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«Πάρος: Γήινη και Θεϊκή»
Έκθεση Φωτογραφίας του Γιάννη Ιακωβίδη, προσφορά στο Κέντρο ΑΜΕΑΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ… ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
«Πάρος: Γήινη και Θεϊκή». Αυτός είναι ο 

τίτλος της έκθεσης φωτογραφίας του Γιάν-
νη Ιακωβίδη, που με το φακό του απαθα-
νατίζει κομμάτια της Πάρου που έλκουν το 
βλέμμα… 

Πολιτισμός, τέχνη και ευαισθησία, αντα-
μώνουν στο Δημοτικό χώρο τέχνης, στην 
παλιά αγορά (κτίριο Δημητρακόπουλου). 
Εκεί θα εκτεθούν οι φωτογραφίες του καλ-
λιτέχνη και τα έσοδα θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του 1ου Πρότυπου Εθελοντι-
κού Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες Κυκλάδων με έδρα την Νάουσα.

Όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου του Δή-
μου Πάρου, η ενίσχυση του Κέντρου ΑΜΕ-
ΑΙ από το σύνολο των εσόδων της έκθεσης 
αυτής, προσδίδει μια άλλη διάσταση. Σήμε-
ρα, στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, οι 
πράξεις αλτρουισμού και κοινωνικής ευαι-
σθησίας, πρέπει όλους να μας προβληματί-
σουν θετικά και να μιμηθούμε το παράδειγ-
μα του καλλιτέχνη. 

«Σ’ αυτούς τους καιρούς του έντονου προβλη-
ματισμού, μέσω της τέχνης, του πολιτισμού και 
της παράδοσης, καθώς και των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν, μπορούμε να ξεδιπλώσουμε 
πραγματικά τις ευαισθησίες μας, να έλθουμε 
πραγματικά ο ένας πιο κοντά με τον άλλο, να 
αντλήσουμε πρότυπα και να βρούμε πραγμα-
τικές λύσεις, πραγματικές διεξόδους», λέει στη 
ΦτΠ, ο κ. Ιακωβίδης. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει 

έως τις 12 Ιουλίου, θα γίνουν το Σάββατο 30 
Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. 

Ο καλλιτέχνης μέσα από τις φωτογραφίες του 
διηγείται ταξίδια. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι 
ένα ταξίδι στην Πάρο. Μια περιήγηση στα ξω-
κλήσια της, στις παραδοσιακές εκκλησίες της 
και τους επιβλητικούς κέδρους, σήμα κατατεθέν 
του νησιού.  

Σε άσπρο και μαύρο, εκκλησιές, τρούλοι, πα-
ράθυρα και δέντρα έχουν φορά προς τον ουρα-
νό. Επικοινωνούν με το απέραντο και ενώνεται 

νοητά το γήινο με το Θεϊκό, εξ ου και ο τίτλος 
της έκθεσης: «Πάρος: Γήινη και Θεϊκή».

Πρόκειται για την έβδομη ατομική του 
έκθεση που γίνεται υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Επιτροπής για την UNESCO και του 
ΕΒΕΑ (Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθήνας). 

Οι φωτογραφίες απλές και απέριττες. Μα-
γεύουν όμως το βλέμμα, από τον ξεχωριστό 
τρόπο αποτύπωσης των καμπαναριών, των 
τρούλων, των κέδρων, της ελιάς… Γήινο και 
Θεϊκό συνάμα στην Πάρο των Γήινων και των 
Θεών. 

Ο Γιάννης Ιακωβίδης διακεκριμένο στέλε-
χος στο χώρο του αυτοκινήτου, ξεχωρίζει 
και για τα φωτογραφικά του οδοιπορικά.  

Διοργανωτές είναι ο Δήμος Πάρου και η 
ΚΔΕΠΑΠ. Στο δελτίο του Δήμου αναφέρεται: 
«Με ιδιαίτερη χαρά  και τιμή ο Δήμος Πάρου 
και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. διοργανώνουν στον Δη-
μοτικό Χώρο Τεχνών στην Παλαιά Αγορά της 
Παροικίας, την έκθεση του φίλου της Πάρου 

και εξαίρετου καλλιτέχνη φωτογράφου Γιάννη 
Ιακωβίδη. 

Ο Γιάννης Ιακωβίδης  παρουσιάζει και προβά-
λει μέσα από το δημιουργικό του φακό  τη μονα-
δικότητα, την ευαισθησία, τη λυρικότητα  και την 
αγιοσύνη του Παριανού τοπίου, που παρά την 
άπληστη και αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώ-
πινου παράγοντα, εξακολουθεί, σε πείσμα των 
καιρών, να αναδύει την ευλογημένη μυρωδιά 
της άδολης αγνότητας περασμένων εποχών. σελ.3 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 
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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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του Πάρκου Πάρου & η ομάδα διοργά-
νωσης της 3ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσι-
κής στην Πάρο,  ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους για 
την πραγματοποίηση του πανευρωπαϊκού αυ-
τού θεσμού στο νησί μας.  Τους συμμετέχοντες 
μουσικούς και ιδιαίτερα το Παριανό συγκρότημα 
Evergreen που ήταν μαζί μας για 2η χρονιά. Τους 
χορηγούς διαμονής, ξενοδοχεία Swiss Home 
και Καλυψώ. Τον χορηγό ήχου: Studio Μουσικής 
Masterpiece Paros & τον ηχολήπτη Πέτρο Τσώλη. 
Τον Σύλλογο Γυναικών Νάουσας για τα νοστιμότα-
τα Παριανά γεύματα των καλλιτεχνών,  την Blue 
Star Ferries, τον χορηγό επικοινωνίας Parosweb.
com, όλους τους εθελοντές, και ιδιαίτερα την κα 
Τιτίκα, για την επίβλεψη του χώρου, και τέλος όλο 
το προσωπικό του Πάρκου Πάρου για την πολύω-
ρη και άψογη εξυπηρέτηση του κοινού. 

Οι μαθητές και οι δασκάλες της Γ΄ τάξης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς ευχα-
ριστούν θερμά τον κ. Στέλιο Αλιπράντη όπως και 
τους εργαζόμενους του αρτοποιείου «ΑΛΙΠΡΑ-
ΝΤΗ» για την ξενάγηση και τη ζεστή φιλοξενία που 
επιφύλαξαν στα παιδιά στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐ-
ου.  

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύ-
ριο Γιώργο Καρδάση για την ξενάγηση στο μου-
σείο και στους χώρους του Ιερού Προσκυνήμα-
τος, καθώς και τον κύριο Ιγνατιάδη (ιδιοκτήτη 
του καταστήματος «Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης», 
στο στενό της Alpha Bank) για την ευγενική του 
χειρονομία να προσφέρει δωρεάν αναψυκτικά σε 
όλα τα παιδιά της τάξης μας, όταν περάσαμε από 
το κατάστημά του, πηγαίνοντας προς την πλατεία 
και το κάστρο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόμου 
«Σκόπας ο Πάριος» διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία στις 23-24 Ιουνίου το παραδοσιακό πανηγύ-
ρι προς τιμήν του πολιούχου του χωριού Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου.

Στις 23 Ιουνίου παρουσιάστηκε η αναβίωση του 
εθίμου του Κλήδονα με τη συμμετοχή παιδιών του 
χωριού, το κάψιμο των Μάηδων ενώ οι μικροί φί-
λοι του τμήματος της Μουσικοκινητικής αγωγής 
με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Παυλά-
κη Βασιλικής παρουσίασαν ένα δροσερό καλοκαι-
ρινό πρόγραμμα. Σ’ αυτό το σημείο, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά τον Παιδικό Σταθμό Τ/Κ 
Αρχιλόχου «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» και τον Διευθυντή 
του κ. Δημήτρη Γεωργιάδη, τον Χορευτικό Όμι-
λο Νάουσας, τον Σύλλογο ΥΡΙΑ Λευκών Πάρου 
και τον Πρόεδρο της Τ/Κ Αρχιλόχου κ. Γεώργιο 

Ρούσσο και όλους όσους βοήθησαν και συνεργά-
στηκαν για την πραγματοποίηση της βραδιάς της 
23ης Ιουνίου.

Την επόμενη ημέρα, 24 Ιουνίου πραγματοποιή-
θηκε το παραδοσιακό πανηγύρι με τους Ν.Οικο-
νομίδη, Κ. Σπανού, Π.Βεργό, Α.Ψαθά, Μ.Τσουνάκη 
και Γ.Τάλλαρο. Δεν έλειψαν απρόσμενες εκπλή-
ξεις, το ατελείωτο κέφι και το γλέντι μέχρι πρωίας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  ευχαριστεί θερμά 
μικρούς και μεγάλους που τις δύο αυτές ημέρες 
στάθηκαν στο πλευρό μας καθώς  και τους χορη-
γούς των εκδηλώσεων μας.

Χορηγοί: Bluestar – Erkyna travel, Σκανδάλης 
Α.Ε., ΄΄Εφαρμογές΄΄ Αντ.& Νικ. Κρητικός, Σύλ-
λογος ΄΄ΥΡΙΑ΄΄ Λευκών Πάρου, Ε.Ξ.ΠΑ Α.Ε., Αρ-
χίλοχος Α.Ε., Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Πάρου, Παντελαίος Χρήστος & Σια Α.Ε., ΑΒ Food 
Market Νάουσας, Barbaris door system, ΚΤΕΛ 
Πάρου Α.Ε., Ηertz, Fiat – Εμ. Πατέλης, Κοντο-
γιώργης Α.Ε., Οινοποιείο Μαν. Μωραΐτη, SUPER 
MARKET Ανδρέας Καβάλης, DAMIAS VILLAGE, 
Bakery Αλιπράντης, Αρτοποιείο Ραγκούσης, 
Audiophile, Οινοποιείο Νικ. Λουρίδη, Οινοποιείο 
Παντ. Ανουσάκη, Power Cars - Π. Δαμουλάκης, 
ο Ξυλόφουρνος –Νικ. Ζουμής, Αρτοποιείο  Γουλ. 
Τζανακόπουλος, Αρτοποιείο – Η ΔΗΜΗΤΡΑ, Αρ-
τοποιείο Χρ. Ζουμής, Ζαχαροπλαστείο ΜΑΡΩ, 
Ζαχαροπλαστείο ΝΙΚΗΤΑΣ, Σάμιος Χρήστος, Πρα-
τήριο Υγρών καυσίμων – Δημ. & Κατ. Φραντζή, 
Πρατήριο Υγρών καυσίμων – Α. Τζανακόπουλος & 
Σια, Bit of salt, K.E.E.A. –AquaMax Π. ΜΑΜΑΣΗΣ, 
Επιπλόκοσμος – Αφοί Πυργή, Σομπόνης Ι. Νικό-
λας, Φωτοτεχνική Πάρου ΣΤΕΛΙΟΣ & ΓΙΩΤΑ ΣΙΦ-
ΝΑΙΟΥ, Ξυλεμπορική Πάρου ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΟΥΡΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε., Παντελαίος Δημ.-  Υδραυλικά, ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΣ – Ν.Χριστόφορος, Κρεοπωλείο ΝΤΑΡΑΣ, 
ΑΒ FOOD MARKET Μάρπησσας, ΑΝΝΑ – Μάντρα 
οικοδομών, Χριστόφορος Γιώργος – Χωματουρ-
γικές Εργασίες, Εστιατόριο ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ- Βλάσης 
Ρούσσος, Κρεοπωλείο Π.Σ. ΓΛΥΝΟΣ, Οικοδομικές 
ύλες  ΑΦΟΙ ΣΟΜΠΟΝΗ Ο.Ε., ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙ-
ΚΗ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.  Ζουμής Γεώργιος, Έπιπλα κουζί-
νας ROUSSOS – ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ, Φαρμακείο 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ, Κωβαίος Μάρκος – φυσικοθερα-
πευτήριο, ΑΦΟΙ Αλιπράντη Ο.Ε. – ΕΒΓΑ, Μαρι-
νόπουλος Αθανάσιος- Τσιγάρα, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ - Ραγκούση Μαρία, Σπύρος Μπάλιος 
– Νερά, Κτήμα Λαζανάκη, ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΤΥΠΟΣ 
PSTS.GR, Spacefm Kyklades (Paroslive), ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ, ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ 
– Τ.Κ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και όλους τους 
εθελοντές που βοήθησαν για την οργάνωση των 
εκδηλώσεων.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος, Φραντζή Αικατερίνη
Η Γραμματέας, Παυλάκη Βασιλική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παναγιώτης Ρήγας
Βουλευτής Ν. Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ 
Ευχαριστήριο μήνυμα 

Θέλω να ευχαριστήσω τις Κυκλαδίτισσες και 
τους Κυκλαδίτες που με ηρωισμό, πείσμα και 
πολιτικό θάρρος στήριξαν με την ψήφο τους το 
ΠΑΣΟΚ και διασφάλισαν την κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση του Κινήματος στο Νομό. Τους 
ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους του Κινή-
ματος, γιατί γνωρίζω καλύτερα από κάθε άλλον 
την πίεση που υπέστησαν εξαιτίας της τεχνητής 
πόλωσης και του ακραίου διχασμού που καλλι-
εργήθηκε στην προεκλογική περίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά, για τη συμβολή τους στο 
θετικό για το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσμα, θέλω να κάνω 
στους υποψήφιους που στελέχωσαν το ψηφο-
δέλτιο του Κινήματος στις Κυκλάδες, καθώς και 
στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα νησιά.

Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που ανα-
λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του αυτή την 
καθοριστική για το μέλλον της χώρας χρονική 
στιγμή. Η χώρα χρειάζεται σταθερή, βιώσιμη και 
αποτελεσματική Κυβέρνηση. Ο Λαός μας προσ-
δοκά αξιόπιστες απαντήσεις και βιώσιμες λύσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι Κυκλαδί-
τες αγωνιούν και ελπίζουν στην ταχεία εμπέδωση 
κλίματος ηρεμίας και ομαλότητας, προκειμένου 
να επουλωθούν τα «τραύματα» που έχει προκα-
λέσει στην οικονομία των νησιών η παρατεταμέ-
νη αβεβαιότητα και ακυβερνησία.

Προσωπικά, θα επιτελέσω το καθήκον μου με 
συνέπεια, αναλαμβάνοντας κάθε πρωτοβουλία 
που προωθεί τα συμφέροντα των νησιών μας.

Τ. Ε. Νέας Δημοκρατίας 
Πάρου – Αντιπάρου

Αγαπητοί φίλοι, το εκλογικό αποτέλεσμα 
17/06/2012, μίας κρίσιμης περιόδου για την 
Πάρο και την  Ελλάδα,  επιβεβαιώνει ότι ο λαός 
επέλεξε κυβέρνηση συνεργασιών, σταθερότητας, 
χωρίς πειραματισμούς, για να διαπραγματευτεί 
όρους του μνημονίου με κύρια θέση την διατή-
ρηση μας  στο Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμείς η Τοπική Επιτροπή Ν.Δ. Πάρου –Αντιπά-
ρου νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
τα μέλη μας, και όλους τους αφανείς ήρωες που 
αγωνίστηκαν και κατάφεραν να διπλασιάσουν 
σχεδόν το αποτέλεσμα από 16,97% σε 29,61% 
ώστε να φέρουν την περιοχή μας Πέμπτη σε όλη 
την Ελλάδα σε διαφορά αποτελέσματος από τις 
εκλογές 06/05/2012

Ο Πρόεδρος, Ροδίτης Κων/νος        

Ομάδα εθελοντών 
φρόντισε τα ζώα
της Πάρου

Μία ομάδα απο-
τελούμενη από 
τους Ελίζα Γκέ-
σκου και Γιάν-
νης Μπραστιανός 
επισκέφθηκε την 
Πάρο στις  29 με 
31 Μαΐου για τη 
φροντίδα ζώων του νησιού μας. 

Στη διάρκεια των 24 ωρών που παρέμειναν  
στην Πάρο, φρόντισαν 34 ιπποειδή, 29 γαϊδουρά-
κια, 1 άλογο και 4 μουλάρια.

Σχεδόν σε όλα τα ιπποειδή δόθηκε οδοντιατρι-
κή φροντίδα. Όσα ζώα χρειαζόταν εξονυχίστηκαν, 
ειδικά τα γαϊδουράκια με τις μακριές οπλές που 
είχαν ανάγκη απαραιτήτως από έναν πεταλωτή.

Ήταν συγκινητική η συνάντηση με τους ηλικι-
ωμένους ιδιοκτήτες γαϊδουριών στο χωριό Κώ-
στος, που πολύ υπομονετικά συγκεντρωμένοι σε 
ένα μέρος, περίμεναν ώρες για να φροντίσουν  
τα ζώα τους. Όλοι έδειχναν να ενδιαφέρονται για 
τα ζώα τους, τα οποία ήταν σε καλή γενικότερα 
κατάσταση. Εκτίμησαν την προσφορά και ζήτη-
σαν από την ομάδα να τους ξαναεπισκεφθεί την 
επόμενη χρονιά.

Η  Μαριέλλη Ανδρεοπούλου και ο κτηνίατρος 
Νίκος Τσιγώνιας έφεραν σε επαφή την ομάδα με 
τους ιδιοκτήτες και οργάνωσαν την επίσκεψη.

Συγχαρητήρια επιστολή Μπιζά
προς τους βουλευτές με επισημάνσεις!

Έχουμε προβλήματα 
στον τομέα Υγείας 

Με επιστολή του, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας  
Μπιζάς, συγχαίρει όλους τους βουλευτές Κυκλάδων, 
αλλά παράλληλα τους επισημαίνει τις ελλείψεις στον τομέα 
της Υγείας σε Πάρο και Αντίπαρο και εμμέσως πλην σαφώς 
ζητεί την παρέμβασή τους, για επίλυση των προβλημάτων.

Όπως τονίζει μεταξύ άλλων, «στα νησιά μας αντιμετω-
πίζουμε σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα τα οποία 
γνωρίζετε λόγο της χρόνιας ενασχόλησής σας με τα πο-
λιτικά ζητήματα στον Νομό Κυκλάδων. Το σημαντικότερο 
πρόβλημα  που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Πάρου και της 
Αντιπάρου είναι η πλήρης υποστελέχωση του Κ.Υ. Πάρου. 
Δεν υπάρχουν γιατροί (κανένας παιδίατρος εδώ και δύο 
χρόνια !!! ), νοσηλευτικό προσωπικό , άτομα για το ΕΚΑΒ 
κ.α. Παρόμοια βέβαια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα  
νησιά του νομού μας.

»Πιστεύω ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο αγαθό 
που κάθε κράτος πρέπει να παρέχει στους πολίτες του χω-
ρίς να θέτει σε κίνδυνο την ζωή τους και χωρίς να υποβαθ-
μίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τους.

»Θα είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή ενημέρωση θεωρήσετε ότι μπορώ να σας προσφέρω».

Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων
για την υποχρεωτική εγγραφή στον ΟΑΕΕ

Να αρθεί το άδικο μέτρο
Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρού-

τση, έστειλε η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, 
παράλληλα όμως του μεταφέρει και την αγωνία των επαγγελματιών 
του κλάδου για την υποχρεωτική εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ. 

Στην επιστολή τονίζεται: «Σύμφωνα με σχετική διάταξη, καθίστα-
ται υποχρεωτική από 1/7/2012 η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των ιδιο-
κτητών των ενοικιαζόμενων δωματίων (δυναμικότητας από 6 έως 
10) στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με έκπτωση ποσοστού 9%.  

»Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργούν επο-
χικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στις περισσότερες 
των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες τους είναι ασφαλισμένοι σε άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, συνταξιούχοι, κλπ) και επομένως 
η υποχρεωτική ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ αποτελεί αδικαιολόγητη 
επιβάρυνση.  Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να υπάρ-
ξει περαιτέρω μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς με κριτήριο την 
εποχική λειτουργία των ενοικιαζόμενων δωματίων. 

»Δεν θέλουμε να αποτελούμε μια εξαιρούμενη από οικονομικές 
υποχρεώσεις επαγγελματική κατηγορία, αλλά μόνο να επικρατεί η 
κοινή λογική που λέει ότι όταν κάποιος έχει κύρια ασφάλιση, δεν 
πρέπει να υποχρεούται να ξαναπληρώνει ασφάλιστρα για υπηρεσία 
που δεν θα απολάβει».

Νέο Δ.Σ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου όπως 
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της  06/06/2012  έχει  ως εξής:

Πρόεδρος: Φαρούπος  Αναστάσιος
Γεν. Γραμματέας: Τριαντάφυλλος  Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Φαρούπος  Ιωάννης
Ταμίας: Καλάργυρου  Μπέτυ
Γραμματέας  β’: Παλαιολόγος  Δαμιανός
Μέλη: Κεμετζόπουλος  Αθανάσιος, Παλαιολόγου  Μπέτυ

Σύλληψη για κλοπή
Στις 19 Ιουνίου, στις 09,00 το 

πρωί στην Πάρο, συνελήφθη 
39χρονος αλλοδαπός υπήκοος 
Αλβανίας, γιατί λίγο νωρίτερα είχε 
αφαιρέσει από οικοδομή οικοδομι-
κά υλικά και εργαλεία. Τα κλεμμένα 
αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο.
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συνέχεια από σελ.1
»Μέσα από την φωτογραφική απεικόνι-

ση, ο καλλιτέχνης με διάθεση ποιητική σε 
αποχρώσεις του άσπρου και  του μαύρου 
κτίζει και δημιουργεί γέφυρα συνύπαρ-
ξης ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, 
στο γήινο και το θεϊκό. Πέτρινα ξωκλήσια 
δεμένα άρρηκτα με μύθους και θαύματα, 
καμπαναριά δεμένα με χαρές και λύπες, 
κέδροι και λιόδεντρα στοιχισμένα ανάμεσα 
στις ξερολιθιές φωτογραφίζονται με τρόπο 
απλό, απέριττο, όπως απλή και απέριττη 
ήταν η ζωή εκείνων που τα δούλεψαν και 
γεύτηκαν τους καρπούς τους. Μα πάνω 
από όλα  αυτό που δίνει μια άλλη διάσταση στην έκθεση 
του Γιάννη Ιακωβίδη, είναι ο σπουδαίος και ιερός σκοπός 
της ενίσχυσης του 1ου πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κυκλάδων στην Νάουσα.  Στη 
σημερινή ακραία οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η 
πατρίδα μας, η διάθεση προσφοράς απέναντι στους συναν-
θρώπους μας καταγράφεται ως ύψιστη πράξη κοινωνικής 
ευαισθησίας και αλτρουισμού και όλοι οι Παριανοί  ευχαρι-
στούμε μέσα από την καρδιά μας τον Γιάννη Ιακωβίδη για 
αυτήν την προσφορά».   

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της προς τον κ. Ιακωβίδη εκ-
φράζει η Πρόεδρος του Κέντρου των ΑΜΕΑΙ Άννα Πολυ-
κανδριώτη. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ο κύριος Ιακωβίδης είναι μια ακτίνα φωτός μέσα στην 
καταθλιπτική περίοδο που περνάμε λόγω της οικονομικής 
κρίσης, δείχνοντας  την ευαισθησία του και την αγάπη του 
προς τους συνανθρώπους του.

»Μας έχει ξαναβοηθήσει και στο παρελθόν με την  αγορά 
του mini bus NISSAN που έχουμε στο Κέντρο μας  και τον ευχαριστούμε πολύ για μια 
ακόμη φορά από τα βάθη της καρδιάς μας».

Για την έκθεση Ιακωβίδη στην Πάρο, δημοσίευσαν στα Κυριακάτικα φύλλα τους, η εφη-
μερίδα «Καθημερινή» και το «Πρώτο Θέμα».

«Πάρος: Γήινη και Θεϊκή»
Έκθεση Φωτογραφίας του Γιάννη Ιακωβίδη, προσφορά στο Κέντρο ΑΜΕΑΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ… ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Εντυπώσεις και προβληματισμοί των μαθητών
από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εκατονταπυλιανή

Αναδείξτε τα μνημεία μας!
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης της τάξης μας στο Ιερό Προσκύνημα της Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου θα θέλαμε να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας και τις 
σκέψεις μας γι΄ αυτά που είδαμε.

Παρόλο που είμαστε κάτοικοι της Πάρου, δεν είχαμε  την ευκαιρία να ξεναγηθούμε 
στους χώρους του ναού και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα και τη μοναδι-
κότητα του μνημείου αυτού. 

Εντυπωσιαστήκαμε από το σταυροειδές βαπτιστήριο, το σύνθρονο, το κιβώριο του ιε-
ρού, τους κίονες από το αρχαίο γυμναστήριο που φαίνονται στο δάπεδο, το κελί, την πατη-
μασιά της Αγίας Θεοκτίστης και τα απομεινάρια των τοιχογραφιών.

Με τη φαντασία μας, ταξιδέψαμε στο παρελθόν και προσπαθήσαμε να δούμε το ναό 
σε όλο του το μεγαλείο. Μαζί με τις θετικές εντυπώσεις, όμως, μας δημιουργήθηκαν και 
κάποιοι έντονοι προβληματισμοί. 

Από τη μία αισθανθήκαμε περήφανοι γι΄ αυτό το μοναδικό μνημείο που κοσμεί το νησί 
μας και από την άλλη, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει τύχει της προβολής που του αξίζει, όπως 
συμβαίνει με μνημεία άλλων περιοχών της χώρας μας, υποδεέστερης, ίσως, ιστορικής 
σημασίας που τυγχάνουν, όμως,  πολύ μεγαλύτερης προβολής και –κατά συνέπεια- επι-
σκεψιμότητας.

Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και το νησί μας και τη 
ζωτική σημασία του τουρισμού για την Πάρο, θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθούν στο 
έπακρο τα μοναδικής σπουδαιότητας μνημεία του νησιού μας και να αξιοποιηθούν όπως 
τους αξίζει από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Οι μαθητές και οι δασκάλες της Ε΄τάξης του 1ου Δ.Σ. Παροικιάς

Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΟΙ διαδρομές μου στην πόλη!
Ελάτε να ψάξουμε την Παροικιά και να 

βρούμε κρυμμένους θησαυρούς άλλων 
εποχών ή και τωρινών. Να φτιάξουμε χάρ-
τες, να  βγάλουμε φωτογραφίες, να βρού-
με και να καταγράψουμε πληροφορίες, να 
διαβάσουμε βιβλία, να μάθουμε για την 
ιστορία μας!

Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο 30 
Ιουνίου, στις 10:00 – 14:00 και αφο-
ρά παιδιά 8 – 16 ετών. Για να βρούμε 
το θησαυρό και να τον κάνουμε δικό μας 
θα χρειαστούμε νεράκι και καπέλο για την 
εξερεύνηση, χάρτη της Πάρου και της Παροικιάς, φωτογραφική μηχανή, μαρκαδόρους, 
ψαλίδια, κόλα… και καλή διάθεση.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης δηλώστε συμμετοχή στο 22840-28233 
10:00 – 13:00 Δευτέρα – Παρασκευή.

Διάπλους Κολύμβησης
Πούντα-Αντίπαρος

Ξεκίνησε από μια ιδέα πριν από 4 χρόνια 
σε μια παρέα στο Yannis Place  και εξε-
λίχθηκε σε θεσμό του καλοκαιριού στην 
Αντίπαρο. Κάθε χρόνο ο διάπλους Πάρου 
- Αντιπάρου κερδίζει σε αξία, δημοτικότη-
τα και συμμετοχή. Φέτος, πέμπτη χρονιά 
που διοργανώνεται, (συνδιοργάνωση του 
Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου και του Δή-
μου Αντιπάρου), φιλοδοξεί να κερδίσει και 
πάλι τις θετικές εντυπώσεις. 

Ο διάπλους θα γίνει στις 7 Ιουλίου το 
απόγευμα στις 6.00. Η απόσταση που 
θα διανύσουν οι κολυμβητές είναι 1.453 μέτρα.  Δεν υπάρχει περιορισμός στο στυλ κο-
λύμβησης, τα βοηθήματα –μάσκες, αναπνευστήρες, βατραχοπέδιλα, κλπ-επιτρέπονται 
μεν, εκτός συναγωνισμού δε.

Πληροφορίες για συμμετοχή: anael@otenet.gr Τηλ. 6977/991537.

Φουσκωτά και Harley
στην Αντίπαρο 

Ο Παγκρήτιος όμιλος Φουσκωτών Σκαφών 
βρέθηκε στην Αντίπαρο από 22 έως και 25 Ιου-
νίου. Φουσκωτά σκάφη με πληρώματα 150 κρη-
τικούς και κρητικές ήρθαν από το Ηράκλειο στην 
Αντίπαρο, φέρνοντας μαζί τους κρητικούς καλλι-
τέχνες, χορευτές, αλλά και κρητικά προϊόντα. 

Το παραδοσιακό κρητικό γλέντι έγινε το Σάββα-
το το βράδυ στην πλατεία του νησιού με την αρω-
γή και Δήμου Αντιπάρου, ο οποίος τους προσέφε-
ρε γεύμα την επόμενη ημέρα στον Σωρό. 

Των φουσκωτών ακολούθησαν οι μηχανές 
Harley και η πλατεία θα γεμίσει και πάλι κόσμο, 
αφού σ’ αυτήν, στις 30 Ιουνίου το βράδυ σε συ-
νεργασία με το Δήμο Αντιπάρου θα πραγματοποι-
ήσουν πάρτι με ζωντανή μουσική (το συγκρότημα 
του Δημήτρη Κελένη). 
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Παράπονα κατοίκων των Κολυμπηθρών
για περιβαλλοντικά προβλήματα

Άμεση αντίδραση
των αρμοδίων

Τα παράπονα κατοίκων των κολυμπηθρών, για περιβαλ-
λοντικά προβλήματα στην περιοχή τους θέσαμε στις αρμό-
διες αρχές και υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Δεσμέυτηκαν 
πως θα παρέμβουν, στο βαθμό που τους επιτρέπεται, κα-
θώς η περιοχή χαρακτηρίζεται ως υδροβιότοπος. 

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, ο Εκπολιτιστικός και 
Εξωραϊστικός Σύλλογος «Οι Κολυμπήθρες», αλλά και κά-
τοικοι της περιοχής καταγγέλλουν «δύο περιβαλλοντικά 
προβλήματα (στην περιοχή τους), που δημιουργούν κινδύ-
νους για τη Δημόσια Υγεία».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στη συγκεκριμένη περιοχή 
υπάρχουν τρία ποταμάκια που καταλήγουν στη θάλασσα 
και τρία φρεάτια λυμάτων. Και τα τρία ποταμάκια λόγω των 
στάσιμων νερών είναι εστία κουνουπιών, «φωλιά» αρου-
ραίων, ενώ διάχυτη είναι μια αφόρητη δυσοσμία, που είναι 
ιδιαίτερα έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες. Το αποτέλε-
σμα είναι, αλλεργικά κρούσματα στους κατοίκους, αλλά και 
στους επισκέπτες της περιοχής. Έντονη δυσοσμία υπάρχει 
και στην περιοχή γύρω από βιολογικό καθαρισμό προς τον 
Αη Γιάννη Δέτη. 

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, το θέμα γνωστοποιήθη-
κε στον Δήμαρχο από το 2007, ενώ με παρέμβασή του, το 
2010 έγινε επερώτηση στη Βουλή. Μέσα στο 2011 δόθηκε 
απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφω-
να με την οποία, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα διάφορα 
μικρόβια (κολοβακτηρίδια), είναι σε επιτρεπτά όρια!

Όμως, ο Σύλλογος, τονίζει, ότι κάτοικοι και επισκέπτες 
εξακολουθούν να προσβάλλονται από τα κουνούπια και να 
υποφέρουν από την έντονη δυσοσμία και ζητεί την επίλυση 
του προβλήματος. 

 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μ. Κωβαίος στον οποίο 
θέσαμε το πρόβλημα και τα παράπονα των κατοίκων της 
περιοχής, είπε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταφερ-
θεί εκεί μηχάνημα με το οποίο θα καθαριστούν τα ποτα-
μάκια και παράλληλα θα γίνει διάνοιξη για να περάσει σ’ 
αυτά το θαλασσινό νερό που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
των κουνουπιών. 

Ιδιαίτερες παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν, γιατί η 
περιοχή είναι  υδροβιότοπος, είπε στη ΦτΠ και ο εντεταλ-
μένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Πάρο και Αντίπαρο 
Π. Τζανακόπουλος. Όμως, πρόσθεσε θα παρακολουθού-
με το πρόβλημα και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μην 
δημιουργείται δυσοσμία και  κουνούπια. 

Για το δεύτερο Ζήτημα, αυτό με τη δυσοσμία από τον βι-
ολογικό καθαρισμό και τα λυματοστάσια, ο Πρόεδρος της 
ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγκούλης, ο οποίος πήγε στο Βιολογικό 
την περασμένη Τρίτη, για επιτόπου αυτοψία, είπε στη ΦτΠ: 
«Είναι γεγονός, ότι όταν υπάρχει άπνοια, υπάρχει και μυ-
ρουδιά. Ο Βιολογικός όμως, προϋπήρχε των σπιτιών, είναι 
εδώ και 25 χρόνια. Με βάση τον κανονισμό, δεν θα έπρεπε 
να χτιστούν σπίτια σε απόσταση 500 μέτρων από αυτόν, 
αλλά δεν θελήσαμε να καταστρέψουμε τις περιουσίες που 
ήσαν στην περιοχή. Και ο χώρος, αλλά και τα κτίρια είναι 
περιποιημένα και κάνουμε ότι μπορούμε, αλλά λύματα 
επεξεργαζόμαστε, θα υπάρξουν και μικροπροβλήματα».  

Επίσης, σε απάντησή του που στάλθηκε στα ΜΜΕ, ο κ. 
Φραγκούλης τονίζει: «Η μυρουδιά, αν υπάρχει, σε καμία 
περίπτωση δεν οφείλεται στην ύπαρξη δύο αντλιοστασίων 
λυμάτων που έχουν κατασκευαστεί πριν 25 χρόνια. Αυτό 
τουλάχιστον μπορώ να διαβεβαιώσω εκ μέρους του Δ.Σ. 
για τα 9 χρόνια που έχουμε τη διαχείριση της επιχείρησης. 
Να σημειωθεί, ότι  μόνο το ένα αντλιοστάσιο έχει επαφή με 
το ένα ποτάμι της περιοχής και σε αυτό έχει εγκατασταθεί ο 
πλέον σύγχρονος μηχανισμός αντιμετώπισης κάθε απρό-
οπτου προβλήματος λειτουργίας του μηχανολογικού συ-
γκροτήματος, ώστε να αποφεύγονται τυχόν υπερχειλίσεις.

»Η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν στάσι-
μα νερά όμβρια και θαλασσινό και πολλές φορές εγκλωβί-
ζονται στο εσωτερικό των Λιμνών και σε συνδυασμό με το 
υπέδαφος που είναι βουρκώδες και τις υψηλές θερμοκρα-
σίες, πράγματι αναδύεται διάχυτη δυσοσμία που δημιουρ-
γεί έντονα προβλήματα στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση 
οι αναλύσεις από τις δειγματοληψίες που έγιναν από το 
πρώην Επαρχείο Πάρου απέδειξαν 54.000 αγωγιμότητα, 
δηλαδή σκέτη θάλασσα και ύπαρξη μικροοργανισμών σε 
ανεκτά επιτρεπόμενα επίπεδα. Συνεπώς, δεν θεωρούμε 
ότι η αιτία είναι η ύπαρξη των δύο αντλιοστασίων λυμάτων, 
αλλά η παραπάνω διαπίστωση που κατά την άποψή μου 
αντιμετωπίζεται με σοβαρά έργα προφανώς αποστράγ-
γισης από το ΥΠΕΚΑ μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη 
επειδή η περιοχή χαρακτηρίζεται υδροβιότοπος.

»Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της πε-
ριοχής, ότι η εκκρεμότητα που αφορά στην περιοχή του 
Κατακουζηνού θα αντιμετωπιστεί άμεσα από τη Δημοτική 
Επιχείρηση».

Αθλητικός Όμιλος Πάρου

Ποδοσφαιρικός 
Απολογισμός
2011 -2012

Ο ΑΟΠ συμμετείχε φέτος στο πρωτάθλη-
μα Α’ κατηγορίας ΕΠΣΚ και τερμάτισε στην 
5η θέση του πρωταθλήματος, μαζί με τον 
Παμμηλιακό.

Ομάδα ανδρών
Η ομάδα ανδρών πέτυχε 7 νίκες, μία 

ισοπαλία και είχε 8 ήττες. Πέτυχε 34 γκολ 
(η δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωτα-
θλήματος) και δέχθηκε 32 γκολ. Τα 34 γκολ 
πέτυχαν οι: Μπιρμπίλης (9), Αρκουλής (9), 
Τσόκα (5), Ν. Γιουρτζίδης (5), Μπάλιος (2), 
Πετρόπουλος (1), Ζήκος (1), Καραγκούνης 
(1) και Ξένος (1).

Στο κύπελλο ο ΑΟΠ έφθασε μέχρι και τον 
προημιτελικό όπου αποκλείστηκε από τον 
Πανναξιακό, που αγωνίζεται στη Δ’ Εθνική 
κατηγορία. Στους αγώνες κυπέλλου ο ΑΟΠ 
πέτυχε 7 γκολ και δέχθηκε 5 γκολ. Τα 7 
γκολ πέτυχαν οι Ν. Γιουρτζίδης (3), Αρκου-
λής (2), Μπιρμπίλης (1) και Κρώνης (1).

Ομάδα Νέων
Η ομάδα τερμάτισε δεύτερη στο 2ο όμιλο 

του πρωταθλήματος πετυχαίνοντας 6 νίκες, 
ενώ είχε και δύο ήττες (η μία στα χαρτιά). 
Στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος ο 
ΑΟΠ απέκλεισε σε αγώνα μπαράζ τον Παν-
θηραϊκό και αποκλείστηκε στον ημιτελικό 
από τους Νέους Ολυμπιακού Σύρου. Τα 20 
γκολ στους αγώνες πέτυχαν οι: Ξένος (4), 
Λένια (4), Σένκα (3), Μπάλιος (3), Ψαρράς 
(2), Κρώνης (2), Νίκας (1) και Βιάζης (1).

Ομάδα Παίδων
Η ομάδα έφθασε μέχρι τον ημιτελικό του 

πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων όπου 

και αποκλείστηκε στα πέναλτι με 4-2 από 
τους Νέους Ολυμπιακού Σύρου. Στην κα-
νονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο 
ΑΟΠ τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 2ου 
ομίλου πετυχαίνοντας 5 νίκες και μία ισο-
παλία, ενώ είχε και δύο ήττες. Στον αγώνα 
μπαράζ απέκλεισε την Ίο με συνολικά τέρ-
ματα 4-1. Τα 20 συνολικά γκολ πέτυχαν οι: 
Δεκαβάλλας (8), Νίκας (6), Κρουσταλλάκης 
(3), Μαριάνος (2), Βιάζης (2), Πρίφτης (1), 
Σκιαδάς (1) και Σιέττος (1).

Ακαδημίες
Στο πρωτάθλημα Παριανών Ακαδημιών 

η ομάδα Τζούνιορ του ΑΟΠ κατέλαβε την 
πρώτη θέση, ενώ οι ομάδες του προπαι-
δικού και των προ-τζούνιορ τερμάτισαν 
δεύτερες.

Στο 2ο Εαρινό Κύπελλο «Πάνθεον», οι 
ομάδες των Ακαδημιών Προ-παιδικού, 
Προ-τζούνιορ και Τζούνιορ, κατέκτησαν 
την πρώτη θέση.

Στο 6ο Πανκυκλαδικό Τουρνουά, η Ακα-
δημία Τζούνιορ κατέκτησε την πρώτη θέση 
μεταξύ 12 ομάδων που συμμετείχαν.

Τέλος, ειδική μνεία πρέπει να γίνει για την 
ομάδα της Ακαδημίας Τζούνιορ, που σε όλη 
τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς 
2011-2012 είναι αήττητη και όπου και αν 
αγωνίστηκε είχε μόνο νικηφόρα αποτελέ-
σματα. 

Η Ακαδημία του προπονητή κ. Μ. Φρα-
ντζή, απαρτίζεται από τους: Σ. Λουκή, Γ. 
Κουτσαφτίκη, Α. Καραφυλλάκη, Ι. Τσόκα, 
Μ. Χιούσκα, Αν. Σαρρή, Β. Λουκή, Γ. Νικο-
λόπουλο, Κ. Πολυχρονόπουλο, Γ. Τσαντάνη, 
Γ. Κούκο και Ν. Σκιαδά.

7ο Πανκυκλαδικό Τουρνουά

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το  7ο Πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών  ποδοσφαί-
ρου, που διοργάνωσε  ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας από 22 έως 25 Ιουνίου σε γήπεδα της Πάρου. 
Συμμετείχαν 12 σύλλογοι και 421 παιδιά. 

Από την Πάρο συμμετείχαν 6 ομάδες, 3 από την Σύρο, 1 από την Νάξο, 1 από την Μήλο  
και μία από την Σαντορίνη. Ήσαν 36 αγωνιστικά τμήματα και διεξήχθησαν 80 αγώνες. 

Η τελετή λήξης έγινε στο Δημοτικό γήπεδο στην Παροικία που ήταν κατάμεστο. 
Το Πανκυκλαδικό τουρνουά ξεκίνησε το 2006 με πρωτοβουλία συριανών ακαδημιών 

και στην Πάρο διεξάγεται για δεύτερη φορά. Η πρωτοβουλία αυτή του Νηρέα, θα συνενώ-
σει παιδιά από την Πάρο, την Σύρο, την Νάξο, την Σαντορίνη και τη Μήλο.

(φωτογραφίες: Robert Van Der Most)

Κυκλάδες 2012
Ο Ν.Ο.Πάρου, σε συνεργασία με άλλους ναυτικούς ομίλους, διοργανώνουν διεθνή αγώ-

να ανοικτής θάλασσας «Κυκλάδες 2012». Συμμετέχουν 60 σκάφη, τα οποία φθάνουν στο 
λιμάνι της Παροικίας το ξημέρωμα της Κυριακής. Τη Δευτέρα, θα γίνει ιστιοδρομία στον 
κόλπο της Παροικίας και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει η απονομή των διπλωμά-
των στα πληρώματα. Ακολουθεί συναυλία με τους DelaParo.
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Expert… έξυπνες τιμές
Πλούσια και αντιπροσωπευτική η γκάμα προϊόντων ηλεκτρι-
κών συσκευών, που διατίθενται στο κατάστημα του δικτύου 
Expert στην Νάουσα. Ο κ. Κουκουζέλης, ιδιοκτήτης του κα-
ταστήματος είναι στη διάθεσή σας, να συζητήσει τις δικές σας 
ανάγκες και να προτείνει πρακτικές λύσεις για την κάλυψή 
σας. Στο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον του καταστή-
ματος φιλοξενείται μεγάλη ποικιλία μοντέλων σε προνομιακές 
τιμές, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κάθε αγοραστική δυνατό-
τητα.  Οι εναλλακτικές προτάσεις στον τρόπο πληρωμής, ο 
μοναδικός συνδυασμός καλής ποιότητας και σωστής τιμής, η 
ευγενική εξυπηρέτηση του πελάτη, πριν και μετά την πώληση, 
κατατάσσουν την  Expert στις πρώτες θέσεις επιλογής του κα-
ταναλωτικού κοινού.
Νάουσα, τηλ.: 22840 – 52260

Velentzas: Λύσεις για τους... ενοχλητικούς επισκέπτες
Πίσω από κάθε πρόβλημα σχετικό με τις απεντομώσεις, 
μυοκτονίες, υπάρχει μια λύση. Αρκεί αυτή να δίνεται 
από εξειδικευμένο συνεργείο, έμπειρο και επιστημο-
νικά καταρτισμένο. Ο τεχνολόγος – γεωπόνος Γιάννης 
Βελέντζας, ο οποίος δραστηριοποιείται χρόνια στο νησί, 
σ’ αυτό τον τομέα, μπορεί να δώσει λύση στα προβλή-
ματα από ενοχλητικούς επισκέπτες με απεντόμωση ή 
μυοκτονία. Αφού πρώτα γίνει συνολική εκτίμηση του 
προβλήματος, εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμμα-
τα καταπολέμησης, που είναι αποτελεσματικά, αλλά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. 
Τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται πάντα 
παρουσία του, είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επιπλέον, τηρούνται οι 
αρχές του συστήματος HACCP σε όλες τις εφαρμογές.
Η έγκαιρη εφαρμογή για την απολύμανση ενός χώρου, 
είναι απαραίτητη για κάθε οικιακό ή επαγγελματικό 
χώρο, πολύ περισσότερο που απαιτείται και πιστοποιη-
τικό προς επίδειξη σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. 
Κώστος, τηλ.: 6948272044, 22840 29149

Μοτοποδηλατική Πάρου
Βάλτε το ποδήλατο στη ζωή σας
Τα πιο διαδεδομένα και αγαπημένα μέσα μετακίνησης, 
όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και για λόγους 
υγείας όπως και περιβάλλοντος, είναι το ποδήλατο. 
Το μέσο αυτό, μας συντροφεύει από τα παιδικά μας 
χρόνια στο παιχνίδι, στη βόλτα, αλλά και στις μεγα-
λύτερες αποστάσεις. Στην πόλη, αλλά και στην εξοχή. 
Πολλές φορές, την ελευθερία κίνησης του ποδηλάτου 
την αντικαθιστούμε για να εξυπηρετηθούμε σε μεγα-
λύτερες αποστάσεις με μικρότερο χρόνο, με τα μοτο-
ποδήλατα.
Σε κάθε περίπτωση, στη ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ 
θα βρείτε ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε 
ανάγκη και για όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Ο κ. 
Παναγιώτης Μπαμπαρήγος θα σας οδηγήσει στη σω-
στή αγορά και φυσικά θα βρείτε και μοτοποδήλατα σε 
μεγάλη γκάμα, μεγάλων εταιριών, όπως και γουρού-
νες. Η άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη συνεχίζεται και 
μετά την πώληση με σωστό service.
Νάουσα, Τηλ.: 22840 – 53576

Αυτοκίνητο, το απαραίτητο μέσο
Καταλήξατε να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας ή χρειάζεται 
αυτό που έχετε ένα καλό service και φρεσκάρισμα; Σε 
κάθε περίπτωση ο κ. Εμμ. Πατέλης και η κ. Μ. Σπανού 
σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα μοντέ-
λα της Fiat  ή VW., στα οποία είναι αντιπρόσωποι ή ακόμα 
και κάποια πιο οικονομική λύση με ένα μεταχειρισμένο 
αυτοκίνητο.
Εάν χρειάζεστε ένα σωστό service ή ένα φρεσκάρισμα 
για αποκατάσταση μικροζημιών με την ολοκληρωμένη 
μονάδα συνεργείου – φανοποιείου – βαφείου, θα δοθεί 
λύση σε κάθε πρόβλημα, υπεύθυνα, γρήγορα και οικο-
νομικά.
Τα ευέλικτα οικονομικά προγράμματα που προσφέρο-
νται, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και 
διευκολύνουν την κάθε οικονομική δυνατότητα.
Παροικία – Καμάρες, τηλ.: 22840 – 21729
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριά-
ρι 70 τμ. νεόκτιστο σε 250 
τμ. οικόπεδο, εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 6977362305, 
6985963626

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 (Αγ. Ανάργυροι) 
πωλείται διώροφη οικία 160 
τμ, (και για εισόδημα), χω-
ρίζεται και σε δυο οικίες. Σε 
οικόπεδο 300 τμ, σχεδίου, 
με δυο ανεξάρτητα studios 
με αυλή. Τιμή 300.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr    

ΒΟΥΝΑΛΙ, πωλούνται 
οικίες 110 τμ και 75 τμ. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται 
καινούρια οικία 80 τμ, με 
τζάκι, καλοριφέρ και υ-
πόγειο 40 τμ. 150.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr 

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

ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείται ή ε-
νοικιάζεται οικία 90τμ, με 3 
υ/δ, 1 μπάνιο, 1 wc, κουζί-
να, σαλόνι, τραπεζαρία. Τηλ: 
6979654632

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται οικόπεδο. Τηλ. 
6989871269, 6975328459 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο, κοντά στο 
λιμάνι, μπροστά στη θά-
λασσα, 4.000 τμ, με παλαιά 
οικία. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται 
οικόπεδο, 2.000 τμ, πε-
ριφερειακός, 50.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr    

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

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, πωλείται 
οικόπεδο, 4.000 τμ, 30.000 
€. Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα), www.gr8homes.gr 

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 

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται 
κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                        

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ  1-2 
ΔΩΜΑΤΙΑ ζητείται στην 
περιοχή της Μάρπησσας 
για ενοικίαση, για όλο το 
χρόνο. Τηλ: 6983101916

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται 
νεόδμητες μεζονέτες, με 2 
υ/δ, 100 τμ έκαστη, 500 μέ-
τρα από τη θάλασσα, 350 € / 
μήνα. Τηλ.: 6948830332  

ΦΑΡΑΓΓΑΣ (ΤΡΥΠΗ-
ΤΗ), ενοικιάζεται ένα 
δυάρι και ένα τριάρι. Τηλ.: 
6972077052  

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
επιπλωμένο δυάρι. Τηλ.: 
6946688388 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλατεία Α-
λυγαριάς), ενοικιάζεται 
ταβέρνα. Επίσης, ενοικι-
άζονται στο 3ο χιλιόμετρο 
Παροικίας – Νάουσας μια 
αποθήκη καθώς και ένα 
γραφείο ή γκαρσονιέρα. 
Τηλ.: 2284021430  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 40 τμ, σε πα-
νοραμική θέση, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284021569, 
6980171879 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στον παραλια-
κό δρόμο, έναντι λιμένος, 
ενοικιάζεται γραφείο 54 
τμ. Τηλ.: 2284022040, 
6977600158 

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

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 

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

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

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ενοικι-
άζονται γκαρσονιέρες 30 
τμ, πλήρως εξοπλισμέ-
νες, με θέα και βεράντες. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6937640538, 210-5610444 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιά-
ζεται μονοκατοικία 120 τμ, 
κοντά στη θάλασσα, Αύ-
γουστο ή Σεπτέμβριο. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 6936977112 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζε-
ται βίλλα. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr 

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικι-
άζεται μεζονέτα, σε 
συγκρότημα, εκτός από Αύ-
γουστο  100 € ημερησίως. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr    

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται και-
νούριες οικίες, με 1 ή  2 υ/δ, 
σε παραθαλάσσιο οικόπεδο. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ πωλείται, 
πλήρως εξοπλισμένο, σε 
λειτουργία όλο το χρόνο. 
Ιδανικό και για ξενοδοχεία. 
Τηλ.: 6972706594 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ πωλείται, 
στο 1/3 της κανονικής του 
τιμής. Τηλ.: 2284022592, 
6985766854 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩ-
ΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
πωλείται, έναντι ΔΕΗ, λόγω 
συνταξιοδότησης. 
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                         

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητάει δου-
λειά σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια ή για φύλαξη παι-
διών. Τηλ.: 6981471990 

ΝΕΑΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ, με άδεια 
οδήγησης, αναλαμβάνει 
διάφορες εργασίες. Τηλ. 
6906453006 

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

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, με 
πολυετή εμπειρία σε εστι-
ατόριο-ψησταριά, ζητεί 
ανάλογη εργασία ως βο-
ηθός κουζίνας, λάντζα ή 
συναφή εργασίες. Τηλ. 
6972938242

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται, να 
εργαστεί σε κεντρικό φαρ-
μακείο της Παροικίας, για 
πλήρη απασχόληση, που 
να γνωρίζει πολύ καλά την 
Αγγλική γλώσσα. Επιθυ-
μητή η προϋπηρεσία. Τηλ. 
2284021449 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, για να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, με εμπειρία στις 
πωλήσεις καλλυντικών, 
που να γνωρίζει πολύ καλά 
την Αγγλική γλώσσα. Τηλ.: 
2284022039 (κα. Φρα-
γκούλη Ειρήνη) 

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

ΒΟΥΛΓΑΡΑ ζητάει εργα-
σία για φύλαξη ατόμων, 
για εργασία σε ξενοδοχείο, 
εστιατόριο ή κατάστημα. 
Τηλ.: 6940634465 

ΝΕΟΣ, Έλληνας, 30 ετών, 
μόνιμος κάτοικος Πάρου, 
ζητάει εργασία ως συντηρη-
τής σε ξενοδοχείο. Τεχνικές 
γνώσεις, ξυλουργική, υ-
δραυλικά, ηλεκτρολογικά 
και κηπουρικές. Τηλ.: 
6986090687 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ BMW 320 
πωλείται, 3ετίας, 3θυρο, 
σπορ, με πολλά έξτρα, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 
25.000 €. Τηλ.: 6942993246, 
210-6517220 

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.

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€

22840 53555
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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

Ongoing in June

• Drawing & painting workshops (Life nude 
model drawing, still life, painting) with Angelika 
Vaxevanidou. All levels welcome, max. 6 
people per workshop. Starting 25/6 through 
the summer.  Info: Angelika 697-729-3709, 
angelika@paros-island.com

• Greek Traditional Cooking Lessons at 
Margarita Studios, Ambelas. Info: 22840-
52362, www.margaritastudios.com
"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 http://community.parosweb.
com/events/cafe-electra-faces-by-eduard-
van-giel-b

• Christian Stemper photography exhibition 
"Θαλασσολυκοι Lupimaris" at the Paros Bay 
Hotel, Delphini Beach, Paroikia.

• 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 

28 Jun-1 Jul, 9pm & 11pm, Movie "To 
Tango to Xristegennon" (Greek film) at Cine 
Rex, Paroikia. Info: 22840-21676.  Facebook: 
cine.rex

29 Jun-4 Jul, Kids (9-17yrs) sports camp at 
Awake Paros. Info:  693-652-9301, 693-652-
9302, www.awakeparos.gr

29 Jun, 8pm, Opening lecture and Meditation 
"The Riddle of Happiness" with Ven. Robina 
Courtin at Tao's Center, Ambelas. Free of 
charge.  Info: 22840 28882, http://www.taos-
greece.com/activities-2/special-events/
riddle-of-happiness/

29 Jun-7 Jul, Intro to Buddhism "The Riddle of 
Happiness" workshop with Ven. Robina Courtin 
at Tao's Center, Ambelas. Info: 22840 28882, 
http://www.taos-greece.com/activities-2/
special-events/riddle-of-happiness/

30 Jun, 10am-2pm, "Around the Town" - 
finding hidden treasures from the past and 
present in Paroikia, making maps, taking 
photographs, finding and recording information, 
reading books, learning about our history for 
children 8-16 years, organized by the Paros 
Public Library.  Bring water, hat, map of Paros 
and Paroikia, camera, pens, scissors and glue. 
Info: 22840-28233 (10am-1pm Mon-Fri).

30 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.

30 Jun, 8.30pm, Opening of Yiannis Iakovidis 

photography exhibition "Giini kai Theiki" at 
the Municipal Art Space (Dimitracopoulos 
Building), Paroikia. Duration: 30/6-12/7, daily 
6-11pm.

30 Jun, Opening of Hara Bahariou ceramics 
exhibition at Galerie Pontoporos, Naoussa. 
Until 7/7.  Info: 22840-52242, email gallery@
pontoporos.gr, www.pontoporos-gallery.com

30 Jun, 9pm, Ag. Anargyron festival 
celebrated in the courtyard of the monastery on 
the hill above Paroikia with ‘Nisiotika’ music, 
local wine and mezedes. #

30 Jun, 9pm, Youth Concert of the Archilochos 
Cultural Association at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Entrance 3 euro, proceeds to PAWS 
& Alkyoni.

30 Jun, 9pm, Rebetika Concert with the group 
"Rebet Asker" in the Lefkes Theatre. Entrance: 
5 euro. Info: http://lefkianos.blogspot.
gr/2012/06/rebet-asker.html

 J U LY 

1 Jul, 10.30am-3pm, 2nd Aqua Fun Festival 
at Alyki Beach for kids 7-14. The festival will 
include: mini triathlon (swimming, aqua fun, 
running) for children 8-14 years, aqua fun 
games for children 4-15 years, artistic creations 
for boat models by Antonis Skiadas, ice cream 
and the Aqua Fun relay run with surprise 
obstacles. Info: http://www.paroscamp.gr/

1 Jul, 9pm, Youth Concert of the Archilochos 
Cultural Association at the Paros Park, near 
Naoussa. Entrance 3 euro, proceeds to PAWS 
& Alkyoni. http://www.youtube.com/wat
ch?v=JDPPaifzpI4&feature=youtu.be&fb_
source=message

1 Jul, 10pm, Performance by Music Dance 
& Theatre Group of Naoussa, in the port of 
Naoussa. Info:     Ipapandi 22840-52284, 
http://www.users.otenet.gr/~parofolk/index_
en.html 

3 Jul, eve, Full moon celebration on the beach 
at Molos. Info: http://proodosmolos.blogspot.
com/2012/05/blog-post.html?spref=fb

7-15 Jul, "Open Studio Project" organised by 
Friends of Paros & DEPAP at artists' studios 
around the island. Visiting Hours 11am-1pm 
& 7-9pm. Info: 22843-60167/8, 69-561-81919, 
www.friendsofparos.com
 
5-12 Jul, 2nd Edition of the Paros Jazz 
Academy & Festival in Lefkes. Info:  www.
parosjazzacademy.com

6-9 Jul, Cycladic Panhellenic Windsurf 
Championship 2012 at Pounta (opposite 
Antiparos). Info: Giorgos Georgoudakis 697-
700-3855, Alexis Tetsis 694-596-0095.

6-8 Jul, 2nd Cultural Festival of Alyki. Fri 
6/7: 9.30pm, tsambouna & toumbia traditional 
Parian music, 10.30pm Concert by "Trio Chios" 
group.  Sat 7/7: 9.30pm concert by Pantelis 
Thalassinou & Nana Binopoulou with other 
musicians. Sun 8/7: 9pm, songs & dances from 
Kalymnos, 10.30pm Nasia Konitopoulou sings 
songs by Giorgos Konitopoulos. Info: Maria 
693-090-0903.

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

Ξεκινούν τα νέα τμήματα
εκμάθησης  beach volley

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου ανακοίνωσε ότι το  Σάββατο 30 Ιουνίου στις 18:00 θα πραγ-
ματοποιηθεί  συνάντηση των ενδιαφερόμενων με τον προπονητή για να διαμορφωθεί το 
πρόγραμμα των προπονήσεων beach volley.

Οι προπονήσεις θα γίνονται καθημερινά  στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο, μπροστά 
στις εγκαταστάσεις του ομίλου στα Λιβάδια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να δηλώσουν συμμετοχή στην γραμματεία του 
ομίλου έως τις 30 Ιουνίου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και θα διαρκέ-
σουν έως τις 31 Αυγούστου. Η προπόνηση θα γίνεται από έμπειρο γυμναστή και οι 
συμμετέχοντες παράλληλα θα συμμετάσχουν σε τουρνουά και αγώνες επίδειξης.

Πληροφορίες στη γραμματεία του ΝΟΠ Τηλ:22840 21800.

Πρόκριση της Κατερίνας Σκιαδά
Η νέα αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Πάρου Κατερίνα 

Σκιαδά κατέκτησε την 5η θέση στην κατηγορία νεανίδων 
στο Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων, που διεξή-
χθη στην Ιτέα στις 13-16 Ιουνίου και προκρίθηκε στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 15χρονων.

Στους αγώνες συμμετείχαν 234 αθλητές από ομίλους 
από όλη την Ελλάδα. 

Η επιτυχία της αθλήτριας του ΝΟΠ είναι εξαιρετικά ση-
μαντική, γιατί οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις 
ημέρες των αγώνων δεν εξυπηρετούσαν τους στόχους των 
αθλητών, γεγονός που δείχνει τη συστηματική προπόνηση 
που γίνεται από τους τεχνικούς του ομίλου και ιδιαίτερα του 
επικεφαλής Β. Σωτηρίου.

Εξαιρετικά καλές ήταν και οι παρουσίες των πρωτοεμφα-
νιζόμενων σε πανελλήνια διοργάνωση αθλητών, Μπομποτά Χρήστου στην 46η θέση και 
του Μπρούση Βίκτωρα στην 68η θέση στην γενική κατάταξη.

Μετά την επιτυχία της αυτή η αθλήτρια συμμετείχε και πάλι σε αγώνες στην Ιτέα στις 
21 – 26 Ιουνίου για το Πανελλήνιο Πρωταθλήματος Optimist 15χρονων με τους, Πατέλη 
Νικόλαο, Θεοχαρίδη Βενετία, Γκόκα Αικατερίνη, Δαφερέρα Γεώργιο, Μαλατέστα 
Πωλίνα, Τσάνπουρα Κυριακή και Μυτιλιναίο Ανδρέα.     

Από το παραδοσιακό πανηγύρι στον Πρόδρομο, προς τιμήν του πολιούχου του χω-
ριού Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και την αναβίωση του εθίμου του και το κάψιμο των 
Μάηδων
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Σκουπίδια παντού!

Στην περιοχή Σάντα Μαρία, στο κάμπινγκ και στον υδρο-
βιότοπο – πάρκινγκ  που οδηγεί στην ωραιότατη και πο-
λυσύχναστη παραλία με τα γαλάζια νερά, σε πρώτο πλάνο 
ένας σκουπιδότοπος. Ένα μαύρο χάλι εδώ και περίπου 
τέσσερις εβδομάδες, πάνω στο δρόμο, σε μια από τις ωραι-
ότερες παραλίες του νησιού. 

Φεύγοντας από τον σκουπιδότοπο αυτό και πηγαίνοντας 
προς Νάουσα, μία ακόμη παραλία λίγο πριν από το εργο-
στάσιο της ΔΕΗ, έχει επίσης τα χάλια της. Σακούλες άπει-
ρες και διάφορα άλλα σκουπίδια… παίζουν με το κύμα. 

Κατά τα άλλα, θέλουμε και τουρισμό!

Ελεύθερη είναι πλέον η πρόσβαση σε όλες τις παρα-
λίες της Αντιπάρου.  Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η 
διάνοιξη του δρόμου για την παραλία στις Μαγγανιές και 
η προσπάθεια συνεχίζεται με τις υπόλοιπες.

2ο Φεστιβάλ Θαλασσίων Δραστηριοτήτων στην Αλυκή

Το… κουβαδάκι σας 
και στην παραλία

Την Κυριακή 1 Ιουλίου από τις 10.30 το πρωί έως τις 3 
μετά το μεσημέρι στην παραλία της Αλυκής παιδιά έως 14 
ετών θα παίξουν, θα διασκεδάσουν, θα δημιουργήσουν και 
θα απολαύσουν όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει 
το φετινό ανανεωμένο aqua fun festival. Μεταξύ  άλλων το 
φεστιβάλ θα περιλαμβάνει: μίνι τρίαθλο (κολύμπι,aqua fun, 
τρέξιμο) για παιδιά 8-14ετων, διασκεδαστικά aqua fun παι-
χνίδια στην παραλία  για παιδιά 4-15 ετών, κατασκευή θα-
λασσοτεχνιών, εικαστικές δημιουργίες για όλους , έκθεση 
σκαφών με μι-
νιατούρες του 
Αντώνη Σκια-
δά,  παγωτά 
και άλλα πολ-
λά. Και φυσικά 
τo  aquα fun 
run, την γνω-
στή σκυταλο-
δρομία με νέα 
πιο διασκεδα-
στικά εμπόδια 
έκπληξη! 

Φέτος οι λιλιπούτιοι φίλοι μας έως 4 ετών έχουν  την 
δική τους γωνία στην ακροθαλασιά και μία ολόκληρη παι-
δική χαρά στην διάθεσή τους! .

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π , το Paros 
Aqua Day Camp και το ΕΥ Πάρος με την υποστήριξη της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Κυκλάδων, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς και του Τοπικού Διαμε-
ρίσματος Αγκαιριάς.

Γα την συμμετοχή στις δραστηριότητες απαιτείται  μαγιό, 
πετσέτα  και συγκατάθεση κηδεμόνα. Αιτήσεις  θα γίνονται 
από τις 10.30 π.μ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ρεμπέτικη βραδιά 
Συναυλία, αφιέρωμα στην ιστορία του  ρεμπέτικου τρα-

γουδιού, διοργανώνει ο   «Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΥΡΙΑ» , με τους Rebet 
asker, στο γραφικό θεατράκι των Λευκών, μέσα στο πευ-
κοδάσος, το Σάββατο 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. 

Η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ. 

Συναυλία μαθητών
Ο Αρχίλοχος στο πλαίσιο του πι-

λοτικού προγράμματος προώθησης 
της καλλιτεχνικής δράσης της νεο-
λαίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, 
διοργανώνει μουσική συναυλία το 
Σάββατο 30 Ιουνίου στην αίθου-
σα του Αρχίλοχου και την Κυρια-
κή 1 Ιουλίου στο Περιβαλλοντικό 
& Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου.

 Ένα μουσικό σύνολο αποτελού-
μενο από μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, θα παρουσιάσουν επιλεγ-
μένα τραγούδια από την σύγχρονη 
Ελληνική και ξένη μουσική σκηνή. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατε-
θούν σε μη κερδοσκοπικούς φορείς του νησιού.

Τιμή εισιτηρίου 3€.


