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Mas(ter) planεψαν!
Πλωτές εξέδρες  

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Ν’ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ;

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ (STAN)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

"ΠΑΜΕ ΒΟΛΤΑ"
ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΟΝ ΝΟΠ

O ανερχόμενος Παρια-
νός καλλιτέχνης, μιλάει 
στη ΦτΠ

• Γιατί καθυστερεί το έργο τοποθέτησης των 
πλωτών εξεδρών και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;

• Γιατί έως χτες χρειαζόμασταν Master Plan, 
ενώ τώρα θέλουμε απλά, περιβαλλοντική μελέ-
τη;

• Γιατί δεν έχει γίνει καμία κίνηση τόσους μή-
νες για να εκπονηθεί αυτή η απλή περιβαλλοντι-
κή μελέτη;

 Και δεν είναι μόνο οι πλωτές, αλλά και διά-
φορα άλλα έργα, για τα οποία αναμασάμε κάθε 
φορά τα ίδια και τα ίδια, όμως έργα δεν βλέπου-
με.

Η ΦτΠ για ακόμη μία φορά επανέρχεται. Από 
τις απαντήσεις – υποσχέσεις που έλαβε από 
τους αρμόδιους, εξάγεται το συμπέρασμα, πως 
από την επόμενη πια σεζόν, αν δεν σκοντάψου-
με σε γραφειοκρατικά σκαρφίσματα, θα έχουν 
υλοποιηθεί έργα από το Διαδημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο. Έργα, για τα οποία η ΦτΠ έχει γράψει 
επανειλημμένως και τα οποία, ενώ έφταναν στο 
παραπέντε της υλοποίησής τους, για κάποιους 
λόγους, συγκεχυμένους τις πιο πολλές φορές, 
επανήλθαν στην αρχική φάση…

Για τις πλωτές εξέδρες ήμασταν μια ανάσα, 
αλλά κόπηκε στη διαδρομή. Αφού είχαν ληφθεί 
όλες οι υπογραφές από υπουργεία, αρχαιολογί-
ες, άλλες υπηρεσίες κ.λπ., ξαφνικά μας προέκυ-
ψε Master Plan για όλα τα έργα και στη συνέχεια 
Περιβαλλοντική μελέτη, δηλαδή δύο ακόμη χρό-
νια και βάλε.  

Master Plan είναι πολύ βαριά κουβέντα, μας 
είπε ο αρμόδιος υπάλληλος της Αποκεντρωμέ-

νης  Διοίκησης κ. Πολυχρονάκης, εννοώντας 
ότι είναι μεγάλη ιστορία και απαιτείται πάρα πο-
λύς χρόνος. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων απαιτείται, τόνισε. Συγκεκριμένα μας είπε: 
«Στην περίπτωση της Πάρου, επειδή πρόκειται 
για ένα παλιό λιμάνι, έπρεπε εδώ και καιρό να 
έχει αντιμετωπιστεί  περιβαλλοντικά το σύνολο 
της λειτουργίας του, κάτι το οποίο δεν προκύ-
πτει. Αυτό έχει γίνει μάλλον τμηματικά. Όταν 
λοιπόν λέμε να κάνουμε μία επέμβαση οποιαδή-
ποτε εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, οφείλει 
να υπάρχει πρώτα αυτή η αδειοδότηση.  Πρέπει 
λοιπόν να γίνει μία μελέτη απλή περιβαλλοντική 
για τη λειτουργία του λιμανιού, που σαν επέκτα-
ση θα συμπεριλάβει και αυτές τις πλωτές εξέ-
δρες». Τόσο απλά. 

Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ., Στ. 
Γαβαλάς μας είπε, ότι την ερχόμενη εβδομά-

δα μεταβαίνει στην Αθήνα για να επισκεφθεί 
μελετητικά γραφεία και να συνεννοηθεί για το 
Master Plan, να γίνει διαγωνισμός, να επιλεγεί 
το μελετητικό γραφείο και μετά την διαμόρφωσή 
του,  να γίνει και η περιβαλλοντική μελέτη. Στην 
ερώτηση, δηλαδή δύο χρόνια και βάλε, κούνησε 
απλά το κεφάλι. Σε περίπου μία ώρα επανήλθε 
για να μας ενημερώσει, ότι δεν απαιτείται Master 
Plan, αλλά οι πλωτές θα προχωρήσουν αφού γί-
νει μία περιβαλλοντική μελέτη. 

Το πώς προέκυψε το Master Plan, το γνωρίζει 
ίσως μόνο ο κ. Γαβαλάς, η απάντηση όμως από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για το τι ακριβώς 
πρέπει να γίνει ώστε να προχωρήσει το έργο, 
σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, δόθηκε στο Δ.Λ.Τ. 
από τις αρχές Μαΐου. Αναζητήσαμε το απαντητι-
κό έγγραφο της Περιφέρειας, αλλά έως το κλεί-
σιμο της εφημερίδας δεν μας το είχαν δώσει από 
το Δ.Λ.Τ.  

Κατόπιν όλων αυτών απευθυνθήκαμε και 
πάλι στον κ. Γαβαλά και του ζητήσαμε να μας 
απαντήσει στις ερωτήσεις: 

Τι έχει γίνει από τον Μάιο έως σήμερα; 
Δεν είναι εύκολη και γρήγορη η περιβαλλο-

ντική μελέτη, γιατί δεν είναι μόνο για ένα έργο, 
αλλά για όλες τις δραστηριότητες στο λιμάνι. Το 
αλιευτικό, το τουριστικό, το εμπορικό και το επι-
βατικό. Δεν υπάρχει καμία μελέτη, εάν υπήρχε 
έστω και μία αναφορά θα το είχαμε ξεπεράσει, 
αλά δεν υπάρχει καμία αναφορά για καμία δρα-
στηριότητα.                       σελ.3

Ιταλικά έπιπλα κουζίνας «GRUPPO CUCINE». 
Επιλέξτε την κουζίνα των ονείρων σας µε µοναδικό 
design, άριστη ποιότητα σε πολύ προσιτές τιµές.
Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί την δική σας κουζίνα...ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Μάρπησσα Πάρου | τηλ: 22840 42642 | κιν: 6974.812383 | fax: 22840 43250
e-mail: info@frwood.gr | web: www.frwood.gr

∆ιάθεση για Πάρο & Αντίπαρο:

°ðïëôÜóôå ôèî ëïùúÝîá óá÷ íå 24 °ÆÃº¶ª ¢Ãª¶¹ª

Στάση στην γεύση... µε ελληνική δηµιουργική κουζίνα!
Relax and enjoy... greek creative cuisine

παραλία Παροικίας, Πάρος     seafront Parikia, Paros
tel: +30 6984 474111

παραλία Παροικίας, Πάρος     seafront Parikia, Paros
tel: +30 6984 474111

το λεμόνιτο λεμόνι

Στις 24 Ιουλίου θα γίνει 
η δημοπράτηση του έργου

Δέκα μόνο οι θέσεις για 
τις Κυκλάδες, μόνο 2 θέ-
σεις για την Πάρο.
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (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 Ρούσσος Παντελεή-
μων του Δημητρίου και της 
Νικολέτας, το γένος Νίκα, 
και η Θεοχαρίδου Ελένη – 
Σταυρούλα του Αναστασί-
ου και της Αθηνάς, το γένος 
Πάσσου, θα παντρευτούν το 
Σεπτέμβριο στην Πάρο. 

Ο Σαρίφ Γαττάς του 
Αντουάν Γαττά και της Μαύ 
Ντάγερ και η Ντανάε Πα-
παδοπούλου του Κων-
σταντίνου Παπαδόπουλου 
πρόκειται να παντρευτούν 
στις 23 Ιουνίου 2012 στην 
Αγία Τριάδα Λευκών. 

Δωρεά βιβλίων και 
συλλογών στο ΙΑΠΚ

Σημαντικό αριθμό βιβλίων 
προσέφερε στο γνωστό Ιν-
στιτούτο Αρχαιολογίας Πά-
ρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ), 
ο αρχαιόφιλος και συλλέκτης 
της Πάρου Γιάννης Βασιλειό-
πουλος. Τα βιβλία δωρεάς του 
κ. Βασιλειόπουλου καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα της ιστορίας 
και της αρχαιολογίας της Ελ-
λάδας και της Πάρου. Διακρί-
νονται σε επιστημονικές μελέ-
τες, άρθρα, γενικά εγχειρίδια, 
συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικών 
συναντήσεων, αλλά και σε επιστημονικά περιοδικά.  Χρο-
νολογικά το περιεχόμενό τους ξεκινά από την προϊστορική  
περίοδο και φτάνει μέχρι και την νεώτερη εποχή. 

Σημειώνεται, ότι αρκετά βιβλία περιλαμβάνουν θέμα-
τα σχετικά με την αρχαιολογία και την ιστορία της Πάρου 
και των Κυκλάδων ιδιαίτερα για τη βυζαντινή, αλλά και τη 
μεταβυζαντινή περίοδο, γεγονός που διευρύνει την ήδη 
υπάρχουσα βιβλιογραφία του Ινστιτούτου σχετικά με την 
Πάρο και τις Κυκλάδες. Άξια ξεχωριστής αναφοράς, που 
αποτελούν και τον κύριο όγκο της συλλογής του κ. Βασι-
λειόπουλου, είναι  βιβλία σχετικά με τη νομισματολογία, 
όπως τόμοι αντίστοιχων επιστημονικών περιοδικών, νομι-
σματολογικές μελέτες και κατάλογοι νομισμάτων που κα-
λύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα. 

Στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου επίσης κατέθεσε σειρά 
τόμων του Αρχαιολογικού Δελτίου του Υπουργείου Πολιτι-
σμού (ετών 1964, 1980 και 1981), η ομότιμη Καθ. Αρχιτε-
κτονικής του Πολυτεχνείου Αθηνών  κ. Μάρω Αποστόλου.

Το γραφείο του ΙΑΠΚ θα είναι ανοιχτό για τους ενδια-
φερομένους κάθε Πέμπτη απόγευμα με θερινό ωράριο 
λειτουργίας 7.30-9.30 μ.μ.: υπεύθυνος Γραφείου ο αρχαι-
ολόγος Κώστας Ρούσσος.

Βιβλιοθήκη του Δήμου Πάρου

Πλούσια δράση
Η συμμετοχή της βιβλιοθήκης του Δήμου Πάρου στην 

πρώτη δράση της Future Library είχε ως θετικό αποτέ-
λεσμα την υλοποίηση της καλοκαιρινής εκστρατείας για 
παιδιά και στον τόπο μας. Το βιωματικό σεμινάριο που 
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στη Βέροια είχε σκοπό την 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων από 80 βιβλιοθήκες της 
χώρας σε καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες.

Η φιλοδοξία να συμμετέχει η βιβλιοθήκη και στη δεύ-
τερη δράση της Future Library, την εκπαίδευση πρωτο-
πόρων υπαλλήλων βιβλιοθηκών σε θέματα ηγετικών δε-
ξιοτήτων και διαχείρισης αλλαγών, ικανοποιήθηκε. Εννέα 
βιβλιοθηκονόμοι επιλέχθηκαν από όλη τη χώρα με στόχο 
την ανάληψη αποφασιστικού ρόλου στο εξελιγμένο περι-
βάλλον της πληροφόρησης και συντονιστικού ρόλου για 
τις βιβλιοθήκες και τους πολιτιστικούς οργανισμούς της 
περιφέρειάς τους. Από την Πάρο επιλέχτηκε η βιβλιοθη-
κονόμος Αλέγκρε Εσκαλονή, στην οποία έχει ανατεθεί η 
περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

Εν τω μεταξύ, οι εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης συνεχί-
ζονται.  Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ως εθελοντές 
στις επόμενες δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στις 30/6 και 15/7 επικοινωνήστε στο 22840-28233 για να 
δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε περισσότερες πληρο-
φορίες.

Εμπλουτισμός
Η βιβλιοθήκη απέκτησε τους τίτλους των κόμικ (Αστερίξ 

– Λούκυ Λουκ – Τεν Τεν) και ακόμη περισσότερα τεύχη, 
που προσφέρθηκαν από φίλους.

Έχει ήδη εγκριθεί από τον Δήμο το ποσό των 2.000 
ευρώ για αγορά βιβλίων για το τρέχον έτος και η παραγγε-
λία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επισκέψεις
Τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν: Γ’ τάξη, 1ο Δημοτικό Σχο-

λείο Παροικίας, κ. Μίνα Σκανδάλη, Δ1 και Δ2 τάξεις, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Παροικίας, κ. Μαρίνα Σαρρή  και κ. Αγ-
γελική Χατζημανώλη, 3ο Νηπιαγωγείο Παροικίας, κ. Ελι-
σάβετ Μεντεσίδου, Lingua Active Montessori Program, κ. 
Νατάσα Ποδάρα, Α2 τάξη, 1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας, 
κ. Κατερίνα Τσιμόγλου. 

Η βιβλιοθήκη σε αριθμούς:
Δανεισμοί 917, Διαδανεισμοί 7, Ερωτήσεις που απαντή-

θηκαν 308, Χρήστες 1992.

Εγγραφές 
στον ΝΟΠ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές 
για τα καλοκαιρινά τμήματα 
2012. Οι εγγραφές και για 
τα τρία τμήματα γίνονται στα 
γραφεία του Ναυτικού Ομί-
λου Πάρου.

Τα τμήματα που θα ξε-
κινήσουν είναι: •Εκμάθηση 
κολύμβησης από την ηλικία 
των 4 ετών. •Προαγωνιστι-
κά – αγωνιστικά τμήματα 
κολύμβησης.• Ιστιοπλοΐα 
αρχαρίων από την ηλικία 
των 6-7 ετών. •Ιστιοπλοΐα 
εφήβων - ενηλίκων. •Beach 
Volley για παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες.   

Οι προπονήσεις θα γίνο-
νται στις Δημοτικές ναυτα-
θλητικές εγκαταστάσεις στα 
Λιβάδια της Παροικιας.

Οι έμπειροι προπονητές 
εξασφαλίζουν την καλύτερη 
κατάρτιση των αθλητών στο 
άθλημα επιλογής τους 

Για πληροφορίες και εγ-
γραφές: Γραμματεία ΝΟΠ: 
10:00-18:00 (εκτός Τρίτης) 
Τηλ:2284021800

Φίλοι της Πάρου 

Πρόσκληση
συμμετοχής
σε έρευνα τουρισμού

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Φίλοι της Πάρου», συ-
μπληρώνει  10 χρόνια δουλειάς με στόχο τη διατήρηση της 
κυκλαδικής φυσιογνωμίας του νησιού και την ισόρροπη 
ανάπτυξή του. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων της, θέλει 
να συμβάλει στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού της 
Πάρου και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Μετά από συνεννόηση με την Τουριστική Επιτροπή του 
Δήμου και όλους τους συλλόγους ξενοδοχείων και ενοι-
κιαζομένων δωματίων, οι «Φίλοι της Πάρου» προχωρούν 
σε μία έρευνα τουρισμού που θα γίνει με δικά τους έξοδα 
και εθελοντική εργασία με στόχο να αποκτήσουν όλοι οι 
φορείς του νησιού συστηματικά πληροφορίες για τα χαρα-
κτηριστικά, προτιμήσεις και προσδοκίες των επισκεπτών, 
καθώς και τις απόψεις τους για το τί προσφέρει η Πάρος 
και τί θα τους κάνει να την ξαναεπισκεφτούν τόσο στην 
υψηλή όσο και στην χαμηλή σαιζόν. 

Η έρευνα θα γίνει από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 
2012 με τη μορφή ερωτηματολογίου που θα συμπληρώ-
νουν και θα υποβάλουν μέσω internet οι πελάτες ξενο-
δοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων. (Περισσότερες 
πληροφορίες για τους στόχους και τη μεθοδολογία της 
έρευνας στο www.friendsofparos.com).

ΟΙ «Φίλοι της Πάρου» καλούν όλα τα ξενοδοχεία και 
μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων της Πάρου να πά-
ρουν μέρος. Όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα αναλάβουν να 
στέλνουν στον υπεύθυνο της έρευνας, στο τέλος του κάθε 
μήνα, τις διευθύνσεις e-mail των πελατών τους που θέ-
λουν να τους σταλεί το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Όλες 
οι μονάδες που θα πάρουν μέρος στην έρευνα θα συμπερι-
ληφθούν σε ψηφιακό και εκτυπωμένο  χάρτη που θα χρη-
σιμοποιηθεί γιά την προβολή του νησιού.

Δήλωση συμμετοχής με e-mail στο filoitisparou@gmail.
com με το όνομα του ξενοδοχείου ή μονάδας ενοικ. δωμα-
τίων, διεύθυνση/περιοχή και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αστυνομικά τμήματα Πάρου - Αντιπάρου

Αποτελεσματική
δράση παρά τις ελλείψεις

Συνελήφθη στις 9 Ιουνίου το πρωί στην Αντίπαρο, με την 
αυτόφωρη διαδικασία ένας 34χρονος αλλοδαπός υπήκοος 
Μαρόκου κατηγορούμενος για  απόπειρα ληστείας.

Ο  27χρονος μπήκε στο σπίτι της 83χρονης ημεδαπής και 
με χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκε να της αφαιρέσει 
χρήματα και μια χρυσή αλυσίδα λαιμού που φορούσε. Η  
ηλικιωμένη καλώντας σε βοήθεια ανάγκασε το δράστη να 
τραπεί σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού 
Σταθμού Αντιπάρου οι οποίοι σε συνεργασία με αστυνο-
μικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου εντόπισαν στην 
ευρύτερη περιοχή, ύστερα από ολιγόωρη έρευνα τον 
34χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον συνέλαβαν.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε 
ότι ο 34χρονος αλλοδαπός είχε καταδικαστεί για υπόθεση 
απόπειρας κλοπής και αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης 7 
μηνών αφέθηκε ελεύθερος και του είχαν επιβληθεί περιο-
ριστικοί όροι. Επίσης προέκυψε ότι διέμενε παράνομα  στη 
χώρα. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του,  
οδηγήθηκε στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

Επίσης, στις 10 Ιουνίου το βράδυ στην Πάρο εντοπίστη-
κε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου ο 22χρονος, ο οποίος απογευματινές 
ώρες της ίδιας ημέρας είχε αφαιρέσει από αλλοδαπό υπή-
κοο Η.Π.Α. ένα κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο βρέ-
θηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και αποδόθηκε στον 
δικαιούχο.

Επιπλέον στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας βρέ-
θηκε στην κατοχή του 22χρονου αλλοδαπού ένα πλαστό 
δελτίο αιτήσαντος ασύλου και παράλληλα διαπιστώθηκε 
ότι διέμενε παράνομα στην χώρα. 

Σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγε-
λέα. 

«ΟΣΟ – ΟΣΗ – ΟΣΑ»
Όσο και να παρακαλάς – κάποια που δεν σε θέλει 
είναι σαν να ζητάς κρασί – σε αδειανό βαρέλι.
Γι’ αυτό πορεία άλλαξε – θα βρεις αλλού λιμάνι,
το παρακαλετό φαί – βαρύ στομάχι κάνει.
Όσο πετσάτα και  ώριμα – κι’ αν είναι τα λεμόνια,
ποτέ να γίνουν δεν μπορούν – γλυκά σαν τα πεπόνια.
Ούτε κι’ ο κόρακας μπορεί – να γίνει περιστέρι,
κι’ ούτε ποδόσφαιρο θα δεις – να παίζουνε οι γέροι.
Όσο βαρύ και άγριο – να έχουμε χειμώνα,
πάλι θα δούμε αύριο – της άνοιξης εικόνα.
Για μας μόνο μια άνοιξη – στο βίο της ζωής μας,
μια θλιβερή κατάληξη – τέλος της ύπαρξής μας.
όσο μπορείς ν’ αντισταθείς – στο άδικο, στο ψέμα,
στον πονεμένο της ζωής – δείξε συμπόνιας βλέμμα. 
Όπου υπάρχει ανθρωπιά – συμπόνια και αγάπη,
είναι πολύ πιο λιγοστά – τα μίση και τα πάθη.
Όση κι’ αν έχεις δύναμη – όσο ψηλά κι’ αν είσαι,
έρχεται η ώρα κι’ η στιγμή – που απ’ όλα παραιτείσαι.
Γιατί υπάρχει η παρακμή – αλλάζουνε τα χρόνια, 
σε βρίσκουν άσχημοι καιροί – και χάνεις τα γαλόνια.
Όσα παιδιά πάνε σχολειό – γράμματα δεν μαθαίνουν,
κι’ απ’ την κλώσα τα αυγά – όλα πουλιά δεν βγαίνουν.
Άλλος θέλει τα γράμματα – και άλλος δεν τα θέλει, 
όπως όλες δεν κάνουνε – και οι μπαμπούρες μέλι.
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι – ίδια νοημοσύνη,
ούτε κι’ ο μπούφος κελαηδεί – όπως το καναρίνι.  
Όσα τραγούδια και να πεις – μπρος του κουφού την πόρτα,
μοιάζει να λες σ’ ένα νεκρό – σήκω να πάμε βόλτα.
Τα λόγια μας πολλές φορές – είναι και μασημένα,
χωρίς περιεχόμενο – και νόημα κανένα.

   Κων/νος Δελαγραμμάτης

Συναυλία
Την Παρασκευή 15 Ιουνίου (σήμερα), στις 9 το 

βράδυ στην πλατεία Εκατονταπυλιανής θα πραγματοποι-
ηθεί συναυλία με την ορχήστρα Κυκλάδων του Νίκου Κυ-
πουργού, με τραγούδια του κινηματογράφου.
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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

Πλωτές εξέδρες 

Mas(ter) planεψαν!
    ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Ν’ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ;

συνέχεια από σελ.1

Και τι θα γίνει, ο κ. Πολυχρονά-
κης λέει ότι είναι απλό;

Γιατί δεν μας το είπε από την 
αρχή. 

Που να το ξέρω, κ. Γαβαλά, εδώ 
κάποιος μας δουλεύει.

Εγώ θα προχωρήσω τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
δεν ξέρω και τι μεγέθους είναι. Να 
είναι δηλαδή σε μέγεθος που να 
μπορώ να τη δώσω με απευθείας 
ανάθεση νόμιμα, χωρίς να κάνω 
διαγωνισμό. Άλλωστε, στον προ-
ϋπολογισμό του ΔΛ.Τ. υπάρχουν 
χρήματα για περιβαλλοντική μελέ-
τη του λιμανιού. 

Γιατί όμως πέρασε τόσος καιρός και δεν έγινε κάτι. Εδώ και ένα χρόνο μου λέει 
ο κ. Ραγκούσης (στην Τεχνική υπηρεσία του  Δήμου), για περιβαλλοντική μελέτη 
και δεν έχει γίνει;

Δεν έγινε γιατί το ΠΕΧΟ προσπαθούσε να βρει τη λύση. Δεν υπήρξε όμως αποτέ-
λεσμα έως τον Δεκέμβριο και στείλαμε το αίτημα για το τι πρέπει να κάνουμε στην 
Περιφέρεια, η οποία απάντησε στις αρχές Μαΐου και ζητάει περιβαλλοντική μελέτη για 
όλα τα στάδια και τις δραστηριότητες του λιμένος. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Να διευκρινίσουμε κατά πόσο μπορούμε νόμιμα να δώσουμε τη μελέτη με απευ-

θείας ανάθεση ή να πάμε σε διαγωνισμό. Θα γίνει ότι ο νόμος ορίζει. Και θα πρέπει να 
πάρουμε έγκριση και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πάντως, έχω μιλήσει ήδη με δυο 
– τρία μελετητικά γραφεία. 

Κάλιο αργά παρά ποτέ!
Σε ότι αφορά στα άλλα έργα που επίσης είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του λιμα-

νιού, αλλά και για την αξιοπρεπή του εικόνα, είναι και αυτά καθ’ οδόν και το επόμενο 
καλοκαίρι θα τα απολαμβάνουμε.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, εστάλη ήδη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο αρμό-
διο υπουργείο, το σχέδιο ανάπλασης του χώρου του λιμανιού. Στο σχέδιο περιλαμβά-
νονται δύο αίθουσες αναμονής, μία μεγάλη- σύγχρονη στα υπάρχοντα κιόσκια και μία 
μικρότερη προς την πλευρά του ΚΤΕΛ, για τα πλοία που δένουν στις εκεί προβλήτες.  

Το αρμόδιο Τμήμα του υπουργείου θα χωροθετήσει τα έργα και θα δώσει συντε-
λεστές δόμησης και κάλυψης. Ο δρόμος είναι μακρύς, καθώς η γραφειοκρατία είναι 
τεράστια και απαιτούνται εγκρίσεις επί εγκρίσεων από διάφορα υπουργεία και υπη-
ρεσίες. Πάντως ο κ. Γαβαλάς, ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε «οπωσ-
δήποτε την επόμενη σεζόν το έργο να έχει ολοκληρωθεί» και το λιμάνι της Πάρου να 
έχει αλλάξει όψη. 

Προσπάθειες καταβάλλονται, για να τοποθετηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα 
ναύδετα, όπου θα δένουν τα κρουαζιερόπλοια. Οι μελέτες, είπε ο κ. Γαβαλάς είναι 
έτοιμες και έχουν δοθεί και προσφορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει γρήγορα.  

Και πρέπει να προχωρήσει, γιατί ήδη φέτος είχαμε διπλάσιες προσεγγίσεις κρουα-
ζιερόλοιων και όπως είπε σε προηγούμενη συνέντευξή του στη ΦτΠ, ο τουριστικός 
πράκτορας Γιάννης Μπιζάς, ήδη μετά τη δέσμευση του Δ.ΛΤ., για την τοποθέτησή τους 
την επόμενη σεζόν, έχουν ενημερώσει τις εταιρίες κρουαζιέρας.

Στάσιμο όμως, λόγω εκλογών παραμένει το θέμα του νέου Εμπορικού Λιμανιού. 

Αναβάθμιση των παραδοσιακών πανηγυριών του Αυγούστου
σε Παροικία και Νάουσα       

Μόνο Παριανοί
και Αντιπαριώτες επαγγελματίες      

Με πρωτοβουλία του Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου και στόχο την ενίσχυση 
των επαγγελματιών των δύο νησιών μας, αναβαθμίζονται τα πανηγύρια του Αυγού-
στου. 

Με τη συμμετοχή μόνο Παριανών και Αντιπαριωτών επαγγελματιών θα γίνο-
νται στο εξής τα παραδοσιακά πανηγύρια του Αυγούστου στην Παροικία και την 
Νάουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπ/κου Συλλόγου Πάρου  Αντιπάρου. 
Γι’ αυτό καλούνται όλοι οι επαγγελματίες του νησιού να δηλώσουν συμμετοχή.                                                                                                                                       
    Στην ανακοίνωση τονίζεται:

«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου κάτω από την πίεση των 
τεραστίων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι οι επαγγελματίες 
των νησιών και θέλοντας να αναβαθμίσει τα παραδοσιακά πανηγύρια στις 15 Αυγού-
στου στην Παροικία και στις 23 Αυγούστου στην Νάουσα, αποφάσισε να διοργανώσει 
την περίοδο αυτή Εμπορικό Φεστιβάλ με συμμετοχή μόνο από Παριανούς και Αντιπα-
ριώτες επαγγελματίες.

»Πάγια αρχή του συλλόγου μας, είναι να μην εξάγεται ούτε ένα ΕΥΡΩ και εφόσον η 
τοπική αγορά μπορεί να καλύψει την συγκεκριμένη ανάγκη. Ειδικά σήμερα αυτό είναι 
ζωτικής σημασίας ζήτημα για όλους.

»Κάθε Φεστιβάλ θα έχει διάρκεια πέντε ημέρες, από τις 12 Αυγούστου έως 16 Αυ-
γούστου στην Παροικία και από τις 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου στην Νάουσα, 
με ομοιόμορφες παγόδες και ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να προβάλει τα προϊό-
ντα του ή τις υπηρεσίες του με πολύ χαμηλό κόστος.

»Τα προϊόντα που θα πωλούνται από το Φεστιβάλ, θα είναι κυρίως παιχνίδια, το-
πικά παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ντόπιας παραγωγής, περιορισμένα είδη pet 
shop,κεραμικά, μπαλόνια, ενώ μπορούν να συμμετέχουν βιβλιοπωλεία, συνεταιρι-
σμοί, πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι.

»Η επιτυχία και η καθιέρωση του Εμπορικού Φεστιβάλ, σημαίνει σημαντική ενίσχυ-
ση της ντόπιας αγοράς, γι’ αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να βοηθήσουν με 
τη συμμετοχή τους σαν εκθέτες προβάλλοντας με κάθε τρόπο αυτή την πρωτοπορια-
κή εκδήλωση των Παριανών και Αντιπαριωτών Εμπόρων. 

»Άμεσα, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πρέπει να επικοινωνήσουν με τα 
γραφεία του συλλόγου, καθημερινά στο 22840-22262 ,από της 10 το πρωί έως της 2 
το μεσημέρι. Σειρά προτεραιότητας θα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου».

Από τον καθαρισµό του πυθµένα 
του λιµανιού της Αλυκής, που έγινε 
την Κυριακή 10 Ιουνίου, από οµάδα 
εθελοντών δυτών και µε πρωτοβουλία 
της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς και 
του Συλλόγου της περιοχής.
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Στράτος Αντιπαριώτης (Stan) 

Ένας Παριανός
ανερχόμενος καλλιτέχνης 

Ο Στράτος Αντιπαριώτης ή «Stan», 
είναι μόλις 23 χρονών,  στιχουργός και 
τραγουδιστής. Μεγάλωσε στην Πάρο απ΄ό-
που και κατάγεται και κατά τη διάρκεια των 
μαθητικών του χρόνων ασχολήθηκε ερασι-
τεχνικά με το τραγούδι, τη μουσική, το χορό 
και το θέατρο.

Η πρώτη επαγγελματική επαφή του Stan 
με το τραγούδι έγινε το Δεκέμβριο του 2009, 
όπου εμφανίζεται ως στιχουργός στη δισκο-
γραφία με τους Vegas και το «Γιατί».

Λίγο αργότερα… δοκίμασε τη φωνή του 
και πέτυχε, συνοδεύοντας τον Βο στο ρε-
φραίν στο τραγούδι «Θα θελα». 

Ο Στράτος Αντιπαριώτης ακούγεται σε 
Ελλάδα και Ευρώπη και είναι ο αγαπημέ-
νος τραγουδιστής της νεολαίας. Πρόσφατα 
βρέθηκε στην Πάρο σε γνωστό κέντρο του 
νησιού μας. Με την ευκαιρία αυτή μιλήσαμε 
μαζί του για τη δουλειά και τα μελλοντικά 
του σχέδια.

Πως αποφάσισες ν’ ασχοληθείς με 
το τραγούδι. Θέλω να πω, ήταν έμφυτο, 
γιατί γράφεις και στίχους δεν είναι μόνο 
το τραγούδι;

Δεν το είχα ανακαλύψει από μόνος μου, 
με βοήθησε ο παραγωγός μου, λεγόταν 
Μανώλης. Αυτός ήταν ο πρώτος, πριν από 
περίπου δύο χρόνια, που με ώθησε να φύγω από την Πάρο, να πάω στην Αθήνα και να 
ξεκινήσω να δουλεύω. ‘Έτσι, κάναμε το πρώτο μας κομμάτι μαζί, το «Γιατί» των Vegas. 
Τότε βέβαια, δεν είχαμε χρήματα για να φέρουμε κάποιο τραγουδιστή να κάνει το demo, 
οπότε αποφάσισα να το κάνω εγώ και βγήκε καλό. Θεώρησα λοιπόν, ότι θα μπορούσα 
να το στείλω σε κάποιες εταιρίες για να το ακούσουν και το έπραξα. Στην πρώτη εταιρία 
που το έστειλα, άκουσαν τη φωνή μου και ήθελαν να με γνωρίσουν. Έτσι, τελείως τυχαία 
μπήκα στο χώρο της μουσικής. 

Πότε ήταν η πρώτη σου επαγγελματική επαφή με το χώρο αυτό, γιατί και αυτό απ’ 
ότι καταλαβαίνω επαγγελματικό ήτανε;

Ναι, πριν από περίπου δύο χρόνια με το «Γιατί». Δεν τραγουδούσα εγώ, βγήκε με τη 
φωνή των Vegas, αλλά είχα γράψει το στίχο. 

Ποιες είναι οι δουλειές σου έως τώρα και τι ετοιμάζεις;
Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές και έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Κάθε μου 

συνεργασία είναι διαφορετική και μου έχει δώσει κάτι. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες 
έχω αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες. Από τον Σάκη Ρουβά, την Κατερίνα Στικούδη, όλοι 
οι άνθρωποι έχουν να σου δώσουν κάτι και μ’ αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με 
ταλαντούχους ανθρώπους. Νομίζω όμως, ότι αυτά που έρχονται πλέον είναι ακόμη πιο 
δυνατά. Ετοιμάζω το δίσκο μου, που κυκλοφορεί τις επόμενες εβδομάδες από την Μinos 
ΕMΙ και μέσα θα έχει όλη μου την κοσμοθεωρία για το πως θεωρώ εγώ τη μουσική και το 
πώς μπορώ να πραγματοποιήσω τις σκέψεις μου μέσα σ’ ένα τραγούδι. 

Θα είναι στίχοι δικοί σου;
Ναι και στίχοι και μουσική και τραγούδι, παρών σε όλα.
Συνεργάστηκες με τον Σάκη Ρουβά. Ήταν εποικοδομητική η συνεργασία σας, σου 

προσέφερε;
Ασφαλώς. Νομίζω ότι όταν δουλεύεις με ανθρώπους, οι οποίοι έχουν στο χώρο πάρα 

πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ τους, μπορείς να πάρεις από αυτούς εμπειρία και συμβου-
λές. Ο Σάκης είναι ένα μεγάλο σχολείο και νομίζω ότι ο καθένας στην ηλικία μου μπορεί να 
καταλάβει τι εστί Σάκης Ρουβάς και τι μπορείς να πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο.

Υπήρξαν άλλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκες;
Η πρώτη μου δουλειά, που πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία υπήρξε και το πά-

τημα για να κάνω καριέρα, ήταν με τον Νίκο Γκάνο, ο οποίος έκανε το  «Last summer». 
Στη συνέχεια με τους Vegas που ξανασυνεργάστηκα με το «Φιλί» και πρόσφατα με τους 
Playmen για το Follin’ και το Claydee Lupa για το «Call me», αλλά και το «Ταξίδεψέ με». 

 Σχέδια για συναυλίες στο εξωτερικό υπάρχουν;
Έχουμε κάνει ήδη στην Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο και τώρα την επόμενη εβδο-

μάδα θα βρίσκομαι στην Αγγλία για μια πολύ μεγάλη συναυλία με το ελληνικό ραδιόφωνα 
στην Αγγλία και έχω και πολλά ακόμη σχέδια…

Πως ήταν η ανταπόκριση στο εξωτερικό;
Είναι μαζική. Ο κόσμος γεμίζει τα μαγαζιά, περνάμε τέλεια και γενικότερα δεν διαφέρει 

καθόλου ο κόσμος. Οι έλληνες όπου και να είναι ξέρουν να περνάνε καλά. 
Έχεις βρεθεί σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, είσαι ικανοποιημένος, υπάρχει 

συμμετοχή, ενθουσιασμός;
Σε πάρα πολλές. Όλες μου οι συναυλίες είναι Sold out και νομίζω ότι ο κόσμος σε μία 

πολύ δύσκολη εποχή με εμπιστεύεται για τη διασκέδασή του και αυτό είναι η μεγαλύτερη 
τιμή που θα μπορούσε να μου κάνει. 

Στην Πάρο; Ναι, ένοιωσα όμορφα να βρίσκομαι πάλι σε οικείο περιβάλλον και ανάμεσα 
σε οικεία πρόσωπα. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή και όπως έμαθα και σε άλλες εκδηλώσεις 
που έγιναν, δεν υπήρχε συμμετοχή. Εγώ πάντως κρατάω μόνο τα καλά πάντα, σε όλες τις 
καταστάσεις και αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε όλοι μας.

Θα ξανάρθεις; 
Για συναυλία ναι, είναι ο τόπος μου και με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω. 
Θέλεις να προσθέσεις κάτι;
Ναι, ο κόσμος να στηρίζει και να συνεχίσει ν’ αγαπάει. Πραγματικά νομίζω, επειδή με-

γάλωσα με αξίες και αρχές, πιστεύω ότι αυτό ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το εκτιμάει και 
το ανταμείβει.

 Ο Ν. Γκάτσος στο Άσπρο Χωριό
Μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά με τρα-

γούδια σε στίχους του μεγάλου ποιητή 
Ν. Γκάτσου, μελοποιημένα από τους 
μεγάλους μουσικοσυνθέτες Μίκη Θεο-
δωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, και Σταύρο 
Ξαρχάκο θα παρουσιάσει η Χορωδία 
Νάουσας Πάρου την Παρασκευή 15 
Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρι-
κή πλατεία του Άσπρου Χωριού. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με 
την στήριξη του τοπικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΣ».

Η Γιορτή των μπαμπάδων

«Πάμε βόλτα» 
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»  και ο Nαυτι-

κός Όμιλος Πάρου σε συνεργασία με το pamebolta.gr θα 
πραγματοποιήσουν παιδική εκδήλωση για την Ημέρα του 
Πατέρα την Κυριακή 17 Ιουνίου. 

Οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου  στα Λειβάδια 
θα μεταμορφωθεί από τις 11:00 το πρωί έως τις 2.00 μ.μ. 
σε έναν μεγάλο παιδότοπο με πολλές δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρούς και μεγά-
λους 

Όλα τα παιδάκια θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν όμορφες καρτούλες και δωράκια 
για τον μπαμπά τους. Η Λούση η καμηλοπάρδαλη θα είναι εκεί για να  διασκεδάσει  με τα 
παιδιά παίζοντας παιχνίδια και φτιάχνοντας τα δικά τους παραμύθια. 

Δεν θα μπορούν βέβαια να λείπουν οι μπαμπάδες , που θα έχουν την τιμητική τους και 
θα συμμετέχουν με τα παιδάκια τους στο διαγωνισμό για την κατασκευή του πιο όμορφου 
Πύργου στην άμμο.

Oι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Νόστιμες λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους, ανα-
μνηστικά δωράκια και μαγικό ταξίδι στο Bansko της Βουλγαρίας,  σας περιμενουν !

Οπότε τι περιμένετε ..πάρτε τα κουβαδάκια σας, φορέστε τα μαγιό σας και ελάτε σε μια 
όμορφη - παιχνιδιάρικη μέρα αφιερωμένη στους μπαμπάδες μας !

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Η φτώχεια χτυπάει όλο και περισσότερες πόρτες

Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι…
Οι ανάγκες των συμπολιτών μας αυξάνονται συνεχώς, αυξάνεται όμως και ο αριθμός 

των ανθρώπων που δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στα έξοδα της καθημερινότητας. 
Η Σχολική Κοινότητα του Γυμνασίου Πάρου, η οποία ήταν αρωγός σε μαθητές και τις 

οικογένειές τους σχεδόν όλο το χρόνο, ενεργοποιήθηκε για να ανταποκριθεί και στις ανά-
γκες και κατά τους θερινούς μήνες. 

Η συναυλία που δόθηκε στο προαύλιο του γυμνασίου με πρωτοβουλία μαθητών, εκ-
παιδευτικών και Συλλόγου Γονέων απέδωσε. Κόπηκαν 1433 εισιτήρια και συγκεντρώθη-
κε το ποσό των 4.600 ευρώ, 4.300 ευρώ από τα εισιτήρια και 300 ευρώ από τα αναψυκτι-
κά και τα νερά που πουλήθηκαν.

Τα χρήματα αυτά, ένα μέρος θα διατεθεί τώρα για την ενίσχυση οικογενειών μαθητών 
του γυμνασίου και τα υπόλοιπα, κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του 
υποδιευθυντή του σχολείου και στο όνομα ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και 
θα χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Επίσης, 
η σχολική κοινότητα εξακολουθεί να μοιράζει τρόφιμα και ρούχα. 

«Ψωνίζω και στηρίζω»
 Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου ‘’Αρηίς’’ συνεχίζει την προσφορά του προς τις οικογένειες 

που έχουν ανάγκη. Συλλέγει και μοιράζει τρόφιμα τα οποία επίσης συμπολίτες μας, ίσως και 
από το υστέρημά τους, αφήνουν στα καλάθια που είναι στα σούπερ μάρκετ του νησιού με την 
ένδειξη «Ψωνίζω και στηρίζω». 

Η διανομή για τον 4ο μήνα αφορούσε ένα πληθυσμό 142 ατόμων εκ’ των οποίων τα 60 
ήταν παιδιά. Τρόφιμα διανέμονται κάθε Δευτέρα 6.30 -7.30 το απόγευμα στην Π.Ε.Φ.Ο. Πα-
ρου-Αντιπάρου στη διασταύρωση Γκίκα.

Η πρωτοβουλία "Ψωνίζω και Στηρίζω" συνεχίζεται και το καλοκαίρι. Για οποιαδήποτε προ-
σφορά σας επικοινωνείτε με την κ.Σταυρούλα Τρίχα 6947325919 ή με την κ.Τασία Σκαραμα-
γκά - 6936670556. Καλάθια του Συλλόγου «Αρηίς», στα εξής καταστήματα: Υλικά καθαρισμού, 
υγιεινής 3Μ - Αγ.Ραφαήλ-Παροικια , Super Market Carrefour - Παροικία &  Μάρπησσα, Super 
Market  Βιδάλης – Παροικία, Super Market Γαληνός - Παροικία και Νάουσα, Super Market, 
ΑΒ Βασιλόπουλος – Νάουσα, Super Market Proton - Αλυκή, Super Market – Πεταλούδες.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου

Δημοπρατείται το έργο
Στις 24 Ιουλίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Αντιπάρου, σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., που έχει αναλάβει 
το έργο. ς’ αυτήν αναφέρεται:

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων του οικισμού 
Αντιπάρου του νομού Κυκλάδων (Ν0900Α), προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.972.000,00 
ευρώ μετά του αναλογούντα ΦΠΑ (16%), η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της 
εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου. Το έργο αφορά τις κατηγορίες Υδραυλικών, Ηλεκτρομη-
χανολογικών και την κατηγορία πρασίνου, με προϋπολογισμό δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 
απρόβλεπτων 1.600.310,10 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/7/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα Κεντρικά Γραφεία 
της Εταιρίας. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «Προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα κατά τμήματα του έργου του άρθρου 8 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), ενώ δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.



Η Εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  μελετά, σχεδιάζει , προμηθεύει, θέτει σε λειτουργία και εγγυάται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, συστήματα  εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και ηλιοθερμικά συστήματα σε κτίρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και βιομηχανίες. 
Η  εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση και το ζεστό νερό στα ξενοδοχεία μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση παίρνει πλέον πολύ 
σημαντικές διαστάσεις για την οικονομία των μονάδων φιλοξενίας.   Η ενημέρωση  σας και η  αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
των ηλιοθερμικών και γεωθερμικών συστημάτων  προσφέρουν λύσεις οικονομίας με παράλληλη  προστασία του περιβάλλοντος.  Η anky 
διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και το σωστό δίκτυο συνεργατών που θα εφαρμόσει το σύστημα που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες, χρη-
σιμοποιώντας  πάντα προϊόντα κορυφαίων οίκων στο χώρο τους.
Τηλ επικοινωνίας 8011122100

Glass drive…βάζουμε τα «γυαλιά» στο αυτοκίνητό σας    
Τώρα για Πάρο και Αντίπαρο ο κύριος Χαράλαμπος  Μπαρμπαρής  προσφέρει 
τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ζημιές κρυστάλλων αυτοκινήτων ως επί-
σημος συνεργάτης της GLASSDRIVE. Με γρήγορη εργασία και γνήσια ανταλ-
λακτικά επισκευάζει και αντικαθιστά παρμπρίζ, πλαϊνά και πίσω κρύσταλλα 
σε όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Η Glassdrive έχει συμφωνίες με τις περισ-
σότερες ασφαλιστικές εταιρίες. Ανάλογα με το  ασφαλιστικό σας συμβόλαιο οι 
εργασίες ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν δική σας χρέωση.  Την επόμενη 
φορά που θα χρειαστείτε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας για τα κρύσταλλα του 
αυτοκινήτου σας  γρήγορα, υπεύθυνα, χωρίς ταλαιπωρία Glassdrive- Χαρά-
λαμπος Μπαρμπαρής !
Καμάρες 22840-52150

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ…..Λύσεις  για το κήπο
Με τη γνώση, την εμπειρία και το μεράκι  ο Στέλιος  και η Γιώτα Σιφναίου 
δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις  στη διαμόρφωση και τη συντήρηση του κή-
που.  Σε δύο χώρους εξυπηρέτησης (Σωτήρες και Αστέρας), διαθέτουν όλα 
όσα χρειάζονται  για να ανανεώσετε ή να συντηρήσετε σωστά τον κήπο σας. 
Σπόρους, βολβούς, καλλωπιστικά φυτά, οπωροφόρα δένδρα, φυτοχώματα, 
λιπάσματα, γλάστρες  πιθάρια και φυσικά όλα τα εργαλεία κήπου Gardena. Οι 
γνώσεις και η εγγυημένη εργασία εφαρμογής  στο αυτόματο πότισμα θα σας 
εξασφαλίσει  μια για πάντα  τη σωστή περιποίηση και συντήρηση των φυτών 
σας όλο το χρόνο. 
Σωτήρες 22840-91020, Αστέρας 22840-52404

ART LINE: η φροντίδα για τα μαλλιά σας
Στο χώρο καλλωπισμού και δημιουργικής κομμωτικής  της κ. Φωτεινής Κασσαλιά μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε κάθε στιλιστική ανάγκη σας. Από ένα απλό φρεσκάρισμα μέχρι την πιο ριζική 
αλλαγή. Η κ. Φωτεινή θα σας προτείνει αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει ακολουθώντας πάντα 
τις τάσεις τις μόδας. Το ταλέντο, η γνώση και η πολύχρονη εμπειρία της οδηγούν σε σωστές κομ-
μωτικές προτάσεις  που θα αναδείξουν το προσωπικό σας στυλ. Για ότι θέλετε, για ότι ακριβώς 
χρειάζονται τα μαλλιά σας με τη βοήθεια επώνυμων προϊόντων, που θα δώσουν ζωή και λάμψη, 
προχωρήστε στην καλοκαιρινή ανανέωση σας.
Νάουσα 22840-52698

Αυτόµατο Πότισµα | Σπόροι | Βολβοί

Καλλωπιστικά | Οπωροφόρα δέντρα

Φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου

Φυτοχώµατα | Λίπασµα | Έτοιµος χλοοτάπητας

Γλάστρες |  Πήλινα | Ζαρτινιέρες | Πιθάρια

Εργαλεία κήπου Gardena

ΣΤΕΛΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΣΙΦΝΑΙΟΥ
Σωτήρες, τηλ: 22840 91020
Αστέρας, τηλ: 22840 52404

κιν: 6977901285

 fitotech@otenet.gr
e-mail



ΑγγελίεςΠέμπτη 15 Ιουνίου 2012 www.fonitisparou.gr6
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 185.000€ . Έκπτωση 
στα  μετρητά  ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

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, ΑΓ. ΑΝΑΡ-

ΓΥΡΟΙ, πωλείται οικία, 
διώροφη, κοντά στην πα-
ραλία, ευκαιρία, 160 τμ, σε 
300 τμ οικόπεδο σχεδίου, 
με δυο ανεξάρτητα studios 
με αυλή. Τηλ.: 6944856105, 
6947828538, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα), www.gr8homes.gr    

ΒΟΥΝΑΛΙ, πωλούνται 2 
οικίες, 110 τμ και 75 τμ, 
κοντά στη θάλασσα. Τηλ.: 
6944856105, 6947828538, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα), www.
gr8homes.gr    

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται 
καινούρια μονοκατοικία, 80 
τμ, τζάκι, καλοριφέρ, υπόγειο 
40 τμ, φωτεινό, τιμή 150.000 
€.  Τηλ.: 6944856105, 
6947828538, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα), www.gr8homes.gr

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
175.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές  δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικία 
120τμ, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, 
3 υπνοδωμάτια, barbeque. 
Τηλ.: 6975065776.  

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 880 τμ, θέση 
παλαιό μπροστινό πηγάδι. 
Τηλ. : 6932661678 

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οι-
κόπεδο 5.800 τμ, εντός 
ορίων οικισμού, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, επιτρεπό-
μενη δόμηση 800 τμ.  Τηλ. : 
6932661678 

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ, (μετά τη 

Μάρπησσα), πωλείται οικό-
πεδο 4.000 τμ, θέα θάλασσα, 
βλέπει Πίσω Λιβάδι, ευ-
καιρία. Τιμή 30.000 €, Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα), www.
gr8homes.gr    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4.000 τμ, 
μοναδικό, βλέπει λιμά-
νι, μπροστά στη θάλασσα, 
με παλαιά οικία. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr    

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυροι), 
πωλείται οικόπεδο 300 τμ, 
εντός σχεδίου, με άδεια για 
3 μεζονέτες. Τιμή 200.000 
€. Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα), www.gr8homes.gr 

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλούνται ξεχωριστά 2 χω-
ράφια, παλιάς κοπής, 5,5 
στρέμματα το καθένα, το ένα 
με άδεια οικοδόμησης. Τιμή 
και για τα δύο, 110.000 €. 
Τηλ.: 6933393707  

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΠΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, (πλη-
σίον οικισμού Μαρμάρων 
– Μάρπησσας), πωλείται α-
γρόκτημα 5 στρέμματα, με 
δύο δρόμους, με ρεύμα και 
νερό, με θέα προς παραλία 
Μώλου, οικοδομήσιμο (τα 
200 τμ). Τηλ.: 2284043050, 
6977485822 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ  1-2 

ΔΩΜΑΤΙΑ ζητείται στην πε-
ριοχή της Μάρπησσας για 
ενοικίαση, για όλο το χρόνο. 
Τηλ: 6983101916

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 40 τμ, σε άριστη το-
ποθεσία, αμφιθεατρικά. Για 
μόνιμα. Τηλ.: 2284021569, 
6980171879 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
επιπλωμένο δυάρι. Τηλ.: 
6946688388 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, προς τον δρό-
μο των Αγ. Αναργύρων, 
ενοικιάζεται οικία, 110 τμ, 
με 2 υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, 2 
wc και τζάκι. Με αυτόνομη 
θέρμανση, ηλιακό θερμο-
σίφωνο και air-condition. 
Βεράντα με θέα το λιμάνι . 
Τηλ. 6947188703 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, κο-
ντά στο συνεργείο της 
Peugeot, ενοικιάζεται επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα με 
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6973366992  

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικιά-
ζονται γκαρσονιέρες 30 τμ, 
πλήρως εξοπλισμένες, με 
θέα και βεράντες. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6937640538, 
210-5610444 

ΣΑΝΤΑ – ΜΑΡΙΑ, ε-
νοικιάζεται βίλλα. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα), www.
gr8homes.gr    

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται 
παραθαλάσσια οικία. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) , www.
gr8homes.gr    

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται οικί-
ες και διαμερίσματα. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα), www.
gr8homes.gr    

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται δια-
μερίσματα και studios. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) . www.
gr8homes.gr 

ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα ή δυάρι 
επιπλωμένο με ψυγείο, κου-
ζίνα και T.V., κλιματισμό, 
απεριόριστη θέα και κή-
πο, για μήνα ή σεζόν. Τηλ.: 
6948506456 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ (2 
χλμ. από την Παροικία), ε-
νοικιάζεται επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 38 τμ, με θέρ-
μανση. Τηλ.: 2284023052 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, ενοικιάζεται 
κατάστημα 225 τμ. ισόγειο 
και 120 τμ. υπόγειο. Ενοικι-
άζεται και τμηματικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ-
ΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ πωλείται, 
έναντι ΔΕΗ, λόγω συνταξιο-
δότησης. 
Τηλ.: 2284027170 

ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
στην Αλυκή πωλείται ή ενοι-
κιάζεται. Τηλ.: 6943853338 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΠΑΡΙΑΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ζη-
τάει κάθε είδους εργασία. 
Αναλαμβάνει και φύλαξη 
σπιτιού καθώς και διαμονή 
σε αυτό αν χρειάζεται. Τηλ. 
6946126944 (κος Κώστας) 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ανα-
λαμβάνει κατασκευές και 
συντήρηση κήπων σε πο-
λύ προσιτές τιμές. Τηλ.: 
6936414437 

ΟΔΗΓΟΣ, με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, 
ζητεί ερ-
γασία. Τηλ. 
6944204600 

ΚΥΡΙΑ ΠΑ-
ΡΙΑΝΗ, με 
πολυετή ε-
μπειρία σε 
εστιατόριο-
ψ η σ τ α ρ ι ά , 
ζητεί ανά-

λογη εργασία ως βοηθός 
κουζίνας, λάντζα ή συναφή 
εργασίες. Τηλ. 6972938242

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ  Ή ΒΟΗΘΟΣ 
ΑΡΤΕΡΓΑΤΗ που να γνω-
ρίζει το επάγγελμα ζητείται 
από το αρτοποιείο ΑΡΤΟΠΟ-
ΛΙΣ. Τηλ.: 2284024966 (κος 
Δακτυλάς)  

ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ ζητείται από 
ξενοδοχείο, για υποδοχή 
πελατών στο λιμάνι. Τηλ.: 
6945069970 

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW 320 
πωλείται, 3ετίας, 3θυρο, 
σπορ, με πολλά έξτρα, σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6942993246, 210-6517220 

ΣΚΑΦΟΣ ΝΙΚΙΤΑ 472 πω-
λείται, 2010, μηχανή HONDA 
40 ίππων, κονσόλα, όργα-
να, 22 ώρες λειτουργίας, 
τρέιλερ, GPS, βυθόμετρο, 
κουκούλα, μπαλόνια, σκοι-
νιά – άγκυρα, δύο μπαταρίες. 
Τιμή 8.000,00 € (συζητήσι-
μη). Τηλ.: 6973434278 (κος 
Αντρέας)

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΝΑΟΥΣΑ 1 
πωλείται, τιμή 8.000,00 €. 
Τηλ.: 6942772023 (κος Γιάν-
νης)   

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

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ, αγορά-
ζουμε χρυσά και ασημένια 
κοσμήματα-νομίσματα, κα-
θώς και ασημένια σκεύη. 
Στέλνουμε έμπιστο συνεργά-
τη μας στο χώρο σας, κατόπιν 
ραντεβού, για δωρεάν εκτί-
μηση και άμεσα μετρητά. 
Απόλυτη εχεμύθεια. ΟΧΙ 
ΕΝΕΧΥΡΟ. Λεωφόρος Ιασω-
νίδου 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€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Παρασκευή 22 Ιουνίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

13η έκδοση

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!
Αναζητήστε κι εσείς
τον ετήσιο επαγγελµατικό 
οδηγό - συνεργάτη σας
στα σηµεία διανοµής
ή απλά...
ανοίξτε την πόρτα σας!
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a 
facebook user) at: www.facebook.com/
paroslife

J U N E

throughout June

•  Daily mountain bike tours every morning 
from Lefkes and every evening from 
Punda Beach.  Info: 693-217-1718, www.
awakeparos.gr 

• "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  

• Robert van der Most exhibition 
"Transformation" at the Apothiki Art Center, 
Kastro, Paroikia. Duration 1-30 Jun, daily 
10.30am-1.30pm & 7-11pm. Artist's talk on 
22 Jun at 8.30pm. Info: www.apothiki.com

• Maria Vlanti (sculpture) & Nikos Vlachos 
(painting) exhibition at Franca Scala 
Restaurant, Paroikia. Duration 8/6-30/5/13, 
7.30pm-12.30am. Info: 22840 24407, 
Medusa Art Gallery 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com

• Nikos Vlachos painting exhibition at Fotis 
Αrt Café, Aghios Dimitris - Boukadoura, 
Naoussa. Duration 9/6-30/5/13, 10am-
3am. Info: 697-033-9326, Medusa Art Gallery 
210-724-4552, www.medusaartgallery.
com 

14-24 Jun, Tao's & Paros Park Music 
Week with guest musicians & artists at 
Tao's Center, Ambelas. Info: 22840 28882, 
www.taos-greece.com

14-17 Jun, 9pm & 11pm, English version 
movie "Mirror Mirror" (ΚΑΘΡΕΥΤΗ, ΚΑ-
ΘΡΕΥΤΑΚΙ ΜΟΥ) at Cine Rex, Paroikia. Info: 
22840-21676.  Facebook: cine.rex

15 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.

15 Jun, 9pm, Concert by the Orchestra of 
the Cyclades under the direction of Nikos 
Kypourgos with music and songs from 
the cinema in the Ekatontapyliani Square, 
Paroikia.  Info: KDEPAP 22843-60167/8.

16 Jun, 3.30-5pm, Creative Activities for 
Kids aged 4-8 years at Magaya Beach Bar 
Restaurant near Paroikia. Crafts, collage, 
drawing, face painting. Cost: 5 euros per 
child. Info: Eleanna 697-768-4988. 

16-17 Jun, 8.30pm, Friends of Drios 
photography exhibition in Drios (on the road 
to the little harbour). http://www.facebook.
com/events/455403894489583/

16 Jun, 9pm, Performance of traditional 
songs and dances by the Folkdance Group 
of Naoussa (XON) at the Paros Park theatre, 
near Naoussa. Info: 22840-52971, www.

paros-xon.gr
 
16-23 Jun, Kostas Gouzelis sculpture 
exhibition at Galerie Pontoporos, Naoussa. 
Info: 22840-52242, email gallery@
pontoporos.gr, www.pontoporos-gallery.
com
 
17 Jun, General Election.
 
17 Jun, Father’s Day.

17 Jun, 11am-2pm, Event celebrating 
Father's Day organized by the Paros 
Women's Association Ariis, Paros Nautical 
Club (NOP) and Pamebolta.gr at Livadia 
Beach, Paroikia with many activities, stories 
and games for children - creating beautiful 
cards and gifts for their fathers, Lucy the 
Giraffe, competition to build the best tower in 
the sand, tasty treats and souvenirs and the 
chance to win a trip to Bansko in Bulgaria.   
Entrance Free.  Info: Stavroula 694-732-
5919 or Stella 694-258-2321, http://www.
facebook.com/events/246412108805092/

18-29 Jun, The Paros Project 2012 -  the 
Paros and Cyclades Institute of Archaeology 
& the Helike Society offer students and 
other volunteers a class and field summer 
programme on the Art and Civilization 
of Ancient Paros. Info: Professor Dora 
Katsonopoulou, 693-702-6588,  http://
www.helikeproject.gr/paros.htm

20-24 Jun, ‘Dance with the Light’ yoga 
retreat with Konstantinos Charantiniotis at 
Okre Blue Apartments, Santa Maria. Info: 
693-700-0707, www.bhavanayoga.com, 
www.okreblue.com
 
21 Jun, European Music Day at the 
Paros Park with Ghi & Thalassa (Earth 
& Sea), http://www.myspace.com/
ghithalassa, ttp://www.facebook.com/
ParosParkFestival

22 Jun, 8.30pm, Artist's talk: Robert van 
der Most exhibition "Transformation" at 
the Apothiki Art Center, Kastro, Paroikia. 
Duration 1-30 Jun, daily 10.30am-1.30pm & 
7-11pm.  Info: www.apothiki.com 

22 Jun, 9pm, Concert by the Municipal 
Music School "O Magikos Avlos" (The Magic 
Flute) at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Angeliki 22840-22038.

23-30 Jun, Painting & Drawing workshop 
with Neva Bergemann. Info: 22840-25331, 
www.artistsonthemove.com

23 Jun, 9pm, Revival of the custom of 
Kleidonas on the beach of Alyki with fire 
jumping, traditional dancing and live music 
in celebration of the feast of Aghios Ioannis 
Klydonas, followed by mezes and souma. 
Info: Maria 693-090-0903.

23 Jun, Festival on the eve of Aghios Ioannis 
tou Kleidona, with wine and mezedes and 
traditional burning of May Day wreaths on 
bonfires over which young men and women 
leap. Celebrations held in Plateia Pigadas 
in Lefkes at 8pm; seafront of Alyki 9pm; in 
the Ag. Athanasios courtyard in Naoussa at 
9pm; Plateia Christou in Marpissa at 9pm; 
and Plateia Aghios Spiridon in Prodromos 
at 10pm with live music and dancing.  Info: 
KDEPAP 22843-60167/8.

Εκλογές 17ης Ιουνίου

Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης…
Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ φοβούνται τη νέα αναμέτρηση στις 17 Ιουνίου. Φοβούνται 

και εκβιάζουν, τόσο αυτοί, όσο και τ’ αφεντικά τους της Ευρώπης. Τα δύο, πάλαι ποτέ, 
μεγάλα κόμματα, κατάφεραν την οικονομική υποδούλωση της χώρας μας. Έρχονται οι 
τροϊκανοί για ελέγχους, πηγαίνουν στα υπουργεία, αγνοούν παντελώς την πολιτική ηγεσία 
και κατευθείαν στα τμήματα κωδικό – κωδικό ξετινάζουν τα πάντα. Γι’ αυτό και θέλουν στα 
πράγματα Σαμαρο-βενιζέλους, για να μην έχουν  προσκόμματα στο… έργο τους.

Σαμαράς και Βενιζέλος, φοβούνται πως ο Αλέξης Τσίπρας θα τα… καταστρέψει όλα , 
όσα αυτοί διαμόρφωσαν τόσο καλά και τον χαρακτηρίζουν «επικίνδυνο». Ενώ ο ακίνδυνος 
Σαμαράς, ο οποίος υπέγραψε φαρδιά – πλατειά το μνημόνιο, ετοιμάζει Εθνικο- απελευθε-
ρω τικό μέτωπο με την Ντόρα, αν είναι δυνατόν, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς.  

Ο Βενιζέλος από την άλλη, αγωνίζεται ν’ ανεβάσει το ποσοστό του κόμματός του και 
ασφαλώς και αυτός θεωρεί επικίνδυνο τον Αλέξη Τσίπρα, που θα μας γυρίσει στη δραχμή 
και όλα τα χαριτωμένα και πιστεύει ότι έτσι θα τρομοκρατήσει το λαό. Έναν λαό που βίωσε 
και βιώνει τον τρόμο της ανεργίας, της ανέχειας, του διαλυμένου κράτους που δεν του 
προσφέρει πια τίποτα σε κανέναν τομέα, εξαιτίας τους. Τι άλλο να φοβηθεί αυτός ο λαός 
και τι άλλο πια να χάσει. 

Συμφωνώ με τον αρθρογράφο Στάθη που γράφει: «Κανένα κράτος, κανένα έθνος και 
κανένας λαός δεν μπορεί να ζει υπό συνεχές καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Απ› όταν 
ο Γιωργάκης μετέτρεψε την κρίση δανεισμού σε κρίση χρέους και σκλάβωσε την Ελλάδα 
στην Τρόικα, η χώρα κυβερνάται διά των εκβιασμών: Μνημόνιο ή Χρεωκοπία. Ευρώ ή 
δραχμή. Φτώχεια ή Πείνα. Υπό το κράτος αυτών των εκβιασμών, η χώρα κατεβαίνει κοντά 
τρία χρόνια τώρα, ένα-ένα τα σκαλιά προς την Κόλαση, πίνοντας ένα φάρμακο που τη 
σκοτώνει. Αυτουργοί αυτού του εγκλήματος είναι η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. 

» Κι όμως! Αυτές οι δύο δυνάμεις, οι οποίες απέκλειαν κάθε δυνατότητα επαναδια-
πραγμάτευσης του Μνημονίου (το οποίον μάλιστα το ΠΑΣΟΚ εμφάνισε ως νίκη πρώτα 
του Γιωργάκη κι ύστερα του Βενιζέλου), δηλώνουν τώρα έτοιμες να... επαναδιαπραγμα-
τευτούν! Θα ήταν απλώς ανήθικο αν δεν ήταν και πολιτικώς ατελέσφορο! Με ποιους θα 
διαπραγματευθεί η Μέρκελ; Με τα έμφοβα τσιράκια της; Με αυτούς που έβαλαν την υπο-
γραφή τους, πρώτα ο ένας κι ύστερα ο άλλος, Βενιζέλος και Σαμαράς, σε μιαν Αποικιακή 
Σύμβαση που μετέτρεψε τη χώρα μας σε Προτεκτοράτο;».

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι άπειρος, όπως του καταλογίζουν, αλλά δεν φοβάται. Τολμά-
ει και υψώνει το ανάστημά του. Ας δοκιμαστεί λοιπόν. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με 
όλους αυτούς που διέλυσαν τη χώρα και ξεζούμισαν το λαό της. Σαμαράς, Ντόρα, Βενι-
ζέλος και λοιποί συγγενείς, χρόνια τώρα απέδειξαν ότι και δεν μπορούν και δεν θέλουν…

Το «ψηφίζουμε παραδοσιακά», είναι πλέον ουτοπία. Στην κρίση που βιώνουμε, κρίση 
οικονομική και αξιών, ο ρεαλισμός είναι το αντίδοτο. 

Από τα λαμόγια της πολιτικής καλύτερα ένας νέος καθαρός και τολμηρός. 
Μαρία Δουλγέρη

Γρονθοκοπήθηκε η Δημοκρατία
«Να τον χαίρεται η μάνα του και όλοι όσοι τον ψήφισαν», ήταν η απάντηση της εκπρο-

σώπου του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη στην επίθεση που δέχτηκε από τον κ. Κασιδιάρη. Επίθε-
ση η οποία εκδηλώθηκε στην κ. Κανέλλη και στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, 
αλλά οι γροθιές έπληξαν τη Δημοκρατία, έπληξαν όλους εμάς και ήταν γροθιά – μήνυμα, 
προς εκείνα τα κόμματα που επέτρεψαν να «σκάσει» το αυγό του φιδιού.

Η Λιάνα Κανέλλη, όταν δέχτηκε την πρώτη γροθιά, δεν έκανε πίσω, αλλά μπροστά. Υπε-
ρασπίστηκε τη Δημοκρατία, τον λαό, υπερασπίστηκε το κράτος μπρος το φόβο αναβίωσης 
του παρακράτους. 

Ο… παλληκαράς κ. Κασιδιάρης αμέσως μετά την επίδειξη δύναμης κρύφτηκε και όταν 
εμφανίστηκε κατέθεσε μηνύσεις…

Το σκηνικό στον ΑΝΤΕΝΑ έδειξε περίτρανα, ότι ο θυμός που εκφράστηκε με ψήφο στις 
προηγούμενες εκλογές προς τη Χρυσή Αυγή, ανοίγει την κερκόπορτα στον φασισμό…

Μ.Δουλγ.

Προτάσεις για τη δημιουργία θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Μόνο δύο oργανικές για την Πάρο
Ριγμένη είναι η Πάρος σε ότι αφορά τη δημιουργία θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 

στα σχολεία της. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτ/μιας 
και Δευτ/μιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προς το Υπουργείο Παιδείας, από τις  10 Ορ-
γανικές θέσεις που αναλογούν στις Κυκλάδες, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Πάρος 
με τρία σχολεία διευρυμένου ωραρίου παίρνει μόνο 2 θέσεις, σε αντίθεση με Σαντορίνη, 
Μύκονο και Νάξο, που αν και έχουν από 1 μόνο αντίστοιχο σχολείο παίρνουν περισσότε-
ρες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. 

Οι τρεις θέσεις της Πάρου κατανέμονται, η 1 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας και η 1 
θέση στην Νάουσα, ενώ το 1ο Δημοτικό της Παροικίας με τον περισσότερο πληθυσμό μα-
θητών δεν παίρνει καμία θέση. Οι ελλείψεις είναι βέβαια σημαντικές και για να καλυφθούν 
τα κενά και στα τρία σχολεία μας θα έπρεπε να υπάρξουν τουλάχιστον 15 θέσεις. 

Οι οργανικές θέσεις ειδικοτήτων αφορούν στους κλάδους: Γαλλικής (ΠΕ05), Γερμανι-
κής (ΠΕ 07), Καλλιτεχνικών  Μαθημάτων (ΠΕ 08), Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ 32), Δραματι-
κής Τέχνης (ΠΕ 18.41), Πληροφορικής (ΠΕ 19-20).

Στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 35 θέσεις. Από αυτές, οι 25 θα καλύψουν σχολεία της 
Δωδεκανήσου και οι 10 σχολεία των Κυκλάδων. Οι δέκα αυτές θέσεις έχουν κατανεμηθεί 
ως εξής: 

Κλάδος ΠΕ05 – Γαλλικών: 1 θέση Δ.Σ. Φηρών Θήρας, 1 θέση  2ο Δ.Σ. Παροικίας 
Πάρου, 1 θέση 3ο Δ.Σ. Νάξου και 1 θέση  1ο  Δ.Σ. Μυκόνου.

Κλάδος ΠΕ07 – Αγγλικών: 1 θέση Δ.Σ. Φηρών Θήρας
Κλάδος ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών: 1 θέση Δ.Σ. Νάουσας Πάρου 
Κλάδος ΠΕ32 – Θεατρικής Αγωγής: 1 θέση 3ο Δ.Σ. Νάξου
Κλάδος ΠΕ19-20 – Πληροφορικής: 1 θέση Δ.Σ. Φηρών Θήρας, 1 θέση 3ο Δ.Σ. Νά-

ξου, 1 θέση 1ο Δ.Σ. Μυκόνου 
Η ΦτΠ απευθύνθηκε στην Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Βλαστάρη, η οποία 

μας είπε, ότι οι θέσεις είναι μόνο δέκα για όλα τα σχολεία των Κυκλάδων. Έγινε ισομερής 
καταμερισμός, γιατί στα νησιά αυτά, όπως και στην Πάρο, υπάρχουν μεγάλες σχολικές 
μονάδες. Η Κ. Βλαστάρη, είπε επίσης, ότι πρόκειτια ακόμη για προτάσεις, δεν έχει ληφθεί 
οριστική απόφαση.
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με το φακό
 της 

Πάμε για «Καλαμαρούδι»

H Αλυκή έχει πλέον το παραδοσιακό της έδεσμα. Μία πρωτότυπη ιδέα είχαν οι 

άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς, τη συζήτησαν, την επεξεργάστη-

καν και τελικά την υλοποίησαν. Αποφάσισαν να καθιερώσουν το «Καλαμαρούδι», ως 

το παραδοσιακό έδεσμα της Αλυκής, ένα CD, δημιουργία παριανών μουσικών, με το 

πρώτο τραγούδι για την Αλυκή, ως τη μουσική του τόπου τους, ενώ σε βιβλίο στην 

Αγγλική που έγραψε ο κ. Δημήτρης Καλανδράνης γίνεται αναφορά στην περιοχή, στις 

ομορφιές της και γενικότερα σε όλα όσα μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες, αλλά 

και αναφορά στη ζωή των παριανών και γενικότερα των ελλήνων. 

Η εκδήλωση έγινε την περασμένη Κυριακή κάτω στο λιμανάκι. Προσκεκλημένοι οι 

εκπρόσωποι των ΜΜΕ της Πάρου και όσοι περνούσαν από εκεί, έλληνες και ξένοι. 

Το καλαμαρούδι  πεντανόστιμο. Μαγειρεύτηκε από τους εστιάτορες της παραλίας, 

Παναγιώτη Κουταλίδη, Γιώργο Παρούση, Γιάννη Σκανδάλη, Μανώλη Σκανδάλη, Χρήστο 

Σκανδάλη,  Άκη Σκανδάλη και Κώστα Παρούση, που ήταν και  η οργανωτική ομάδα  και 

θα υπάρχει στο εξής στα εστιατόρια της περιοχής. 

Τους στίχους για το CD έγραψε ο Δ. Καλανδράνης, η μουσική είναι του Γιάννη Μπαλίκου 

και στο τραγούδι ο Μανώλης Ραγκούσης. Λαούτο και βιολί  παίζουν οι κ.κ. Παπαδάκης και 

Μπάλιος, τουμερλέκι ο κ. Καλανδράνης.  

Το μέλος του Συλλόγου Σταρούλα Τρίχα χαιρέτησε τον κόσμο και τόνισε ότι στο εξής η 

Αλυκή θα έχει το δικό της παραδοσιακό έδεσμα, όπως και το νηστίσιμο κουλούρι, θα έχει τη 

δική της μουσική και το βιβλίο της στην Αγγλική γλώσσα. 

Ήταν μια όμορφη, λιτή εκδήλωση και… νοστιμότατη!

Η Αλεξάνδρεια
του πνεύματος

Πολύς κόσμος, αλλά και 
εκπρόσωποι των Τοπικών 
αρχών βρέθηκαν την Παρα-
σκευή 8 Ιουνίου στον αύλειο 
χώρο της Εκατονταπυλιανής 
όπου παρουσιάστηκε το βι-
βλίο του συγγραφέα Απόστο-
λου Πολυζωίδη, «Το φεγγάρι 
έσβησε στην Αλεξάνδρεια» 
από τις Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.

Στο βιβλίο ξετυλίγονται 
μνήμες από την Αλεξάνδρεια, 
όταν αυτή αποτελούσε κοι-
τίδα του πνεύματος και του 
πολιτισμού. Το κουβάρι των 
αναμνήσεων ξετυλίγεται από τον 3ο π.Χ. αιώνα και φτάνει 
έως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Για το βιβλίο του κ.  Πολυζωίδη μίλησαν: Καλλιόπη Λη-
μναίου – Παπακώστα, αρχαιολόγος, Ευθύμιος Σουλογιάν-
νης Καθηγητής Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Γιώρ-
γος Οικονομίδης, καθηγητής φιλόλογος και μεταφραστής. 

Ποδηλατικός γύρος Πάρου 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πραγ-

ματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου 
ο Ποδηλατικός Γύρος Πάρου 2012 που 
διοργανώθηκε από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., το 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Πάρου και τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου.

Ενενήντα  ποδηλάτες, διαφόρων ηλικι-
ών από την Πάρο, την Αντίπαρο, τη Σύρο, 
τη Νάξο, την Αθήνα ακόμα και την Ταϊβάν, 
πραγματοποίησαν τον γύρο της Πάρου, 
με σημείο εκκίνησης το λιμάνι της  Νά-
ουσα και αφού πέρασαν από όλα τα χω-
ριά του νησιού, σε μία διαδρομή 68 χιλ.  
κατέληξαν στον Αϊ Γιάννη Δέτη, όπου και 
ακολούθησε η βράβευσή τους. 

Οι τρεις πρώτοι που τερμάτι-
σαν στον γύρο των 68 χιλιομέτρων 
στην κατηγορία ανδρών ήταν,  1ος ο 
Φραντζής Χρήστος  - 2ος ο Σκιαδάς 
Αντώνης  - 3ος ο Σταυρίδης Λεωνί-
δας, ενώ στην κατηγορία γυναικών 
ήταν 1η η Παντελαίου Μαρία - 2η η 
Παντελαίου Βαρβάρα - 3η η Χαμηλο-
θώρη Ιωάννα .

Παρόντες ήσαν,  ο Δήμαρχος Πάρου 
Χρήστος Βλαχογιάννης,  καθώς επίσης  
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
πλήθος κόσμου. 

Σκοπός όλων ήταν να παρακινηθούν όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, 
ώστε να εντάξουν στην καθημερινότητά τους τη χρήση του ποδηλάτου και να 
απολαύσουν τις ευεργετικές του επιπτώσεις τόσο στους ιδίους όσο και στο περι-
βάλλον και τη κοινωνία που ζουν. 

Η ικανοποίηση των διαγωνιζομένων ήταν έκδηλη και η συμπαράσταση των 
θεατών  συγκινητική.

Για την ασφάλεια των αθλητών φρόντισε  η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Πα-
ράρτημα Κυκλάδων που συμμετείχε με 12 μέλη της και 7 οχήματα (το van της 
ομάδας, 5 μοτοσυκλέτες και 1 ΙΧ αυτοκίνητο). 

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου μεταφέρθηκαν δύο αθλητές με το van-ασθενοφόρο, 
αφού πρώτα τους παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες από τον ιατρό της ομάδας.

Eυαισθησία
και προσφορά

Ένα ακόμη παράδειγμα αγάπης, 
ευαισθησίας και προσφοράς , μετά 
τη συναυλία αλληλεγγύης,  έχει να 
παρουσιάσει το Γυμνάσιο Πάρου. Την 
κατασκευή ενός γηπέδου Μπάσκετ 
– Βόλεϊ στο Γυμνάσιο, το οποίο δεν 
διαθέτει δικές του αθλητικές εγκα-
ταστάσεις. Το γήπεδο μπάσκετ απο-
φασίστηκε από τη σχολική κοινότητα, 
εφόσον δεν διαφαινόταν άμεσα κά-
ποια άλλη λύση,  να κατασκευαστεί 
με τη βοήθεια φίλων και εταιρειών 
της Πάρου.  Η ανταπόκριση είναι 
συγκινητική. Έχει ήδη ξεκινήσει η 
κατασκευή του γηπέδου και από ό,τι 
φαίνεται θα ολοκληρωθεί μέσα στον 
Ιούνιο. Θα κατασκευαστεί ένα γήπε-
δο κόστους κάποιων δεκάδων χιλιά-
δων ευρώ μόνο με προσφορές συ-
μπολιτών μας. Το μόνο για το οποίο 
θα πληρώσει ο Δήμος είναι η αγορά 
των μπασκετών από την Αθήνα. 


