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Κιβωτός του Παριανού Αμπελιού
Διασώθηκαν 25 ποικιλίες με το πρόγραμμα που εξελίσσεται από την ΕΑΣ Πάρου

ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ
Το πρόγραμμα που εξελίσσει 

η Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών για τη διατήρηση των 
αχθόφθονων ποικιλιών της 
αμπέλου, έχει πολύ καλά απο-
τελέσματα,  αφού ήδη έχουν 
διασωθεί πάνω από 25 ποικι-
λίες στην Πάρο. 

Πρόκειται για ένα πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα σε όλη 
την Ελλάδα και ήδη τα πρώτα 
αμπέλια στην Πάρο δίνουν πα-
ραγωγή σε μεγάλες ποσότητες 
από αμπέλια που δημιουργή-
θηκαν μέσω αυτού. 

Οι Κυκλάδες και συγκεκριμένα, η Πάρος, η Σέριφος και η 
Τήνος, με φορέα και χρήστη την ΕΑΣ Πάρου, επιλέχτηκαν, 
γιατί δεν έχει «χτυπήσει» η φυλλοξέρα, όπως συμβαίνει σε 
πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας. 

Η ακριβής ονομασία της σύμβασης του έργου είναι: «Δια-
τήρηση αυτόχθονων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου και 
Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα» και υποστη-
ρίζεται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το ΤΕΙ Κρήτης και ΙΑ-
ΛΑΗ – ΕΛΓΟ Δήμητρα. 

Στην Πάρο δημιουργήθηκαν: ένας αμπελώνας διατήρησης 
γενετικού υλικού και ένας πιλοτικός αμπελώνας. Στον πρώτο 
διασώζονται ποικιλίες και στον δεύτερο φυτεύονται τα φυτά 
σε πιο μεγάλη έκταση με στόχο την αμπελουργική και οινολο-
γική αξιοποίησή τους. 

Η παρουσίαση των πεπραγμένων  2011 - 2012 έγινε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΑΣ Πάρου την Τρίτη 22 Μαΐου 
από τον καθηγητή, εκπρόσωπο του υπουργείου Ανάπτυξης 
Α. Αυγελή.

Όπως είπε, ένας από τους 
στόχους του προγράμματος 
που βαίνει προς την ολοκλή-
ρωσή του είναι, η διάσωση και 
η αξιοποίηση του γενετικού 
υλικού το οποίο θα παραμείνει 
στην τράπεζα γενετικού υλι-
κού για την επόμενη γενιά των 
επιστημόνων. 

Σύμφωνα με την προγραμ-
ματική σύμβαση, το έργο συ-
γκροτείται από πέντε φάσεις. 
Η πρώτη φάση αφορούσε την 
επισήμανση, συλλογή και δι-

ατήρηση των ποικιλιών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη 
φροντίδα της ΕΑΣ Πάρου και του Τμήματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης Πάρου, καθώς και με την παρουσία των Επιστημονι-
κών υπευθύνων του έργου, Δρ Γ Γραμματικάκη και Δρ Α. Αυ-
γελή. Ανάλογη εργασία έγινε στην Σέριφο και Τήνο από τους 
Χρ. Χρυσολωρά και τον Γεωπόνο Ι. Ασπρόμουγκο.

Έγινε η επιλογή των πρέμνων (κλίματα) και συνολικά επι-
σημάνθηκαν 24 πρέμνα 17 ποικιλιών. Στην Πάρο επιλέχτηκαν 
9 πρέμνα που ανήκουν σε 7 ποικιλίες: Αυγουλάτο, Αηδάνι 
άσπρο, Μαλουκάτο, Μοσχάτο άσπρο, Ποταμίσι και δύο άγνω-
στες. Έγιναν οι πρέπουσες διαδικασίες και ακολούθησε η δεύ-
τερη φάση που αφορούσε στον έλεγχο φυτοϋγείας.  Ανιχνεύ-
τηκαν ιοί διαφόρων ασθενειών της αμπέλου και ακολούθησε 
η Τρίτη φάση για την εξυγίανση των μολυσμένων πρέμνων 
που γίνεται από το ΤΕΙ Κρήτης και είναι μια επίμονη και μα-
κρόχρονη διαδικασία, γιατί τα στάδια είναι πολλά έως ότου 
εξυγιανθούν και φυτευτούν τελικά. Παρεμβάλλεται ωστόσο, η 
τέταρτη φάση, που αφορά στη διατήρηση των υγιών πρέμνων 
και η Πέμπτη φάση που αφορά στην αξιολόγησή τους.      σελ.3
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Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο
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ΟΛΑ  ΜΑΣ ΤΑ ΕΙ∆Η ΨΗΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...
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Γιάννης Λεβεντάκης:

Ενώπιος ενωπίω 
Απολογισμό  του έργου του 

νεοσύστατου Καλλικρατικού 
Δήμου Αντιπάρου θα κάνει 
ενώπιον όλων των πολιτών της 
Πάρου, ο Δήμαρχος του νησιού 
Γ. Λεβεντάκης, όπως άλλω-
στε είχε δεσμευτεί προεκλο-
γικά, ότι θα ενημερώνει τους 
συμπολίτες του για τα ζητήματα 
που τους αφορούν. 

Στην πρόσκληση του Δήμου 
αναφέρεται: «Ο Δήμαρχος Αντι-
πάρου σας καλεί την Κυριακή 
27/5/2012 και ώρα 20.00, στην 
κεντρική πλατεία του νησιού 
για να σας παρουσιάσει το 15μηνο έργο του νέου Καλλικρατι-
κού Δήμου Αντιπάρου. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στοιχεί-
ων από την παραλαβή της πρώην Κοινότητας, καθώς επίσης 
και  ενημέρωση για την πορεία των έργων, είτε αυτά υλοποι-
ούνται, είτε προγραμματίζονται.

»Πρόθεση του Δήμου μας και του Δημάρχου είναι, οι πο-
λίτες του νησιού μας να είναι ενήμεροι, να έχουν απαντήσεις 
στις όποιες απορίες τους, αλλά κυρίως να γνωρίζουν την 
πραγματική αλήθεια που έχει σχέση με την ανάπτυξη του νη-
σιού και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας.

»Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη για την ενημέρωσή 
σας».

Όπως ανέφερε στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης, η ενη-
μέρωση γίνεται και γιατί ήταν προεκλογική δέσμευση, αλλά 
και γιατί ακούγονται πολλά εις βάρος του Δήμου και του Δη-
μάρχου και είναι καιρός, τόνισε, ο κόσμος να μάθει την αλή-
θεια. Με πραγματικά στοιχεία, θα παρουσιάσουμε το τι παρα-
λάβαμε από την Κοινοτική αρχή, τι διορθώσαμε, ποια έργα 
γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί και τι σχέδια έχουμε για το 
μέλλον. 

Για το θέμα της αποχέτευσης του νησιού και του βιολογικού 
καθαρισμού, ο κ. Λεβεντάκης ανέφερε πως το έργο θα γίνει 
οπωσδήποτε και δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει.        σελ.3
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, 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: Πρατήριο ΕΛΙΝ, 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,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο Σωτήριος Παρνάβας του Ζαχαρία και της Αργυ-
ρώς, το γένος Μηλαίου, κάτοικος Νάουσας και η Ζαχα-
ρούλα Ξεναρίου του Δημητρίου και της Κων/νας, το 
γένος Λευκαδίτη, κάτοικος Μαρμάρων, θα τελέσουν το 
γάμο τους στα Μάρμαρα Πάρου. 

Ο Πέτρος Ρούσσος του Γεωργίου και της Αρσενίας, 
το γένος Ρούσσου, και η Αγγελική Παυλάκη του Γε-
ωργίου και της Μαρίας, το γένος Λιβανού, παντρεύονται 
στην Πάρο. 

ΕΥχΑΡΙΣτήΡΙΟ
Ευχαριστούμε το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

του Κέντρου Υγείας και ειδικότερα ευχαριστούμε τον κ. 
Ανδρέα Μαλιωτάκη και την Επιστημονική Διευθύντρια 
κ. Ελισάβετ Κουκελίδου για την ιατρική φροντίδα, αλλά 
και την ανθρωπιά που έδειξαν κατά τη νοσηλεία της μη-
τέρας μας.

Αθηνά και Ειρήνη Καραγκούνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Πάρος 23-5-2012
Αρ. Πρωτ. : 510

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, προκηρύσσει δημοπρασία πλει-
οδοτική – φανερή και προφορική για εκμίσθωση δύο θέσεων άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου στο λιμάνι της Νάουσας με την υπ’ αριθμ. 19/2012 απόφασή του.

Οι δύο θέσεις που πρόκειται να δημοπρατηθούν, οριοθετούνται δεξιά και αριστερά 
στην είσοδο του παλιού μόλου (μπάνκα των ψαράδων) και θα χρησιμοποιηθούν για 
πώληση οστρακοειδών, σπόγγων και συναφών ειδών.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της κάθε θέσης που θα δημοπρατηθεί, καθώς 
και η εγγύηση συμμετοχής, περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμ. 19/2012 από-
φαση, με ΑΔΑ Β49ΣΟΛΒ9-Ο6Ψ, του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου 
– Αντιπάρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο 
γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου στην Παροικία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου
Στέφανος Γαβαλάς

Διαγωνισμός έκθεσης της ΚΔΕΠΑΠ
για τη θυσία του Νικόλα Στέλλα
Βραβείο στους διακριθέντες μαθητές

Διαγωνισμό έκθεσης με θέμα: «Η θυσία του Νικόλα Στέλλα και πως αυτή φωτίζει 
τη ζωή μας σήμερα», διεξήγαγε η ΚΔΕΠΑΠ, κατόπιν συνεννόησης με τους εκπροσώ-
πους των Γυμνασίων, σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά την τοπική 
ιστορία της Πάρου. 

Επελέγησαν οι τρεις καλύτερες εκθέσεις από μια επιτροπή αξιολόγησης και την 
ημέρα του ετήσιου μνημόσυνου του μεγάλου αυτού αγωνιστή, θα διαβαστούν από 
τους ίδιους τους μαθητές ως πανηγυρικός της ημέρας. 

Οι μαθητές που διακρίθηκαν και θα βραβευτούν από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. είναι:
Α’ Βραβείο 
Μαριάνθη Λουκή μαθήτρια της Γ’ τάξης του  Γυμνασίου Πάρου 
Μαρία Τσιτινίδου μαθήτρια της Γ’ τάξης του  Γυμνασίου Νάουσας 
Μιχαήλα Παντελαίου μαθήτρια της Γ’ τάξης του  Γυμνασίου Αρχιλόχου 
Β’ Βραβείο 
Μαριάννα Μπαρμπαρή μαθήτρια της Γ’ τάξης του  Γυμνασίου Πάρου 
Μαρίνα Σαμαλτάνη μαθήτρια της Β’ τάξης του  Γυμνασίου Νάουσας 
Γ’ Βραβείο 
Γιάννης Λουκαΐδης μαθητής της Α’ τάξης του  Γυμνασίου Νάουσας 
Μαρία Καλακώνα μαθήτρια της Α’ τάξης του  Γυμνασίου Αρχιλόχου 
Άγγελος Κυδωνιεύς μαθητής της Β’ τάξης του  Γυμνασίου Αρχιλόχου

Αφιέρωμα
στον Νικόλα Στελλα

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας σας καλεί την Κυριακή 27 
Μαίου και ώρα 8:00μμ στην αίθουσα της Αγροτολέσχης στο 
αφιέρωμα προς τιμή του Ήρωα Νικολάου Στέλλα, με τη συμμε-
τοχή υπό την διεύθυνση της Ωραίας Πάτκου της χορωδίας του 
Συλλόγου. 

Ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κύριος Ροδόπουλος Κων/
νος πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών.

Σχολή Μουσικής
Δήμου Πάρου

Η Σχολή μουσικής Δήμου  Πάρου σκεπτόμενη να επεκτείνει τις Μουσικές σπουδές 
και στην Παραδοσιακή Μουσική, καλεί νέους σπουδαστές και τους γονείς τους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκμάθηση ενός παραδοσιακού οργάνου.

Τα όργανα που θα διδαχθούν θα είναι παραδοσιακό Βιολί, Σαντούρι, Κανονάκι, Λα-
ούτο, παραδοσιακά Κρουστά, Μπουζούκι κ.α.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει σύντομα να δηλώσουν πιο όργανο θα επιθυμούσαν 
να σπουδάσουν, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτεροι, κατά το δυνατόν, Κα-
θηγητές.

Η Σχολή γνωστοποιεί, ότι η Παραδοσιακή Μουσική πρόκειται να αναγνωριστεί επί-
σημα από το κράτος και οι τίτλοι των σπουδών που θα παρέχονται θα είναι εγκεκριμέ-
νοι από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Για πληροφορίες  και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Γραμματέα της Σχολής Μουσικής Δήμου Πάρου, κ. Αγγελική Σκιαδά, κάθε Δευτέρα, 
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή  5.30- 8.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 22840 22038, και στα 
γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Μαρουσώ Μπιζά,  Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 – 15.00 
στο τηλέφωνο 2284360168. 

Παραδοσιακά Μουσικά όργανα
Επιτέλους στη Σχολή Μουσικής 

Πριν από πολλά  χρόνια ενδιαφέρθηκα να μάθω λαούτο και μου έκανε εντύπωση ότι 
σε ολόκληρο το νησί δεν υπήρχε κανένας δάσκαλος γι αυτό το όργανο. Μου πρότει-
ναν να επικοινωνήσω με λαουτιέρηδες  στην Νάξο, πράγμα που θεώρησα αδιανόητο. 
Τελικά ένας φίλος  μου έκανε τη χάρη και μου έδειξε λίγα πράγματα. Σήμερα περίπου 
δεκαπέντε χρόνια μετά από την απόπειρά μου να μάθω να παίζω αυτό το πανέμορφο 
όργανο, πάλι δεν υπάρχει δάσκαλος για λαούτο, αλλά ούτε για παραδοσιακό βιολί ή 
σαντούρι, με αποτέλεσμα όσοι επιθυμούν να μάθουν κάποιο όργανο να  απογοητεύο-
νται ή να απευθύνονται σε δασκάλους εκτός Πάρου.

Οι μουσικοί παραδοσιακών οργάνων στο νησί  είναι μετρημένοι και  επιπλέον δεν 
ασκούν το επάγγελμα του μουσικού σαν κύρια απασχόληση. Όμως, ευτυχώς   που 
υπάρχουν κι αυτοί και καλύπτουν όσο μπορούν τις ανάγκες στις εκδηλώσεις και τις 
γιορτές, πλην όμως δεν διαθέτουν χρόνο για να διδάξουν.  

Έτσι λοιπόν η  χαρά μου ήταν μεγάλη όταν πληροφορήθηκα ότι, με απόφαση της 
ΚΔΕΠΑΠ και της Διευθύντριας της Σχολής Μουσικής του Δήμου κας Σαβίνου, θα λει-
τουργήσει τμήμα μουσικής παραδοσιακών οργάνων, όπως το λαούτο, το βιολί, το σα-
ντούρι, το κανονάκι, τα κρουστά και το μπουζούκι. Το σημαντικό βέβαια στην απόφαση 
αυτή είναι, ότι οι σπουδαστές θα αποκτούν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από 
το κράτος, καθώς τα μαθήματα θα είναι ισότιμα με τις υπόλοιπες σχολές της χώρας. 
Είναι ευνόητο ότι για να λειτουργήσει αυτό το τμήμα θα πρέπει να υπάρχει και ο ανά-
λογος αριθμός σπουδαστών για να καλυφθούν τα έξοδα των δασκάλων και όχι μόνο. 
Θα πρότεινα στους  ενήλικες ή στους γονείς παιδιών που ενδιαφέρονται, να σπεύσουν 
να δηλώσουν συμμετοχή στη Σχολή στο τηλέφωνο 22840 22038, ή στην ΚΔΕΠΑΠ στο 
τηλέφωνο 22843 60128. 

Φαντάζομαι μια Πάρο σε λίγα χρόνια να γεμίζει με τους ήχους των παραδοσιακών 
οργάνων, όχι μόνο στα πανηγύρια και στις επίσημες γιορτές, αλλά και στις φιλικές 
παρέες, στις πλατείες, στις παραλίες, στους συλλόγους, στα σχολεία. Τι πιο όμορφο, 
οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, παράλληλα με τη μουσική Ροκ που τόσο 
επιτυχημένα παίζουν στη λήξη της σχολικής χρονιάς, να μας χαρίζουν και τραγούδια 
με παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια και να συγχαρούμε  τους συ-
ντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας που, εκτός από το ότι  βοηθάει  στη  διατήρηση και 
τη διάδοση της παράδοσής μας, ανοίγει καινούργιους δρόμους στη δημιουργική απα-
σχόληση μικρών και μεγάλων , κόντρα στην ύφεση , την αδράνεια, την απραξία.  Μόνο 
οι καινούργιες ιδέες, η πρωτοτυπία, η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα,  θα μας  
βγάλουν από την κρίση που περνάμε ή τουλάχιστο θα μας την κάνουν πιο υποφερτή.

Καλανδράνης Δημήτρης

Εαρινή αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών Πάρου –Αντιπά-
ρου, προσκαλεί όλα τα μέλη 
του στην εαρινή αιμοδοσία 
που θα πραγματοποιείται 
ήδη από το συνεργείο αι-
μοληψίας του νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία».

Το ξεκίνημα έγινε την Πέ-
μπτη 24 Μαΐου από την Αντί-
παρο

Σήμερα Παρασκευή 25 Μαΐου πραγματοποιείται από 
09:00π.μ. έως 1:30μ.μ. & 6:00μ.μ. έως 9:30μ.μ. στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου, όπως και το Σάββατο 26 Μαΐου τις 
ίδιες ώρες. 

Στις 27 Μαΐου από 9 π.μ. έως 1:00μ.μ. η αιμοληψία θα 
γίνει στην Μάρπησσα στη μνήμη του ήρωα Νικόλα Στέλ-
λα και το απόγευμα από τις 6.00 έως τις 9.30 το βράδυ 
στο Κέντρο Υγείας. 

Ο Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου –Αντιπάρου, καθώς και 
ο Σύλλογος Φιλάθλων του Ολυμπιακού (ΠΕΦΟ), καλούν 
τα μέλη τους να συμμετέχουν και να δώσουν λίγο αίμα 
χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας. 
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Γ. Λεβεντάκης:

Ενώπιος ενωπίω
συνέχεια από σελ.1 
Ήδη η πρώτη απόφαση από το 5ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι υπέρ του 

Δήμου και αναμένεται ανάλογη να είναι η απόφαση και του 4ου Τμήματος, γιατί στην ένσταση 
του ιδιώτη αναφέρονται οι ίδιοι λόγοι, που απορρίφθηκαν ήδη από το 5ο τμήμα. Αυτό που προ-
σπαθούμε εμείς, λέει ο Δήμαρχος, είναι η υπόθεση να συζητηθεί νωρίτερα από τον Οκτώβριο 
που έχει προγραμματιστεί, για να προχωρήσει άμεσα το έργο. 

συνέχεια από σελ.1
Κατά την τέταρτη φάση στάλθηκαν στην 

ΕΑΣ Πάρου στα μέσα Δεκεμβρίου 2011 από 
τρία έριζα αμπελόφυτα των 45 ποικιλιών 
προκειμένου να εγκατασταθούν στον αμπε-
λώνα διατήρησης αμπελουργικού γενετικού 
υλικού στο κτήμα της Ένωσης στην περιο-
χή Λογγοβάρδας. Αυτά φυτεύτηκαν στις 26 
Απριλίου του 2012. 

Η συγκεκριμένη φάση, μολονότι είχε προ-
γραμματιστεί για τον τέταρτο χρόνο, έγινε κα-
τορθωτή η επίσπευση ήδη από τον προηγού-
μενο χρόνο με τη δημιουργία αμπελόφυτων 
υγιών «κλώνων» από πρέμνα των ποικιλιών 
Αηδάνι ερυθρό και Αηδάνι άσπρο, τα οποία 
φυτεύτηκαν σε αμπελώνα της ΕΑΣ Πάρου 
έκτασης 4 στρεμμάτων ν στην περιοχή Μάρ-
μαρα στις 6 Απριλίου. Συνολικά φυτεύτηκαν 
248 έριζα αμπελόφυτα. Επίσης, στάλθηκαν 
180 έριζα αμπελόφυτα ποικιλιών Αηδάνι και 
άλλα 120 ποικιλιών Παπατσούδα, Τρυφέρα, 
Γλυκάδι, Ασύρτικο και Μαυροτράγανο, δημι-
ουργήθηκαν μητρικά πρέμνα και φυτεύτηκαν 
στον αμπελώνα στα Μάρμαρα τον Απρίλιο 
του 2012. 

Όπως είπε ο κ. Αυγελής, από τα αποτελέ-
σματα της περιόδου Μάιος 2011 – 2012, αλλά 
και από τις προγραμματισμένες δραστηριό-
τητες της επόμενης περιόδου Μάιος 2012 – 
2013, προκύπτει ότι η πρόοδος του έργου εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς το σύνολο 
των δράσεων ξεκινά και ολοκληρώνεται νω-
ρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες 
και προθεσμίες.  

Τέλος τόνισε την αγαστή και αποτελεσμα-
τική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων του έργου και ευχαρίστησε ιδιαίτερα 
τους Παριανούς Αμπελουργούς που συνερ-
γάζονται με το πρόγραμμα και έδωσαν κλίμα-
τα από τα αμπέλια τους. 

Την παρουσίαση παρακολούθησαν ο Δή-
μαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, οι Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι Π. Τζανακόλουλος και 
Κ. Μπιζάς, οι Οινοποιοί κ.κ. Μωραΐτης και Ν. 
Λουρίδης, πολλοί αμπελουργοί και μέλη του 
Δ.Σ. της Ένωσης, ο Πρόεδρος Ν. Τσιγώνιας, 
ο αντιπρόεδρος Μ. Κρίσπης και ο Δ/ντής Αλ. 
Γκόκας.

Κιβωτός του Παριανού Αμπελιού

Διασώθηκαν 25 ποικιλίες με το πρόγραμμα
που εξελίσσεται από την ΕΑΣ Πάρου

ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Οι Παριανοί αμπελουργοί Μαν. Χανιώτης, Αντ. Σαμαλτάνης,Κων. Σαμαλτάνης, Αντ. Καπαρός,
Κ. Παντελαίος, Καπ. Παντελαίος, Ν. Γεμελιάρης, Μαν. Σαμαλτάνης.

Αναγκαία Διευκρίνιση
Ο επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», Μ. Ισιγώνης επικοινώ-

νησε με την ΦτΠ και σε έντονο ύφος ρώτησε: «ως πότε θα διαστρεβλώνουμε τις δη-
λώσεις του», διότι όπως είπε, άλλα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο (9 Μαΐου), για το 
ζήτημα του Δικτύου Αλληλεγγύης και εμείς το διαστρεβλώσαμε. Συνήθως, επειδή και 
ο χώρος μιας εφημερίδας είναι περιορισμένος, μπαίνει το ρεζουμέ από κάθε δήλωση. 
Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα διαστρεβλώναμε τη δήλωση κανενός πολιτικού, 
σεβόμενοι κατ’ αρχάς, τους αναγνώστες μας.

Στο φύλο λοιπόν, Παρασκευή 18 Μαΐου, είχαμε δημοσιεύσει: «Ο Επικεφαλής της 
παράταξης «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μ. Ισιγώνης, εκτίμησε ότι με τη δημιουργία του 
Δικτύου θα μπει μια ομπρέλα πάνω στη δουλειά των Συλλόγων και ο Δήμος απλά θα 
παρατηρεί και αναρωτήθηκε: Τα χρήματα θ’ αποφασίσετε να τα βάλετε;».

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης δημοσιεύουμε τη δήλωση του κ. Ισιγώνη για το 
συγκεκριμένο θέμα από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως εξής: 
«ο κ. Ισιγώνης είπε ότι χρειάζεται συντονισμός για την προσπάθεια των πολιτών. Επί 
της ουσίας η εισήγηση της κ. Τριβυζά δεν κάνει τίποτα. Εδώ και μήνες καλούμε την 
πλειοψηφία να πάρει θέση, δημιουργώντας προνοιακά προγράμματα, υπηρεσίες και 
πρακτικές. Σήμερα αυτό που γίνεται, είναι να βάλετε μια ομπρέλα πάνω στη δουλειά 
των συλλόγων, της Εκκλησίας, των καθηγητών και των μαθητών». 

Επίσης, ο κ. Ισιγώνης μας ρώτησε, γιατί αναφέρουμε ότι η απόφαση για τη δημιουρ-
γία του Δικτύου ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ, αφού εγώ καταψήφισα.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας λοιπόν, δημοσιεύουμε από τα πρακτικά του 
Δημοτικού Συμβουλίου: «Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την παραπά-
νω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 του Ν. 3852/2010, 75 του Ν. 
3463/2006, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Να δημι-
ουργηθεί το Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης από το Δήμο Πάρου». 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ούτε διαστρεύλωση υπήρξε και επιπλέον, δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα στο επιτελείο της εφημερίδας με τον κ. Ισιγώνη. Γι’ αυτό 
θα πρέπει ο κ. Ισιγώνης να είναι λίγο πιο προσεκτικός όταν κρίνει επαγγελματίες των 
Μ.Μ.Ε. 

«Συναυλία Αλληλεγγύης» από μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς 
Αξίζει να υποστηριχτεί!

«Συναυλία Αλληλεγγύης» θα δώσει το Γυμνά-
σιο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου Πάρου, που θα γίνει την Παρασκευή 
1η Ιουνίου στις 20:30 στο προαύλιο του Γυμνα-
σίου Πάρου. «Χάρη σε αυτήν την προσπάθεια», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση – πρόσκληση του 
σχολείου, «θα είναι δυνατόν το σχολείο μας να 
συνεχίσει το κοινωνικό έργο της υποστήριξης 
των μαθητών και των οικογενειών τους που 
έχουν ανάγκη».

Συμμετέχουν: μαθητές και καθηγητές του Γυ-
μνασίου Πάρου, καθώς και το μουσικό σχήμα  
“delaparo” (φιλική συμμετοχή).

  Η τιμή του εισιτηρίου είναι 3 €.
Επίσης, ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ηλ. 

Γουρδούκης τονίζει: «Στόχος μας είναι από τη 
μια  να γνωστοποιήσουμε και να ευαισθητοποι-
ήσουμε περισσότερους παριανούς, για την προ-
σπάθεια που κάνουμε από το Φθινόπωρο του 
2011, να βοηθάμε τους μαθητές και τις οικογέ-
νειές τους που, λόγω της οικονομικής κρίσης 
και της ανεργίας, βρίσκονται σε δύσκολη θέση 
και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και από την άλλη να συγκεντρώσουμε κάποια 
χρήματα, που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην Αλληλεγγύη μας 
το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα σχετικά με τη «Συναυλία Αλληλεγγύης» είναι 
προσφορές (μας τα έχουν προσφέρει δωρεάν) – μουσικοί, αναψυκτικά, φαγητά, κλπ. 
Το εισιτήριο είναι τρία ευρώ (3€). Επίσης θα πωλούνται αναψυκτικά, νερά κλπ. Θα 
προσφέρουμε δωρεάν (πίτες, μεζεδάκια κλπ, σούμα), που θα φέρουν γονείς και άλλοι 
συμπολίτες μας. Θαρρούμε πως είναι μια μεγάλη και καλή προσπάθεια που αξίζει να 
υποστηριχθεί». 

Χάρισε ό,τι δεν χρειάζεσαι!
Στην Παροικιά, στη διασταύρωση Γκίκα και στο Σπίτι του Ολυμπιακού(Σύλλογος Φι-

λάθλων Ολυμπιακού Πάρου-Αντιπάρου) θα πραγματοποιηθεί Χαριστικό Παζάρι από 
το Σύλλογο Γυναικών Πάρου «Αρηίς». Το παζάρι θα γίνει την Κυριακή 27 Μαΐου από 
τις 11 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Φέρτε Ρούχα, Βιβλία, cd, Παιχνίδια και ότι άλλο δεν χρησιμοποιείται στο παζάρι και 
πάρτε ότι σας είναι χρήσιμο ΔΩΡΕΑΝ !

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη σε παιδικό ρουχισμό και εξοπλισμό.

Κλοπή
Το χρονικό διάστημα από 12/13-05-2012 στην Πάρο, άγνωστος δράστης διέρρη-

ξε αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου και αφήρεσε χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.500.

Ενεργείται προανάκριση.

Σύλληψη για παράνομες
οικοδομικές εργασίες

Συνελήφθη στις 22 Μαΐου 
στην Πάρο, από αστυνομικούς 
του  Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου,  ένας 54χρονος ημεδα-
πός κατηγορούμενος για  πα-
ράνομες οικοδομικές εργασίες.

Ειδικότερα, απογευματινές 
ώρες στην περιοχή Μαράθι 
Πάρου, στο πλαίσιο στοχευ-
μένων αστυνομικών ελέγχων 
για την εφαρμογή του Γενικού  
Οικοδομικού Κανονισμού δι-
απιστώθηκε ότι ο συλληφθείς 
με χρήση  μηχανήματος έργων 
πραγματοποιούσε παράνομες 
εργασίες σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας του. Το μηχάνημα έργων (φορτωτής) κατασχέθηκε. 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.
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Η γιορτή της μάνας

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας γιόρτασε την ημέ-
ρα ενός από τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, της μητέ-
ρας, στην εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή 11Μαί-
ου, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης στην Μάρπησσα. 

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο συμπατριώτης μας 
Ιατρός – Μαιευτήρας Γυναικολόγος Dr Αντώνης Αρκάς, 
που μίλησε για την μητρότητα.

Σκοποί και τραγούδια 
της Μικράς Ασίας

Η Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πά-
ρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους σκοπούς και τα 
τραγούδια της Μικράς Ασίας.  Η εκδήλωση θα γίνει την  
Κυριακή 27 Μαΐου στις 20:30 στην αυλή του Αγ. Αθα-
νασίου στην Νάουσα. Φιλική συμμετοχή: Χορευτικός 
Όμιλος Νάουσας Πάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στην Ι’ Μαθητιάδα Σερρών οι μαθητές
της Αντιπάρου

Επέστρεψαν
με μετάλλια

Στην Ι΄ Μαθητιάδα Σερρών που διεξήχθη από 11 – 15 
Μαΐου, συμμετείχε φέτος το Γυμνάσιο με τη Λυκειακή 
τάξη της Αντιπάρου, το οποίο επιλέγει από όλα τα σχο-
λεία των Κυκλάδων προκειμένου να εκπροσωπήσει το 
νομό στη διοργάνωση αυτή.

Τα 8 παιδιά και οι 3 συνοδοί καθηγητές πρόβαλαν το 
νησί, μέσω του τουριστικού περιπτέρου που υπήρχε με 

διαφημιστικό υλικό, ντόπια προϊόντα και προβολή φω-
τογραφιών. Οι μαθητές της Αντιπάρου, διακρίθηκαν και 
σε αθλητικούς αγώνες που έγιναν, παίρνοντας χρυσά, 
ασημένια και χάλκινα μετάλλια.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
τονίζει πως οι μαθητές «μας έκαναν πολύ υπερήφανους, 

αφού επιστρέφοντας έφεραν, εκτός από την πολύ ωραία 
εμπειρία που απεκόμισαν και αξιόλογες διακρίσεις».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, από τα 57 σχολεία της 
Ελλάδας και της ομογένειας που συμμετείχαν, οι μα-
θητές της Αντιπάρου απέσπασαν: 4 χρυσά ( 4 χ 80 
σκυταλοδρομία), 3 χρυσά (άλμα εις μήκος, σφαίρα 
αγοριών, ακόντιο), 3 ασημένια (τζούντο, δίαθλο, 
σφαίρα κοριτσιών), 1 χάλκινο (βάδην 1.000μ)

Οι μαθητές που συμμετείχαν είναι: Βιάζης Ιωάννης, 
Μαριάνος Δημήτρης, Καμπάσης Παναγιώτης, Μπιζάς 
Παναγιώτης, Ντότσικα Ασημίνα, Τριαντάφυλλος Βαγγέ-
λης, Τριαντάφυλλος Μιχάλης και Φαρούπος Δημήτρης. 
Τους συνόδευσαν η Διευθύντρια κ. Μαρία Βενιέρη και οι 
εκπαιδευτικοί Δήμητρα Ζουριδάκη και Ευθύμιος Τσιρώ-
νης (που είχε εθελοντική συμμετοχή). 

Ο Δήμος Αντιπάρου, στηρίζοντας την πρωτοβουλία 
του σχολείου, κάλυψε τα έξοδα της συμμετοχής και το 
βράδυ της επιστροφής επεφύλαξε θερμή υποδοχή στα 
παιδιά και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και πάντα επι-
τυχίες.

Παρουσίαση βιβλίου Απόστολου Πολυζωίδη

Το φεγγάρι έσβησε 
στην Αλεξάνδρεια

Η ΚΔΕΠΑΠ προσκαλεί στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου του συγγρα-
φέα Απόστολου Πολυζωίδη «Το 
φεγγάρι έσβησε στην Αλεξάνδρεια» 
(Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ). Η εκδήλωση 
θα γίνει την Παρασκευή 8 Ιουνίου 
στις 8.30 το βράδυ, στον αύλειο 
χώρο της Εκατονταπυλιανής.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Καλ-
λιόπη Λημναίου – Παπακώστα, αρ-
χαιολόγος, Ευθύμιος Σουλογιάννης 
Καθηγητής Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Γιώργος 
Οικονομίδης, καθηγητής φιλόλογος και μεταφραστής. 

Έχεις site;
Μήπως θέλει ανανέωση;

Δεν έχεις;
Μπορούµε να σου φτιάξουµε!

graphic & web design
τ: 22840 28025

e: nadia@smileweb.gr

• σχεδιασµός & φιλοξενία ιστοσελίδων • SEO ιστοσελίδων
υπηρεσίες διαφήµισης στο διαδίκτυο

Έκθεση ζωγραφικής 
και χειροτεχνίας

Το «1ο Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες – Ικανότητες» προσκαλεί στην ετήσια έκθεση ζωγραφικής 
και  χειροτεχνίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που φιλοξε-
νούνται στο Κέντρο.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αγ. Αθανασίου 
στην Νάουσα το Σάββατο 19 Μαϊου έως και την Πέμπτη 31 
Μαΐου  και στις ώρες: 18:30-22:00

Την Κυριακή 27 Μαΐου στις 20:00 θα γίνει  μουσική βραδιά 
στο χώρο της έκθεσης, με την συμμετοχή της χορωδίας του 
Συλλόγου Γυναικών Νάουσας.

Η Ομάδα Διάσωσης 
στον Αγώνα Υγείας

Οκτώ μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παραρ-
τήματος Κυκλάδων, συμμετείχαν, για την ασφάλεια των 
αθλητών, στον 1ο Αγώνα Υγείας την Κυριακή 20 Μαΐου 
στην Αντίπαρο, με το van – ασθενοφόρο και 2 μοτοσυκλέ-
τες. Στη διάρκεια του αγώνα μέλη της ομάδας χρειάστηκε 
να δώσουν τις Πρώτες Βοήθειες σε τραυματισμένο αθλη-
τή.

Σημαντικό είναι ότι δοκιμάστηκαν τα νέα μηχανήματα 
επικοινωνιών, τα οποία λειτούργησαν άψογα και θα δια-
σφαλίζουν στο μέλλον την επικοινωνία των μελών σε πε-
ριστατικά, ακόμα και σε μορφολογικά δύσκολες περιοχές.

Αγώνας δρόμου Υγείας

Ο 1ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αντιπάρου 2012 στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκε δε μέσα σε 
κλίμα συγκίνησης τόσο κατά την απονομή των αθλητών 
όσο και κατά  τον αποχαιρετισμό των επισκεπτών. 

Στον αγώνα των 24,4 χλμ. συμμετείχαν 42 αθλητές και 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιδόσεις. Ξεχωριστή 
παρουσία στον αγώνα οι 32 πεζοπόροι οι οποίοι  πρό-
σφεραν μια ξεχωριστή νότα στην διοργάνωση ολοκλη-
ρώνοντας όλη τη διαδρομή μέσα σε γενική επευφημία.  
Στο fun race των 2 χλμ. συμμετείχαν 53 άτομα ηλικίας  3 
ετών έως 70 ετών.

Βασικό συστατικό για την επιτυχημένη, διοργάνω-
ση ήταν η εθελοντική προσφορά  τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό όσο και σε υλικά μέσα. Κοινωνική  συνοχή, 
αλληλεγγύη, εθελοντισμός  και αγάπη σε όλο τους  το 
μεγαλείο… Το ραντεβού ανανεώθηκε για το 2013.
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Καθαρίστηκε
το λιμάνι

Με πρωτοβουλία του  Ν.Ο. Αντιπάρου και τη βοήθεια 
φίλων  του, έγινε στα μέσα του Μάη καθαρισμός του βυ-
θού,  γύρω από τις προβλήτες του λιμανιού της Αντιπά-
ρου. Πολλοί  εθελοντές μέσα και έξω από το νερό, μά-
ζεψαν αρκετά αντικείμενα ( ελαστικά , πολλά πλαστικά , 
μπουκάλια , κονσέρβες...), που δυστυχώς πολλοί ντόπιοι 
και τουρίστες πετούν στην θάλασσα, με αποτέλεσμα η 
εικόνα του βυθού να είναι ένας μικρός σκουπιδότοπος.

Στην Πάρο Άγγλος Δημοσιογράφος για… βολιδοσκόπηση της κατάστασης

Ανησυχούν οι Βρετανοί
Την Πάρο επισκέφτηκε στις 19 και 20 Μαΐου ο Βρε-

τανός δημοσιογράφος Chris Haslam των Sunday 
Times του Λονδίνου, ο οποίος θα δημοσιεύσει άρθρο 
του για διάφορες περιοχές και νησιά που επισκέφθη-
κε στο ένθετο Κυριακάτικο περιοδικό της εφημερίδας 
«Ταξίδια». Στην Ελλάδα ήρθε προσκεκλημένος του Δ/
ντή του ΕΟΤ στο Λονδίνο Αλ. Κωνσταντίνου, ο οποίος 
οργάνωσε το ταξίδι του σε επιλεγμένα σημεία της Ελ-
λάδας με σκοπό ν’ αναστραφεί η κακή δημοσιογραφι-
κή εικόνα που επικρατεί στα έντυπα του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης στην 
Ελλάδα.

Ο κ. Haslam επισκέφθηκε την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Αθήνα, την Μύκονο, 
την Πάρο και την Σαντορίνη. Στην Πάρο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάν-
νη, με επιχειρηματίες και με ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. 

Οι ερωτήσεις του αφορούσαν τις διαδηλώσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις των 
μεταφορικών μέσων και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τους βρετανούς που κάνουν 
διακοπές στο νησί μας, εάν από το Δήμο υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση 
αποκλεισμού βρετανών τουριστών λόγω απεργιών, κατά πόσο η οικονομική κατά-
σταση επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δήμο, όπως καθαριότητα, φύ-
λαξη παραλιών κ.λπ. Όπως είπε στη ΦτΠ ο τουριστικός πράκτορας Δ. Πετρόπουλος, 
ο οποίος επίσης συναντήθηκε με τον βρετανό δημοσιογράφο, οι εντυπώσεις του, σε 
σχέση και με τους άλλους προορισμούς, ήταν ιδιαίτερα θετικές για την Πάρο. 

το άρθρο του θα δημοσιευτεί στο ένθετο περιοδικό των Sunday Times την 
Κυριακή 27 Μαΐου.

w w w . p a r o s - v a c a t i o n s . c o m

τ: 22840 28025
e: nadia@smileweb.gr Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο,

σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά,
πάντα στην πρώτη σελίδα της google

διαφήµισε την επιχείρησή σου
από 84€/χρόνο

για να σε βρίσκουν όλοι!

Παναγιώτης Ρήγας - Υπ. Βουλευτής Ν. Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική της καταγγελίας
και της άρνησης καταστρέφουν
την οικονομία και τη χώρα

Τα κόμματα που οικοδόμησαν την προεκλογική 
τους τακτική στην καταγγελία και την άρνηση, πανι-
κοβλήθηκαν όταν βρέθηκαν μπροστά στην ευθύνη να 
κυβερνήσουν.

Αποδείχτηκε περίτρανα ότι στόχος τους και προορι-
σμός τους ήταν και παραμένει η εύκολη, μηδενική και 
καταστροφική αντιπολίτευση. Χωρίς πρόγραμμα χω-
ρίς θέσεις και με βαθειά άγνοια για το πώς λειτουργεί 
η αγορά, η οικονομία και η Ευρώπη, αναλώνονται σε 
γενικολογίες σε λεονταρισμούς και σε φτηνούς πολι-
τικούς «τσαμπουκάδες»

Με την τακτική τους αυτή εξαντλούν κάθε ίχνος αξι-
οπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, διαιωνίζουν την 
ακυβερνησία, προκαλούν αβεβαιότητα και σύγχυση 
στους πολίτες και οδηγούν την οικονομία στην πλήρη 
καταστροφή. 

Από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου – με την ψήφο των 
πολιτών- πρέπει να προκύψει άμεσα σταθερή και αξιόπιστη κυβέρνηση, προκειμένου 
η χώρα μας να εκπροσωπηθεί υπεύθυνα στις δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα 
διεξαχθούν στην Ευρώπη με αντικείμενο την αντιμετώπιση του Ελληνικού προβλή-
ματος.

Το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη σταθερότητας και ευθύνης απευθύνεται στους Έλληνες πο-
λίτες με συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση προσδιορίζοντας με ακρί-
βεια τα σημεία της επαναδιαπραγμάτευσης της δανειακής σύμβασης.

• Την παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μην υπάρ-

ξει καμία περεταίρω μείωση εισοδήματος των Ελληνικών νοικοκυριών.
• Την επαναδιαπραγμάτευση της νομοθεσίας για την ρύθμιση των εργασιακών 

σχέσεων
• Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με στρατηγικό κύριο μέτοχο το Ελλη-

νικό δημόσιο ώστε να διασφαλιστούν οι καταθέσεις και να  ενισχυθεί η επιχειρηματι-
κότητα.

• Να ενισχυθεί με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων η αναπτυξι-
ακή προσπάθεια της Ελλάδας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και να επανακινήσει  
η οικονομία. 

• Να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να προ-
χωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής και 
ανάπτυξης που έχουν σχεδιαστεί για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

• Να αυξηθούν οι πόροι για τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας και 
ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένες και ρεαλιστικές και το κυριότερο δεν 
βάζουν σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη.

Η διαπραγμάτευση αυτή είναι σήμερα εφικτή για δυο λόγους. 
Πρώτον γιατί με σκληρή διαπραγμάτευση εξασφαλίστηκε η δανειοδότηση της χώ-

ρας και μειώθηκε δραστικά το δημόσιο χρέος και δεύτερον γιατί οι πολιτικοί συσχετι-
σμοί στην Ευρώπη είναι πιο ευνοϊκοί για την χώρα μας, μετά την εκλογή του σοσιαλι-
στή Ολάντ στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.  

Όσοι σήμερα μιλούν για μονομερή καταγγελία και ακύρωση των δανειακών συμβά-
σεων οδηγούν τη χώρα με μαθηματική βεβαιότητα στην χρεοκοπία. 

Παίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα το παιχνίδι των κερδοσκόπων που θέλουν την Ελ-
λάδα στη δραχμή και των «γερακιών» της συντηρητικής Ευρώπης που θέλουν να 
σπρώξουν την Ελλάδα έξω από το Ευρώ.

Οι Έλληνες πολίτες είναι σίγουρο ότι δεν θα επιτρέψουν στου πολιτικούς «τζογαδό-
ρους» να παίξουν την μοίρα της χώρας στα ζάρια.

Από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναδειχτεί ο κύριος εκφρα-
στής της κεντροαριστερής προοδευτικής παράταξης προκειμένου να σχηματιστεί κυ-
βέρνηση ευθύνης και σταθερότητας.

Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει όρθια και η ελπίδα για έξοδο από την κρίση ζωντα-
νή.

Οι πολίτες έχουν και πάλι το λόγο, αλλά και την ευθύνη για το μέλλον της πατρίδας.



ΑγγελίεςΠαρασκευή 25 Μαΐου 2012 www.fonitisparou.gr6
 ΠΩΛήΣΕΙΣ ΑΚΙΝήτΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. χΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥτΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 
5 επιπλωμένα ενοικιαζόμε-
να στούντιος στο ισόγειο, 
λίγα μέτρα από την παραλία 
και 700 μ από το κέντρο της 
Νάουσας. Σταύρος Καρα-
χάλιος 693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται : 1. 
Παλαιά κατοικήσιμη οικία, 
50 τμ & 50 τμ όροφος,  2. 
Αγ. Ανάργυροι, διώροφη 
μονοκατοικία, 160 τμ, με 
δυο ανεξάρτητα studio, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας, Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

ΣΑΝτΑ ΜΑΡΙΑ, πωλού-
νται πέτρινες εξοχικές 
κατοικίες, χωρίς υπόγεια, 
λίγα μέτρα από τη θάλασ-
σα. Σταύρος Καραχάλιος 
693 7033316

ΚΟΛΥΜΠήΘΡΕΣ, πωλεί-
ται βίλλα, πετρόχτιστη, με 
πλήρη αυτονομία και πισίνα, 
απόσταση από την παραλία 
80μ. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353

ΔΡΥΟΣ, πωλείται συ-
γκρότημα διαμερισμάτων 
πλήρως εξοπλισμένων, 
έτοιμο για εκμετάλλευση. 
4 διαμερίσματα δίχωρα, 2 
στούντιο τρίκλινα, 1 υπό-
γειο διαμέρισμα δίχωρο και 
ρεσεψιόν. Συνολικά 282τμ, 
320.000€. Τηλ: 6978438262

 ΠΩΛήΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟτΕΜΑχΙΩΝ                   

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται α-
γρόκτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6977764355 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο, πάνω στην θάλασσα 
9,5 στρ με άδεια, τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικό-
πεδο 300 τμ εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος, 6937033316 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ), πωλείται οικόπεδο 
300 τμ, με άδεια για τρεις 
μεζονέτες, μοναδικό, 
κοντά στη θάλασσα. Χρή-
στος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr 

τΣΟΥΚΑΛΙΑ, πωλεί-
ται κτήμα 2,560 τμ με 
πηγάδι. Τιμή 27.000€. Τηλ.: 
6945383262

ΛΕΙΒΑΔΙΑ χΡΥΣήΣ 
ΑΚτήΣ, 2 κτήματα πω-
λούνται, 2,5 στρέμματα 
έκαστο. Πηγάδι με μοτέρ, 2 
αποθήκες, περιβόλια με 24 
ελιές, με ποτιστικά.  Τηλ.: 
2284043026, 2284041433

ΑΛΥΚή (δίπλα στο 
«Μαϊστράλι»),πωλείται γω-
νιακό οικόπεδο με σπίτι 
40 τμ, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
2284022944, 6947188702

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝήτΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΕΡΙΟχή ΕΛήτΑΣ (2 
χλμ. από την Παροικία), 
ενοικιάζεται επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 38 τμ, με θέρ-
μανση. Τηλ.: 2284023052 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
μονοκατοικία 138 τμ., 1 ε-
πίπεδο, στον ημιώροφο, 3 
υ/δ, κατασκευή ‘93, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 2.000 τμ., 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, 
ηλιακός, απεριόριστη θέα, 
αποθήκη 10 τμ., ελεύθερη, 
καλή κατάσταση, διαθέσιμη 
από 1-5-2012, τιμή 400 € . 
Τηλ.: 6977204437 , 11:00-
18:00 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κατοικία 100 τμ στη Νάου-
σα. Σταύρος Καραχάλιος, 
6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ε-
πιπλωμένο δυάρι για τη 
σεζόν.. Τηλ. 697 7356609

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται 2άρι επιπλω-
μένο. Τηλ: 6947677225

ΕΞΩ ΑΠΟ τή ΝΑΟΥΣΑ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 
ορόφου, με θέα στη Νάξο, 
με σαλόνι, τραπεζαρία, 2 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα, ηλιακό, αυτόνομη 
θέρμανση και θυροτηλεό-
ραση. Τηλ. 6932464219 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζε-
ται κλειστός χώρος 
στάθμευσης σκαφών ή 
αυτοκινήτων, 300 τμ, με 
αυτόνομη είσοδο. Τηλ.: 
6977200338, 2284023353 

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοι-
κιάζεται διώροφο ακίνητο, 
50 τμ, ανακαινισμένο, για 
επαγγελματική χρήση. 
Χρήστος Καλλιακούδας 
(Καρολίνα Ιωαννίδου). Τηλ.:  
6947828538, 6944856105, 
www.gr8homes.gr

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
κατοικία 100 τμ. Σταύ-
ρος Καραχάλιος, Τηλ.: 
6937033316 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 100τμ για 
όλο το χρόνο, 3υ/δ, 2 
wc, κουζίνα, σαλόνι. Τηλ: 
6973741701

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζε-
ται οικία, 120 τμ., δίπλα 
από ξενοδοχείο «ΓΑΛΗ-
ΝΟΣ». Τηλ:2284024391, 
6944526311 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (50 μ από το 
Γυμνάσιο), προς το παρ-
κινγκ, ενοικιάζεται οικία 
110 τμ, με 2 υ/δ, κουζίνα, 
σαλόνι, 2 wc και τζάκι. Γκα-
ράζ και αποθήκη. Βεράντα 
με θέα στο λιμάνι. Τηλ. 
2284022944, 6947188703 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 30 τμ., γωνιακή. Τηλ.: 
6937651265 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛήΜΑτΑ, 
ενοικιάζεται οικία ισόγειο 
120τ.μ. με 3 υ/δ, κουζίνα 
με τζάκι σαλόνι & 1 w.c. 
Τηλ.: 6975065776. 

ΠΛήΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, 
ενοικιάζονται δυο διαμερί-
σματα, ένα δυάρι και ένα 
τριάρι, για σεζόν ή όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6972077052

ΚΩΣτΟΣ, ενοικιάζεται και-
νούρια μονοκατοικία, 25 
τμ, για σεζόν, μία κρεβατο-
κάμαρα με διπλό κρεβάτι, 
σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι, 
κουζίνα, μπάνιο, πλυντή-
ριο, ψυγείο, parking, 6 χμ 
από Παροικία, 50 € ημερη-
σίως (για 4 άτομα), 30 € (για 
2 άτομα). Τηλ.: 6932066477    

ΣΠΙτΙ ενοικιάζεται. Τηλ.: 
2284022880, 6979313699 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑττΙΚήΣ, 
διαμέρισμα, 40 τμ., ενοι-
κιάζεται ο 1ος όροφος, 
διαμπερές, πλήρως ανα-
καινισμένο, τιμή λογική. 
Τηλ.: 6976558842 

ΠΩΛήΣΕΙΣ ΕΠΙχΕΙΡήΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙχ/ΣΕΩΝ    

ΕΣτΙΑτΟΡΙΟ πωλείται, στη 
Μάρπησσα, πλήρως εξο-
πλισμένο, λειτουργεί όλο 
το χρόνο, έτοιμο για χρή-
ση, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6933393707 

ΨήτΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥ-
ΒΛΑτΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
στην παραλία της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΑΥτΟΜΑτΟΣ ΠΩΛήτήΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΚΥΡΙΑ 50 ΕτΩΝ, από την 
Ρωσία, ζητά εργασία για 
φύλαξη παιδιών ή ως πω-
λήτρια. Μιλάει ελληνικά, 
αγγλικά και ρώσικα. Τηλ: 
6939253612.

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ ψάχνει δουλειά, για 
φύλαξη ηλικιωμένων στο 
σπίτι. Επίσης σε εστιατόρια, 
καφενεία, καφετέριες κλπ. 
Τηλ.: 6986160827

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘήΜΑ-
τΑ, παραδίδονται από 
καθηγήτρια, κάτοχο επάρ-
κειας, με σπουδές στην 
Ισπανία. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6936250130. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖήτήΣή                              

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ή ΜΑΓΕΙ-
ΡΙΣΣΑ  ζητείται, ηλικίας 
έως 40 ετών, για το μα-
γαζί “The Green Project” 
στον Δρυό Πάρου. Ωράριο  
19:00-1:00 το βράδυ. Τηλ.: 
6946246664 

ΨήΣτήΣ ζητείται για εστι-
ατόριο. Τηλ.: 6932362568 

ΥΠΑΛΛήΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜ-
ΜΑτΕΙΑΚή ΥΠΟΣτήΡΙΞή 
ζητείται, βιογραφικά στο e-
mail kmparos@epapsy.gr 
και στο fax 2284024911. 

ΠΩΛήτΡΙΑ για κατάστημα 
με είδη δώρων ζητείται, 
άνω των 30 ετών, ομιλού-
σα ξένες γλώσσες. Τηλ.: 
2284025086, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-14:00 & 
18:00 – 22:00. 

BARMAN – BARWOMAN, 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙτΟΡΟΙ με ε-
μπειρία, ζητούνται για bar 
restaurant στην Πάρο για 4 
μήνες. Τηλ. 6972297557

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΠΑΓΩτΟΜήχΑΝή soft 
δύο γεύσεων + μίξη κα-
θώς και ψυγείο - βιτρίνα 
γλυκών πωλούνται. Τηλ: 
6970242230

ΑΛΟΓΑΚΙΑ πωλούνται σε 
μικρή ηλικία και σε τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ: 22840 24539.

9 ΚΡΕΒΑτΙΑ από σουη-
δικό ξύλο πωλούνται, σε 
αρίστη κατάσταση (4 δι-
πλά και 5 μονά) μαζί με 5 
στρώματα (4 διπλά και 1 
μονό). Τιμή για όλα 1.000 
ευρώ. Δίνονται και μεμο-
νωμένα. Τηλ.: 6942926851, 
2284022141

DAIHATSU TERIOS πω-
λείται, μοντέλο 2007, 
αυτόματο, σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977200338, 
2284023353 

ΠΛΥΝτήΡΙΟ SIEMENS, 
καινούριο, 6 κιλών, στενό, 
λευκό, 1000 στροφών, αγο-
ράστηκε 600€ και πωλείται 
300€. Τηλ.6944856105, 
210 7213500.

SATO ΓΡΑΦΕΙΟ πωλείται, 
με θέση για υπολογιστή και 
καρέκλα επίσης SATO. Τηλ. 
6932600990 

ΑΓΟΡΑ χΡΥΣΟΥ, αγορά-
ζουμε χρυσά και ασημένια 
κοσμήματα-νομίσματα, 
καθώς και ασημένια σκεύ-
η. Στέλνουμε έμπιστο 
συνεργάτη μας στο χώρο 
σας, κατόπιν ραντεβού, 
για δωρεάν εκτίμηση και 
άμεσα μετρητά. Απόλυτη 
εχεμύθεια. ΟΧΙ ΕΝΕΧΥΡΟ. 
Λεωφόρος Ιασωνίδου 14, 
Ελληνικό. Τηλ.:210 9606064, 
6970045054.

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400, www.dunlopillo.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°. 22840 53555
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
This list is updated daily (you don't need to be 
a facebook user) at:
www.facebook.com/paroslife 

M AY

throughout May, "Cafe Electra (Faces)" 
exhibition & installation by Eduard van Giel at 
the artist's studio (The Warehouse), Kastro, 
Paroikia. Duration 17/5-30/9, daily from 12 
noon. Info: www.thewarehouse.gr  

until 27 May, Children's Football Academy 
Tournament organized by the Athletics 
Committee of KDEPAP. Info: http://soccer.
paros.gr

until 31 May, Annual exhibition of the Centre 
for People with Special Needs & Abilities 
(AMEAI) at Ag.Athanasios, Naoussa. Duration 
19-31 May. Closing reception on 31 May. Info: 
22840-51633.

21-25 May, Coastal Carolina University  Art 
Department Artists in Residence Exhibition: 
“Creative Design” at Apothiki Art Center, 
Kastro, Paroikia. Info: 697-954-0416, www.
apothiki.com

24-27 May, Blood donation (blutspende 
in German). Look for the banners saying 
‘AIMODOSIA’. Thu 24th 9am-1pm & 5.30-9pm 
at Antiparos medical station. Fri 25th & Sat 26th 
9am-1.30pm & 6-9.30pm at Paroikia Health 
Centre and Sun 27th in Marpissa (in memory 
of Nikolas Stellas) from 9.30am-1pm & at the 
Paroikia Health Centre 6-9.30pm.  Check with 
the Health Centre for further details and the 
list of factors that make one eligible to donate 
blood. If you want to donate, go to bed early 
the night before, don’t drink or take any pills 
beforehand. Info: 22843-60000. 

25-27 May, The Path of Love & Beauty 
workshop with Benoit Paquette & Marie-
Ginette at Tao's Center, Ambelas. Info: 22840 
28882, www.taos-greece.com

26 May, 8pm, HISA Student exhibition of 
paintings, drawings & photography at the 
Holland Tunnel Gallery (around the corner 
from Pirate Bar just off Market Street). Info: 
http://www.hellenicinternational.org/ 

27 May-2 Jun, Yoga workshop with Oona 
Giesen in Alyki. Info: 697-935-1951, www.
yoga-paros.com 

27 May, 10.30am, Memorial ceremony 
in Marpissa in honour of World War II hero 
Nikolas Stellas with the laying of wreaths. 
Info: 22840-41217,  http://www.youtube.
com/watch?v=fQDCRVnUqQ4 

27 May, 11am, PAWS (Paros Animal Welfare 
Society) general assembly and elections at 
the Archilochos Hall, Paroikia. Info: 697-506-
0927, 695-185-1575, www.paws.gr

27 May, 11am-2pm, Give-away Bazaar at 
the Olympiakos Building at Ghikas Corner, 
Paroikia organized by the Paros Women's 
Association Ariis. Bring clothes, books, cds, 
toys and anything else you don't need any 

more to give away and to take useful items 
free of charge.  Especially needed are clothing 
and other items for children. Info: http://www.
facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.
parou.ariis/ 

27 May, 8.30pm, The choir of the Naoussa 
Women's Association present a evening 
dedicated to Asia Minor with the participation 
of the XON Folkdance Group of Naoussa in 
the courtyard of Agios Athanasios, Naoussa. 
Entrance free of charge. http://www.facebook.
com/events/412946998728002/ 

28 May-23 Jun, College Year in Athens 
Archaeology course 'Excavating in the Aegean: 
the Case of Despotiko'. Info: 210-756-1497, 
www.cyathens.org

28-30 May, Abstract painting workshop 
with Joachim Hohensinn at Louridis Studios, 
Golden Beach.  Info: http://hohensinn-art.com 

29 May 7pm, Poetry reading by the Aegean 
Center's Writing Workshop at the Aegean 
Center, Paroikia. Info: 22840-23287.

30 May, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert at Aghios 
Giorgios Catholic Church, Naoussa. Info: 
22840-23287.

31 May-2 Jun, Shamanism workshop with 
Benoit Paquette at Tao's Center, Ambelas. 
Info: 22840 28882, www.taos-greece.com, 
http://audioboo.fm/boos/796502-what-is-a-
sweat-lodge

31 May, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert at Aghios 
Antonios Catholic Church, Paroikia. Info: 
22840-23287.

J U N E

1 Jun, 2.45-4.45pm, Storytelling & Theatre 
Workshop (English &  Greek) for children aged 
4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki on 694-484-0089.
 
1 Jun, 8.30pm, Aegean Center Vocal 
Ensemble a cappella concert at Aghios 
Antonios Catholic Church, Paroikia. Info: 
22840-23287.

2 Jun, 7.30pm, Student Painting & 
Photography Exhibition at the Aegean Center, 
Paroikia. Info: 22840-23287.

2 Jun, 9pm, Traditional folk dance 
performance organised by the Marpissa 
Women's Association at the Papagiorgi 
Stamena Square, Marpissa. Info: Irini 694-
518-6978. http://www.facebook.com/
events/137588819706583/

3 & 4 Jun, Celebration in Lefkes of Pentikosti 
(Whitsunday) and Aghios Pnevmatos 
(Whitmonday). Info: Pantelaios 693-285-2126.

3-9 Jun, "Artist? Artist!" 7-day intensive 
spring art workshop with C. Peter Seibt. Info: 
Peter 22840-23368, http://www.facebook.
com/artist.artist.workshop/info

4 Jun, Aghios Pnevmatos (Whitmonday). 
Banks, some offices and shops closed. 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη 

Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη 
εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2007-2013 έξι έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 9,6 εκ. €, για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων σε ισάριθ-
μα νησιά των Κυκλάδων. 

Για την Πάρο συμπεριλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα το έργο: Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι - Λάκκοι Δήμου Πάρου (1,2 εκ. €). Το Πρόγραμμα συγ-
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εκλογές PAWS

Δηλώστε συμμετοχή
Οι εκλογές για το επόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου θα γίνουν 

κατά τη διάρκεια της Γενικής του Συνέλευσης, την Κυριακή 27 Μαΐου και ώρα 11πμ, 
στην αίθουσα του Αρχιλόχου στην Παροικιά. 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να στείλουν το όνομά τους και το πως θα συμμετέ-
χουν στο ΔΣ στο e-mail: hzmaz@otenet.gr ή να επικοινωνήσουν με την κ. Λένα Για-
κουμοπούλου: 22840-42073 - 6951 851 575.

Οδηγίες για τους εκλογείς
Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται: Η άσκηση του εκλογικού δικαιώμα-
τος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται σύμφωνα με την 
εκλογική νομοθεσία οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

• Αυτοί που  έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους • Όσοι θα βρίσκονται κατά την 
ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό • Οι εκλογείς που έχουν γραφτεί στους ειδικούς 
εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού 
εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή πε-
ριφέρεια, του αριθμού των 40 τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής 
περιφέρειας.

Ακόμη θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέ-
σουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
νομικών προσώπων, που για υπηρεσιακούς λόγους δεν θα μπορούν να απουσιάσουν 
από την εργασία τους και εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο άσκη-
σης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.



Υστέρνι Νάουσας
τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | info@typoparos.gr

καφετέριες
εστιατόρια | ξενοδοχεία

beach bar | fast food

Ι∆ΑΝΙΚΑ Γ ΙΑ

Drip Stopper

Φάκελοι μαχαιροπήρουνων

Χάρτινα Προϊόντα

µαζί µε χαρτοπετσέτα

Σουβέρ & Σουπλά
µιας ή πολλαπλών χρήσεων

ιδανικό για το στόµιο
των µπουκαλιών

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας!
Εκτυπώστε τώρα το λογότυπο ή το διαφηµιστικό σας µήνυµα επάνω σε σουβέρ
και σουπλά, ή επιλέξτε να εκτυπώσετε φακέλους για µαχαιροπήρουνα!
Το νέο αυτό πρωτοποριακό προϊόν, σας προσφέρεται από 150 €/1000 τεµάχια!
∆ώστε σήµερα ελάχιστη παραγγελία 500 τεµαχίων και θα έχετε άµεση παράδοση!


