bar ζητούνται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6975 770 203

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από εστιατό-
ριο στο ∆ρυό, µε εµπειρία, γνώσεις 
αγγλικών και ελληνικών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6993 313 964

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Απαραίτητα: Πτυχίο τουριστικής 
σχολής, προϋπηρεσία 2 ετών, άριστη 
γνώση αγγλικών (επιπλέον γλώσσα 
θα εκτιµηθεί), άριστη γνώση Η/Υ και 
ξενοδοχειακών προγραµµάτων, ευ-
χάριστη και φιλική προσωπικότητα, 
οργανωτικότητα, συνεργασία. Παρέ-
χονται άριστες συνθήκες εργασίας, 
ανταγωνιστικές απολαβές, εποχιακή 
απασχόληση. Τηλ. 6987 088 428

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδο-
χείο στην Παροικιά. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία, υπευθυνότητα, ευ-
γένεια, επαγγελµατισµός, πνεύµα 
συνεργασίας, κατά προτίµηση 
κάτοικος Πάρου. Άµεση πρόσληψη, 
ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
εργασιακό περιβάλλον, εποχιακή 
απασχόληση. Τηλ. 6987 088 428

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εµπορικό 
κατάστηµα στη Παροικιά. Ηλικίας 
22 - 35 ετών. Αποστολή βιογραφι-
κών info@whiteinparos.com Τηλ. 
Επικοινωνίας : 6936 857 179

ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο 
αεροδρόµιο της Πάρου ζητούνται για 
πλήρη απασχόληση. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6982 925 141

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ζητούνται για 
εργασία σε ξενοδοχείο. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: manager@
asterasparadise.gr, ηλικίας µέχρι 
35 ετών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22840 53444

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται (καµαριέ-
ρες, υπάλληλος υποδοχής και 
βοηθός κουζίνας) για εργασία στο 
ξενοδοχείο MR & MRS WHITE στην 
Νάουσα Πάρου. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 22840 55207, email: info@
mrandmrswhitehotel.com 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ιδιαίτερα, 
όλων των επιπέδων παραδίδονται 
και τους καλοκαιρινούς µήνες. Πλη-
ροφορίες στο τηλ.  6944 688 586

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ για sost  παγωτό 
& frozen yoghurt πωλείται, 2+1 γεύ-
σεις, µε λίγο χρόνο λειτουργίας, σε 
άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ. 22840 22520, 6976 065 689

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ HILUX 
TOYOTA 4X4 χρώµατος βυσσινί 
πωλείται, σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6936 581 914

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Karagiannis Demetrios Panagiotis του Ιωάννη και της ∆ήµητρας το γένος 
Καραγιάννη, που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά και κατοικεί στο Μόντρεαλ του 
Καναδά και η Millette Caroline του Guy και της Lise το γένος Parent, που γεννήθηκε 
στο Μόντρεαλ του Καναδά και κατοικεί στο Μόντρεαλ του Καναδά, θα παντρευτούν στις 
18 Αύγουστου 2017 στην Πάρο.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νέοι αγρότες
Δύο νέα Παριανόπουλα, τα αδέλφια, Βασίλης και Δημή-

τρης Αλιπράντης, δε διάλεξαν τον πιο βατό δρόμο της ενα-
σχόλησης με τα τουριστικά επαγγέλματα στην Πάρο, αλλά 
προτίμησαν το «άπλωμα» της οικογενειακής επιχείρησης και 
πιο συγκεκριμένα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής κηπευ-
τικών προϊόντων.

Τα αδέλφια Αλιπράντη, στα 23 τους χρόνια, δουλεύουν το 
θερμοκήπιό τους από πέρσι τον Σεπτέμβριο, το οποίο ήταν 
ακαλλιέργητο επί μία δεκαετία.

Σ’ ένα χώρο δύο στρεμμάτων φυτεύουν τα περισσότερα 
κηπευτικά είδη, ενώ στον υπόλοιπο χώρο του χωραφιού τους 
(περίπου 7 στρέμματα), καλλιεργούν πορτοκαλιές, ελιές, λε-
μονιές, μανταρινιές κ.α. Η νέα τους «κατάκτηση» είναι η καλλιέργεια αρωματικών 
φυτών, για τα οποία τα δύο αδέλφια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα δύο νέα παιδιά, με σκεπτικό «πρώτα τα ντόπια προϊόντα», δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους για την εργασία που επέλεξαν, ενώ κάνουν σκέψεις για επέκταση με την 
καλλιέργεια των κηπευτικών προϊόντων τους.

Οι φίλοι

Η πρώτη ερώτηση που μας ήρθε στο μυαλό ήταν προς τον Δημήτρη Αλιπράντη, 
για το πώς αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη εργασία.

Ο Δημήτρης μας είπε: «Μας αρέσει η συγκεκριμένη δουλειά και πάντα θέλαμε 
να συνεχίσουμε το επάγγελμα που κάνει η οικογένειά μας. Είμαστε η τρίτη γενιά. 
Ο παππούς μου φύτευε, ο πατέρας μου από μικρός ήταν στο εμπόριο αυτών των 
προϊόντων. Έτσι και εμείς θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω συνδυάζοντας το 
εμπόριο με την παραγωγή. Μας αρέσει η συγκεκριμένη δουλειά».

Όταν τον ρωτήσαμε για το πώς άκουσαν οι φίλοι τους όταν τους ανακοίνωσε την 
επιλογή του, μας είπε, αφού πρώτα χαμογέλασε: «Εντάξει στην αρχή τους φάνη-
κε περίεργο, για να μη πω ότι και κάποιοι, ξέρεις… το «έκραξαν!». Μετά από λίγο 
καιρό όμως άρχισαν να μου ζητούν τα προϊόντα που παράγω, γιατί κατάλαβαν τη 
διαφορά που είχαν».

Σε νέα μας ερώτηση για το ποιος πιστεύει ότι είναι ο λόγος που οι νέοι στην 
Πάρο –οι περισσότεροι- θέλουν να ασχολούνται με τα επαγγέλματα γύρω από τον 
τουρισμό και όχι με τον πρωτογενή τομέα που έχει τόσο μεγάλη παράδοση, μας 
απάντησε: «Ίσως δεν το κάνουν γιατί έχει τρέξιμο. Ξέρουν ότι στη συγκεκριμένη 
δουλειά δεν μπορείς να κοροϊδέψεις».

Το αύριο

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές, οι δύο νέοι αγρότες είπαν ότι για την ώρα 
δεν «τρέχουν» τα χρήματα από πίσω τους, ούτε έχουν τα μεγάλα κέρδη.

Έχουν όμως ένα στόχο, που αυτός είναι η επέκταση των θερμοκηπίων από εδώ 
και πέρα. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε δικά τους χωράφια, είτε σε άλλα 
που θα ενοικιάσουν. Όπως τόνισαν: «Θέλουμε στο μαγαζί μας να έχουμε ντόπια 

προϊόντα. Με τα ντόπια προϊόντα θα «ανεβάσουμε» πιο πολύ το μαγαζί. Ξέρουμε 
τον πρωτογενή τομέα, ξέρουμε τι χρειάζεται. Μας αρέσει. Θα προσπαθήσουμε για 
να γίνουν τα βιολογικά προϊόντα μας τα καλύτερα. Το βλέπουμε άλλωστε και στο 
μαγαζί. Ο κόσμος ζητάει όλο και περισσότερο βιολογικά προϊόντα. Και αυτοί που 
τα ζητούν δεν είναι αναγκαστικά πελάτες που ενδιαφέρονται για χορτοφαγική δι-
ατροφή».

Τέλος και είναι αξιοσημείωτο αυτό, τα δύο Παριανόπουλα δεν έχουν μπει σε κα-
νένα πρόγραμμα νέων αγροτών του ΕΣΠΑ.

Καινοτομία

Οι δύο νέοι αγρότες διοργάνωσαν στις 4 και 5 Ιουνίου 2017 δύο δωρεάν σεμινά-
ρια στο χώρο τους (Bio Shop) για γευσιγνωσία vegan συνταγών με τον green chef, 
Νίκο Γαϊτάνο. 

Στο vegan BBQ παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων η παρασκευή για σουβλάκι σό-
γιας, μπέργκερ με μανιτάρια, καρμπονάρα με καπνιστό τυρί και κρέμα από αβοκάντο, 
Pan Cakes, κλπ.

πρίν μετά
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«Αμαζόνες» 
Αντιπάρου

Χίλιοι τριάκοσοι αθλητές και αθλήτριες από όλη την 
Ελλάδα έδωσαν το παροόν στο 1ο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Cheerleading, που πραγματοποιήθηκε στο κλει-
στό γυμναστήριο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις των κοριτσιών του σω-
ματείου «Πλοηγός» Αντιπάρου, αποτυπώθηκαν και 
στην τελική κατάταξη των ομάδων:

- 4η θέση στο ομαδικό στην κατηγορία Junior B’ ανά-
μεσα σε 9 ομάδες από όλη την Ελλάδα 

- 2η θέση και ασημένιο μετάλλιο στο ντουέτο.
Ο «Πλοηγός» Αντιπάρου σε σχετική ανακοίνωση κα-

τέληξε: «Συγχαρητήρια σε όλες τις μικρές αμαζόνες 
της Αντιπάρου και προπονήτρια τους, Αλκινόη Καλαρ-
γύρου».

Εκλογές στον 
ΑΟΠ

 Ο ΑΟΠ (Αθλητικός Όμιλος Πάρου), καλεί τα μέλη 
του σε τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποι-
ηθεί, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, στην αίθουσα 
του Π.Σ. «Αρχίλοχος» στις 5 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα παρα-
κάτω:

- Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης 
- Απολογισμός Δράσης απερχόμενου Δ.Σ 
- Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 
- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε 

διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή 

εκλογών
- Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΟΠ: «Η Γενική Συ-

νέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστα-
νται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαί-

ωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο 
μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέ-
λευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση 
μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επα-
ναληφθεί την ίδια ημέρα Κυριακή 02/07/2017, στον 
ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μμ.  

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν κα-
ταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 
τη συνδρομή τους. Η συνδρομή για κάθε έτος με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί 
στα 10 ευρώ. 

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
και έχουν από το νόμο και το καταστατικό τα ανά-
λογα προσόντα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία 
του συλλόγου  την σχετική αίτηση υποψηφιότητας, 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώ-
νονται τα προβλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 3, 
4, 5, & 13 του καταστατικού, το αργότερο μέχρι και 
την Παρασκευή 30/6/2017 ή μπορούν να επικοινω-
νήσουν με τη Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Κυριακή Μπιζά 
και την Πρόεδρο του Δ.Σ. Κουτσονικολή Μαρία 6945 
430468.

Στο ψηφοδέλτιο μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος να βά-
λει από 1 έως 11 σταυρούς προτίμησης στους υπο-
ψηφίους για το Δ.Σ. και από 1 έως 3 για την Ελεγκτι-
κή Επιτροπή. Η κάλπη θα παραμείνει ανοικτή έως τις 
21:30 μμ».

Ρεκόρ  
διαδρομής  
από Αμερικάνο 
αθλητή

Με ρεκόρ διαδρομής (35.29) στα 10 χιλιόμετρα, από 
τον Αμερικανό αθλητή Brossy Cosmo (φωτό), ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 
ο 6ος αγώνας δρόμου υγείας Αντιπάρου 24,4 χλμ. που 
συνδιοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Αντί-
παρος Εν Πλω», την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
τον Δήμο Αντιπάρου.

Ταυτόχρονα διεξήχθησαν αγώνας δρόμου 10 χλμ., 
περιπατητική διαδρομή 10 χλμ. και fun race 2χλμ. 
Στους αγώνες 24,4 χλμ και 10 χλμ. Πήραν μέρος 243 
αθλητές!

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου «Αντίπαρος 
Εν Πλω», σημειώνεται: «Ευχαριστούμε θερμά τους 
χορηγούς, τους υποστηρικτές και τους εθελοντές για 
την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία της δι-
οργάνωσης. Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές, ιδι-
αίτερα αυτούς που ήρθαν από το εξωτερικό (Καναδά, 
Αγγλία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Αμερική και Γερ-
μανία) και τους επισκέπτες που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους».

Επίσης, σε μήνυμά του ο πρόεδρος του περιφερει-
ακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, 
Κώστας Μπιζάς, σημειώνει: «Με πολλές συμμετο-
χές, με αγωνιστική διάθεση, με πολλούς εθελοντές, 
με έναν δραστήριο σύλλογο, τον Αντίπαρος εν πλω 
και την στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου & 
του Δήμου Αντιπάρου πραγματοποιήθηκε η παρα-
πάνω σπουδαία για το νησί της Αντιπάρου αθλητική 
διοργάνωση! Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν 
αλλά και σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της δρά-
σης!».

Οι πρώτοι νικητές
24,4 χλμ
Άνδρες
1) ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (Greece) - 1:36:02
2) ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ (Greece) - 1:46:08
3) ROTHE CARSTEN (Germany) - 1:48:46
Γυναίκες
1) ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ (Greece) - 2:06:01
2) ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Greece) - 2:08:23
3) ΣΟΙΛΕΜΕΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Greece) - 2:13:30

10 χλμ.
Άνδρες
1) BROSSY COSMO (USA) - 0:35:39
2) GIFTOS JAMES (USA) - 0:36:18
3) LUNDQUIST MATTIAS (Norway) - 0:37:15
Γυναίκες
1) ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ (Greece) - 0:49:09
2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Greece) - 0:53:26
3) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ OURANIA (Greece) - 0:53:32.

Αθλητικές 
δράσεις ΝΟΠ

 Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα τμήματα ιστιοπλοΐας, 
κολύμβησης και beach volley, του Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου, για τη θερινή περίοδο 2017.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΝΟΠ σημειώνεται:
«Θέλεις να μάθεις να αρματώνεις και να κυβερνάς 

ένα σκάφος optimist, laser, 420, ανοικτής θαλάσσης, 
να απολαμβάνεις τη θάλασσα και να αποκτάς αγω-
νιστικές εμπειρίες με τους φίλους σου; Έλα και συ 
στην παρέα μας…Μπορείς να γίνεις καπετάνιος στο 
δικό σου σκάφος. Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου παρέχει 
μαθήματα ιστιοπλοΐας σε παιδιά (ηλικίας από 7 έως 
18 ετών) και σε ενηλίκους.  

Τμήμα Κολύμβησης: Τα μαθήματα θα γίνουν στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΠ στην περιοχή «Καλακώνα», 
στην παραλία του Μώλου και της Αλυκής. Τα τμήματα 
που θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 19 Ιουνίου είναι: 
1. Εκμάθηση κολύμβησης από την ηλικία των 4 ετών. 
2. Προαγωνιστικά τμήματα  3. Αγωνιστικά τμήματα 
4.Τμήμα εκμάθησης και άθλησης ενηλίκων».

Σε ότι αφορά το τμήμα Beach Volley στην ανα-
κοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώνει: «Τα μαθήματα και 
οι προπονήσεις γίνονται  στο ειδικά διαμορφωμένο 
γήπεδο, μπροστά στις εγκαταστάσεις του ομίλου στα 
Λιβάδια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να 
δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία του ομίλου. 
Η προπόνηση θα γίνεται από έμπειρο γυμναστή και 
οι συμμετέχοντες παράλληλα θα συμμετάσχουν σε 
τουρνουά και αγώνες επίδειξης».

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 
(εκτός Τρίτης) 10:00-18:00, στον αριθμό τηλεφώνου: 
22840 21800 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
parosnc.gr

Νέος προπονητής 
στον Ο.Α. Πάρου

Το ΔΣ του Ομίλου Αντισφαίρισης Πάρου, πιστεύο-
ντας στη δυνατότητα ανάπτυξης του αθλήματος της 
αντισφαίρισης στο νησί, προχώρησε στη σύναψη συ-
νεργασίας με τον με τον Έλληνα προπονητή, Στάθη 
Χαριτωνίδη.

Ο κ. Χαριτωνίδης αναλαμβάνει τόσο τεχνικό όσο και 
οργανωτικό ρόλο στη συνολική λειτουργία του ομίλου. 

Το ΔΣ προσβλέποντας στην καλύτερη δυνατή ανά-
πτυξη του αθλήματος, έλαβε υπόψη του την μεγάλη 
πείρα και το πλούσιο βιογραφικό του, καθώς ο ίδιος 
έχει διατελέσει αρχιπροπονητής στους μεγαλύτερους 
ομίλους της Ελλάδος και έχει υπάρξει προσωπικός 
προπονητής αθλητών με μεγάλες αξιώσεις. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι, ο ίδιος είναι ο προπονητής με τα πε-
ρισσότερα πρωταθλήματα Ελλάδος στο σύνολο των 
κατηγοριών.
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6ος δρόμος υγείας Αντιπάρου
Το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 6ος αγώνας δρόμου 

υγείας Αντιπάρου 24,4 χλμ. που συνδιοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αντίπαρος Εν Πλω», την περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον δήμο Αντιπάρου.

Ταυτόχρονα διεξήχθησαν αγώνας δρόμου 10 χλμ., περιπατητική διαδρομή 10 
χλμ. και fun race 2χλμ. φωτο: Γιάννης Τριαντάφυλλος
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