
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

67
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012  •  Φύλλο 217  •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 67ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

Ομόφωνη η πολιτιστική
αναβάθμιση της Αντιπάρου

«ΑΝΘΕΜΙΟΝ»: Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο

ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΙΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Ομόφωνη ήταν η απόφα-

ση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αντιπάρου να διερευνήσει τη 
δυνατότητα και τις προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση του 
Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου «Ανθέμιον». 

Με αφορμή αυτή την από-
φαση, θελήσαμε να κάνουμε 
μια παρουσίαση του περιε-
χομένου του μουσείου και 
της αξίας του ως πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Για το «Ανθέμιον» μας μί-
λησε ο εκπρόσωπός του κ. 
Αλέκος Κοντογιώργος, που γνωρίζει, ακόμη από το ξε-
κίνημα της συλλογής στοιχείων και ντοκουμέντων από την 
συγγραφέα κ. Κυριακή Ραγκούση, κάθε λεπτομέρεια, τον 
κόπο, τον μόχθο, αλλά και την αγάπη της για τον τόπο και 
την ιστορία του. Όλα τα πολιτιστικά στοιχεία έχουν σχέση  με 
την Πάρο και την Αντίπαρο και κατ’ επέκταση με τις Κυκλά-
δες και το Αιγαίο. 

Γι’ αυτό το ιστορικό Μουσείο, που είναι η αγάπη και το 
πάθος των ανθρώπων που το δημιούργησαν, ο κ. Κοντο-
γιώργος δηλώνει:

«Κάθε τόπος, μικρός ή μεγαλύτερος, ονειρεύεται ένα 
σοβαρό πολιτιστικό φορέα με το ιστορικό περιεχόμενο της 
περιοχής του και τα στοιχεία του πολιτισμού και της παρά-
δοσης. 

»Ένα τέτοιο πολιτιστικό οι-
κοδόμημα, όπως το ονειρεύ-
εται κάθε τόπος, λειτουργεί 
εδώ και 16 χρόνια και είναι 
επιβεβαιωμένη η αξία του 
από την πνευματική κοι-
νότητα της χώρας μας. Εί-
ναι το έργο που η Παριανή 
συγγραφέας κ. Κυριακή 
Ραγκούση δημιούργησε για 
τον τόπο μας αναζητώντας 
επί 50 χρόνια και σώζοντας τα 
στοιχεία του πολιτισμού μας, 
χωρίς να υπολογίσει κόπο, 
χρόνο και χρήμα. 

»Δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με όσα διαδραματίστηκαν 
κατά τη 16χρονη λειτουργία του «Ανθέμιου». Ούτε έχω λόγο 
να αναφερθώ στη σημασία του για την περιοχή μας και την 
έως σήμερα προσφορά του. Οι αναφορές έγιναν από τους 
ειδικούς, τα επίσημα αρχεία έχουν τις αποδείξεις για όποιον 
τις χρειάζεται, η εκτίμηση του έργου είναι στη συνείδηση και 
στις καρδιές των ανθρώπων. 

»Σήμερα, συνθήκες που διαμορφώθηκαν ανεξάρτητα 
από τη θέλησή μας, επιβάλουν να συνεχιστεί η προσπάθεια 
από άλλο φορέα.

»Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Δήμο Αντιπάρου για 
την απόκτηση του Ανθέμιου, ικανοποιεί την εκφρασμένη 
μας βούληση να επιδιώξουμε την παραμονή του μουσείου 
στην περιοχή για την οποία και δημιουργήθηκε.               σελ.4 
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«Καταστροφική απραξία, 
το όραμα της μειοψηφίας»

Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ. Λε-
βεντάκης για τη στάση της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, με το οποίο καυτηριάζει την «καταστροφική της 
απραξία» στην οποία, όπως τονίζει, επιδιώκει να οδηγήσει 
τον Δήμο Αντιπάρου. Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:  

Η περίοδος της απραξίας, είναι πλέον παρελθόν. Η ανα-
γέννησης της Αντιπάρου έχει αρχίσει και θα προχωρήσει, 
όπως αναλυτικά ενημέρωσε ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης 
πρόσφατα στην πλατεία.

Προφανώς, αυτό ανησύχησε τις παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης και οργανώνουν το καταστροφικό τους έργο για 
το νησί μας. Με ανεύθυνους ψιθύρους και δελτία Τύπου, 
προσπαθούν να συκοφαντήσουν και να δυσφημίσουν, τον 
δήμαρχο, θεσμούς και πρόσωπα, χωρίς να υπολογίζουν ότι 
τελικά το κακό το εισπράττει η Αντίπαρος. 

Μικρό παράδειγμα, η αντιδικία του Δήμου με τον εργολά-
βο του Περιφερειακού δρόμου. Με δελτίο Τύπου προσπά-
θησαν να δώσουν επιχειρήματα στον εργολάβο εις βάρος 
του Δήμου στη διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω 
ακαταλληλότητας του έργου. 

Τεράστιας σημασίας όμως παράδειγμα, είναι η στάση τους 
στο έργο της αποχέτευσης. Πολέμησαν λυσσαλέα και κατα-
ψήφισαν το πολύ μεγάλο έργο για το νησί μας. 

Όταν η μειοψηφία, σύσσωμη συγκυριακά έγινε πλειοψη-
φία, σε μία ευτυχώς συνεδρίαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο 
έκαναν φανερές τις προθέσεις τους. Στόχος τους η απόλυτη 
απραξία. 

Με την αρνητική ψήφο τους, η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν απορριπτική για την ανανέωση των συμ-
βολαίων ενοικίασης των παραλιών και την ίδια στιγμή, υπο-
κριτικά κατηγορούν τη Διοίκηση του Δήμου, ότι δεν προω-
θεί το συγκεκριμένο θέμα.

Να τους θυμίσουμε λοιπόν, ότι ο αυτοκράτορας της Ρώ-
μης, Νέρων, έκαψε ολόκληρη την πόλη μόνο και μόνο για 
να κατηγορήσει τους χριστιανούς και να ξεκινήσει το διωγμό 
τους.          σελ.7
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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.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Δ.Σ. του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανά-

γκες και τα παιδιά  ευχαριστούν όλες τις καλές φί-
λες και τους  φίλους  που στηρίζουν το Κέντρο για να 
μπορεί να λειτουργεί σωστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ  
στους παρακάτω φίλους όχι μόνο για τις δωρεές 
τους, αλλά και για την προσωπική εργασία που μας 
παρέχουν, την αγάπη και τη φροντίδα τους .

Θα  θέλαμε επίσης  να ευχαριστήσουμε όλα τα 
Μ.Μ.Ε , ραδιόφωνο, εφημερίδες διαδικτυακά μέσα 
ενημέρωσης , blogs, ξενόγλωσσα περιοδικά. Την 
Μητρόπολη Παροναξίας  και τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη κ. Καλλίνικο, τον Δήμο Πάρου, την 
ΚΔΕΠΑΠ, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημ. Κοινότη-
τας Νάουσας. Τον Σύλλογο Γυναικών Νάουσας και  
την Χορωδία Γυναικών Νάουσας ,τους κ.κ Πατσιώτη 
Γιώργο, τους  μουσικούς, Τσουνάκη   Μιχάλη, Αρ-
κουλή Νίκο, Μπελούκη Τάσο .

Τον Εμπορικό Σύλλογο  Πάρου –Αντιπάρου,  τον 
Σύλλογο Γυναικών «Αρηίς», τον Σύλλογο Κυνηγών  
Πάρου Αντιπάρου ,τον Σύλλογο «Φίλων της Πά-
ρου», την Ένωση Ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου, τον 
Γεωργικό Συνεταιρισμό  Νάουσας, τον  Πολιτιστι-
κό Σύλλογο «Αρχίλοχος , τον Πολιτιστικό  Σύλλογο 
Κώστου. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Ραγκούση  Νίκο, 
την κ. Ζουμή Σταυριάννα(Ξυλόφουρνος), Ραγκούση  
Αντώνη(Φούρνος), Κορτιάνου Μαρίνα (Κωνστά-
ντζα), κ.Γιαλελή  Κων/νο,  Tζοάννη Αντωνία, Ελένη 
και Κίμων  Κοτσώνη, Χαμηλοθώρη  Παναγιώτη και 
Μαρία, Αnnete & Wolf Romig, Τριπολιτσιώτη  Κού-
λα (Καρίνος), Σιφναίου Τσέλη, Ρούσσο Νικηφόρο, 
Ρούσσο   Ζαχαρία, Διβόλη Άννα, Λουκή Σταύρο, τους  
Γιατρούς :κ.κ Γρατσία , Λιβανίδη, Αλσαμαήλ,  Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας,  Κρητικό  Νίκο. 

 Tις  Ασφάλειες ING και τον ασφαλιστή κ. Ρα-
γκούση  Γιάννη, Σπανό Μανώλη, Γκίκα  Στέλιο, Μό-
νικα& Ραμόνα(STUDIO YRIA), Κουταλίδη  Βασίλη, 
(Διάθλασις), Αχιλλέα  Νικολάτο (DIA)   ,  Χανιώτη  
Γιώργο (Ανθοπωλείο), Αντώνη  Μπουρή , Χαμηλο-
θώρη Γιώργο&Ευγένη(Barbarossa), Μπιζά  Ματίνα 
&Γιώργο ( View Cafe), Δαβερώνα Θεοδόση, Βarbara, 
Ρούσσο  Κων/νο & Στάθη (Pararam), Ναυπλιώτη  
Μαρία, Ναυπλιώτη  Τζένη,  Κουβαρά Ελένη, Ανα-
γνωστοπούλου  Μαρία,  Πετροπούλου  Ανθή, Σιφ-
ναίου  Στέλλα του Σάββα,  Ταντάνη Αργύρη,  Κυπραί-

ου (Βενζινάδικο), Μαργέτη, Κρητικού  Χρυσούλα, 
(Καφενείο  Λεύκες),  Μαγγίνας Βασίλειος, Σπανός 
Μανώλης.  Αλιπράντης Κώστας (Αρχίλοχος  Συμμε-
τοχές) για το εμφιαλωμένο νερό  που έχει κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά, με την επωνυμία «ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑ-
ΛΙ ΝΕΡΟ», το οποίο έχει το Σήμα του Συλλόγου μας  
και κάθε μπουκάλι που αγοράζει ο καταναλωτής , 
ένα ποσόν διατίθεται στο  Κέντρο  μας.

Επίσης στις 30 Ιουνίου στο κτίριο «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» στην Παροικιά  έγινε η  ‘Εκθεση  Φωτο-
γραφίας   του κ. Γιάννη Ιακωβίδη , που θα διαρκέσει  
ως  τις 14 Ιουλίου και τα έσοδα της έκθεσης θα δια-
τεθούν  στο Κέντρο μας .

Ευχόμαστε  σε  όλες τις φίλες   και  τους φίλους   
καλό καλοκαίρι .

Το  Δ.Σ του Συλλόγου

Η Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Αγκαιριάς ευχαριστούν θερμά 
τον ιατρό κ. Σπύρο Καλακώνα που με  την ευγενι-
κή χορηγία του αγοράστηκαν ιστοί φωτισμού, τον 
κ. Κώστα Σκανδάλη για την αγορά προβολέων, τον 
κ. Σταύρο Λουκή για χωματουργικές εργασίες, τον 
Δήμο Πάρου, την τεχνική υπηρεσία και τους  ηλε-
κτρολόγους του Δήμου για την αμέριστη βοήθειά 
τους.

Το Κέντρο Υγείας Πάρου εκφράζει τις θερμές 
ευχαριστίες του για την δωρεά φιλμ ακτινολογικού 
από τον Σύνδεσμο Μαρπησσαίων & Αρχιλοχιτών 
Πάρου, για την ανάγκες του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Με εκτίμηση, 
Η επιστ. Δ/ντρια 

ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΠΕΝΘΗ 

Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο.
Μετά από 76 χρόνια που έζησαν μαζί, ο Βασίλης 

και η Μοσχούλα Τριανταφύλλου, έφυγαν από τη ζωή 
επίσης μαζί, μόλις με δυο μήνες διαφορά. 

Τελούμε το ετήσιο μνημόσυνο τους στον Ιερό 
Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο Χωριό, στις 
08/07/2012.

Τα παιδιά και τα εγγόνια τους

Δημοτικό Συμβούλιο
• Ο κ. Χατζηγιάννης, θα εκμεταλλευτεί τελικά την μαρίνα της Νάουσας, 

καθώς αποδέχτηκε τους όρους της Διακήρυξης, προσφέροντας, αντί 12.000 
ευρώ, 22.000 ευρώ. Υπήρξε όμως κάποια εμπλοκή στο ζήτημα, γι’ αυτό το 
θέμα αυτό, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, 25 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, είχαν λήξει από το 2010 οι 
περιβαλλοντικοί όροι και θα πρέπει να εγκριθούν νέοι, προκειμένου να 
εκδοθεί άδεια λειτουργίας και να υπάρξει νομιμότητα στη λειτουργία της 
Μαρίνας. 

Για το λόγο αυτό, ο κ. Χατζηγιάννης, ζήτησε ν’ αναλάβει τη Μαρίνα, χωρείς 
να εισπράττει, εφόσον δεν θα μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο, αποκαθιστώ-
ντας και όλες τις ζημιές, η σύμβασή του όμως να ισχύσει μετά την έκδοση 
των νέων περιβαλλοντικών όρων, οπότε θα καταβάλει και το μίσθωμα και 
η τριετία να λήξει από την ημέρα που θ’ αναλάβει επίσημα τη λειτουργία της 
Μαρίνας. 

Υπήρξαν αντιρρήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η Επικεφαλής 
της Πάρος ΑΞΙΑ Γρηγορία Πρωτολάτη ανέφερε, πως έτσι όπως εξελίχτηκε 
η κατάσταση, τροποποιούνται οι όροι της Διακήρυξης και αυτό δεν είναι 
προς όφελος του Δήμου, ενώ ο Επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολιτών 
Μ. Ισιγώνης πρότεινε ν’ αναζητηθούν αυτοί που έκαναν τις ζημιές στην Μα-
ρίνα και να τις αποκαταστήσουν. ο Δήμαρχος όμως, ανέφερε ότι δεν είναι 
γνωστό ποιοι έκαναν τις ζημιές και πως η πρόταση του μειοδότη είναι η 
μοναδική λύση, για να μην κλείσει η μαρίνα μέσα στη σεζόν. 

Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία. Παρών ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι της Πάρος ΑΞΙΑ, πλην του κ. Ζαχαρία Ρούσσου.

• Ομόφωνα ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 25 Ιουνίου την 
πρόταση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Μαρίας Τριβυζά, για την κάλυψη των εξόδων με-
τακίνησης του Κοινωνιολόγου του Ερυθρού Σταυρού Παναγιώτη Δραγάτη. 

Ο κ. Δραγάτης, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, θα αναλάβει τη δημιουργία του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
θα έχει την επιστημονική του υποστήριξη, εφόσον θα είναι υπό την αιγίδα 
του Ερυθρού Σταυρού και θα εκπαιδεύσει τους εθελοντές. 

Ο κ. Δραγάτης, με βάση τη συμφωνία, θα έρχεται στην Πάρο μία φορά το 
μήνα και θα διαμένει περίπου τρεις ημέρες. 

Να σημειωθεί, ότι η κ. Τριβυζά είχε προτείνει, εκτός από την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης, να καλύπτονται και τα έξοδα διαμονής του κ. Δραγά-
τη, εφόσον χρειαστεί. Πρόταση που απορρίφτηκε από την κ. Πρωτολάτη 

και τον κ. Ισιγώνη. Έτσι, ψηφίστηκε ομόφω-
να από το Δ.Σ. μόνο η κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης. 

Υπενθυμίζεται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, 
σε προηγούμενη συνεδρίασή του, είχε ψηφί-
σει τη δημιουργία του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τους συμπατριώτες μας 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μέσω του 
Ν.Π.Δ.Δ., που έχει στις δράσεις του τη δη-
μιουργία τέτοιων δικτύων και μπορεί να τα 
χρηματοδοτήσει. 

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου

Ευχαριστούμε
για την εμπιστοσύνη

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου απευθύνει από καρ-
διάς, ένα βαθύ, μεγάλο και ανυπόκριτο ευχαριστώ 
σε όλους εσάς που σε δύο διαδοχικές εκλογικές 
αναμετρήσεις, μας αναδείξατε ως την νέα κορυφαία 
πολιτική δύναμη των νησιών μας, περιβάλλοντας με 
απίστευτη εμπιστοσύνη την πολιτική μας πρόταση 
και στέλνοντας ένα κρυστάλλινο και ηχηρό μήνυμα 
για ακύρωση των αντιλαϊκών μέτρων του Μνημο-
νίου και της δανειακής σύμβασης της υποτέλειας.

Το τοπίο πλέον άλλαξε οριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπρο-
σωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία της αντιμνημο-
νιακής και αντινεοφιλελεύθερης κοινωνικής αντί-
στασης, που ζητάει αταλάντευτη πολιτική στάση και 
εναλλακτικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα εξόδου από 
την κρίση, σε όφελος των πραγματικών αναγκών 
της κοινωνίας και όχι σε όφελος της ντόπιου & ξέ-
νου οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ κόμμα της Αρι-
στεράς, δεν δέχτηκε τέτοια ομοβροντία πολιτικά 
ανήθικων επιθέσεων, λάσπης, διαστρέβλωσης των 
θέσεών του και συκοφαντιών όσο ο ΣΥΡΙΖΑ,   τόσο 
από εκπροσώπους συμφερόντων εκτός Ελλάδας, 
όσο και από συμφέροντα στο εσωτερικό της χώρας, 
τα οποία, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης 
Μαϊου, διέκριναν αμέσως τον κίνδυνο να τερματι-
στεί οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, η παρασιτική λειτουρ-
γία τους σε βάρος της κοινωνίας και της πατρίδας 
μας. Ακόμα όμως και ο πιο δύσπιστος δημοκρατι-
κός προοδευτικός πολίτης απέναντι στο πρόγραμμά 
μας, δεν θα ανέμενε να συμπεριληφθούν σ΄ αυτόν 

τον ορυμαγδό απειλών & τρομοκρατίας, δυνάμεις 
της Αριστεράς, με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να 
συνδιαμορφώσει ενιαίο λαϊκό μέτωπο στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του για την ενότητα όλης της Αρι-
στεράς και με στόχο την διακυβέρνηση του τόπου, 
υπέρ των λαϊκών κοινωνικών τάξεων.

Η συντριπτική πλειοψηφία όμως του κόσμου της 
μισθωτής εργασίας, οι νέοι, οι άνεργοι, οι συνταξι-
ούχοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και οι φτωχοί 
και μεσαίοι αγρότες, αγνόησαν τις απειλές και έδω-
σαν περήφανο μήνυμα κοινωνικής & πατριωτικής 
αντίστασης, έχοντας στο χέρι και στην καρδιά το ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο φόβος και η τρομοκρατία των ψευτοδιλημ-
μάτων απέδωσε συγκυριακό μόνο αποτέλεσμα. 
Ο θλιβερός κυβερνητικός θίασος ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ, που προέκυψε ως αποτέλεσμα προειλημ-
μένων αποφάσεων συναλλαγής, με στόχο τη νομή 
της εξουσίας, την πιστή εφαρμογή του αντιλαϊκού 
Μνημονίου και την εξυπηρέτηση του τραπεζιτικού 
κεφαλαίου, των ξένων τοκογλύφων και των δια-
πλεκόμενων οικονομικοεκδοτικών συμφερόντων, 
θα έχει απέναντί του μια μαχητική αξιωματική 
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη βουλή  και μια 
δυναμική λαϊκή αντίσταση με επικεφαλής πάλι τον 
ΣΥΡΙΖΑ έξω απ΄ αυτήν. 

Φίλες και φίλοι,
Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε περίτρανα ότι κρατάει τις υπο-

σχέσεις του και δεν είναι διατεθειμένος να προδώ-
σει τις λαϊκές κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζει, 
συνεργώντας σε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις που 
θέλουν το λαό στη γωνία, ηττημένο και εξαθλιωμέ-
νο. Από το λαό αντλούμε δύναμη, από αυτόν εμπνε-
όμαστε, μόνον σ΄ αυτόν λογοδοτούμε και μαζί με το 
λαό θα συνδιαμορφώσουμε πολύ σύντομα, μια νέα 
πορεία κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιο-
πρέπειας. Γιατί το μέλλον ανήκει στους κομιστές της 
ελπίδας!

1ο Εμπορικό - Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου ετοιμάζει το 1ο Εμπορικό – Πολιτιστικό Φεστιβάλ 

Πάρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και συγκεκριμένα, στην Παροικία 11-15 Αυγούστου 
και στην Νάουσα 19-23 Αυγούστου. Στο Φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος από την Πάρο και την Αντί-
παρο επιχειρηματίες,  Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί.

Τα προϊόντα που θα πωλούνται είναι: Παιχνίδια, Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Προϊόντα Ντόπιας Πα-
ραγωγής, περιορισμένα είδη Pet Shop, Κεραμικά, Είδη Βιβλιοπωλείων, Μπαλόνια, είδη Ανθοπωλείων, είδη 
Οικιακής Χρήσεως.

Καθημερινά μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά και δήλωση συμμετοχής με 
το γραφείο του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σας υπενθυμίζουμε ότι σειρά προ-
τεραιότητας έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη και όσοι συμμετάσχουν στο φετινό 1ο Φεστιβάλ, θα έχουν προ-
νομιακή μεταχείριση στα επόμενα χρόνια. Τελευταία μέρα για δήλωση συμμετοχής ορίζεται η 6η Ιουλίου.

Απαγορεύεται
το κυνήγι

Από το Πάρκο Πάρου ανακοινώθηκε ότι απα-
γορεύεται το κυνήγι στην περιοχή του Αη Γιάννη 
Δέτη. 

Συγκεκριμένα, με βάση το νέο Γενικό Πολεοδο-
μικό Σχέδιο του νησιού που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 2 Μαΐου, προβλέ-
πεται: «Στη Ζώνη Γ (Χερσόνησος Άη Γιάννη Δέτη), 
ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου, απαγορεύεται: Η δημι-
ουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμά-
των, και η ανεξέλεγκτη απόρριψη οποιουδήποτε 
είδους απορριμμάτων, καθώς και η διάχυση αστι-
κών, γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων. 
Το κυνήγι, η ελεύθερη βοσκή και η εγκατάσταση 
μαντριών ή γεωργικών αποθηκών. Η εκχέρσω-
ση εκτάσεων, η αμμοληψία, ή εξόρυξη υλικών, το 
ελεύθερο ή οργανωμένο camping.

Πρόσκληση για χαλάρωση
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου « Αρηίς» πε-

ριμένει όλες τις  γυναίκες μέλη του, την Κυριακή 
8 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το 
μεσημέρι στο χώρο της πισίνας του «Μαργαρίτα» 
στον Αμπελά, για ένα ανεπανάληπτο Κυριακάτικο 
πρωινό.

Θα σας άρεσε η ιδέα να χαρίσετε στον εαυτό σας 
μία μέρα απόλυτης χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς 
στην οποία θα φροντίσετε σώμα και πνεύμα, χωρίς 
καμία βιασύνη και όλα εντελώς δωρεάν;

Θα είναι μια μέρα με χαλαρωτική γιόγκα ,πιλά-
τες, γυμναστική αεροβική στην πισίνα, υπηρεσίες 
μασάζ, συμβουλές από αισθητικό, διαιτολόγο, φο-
βερά μανικιούρ και περιποιήσεις μαλλιών, μυστικά 
ομορφιάς και ατελείωτες βουτιές στην  πισίνα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  
Στέλλα 6942582321 - Σταυρούλα 6947325919.

Φέρτε και τα στωματάκια σας για τη γιόγκα!
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ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ
ΚΙΝ: 6973.881.807

Ο ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

               ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 10πμ EΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Ενημέρωση για την ασφάλιση των μαθητών
και παραλαβή των ασφαλιστηρίων

Παροχές υγείας
και στους γονείς

Τους γονείς των μαθη-
τών όλων των σχολείων 
της Πάρου ενημέρω-
σαν για το πρόγραμμα 
ασφάλισης των παιδιών, 
ο Αντιδήμαρχος Μ. 
Κωβαίος και ο Εκ-
πρόσωπος της ING Γρ. 
Παλαμίδας. Η ενημέρω-
ση έγινε το Σάββατο το 
απόγευμα στην αίθουσα 
του Αρχιλόχου. Οι γονείς 
παρέλαβαν τα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια με τα 
οποία καλύπτονται τα 
παιδιά  από ατύχημα, μία 
ώρα πριν την έναρξη των 
μαθημάτων, κατά τη δι-
άρκεια και μία ώρα μετά 
τη λήξη των μαθημάτων, 
όπως και στις σχολικές εκδρομές ή εκδηλώσεις. Παράλλη-
λα δόθηκε στους γονείς μία κάρτα με την οποία μπορούν, 
όταν χρειαστεί να εξεταστούν από οποιονδήποτε γιατρό δω-
ρεάν στο νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ.

Η ασφάλιση των μαθητών, είναι προσφορά από τον Δήμο 
Πάρου, λόγω της κακής κατάστασης στον τομέα της Υγείας 
που αντιμετωπίζουμε στο νησί μας, δήλωσε ο κ. Κωβαίος 
και τόνισε: Η ING είναι φερέγγυα εταιρία, εμείς όμως ως 
Δήμος θα είμαστε οι θεματοφύλακες της συμφωνίας αυτής, 
θα ελέγχουμε δηλαδή αν τηρούνται οι όροι που έχουν υπο-
γραφεί.  

Στο πρόγραμμα της ασφάλισης αναφέρθηκε ο κ. Παλα-
μίδας και όπως είπε, η εταιρία θα αποζημιώνει έως και με 
300 ευρώ κατά περίπτωση, εάν υπάρχει διαμονή σε ιδιωτι-
κό νοσοκομείο θα καταβάλει το ποσό των 6 ευρώ ανά ημέ-
ρα, ενώ για επεμβάσεις θα καταβάλλεται το ποσό των 350 
ευρώ. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται σε οποιονδήποτε 
ιδιώτη γιατρό και απλά θα προσκομίζουν την απόδειξη για 
να αποζημιωθούν.

Οι γονείς, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται στους συνεργάτες του κ. Παλαμίδα εδώ στην 
Πάρο, στα γραφεία που βρίσκονται στην πλατεία Μαντώς 
Μαυρογλενους.

Το πρόγραμμα είναι για ένα χρόνο και θα ισχύσει από τον 
Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ασφάλιση γίνεται από τον Δήμο Πάρου, με τη χορηγία 
όμως του επιχειρηματία Μανώλη Λουκή, ο οποίος, σύμ-
φωνα με τον κ. Παλαμίδα, θα καλύπτει την ασφάλεια των 
μαθητών για πέντε χρόνια. 

Να σημειωθεί, ότι έως και το Σάββατο που έγινε η εκδή-
λωση είχαν ασφαλιστεί περισσότεροι από 800 μαθητές.

Aστυνομικά
Στις 2 Ιουλίου το απόγευμα, στην Νάουσα Πάρου συνε-

λήφθη 37χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αιγύπτου, γιατί αφαί-
ρεσε από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  μια τσάντα που 
περιείχε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Τα κλεμμένα 
χρήματα και αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη 
και αποδόθηκαν στην δικαιούχο.

Aνάγλυφη έκθεση φωτογραφίας του Τάκη Λαμπρούκου

«Ζωντανεύοντας Παριανές Εικόνες»
Ο Τάκης Λαμπρούκος, Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, ασχολείται και με 

την τέχνη. Με το φωτογραφικό του φακό καταγράφει εικόνες τις οποίες δίνει στη συνέχεια… ζωή. Μέσα 
από την  πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία του ανάγλυφου, οι εικόνες που εγκλωβίζει παίρνουν 
άλλη μορφή, γίνονται σχεδόν …πραγματικές.

Όπως ο ίδιος λέει, «η πολύχρονη εμπειρία του σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και στην κατασκευή αντίστοιχων αρχιτεκτο-
νικών προπλασμάτων και η αγάπη του για την εικόνα, (φωτογραφία και video), φαίνεται πως βρήκαν τη συνιστώσα τους. 

»Το ανθρώπινο μυαλό στη συνήθη καθημερινή του λειτουργία επεξεργάζεται και συνθέτει ένα ορισμένο αριθμό παραμέ-
τρων ανάλογα με την ιδιαίτερη ικανότητά του. Έμπνευση είναι η ευλογημένη, συγκεκριμένη μικρή χρονική στιγμή. Περίοδος 
– ίσως μια στιγμή – όπου το μυαλό συλλαμβάνει και επεξεργάζεται πολλαπλό αριθμό παραμέτρων. 

»Πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή το μυαλό δημιουργεί τέχνη. Ένα ποίημα, ένα ζωγραφικό πίνακα, ένα γλυπτό, μια μουσική, 
μια τελική αρχιτεκτονική σύνθεση, μια φωτογραφία…».

Οι φωτογραφίες του Τάκη Λαμπρούκου, με τίτλο: «Ζωντανεύοντας Παριανές Εικόνες», θα εκτεθούν στο Δημοτικό Χώρο 
Τέχνης (Αγ. Αθανάσιος) στην Νάουσα. Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 20.30 μ.μ., ενώ η διάρκειά της θα 
είναι έως τις 30 Ιουλίου. 

Οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 14.00 και από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. 
Ο καλλιτέχνης δηλώνει: «Οι φωτογραφίες που εκτίθενται αποτελούν τέτοιες δημιουργικές στιγμές τις οποίες, το μυαλό, 

μέσω των ματιών, εντοπίζει, καδράρει, αποτυπώνει, αποκαλύπτοντας την ομορφιά μέσα στο συνήθως αδιάφορα αισθητικά 
περιβάλλον». 

Ο κ. Λαμπρούκος έχει φίλους στην Πάρο, έρχεται πολύ τακτικά και όπως μας λέει, την αγαπά, γι’ αυτό αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει την  πρώτη του έκθεση στο νησί μας.

Το ανάγλυφο των φωτογραφιών το εμπνεύστηκε από τη Ζωοφόρο του Παρθενώνα, αλλά και γενικότερα από τα αρχαία 
ανάγλυφα. Οι φωτογραφίες μου, λέει ο καλλιτέχνης, είναι ζωντανές, γι’ αυτό και ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ζωντανεύοντας 
Παριανές εικόνες». 

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ.

Ανοικτό Συνέδριο  στο Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύκες

«Η Ελλάδα  Μπορεί»
Την Παρασκευή 6 Ιουλίου, 6:30 μμ, θα πραγματοποιηθεί στις Λεύκες, η  

πρώτη  από μια σειρά επτά τριήμερων συναντήσεων, στο πλαίσιο του συνε-
δρίου με θέμα: «Η Ελλάδα Μπορεί».

Μια ανοικτή στο κοινό συνάντηση, με στόχο την συλλογή καινοτόμων προ-
τάσεων διαφυγής από την κρίση.  Στόχος είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του 
τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Πάρου, προκρίνοντας για υλο-
ποίηση τις επικρατέστερες προτάσεις που θα παρουσιαστούν, τόσο από τους 
διακεκριμένους εισηγητές, όσο και από τους ενδιαφερόμενους για αυτόν τον 
υπέρτατο σκοπό, επαγγελματίες, επιστήμονες και απλούς πολίτες της Πάρου.

Το θέμα της πρώτης ανοικτής συνάντησης  είναι «Κοινοτικές Αλληλέγγυες 
Δράσεις και  Διαδημοτικές Συνεργασίες» με κεντρικό εισηγητή τον οικονομο-
λόγο Παύλο Κότσιρα.

Καλούνται να συμμετάσχουν με απόψεις, αλλά και  προτάσεις οι εκπρόσω-
ποι της Δημοτικής Αρχής, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκπρόσω-
ποι των επαγγελματικών ενώσεων, οι εξωραϊστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι  
και οι επαγγελματίες του τουρισμού. 

Ειδική πρόσκληση απευθύνεται στους νέους  της Πάρου, εργαζόμενους ή 
φοιτητές, για να παρακολουθήσουν και να συμβάλουν στις εργασίες των συ-
ναντήσεων, γιατί τελικά, αυτοί  θα είναι οι  φορείς εφαρμογής των καινοτόμων 
προτάσεων που θα προκύψουν.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επομένων συναντήσεων είναι: 13-15  Ιου-
λίου, 20-22  Ιουλίου, 27-29  Ιουλίου,  3-5 Αυγούστου, 10-12  Αυγούστου, 
17-19  Αυγούστου.

Τόπος διεξαγωγής όλων των συνεδρίων είναι οι Λεύκες και θα πραγματο-
ποιούνται στο Σπίτι της Λογοτεχνίας, στο Δημοτικό Μέγαρο και στο Ανοικτό 
Θέατρο Λευκών. 

Στις 28 Ιουλίου, συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Ελλάδα Μπορεί», η αγα-
πημένη καλλιτέχνιδα Νατάσσα Μποφίλιου  και οι συνεργάτες της, θα δώσουν 
συναυλία στο ανοικτό θέατρο των Λευκών, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής 
τους περιοδείας με θέμα «Οι μέρες του φωτός».

Την Κυριακή 29 Ιουλίου, 6:30 μμ οι κ.κ.  Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Κα-
ραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος θα δώσουν συνέντευξη τύπου και 
θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού σε μια ανοικτή συζήτηση με θέμα τις 
«Ημέρες του Φωτός» και την Ελλάδα.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ).

Το πανηγύρι του ΑΜΕΣ Νηρέας

Η παράδοση
μας εμπνέει,
η δημιουργικότητα 
μας ενεργοποιεί...

«Αναλαμβάνεις τα σημαιάκια, εγώ το 
κρασί, ο Κώστας και ο Δημήτρης τα σου-
βλάκια και οι γυναίκες τα ρεβίθια...».

Μετά, τα φώτα θα ανάψουν και το σκη-
νικό θα αποκαλυφθεί. Οι παρέες, οι μου-
σικοί, οι χορευτές, οι πανηγυριστές όλοι 
μαζί θα στήσουμε γιορτή.

Αυτό το καλοκαίρι, όπως συνηθίσαμε 
τελευταία, θα ανταμώσουμε ξανά στο 
πανηγύρι του «Νηρέα», στις 14 Ιουλίου, 
φιλοξενώντας τον Νίκο Οικονομίδη και 
την Κυριακή Σπανού. Θα γλεντήσουμε 
με τους φίλους μας. Θα απολαύσουμε 
στιγμές συγκινητικές, μπορεί σουρεαλι-
στικές, καθώς ντόπιοι και ξένοι θα αγκα-
λιάζονται σε χορούς κυκλωτικούς, ξορ-
κίζοντας την καθημερινότητα.

Ελάτε να διασκεδάσουμε φέτος στο 
πανηγύρι μας όπως παλιά, διαφορετικά, 
με έναν τρόπο ξεχασμένο ίσως από τους 
περισσότερους. Ελάτε να τραγουδήσου-
με, να χορέψουμε. Και  να θυμηθούμε 
κάτι από το μεγαλείο της κοινότητας, να 
αισθανθούμε κάτι από τον παλμό της συ-
νοχής της.

Όλοι λοιπόν, το Σάββατο 14 Ιουλίου, 
στις 9 το βράδυ, στο σχολικό κήπο 
στην Νάουσα (Πεντάνουσα). 
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Ομόφωνη η πολιτιστική αναβάθμιση της Αντιπάρου
«ΑΝΘΕΜΙΟΝ»: Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο

ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΙΑΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ

συνέχεια από σελ.1
»Η  Αντίπαρος δεν είναι και δεν πρέ-

πει να μείνει ένα μικρό νησί με τα συνή-
θη τουριστικά μέτρα. Ένας σοβαρός πο-
λιτιστικός φορέας μπορεί ν’ αποτελέσει 
τη βάση για δράσεις που θα φέρουν το 
τόπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
και συνεπώς να συμβάλει στην πολύ-
πλευρη ανάπτυξη.

»Γνωρίζουμε ότι ο τόπος είναι μικρός και 
ότι μια τέτοια επιδίωξη είναι δύσκολη. Έχου-
με τη γνώση, την πείρα και τη θέληση να βο-
ηθήσουμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια 
του νησιού. Με δική μας ευθύνη και επι-
στασία αυτό το οικοδόμημα πλήρες, με τον 
εξοπλισμό, τη μηχανοργάνωση και σε λει-
τουργία θα μεταφερθεί στο νησί και θα αρχί-
σει να λειτουργεί σαν δημοτική οντότητα. Θα 
βρεθεί έτσι το νησί με μια σπάνια πολιτιστική 
υποδομή, με διακριτή θέση στις Κυκλάδες 
και όχι μόνο, μια υποδομή για την οποία θα 
χρειαζόταν δεκαετίες πολλές για να οικοδο-
μήσει έστω και αν διέθετε τα τεράστια ποσά 
για να αποκτήσει τα σπάνια ευρήματα και τα 
λοιπά ντοκουμέντα. 

»Η προσπάθεια αυτή, που γίνεται για το 
καλό του τόπου, πρέπει να ενισχυθεί από 
όλους με κάθε τρόπο. Εμείς θα σταθούμε 
κοντά στην Αντίπαρο και στους Αντιπαριώ-
τες».

Η νομιμοποίηση 
Το ΑΝΘΕΜΙΟ είναι Αστική Εταιρεία Μη 

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διοικείται 
από το Δ.Σ. των εταίρων βάσει καταστατι-
κού το οποίο εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο 
Σύρου και δηλώθηκε η λειτουργία του στην 
ΔΟΥ σύμφωνα με το νόμο.

Δεν χρηματοδοτείται από δημόσιο ή δη-
μοτικό φορέα και καλύπτει όλα τα έξοδα 
στέγασης, λειτουργίας, συντήρησης του 
κτηρίου και των εκθεμάτων, υποδοχής και 
ξενάγησης των επισκεπτών, με δικά του 
μέσα. 

Τον προηγούμενο χρόνο αναγκάστηκαν οι 
ιδιοκτήτες του να πληρώσουν  από το υστέ-
ρημά τους για την πλήρη μηχανογράφησή 
του. 

Ανάλυση του περιεχομένου
Το περιεχόμενο του «Ανθέμιου» μπο-

ρούμε να το δούμε σαν τρεις ξεχωριστές 
οντότητες: Τη βιβλιοθήκη , τις συλλογές των 
ιστορικών και πολιτιστικών αγαθών και τις 
εκδόσεις.   

Η Βιβλιοθήκη
Οι  6.000 περίπου τόμοι  επιλεγμένων 

σπάνιων εκδόσεων συγκροτείται σε 4 ενό-
τητες:

Ενότητα Α!.  Περιλαμβάνει βιβλία που 
γράφτηκαν από Παριανούς ή έχουν ως 
αντικείμενο την Πάρο και κατ’ επέκταση τις 
Κυκλάδες και το Αρχιπέλαγος. Είναι φυσικό 
ότι τα βιβλία αυτά αποχωρίστηκαν από τις 
αντίστοιχες γενικές κατηγορίες.

Ενότητα Β!. Περιλαμβάνει βιβλία που 
έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό 
και ασφαλώς ενδιαφέρουν τον μελετητή του 
συγκεκριμένου τόπου. (ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟ-
ΛΟΓΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΝΑΥΤΙ-
ΚΑ-ΤΕΧΝΗ …..)

Ενότητα Γ!.  Περιλαμβάνει βιβλία της 
Ελληνικής γραμματείας με εκδόσεις κύρους 
παλαιότερες και νεώτερες, η ύπαρξη των 
οποίων σε μια δημοτική κυρίως βιβλιοθή-

κη δεν κρίνεται με στοιχεία κινητικότητας. 
(ΑΡΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ…)  

Ενότητα Δ!.  Περιλαμβάνει βιβλία κοινού 
ενδιαφέροντος (ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ-
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ…)

Ενότητα Ε!. Περιλαμβάνει βιβλία που στη-
ρίζουν και επισημοποιούν επιστημονικά τα 
αντικείμενα των λοιπών συλλογών (ΝΟΜΙΣ-
ΜΑΤΙΚΑ- ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ…) και τις συλλογές 
περιοδικών με πλούτο θεμάτων και ονομά-
των δημιουργών.

Το είδος των βιβλίων και ο τρόπος ταξι-
νόμησης δικαιολογούν την υπόθεση ότι θα 
μπορούσαν τα βιβλία αυτά να αποτελέσουν 
τη βάση μιας γενικής δημοτικής βιβλιοθή-
κης. Εκτιμούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν και να αποκτηθούν  όλα αυτά τα 
σπάνια συλλεκτικά βιβλία της συλλογής του 
ΑΝΘΕΜΙΟΥ. 

Το σύνολο των βιβλίων, προέρχεται από 
αγορά από διάφορες πηγές στη διάρκεια 
της 50ετούς προσπάθειας.  Ακόμα και όσα 
βρέθηκαν στα χέρια Παριανών συλλεκτών, 
παρέμειναν στα σεντούκια τους και είδαν το 
φως όταν αγοράστηκαν από το «Α» έναντι 
τιμήματος όχι ευκαταφρόνητου. (Οι άνθρω-
ποι κρατούν στα χέρια τους αποδείξεις και 
στοιχεία συγκλονιστικά)

Οι Συλλογές
Τα πολιτιστικά αγαθά του ΑΝΘΕΜΙΟΥ συ-

γκροτούν ενιαία σύνολα (συλλογές) με ιδιαί-
τερη ιστορική και επιστημονική αξία για την 
Πάρο και την ευρύτερη περιοχή. Η ύπαρξη 
εξ άλλου της βιβλιοθήκης, με σπάνια βιβλία 
που στηρίζουν την τεκμηρίωση των πολιτι-
στικών αντικειμένων των συλλογών, αλλά 
και βοηθούν την ιστορική έρευνα, συνθέ-
τουν τα στοιχεία για τον προσδιορισμό της 
προσπάθειας  ως « Ιστορικό- Λαογραφικό  
Μουσείο ».

Οι επί μέρους ενότητες έχουν ως εξής:
1. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Η συλ-

λογή περιλαμβάνει 154  χειρόγραφα από 
το 1775 έως το  1930 που αναφέρονται στη 
ζωή του νησιού, με σημαντικές ιστορικές και 
λαογραφικές 

πληροφορίες.
2. ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ:  Πρόκειται για μια συλ-

λογή με το μεγαλύτερο αριθμό χαρακτικών 
της περιόδου 1500-1900 που αναφέρο-
νται κυρίως στα νησιά Πάρο και Αντίπαρο. 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις  εξής επί 
μέρους συλλογές:  χάρτες – πορτολάνοι , 
παριανές ενδυμασίες ,  παριανός  χορός ,  
σπήλαιο της Αντιπάρου , αρχαία λατομεία , 
διάφορες σκηνές της ζωής του νησιού. Όλα 
τα χαρακτικά είναι ταυτισμένα, ύστερα από 
έρευνα στα αντίστοιχα πνευματικά ιδρύματα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: Στη συλλογή αυτή 
περιέχονται 17 παλαιά ναυτικά όργανα  της 

αντίστοιχης περιόδου. 
4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ:  Μια πλούσια συλλο-

γή παλαιών και νεότερων νομισμάτων που 
καλύπτουν την περίοδο από την αρχαιότη-
τα μέχρι σήμερα (320 νομίσματα από ο 500 
Π.Χ, μέχρι το 1998 και 75 χαρτονομίσματα  
1926-1997)

5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ: Μια από τις 
πληρέστερες συλλογές του είδους, με 125 
αντικείμενα από το βυζάντιο ή και παλαιότε-
ρα μέχρι σήμερα.   

6. ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ : Αντιπροσω-

πευτική συλλογή με μεγάλο 
αριθμό αντικειμένων (208), 
μερικά από τα οποία κρίνονται 
σπάνια.

7. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΑ:  Πλούσια συλλογή 
από κοσμήματα φερμένα από 
ξένους τόπους για  τις γυναί-
κες της περιοχής, αριστουρ-
γήματα της λαϊκής τέχνης (170 
τεμ).

8. ΟΠΛΑ: Παλιά ξίφη, πι-
στόλες και  πολεμικά είδη από 
τους αγώνες των Ελλήνων 
(τεμ.18)

9. ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ: 15 πίνακες στους οποίους περιλαμβά-
νονται οι δύο σπάνιες          υδατογραφίες του 
1845, το  καστέλι της Νάουσας και οι μύλοι 
της Παροικιάς. 

10. ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Κερα-
μικά, ξύλινα, μπρούτζινα, γυάλινα, χάλκινα, 
αργυρά, διάφορα χρηστικά είδη  από τα  νοι-
κοκυριά, σημαντικές πηγές  άντλησης ιστο-
ρικών πληροφοριών. Η συλλογή είναι πλού-
σια και μερικά είδη είναι σπάνια (τεμ. 330).

11. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ:  225 φάκε-
λοι και σειρές Α! ημέρας κυκλοφορίας  και 
γράμματα από και προς την Πάρο άλλοτε.

12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Πλουσιότατη συλ-
λογή με παλιές φωτογραφίες της εποχής 
που έφυγε, Καρτ-Ποσταλ-Εττικέτες κρα-
σιών κ.λπ. Αποτέλεσε κατά καιρούς πηγή 
άντλησης στοιχείων για μελετητές και συγ-
γραφείς (τεμ. 850).

Η σημασία αυτού του υλικού για την ιστο-
ρία της περιοχής επισημάνθηκε από την 
πνευματική κοινότητα της χώρας αλλά και 
τους επισκέπτες, ντόπιους και ξένους. 

Οι εκδόσεις
Tα θέματα  αναφέρονται στην ιστορία και 

τον πολιτισμό της Πάρου και Αντιπάρου, 
στους ανθρώπους, στη ζωή και στους δη-
μιουργούς των δύο νησιών. Την ευθύνη της 
έκδοσης και τη χρηματοδότηση είχε το «ΑΝ-
ΘΕΜΙΟ». Τα βιβλία παρουσίασαν και πρόβα-
λαν τα τμήματα λαογραφίας των Πανεπιστη-
μίων και οι αντίστοιχοι καθηγητές και ειδικοί 
επιστήμονες.

Έξι χρόνια Παριανή Πορεία (1998)
Περιλαμβάνονται κείμενα που δημοσι-

εύτηκαν στην εφημερίδα μας την περίοδο 
1993-1998 και αναφέρονται στη ζωή της 
Πάρου κατά την περίοδο αυτή, καθώς και 
κείμενα ιστορικού και λαογραφικού περιε-
χομένου.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ  (1999)
Η έκδοση του βιβλίου είχε αναγγελθεί 

από τη συγγραφέα κατά την εκδήλωση μνή-
μης που οργανώθηκε στο ΑΝΘΕΜΙΟ για το 
σπουδαίο λαογράφο της Πάρου. Το βιβλίο 
προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Βασ.  Βλ. Σφυρόερας.

Μετά τιμής… (1999)
Το βιβλίο γράφτηκε για να τιμήσει το δά-

σκαλο και να θυμίσει την ιστορία 120 χρό-
νων του ιστορικού σχολείου της Παροικιάς 
και των μαθητικών χρόνων. Ανιχνεύει ταυ-
τόχρονα τη ζωή της εποχής και μέσα από 
τα φωτογραφικά ντοκουμέντα ζωντανεύει 
πρόσωπα και σκαλίζει τις μνήμες. 

ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (2000). Με τα 
μάτια των χαρτογράφων και περιηγητών 
(15ος-19ος αιω).

Κύριος σκοπός να φέρουμε  το κομμάτι 
αυτό της ιστορίας του νησιού κοντά στους 
ανθρώπους και να ξανοιχτούμε, σαν τόπος, 
αρκετά πέρα από τα όρια του νησιού μας. 

Το σπήλαιο της Αντιπάρου.(2001)
Σε συνεργασία και για λογαριασμό της 

κοινότητας Αντιπάρου, εκδόθηκε με τον πα-
ραπάνω τίτλο το βιβλίο για το σπήλαιο, με 
βάση τα χαρακτικά που περιέχονται στο οι-
κείο κεφάλαιο  του προηγούμενου βιβλίου.

Υπόθεση…ΣΑΜΙΝΑ  (2001)
Το χρονικό και η φρίκη του ναυαγίου του 

«Σάμινα» δοσμένα από παριανή συγγραφέα, 
στην πατρίδα της οποίας εξελίχτηκε η τρα-
γωδία, είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε με 
τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη σημα-
διακή μέρα της 26ης Σεπτεμβρίου του 2000.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΣΤΕΛΛΑΣ ( 2002). Mια 
προσεγμένη προσέγγιση της λαογραφίας 
του νησιού, με την παρουσίαση της δουλειάς 
του κατ’ εξοχήν λαογράφου Ζαχαρία Στέλλα 
και την ανάδειξη των ντόπιων  δημιουργών. 

Πάρος και Αντίπαρος (2004)  (Το ει-
κονοστάσι της ψυχής μου)

Πρόκειται για μια περιήγηση στα δυο 
νησιά και καταγραφή των ανθρώπων και 
της ζωής τους, που στηρίζεται   στον ευθύ, 
γλαφυρό και έντιμο λόγο και  στα όσα σου 
διηγούνται οι έξοχες και μοναδικές φωτο-
γραφίες.   

Της Πάρου οι Καλλίεροι (2005)
Ιστορική έρευνα και παρουσίαση της οι-

κογένειας των Καλλιέρων από το 1776 έως 
σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στο δάσκαλο 
και ιεροψάλτη Αναστάσιο Καλλίερο και τον 
παιδαγωγό Παναγιώτη Καλλίερο. 

Γυναίκες της Πάρου (2008)
Μια εικόνα της γυναίκας του περασμένου 

αιώνα με παραστάσεις που ενδιαφέρουν 
την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου, εν 
προκειμένου της   Πάρου, όπου εκτυλίσσο-
νται οι πραγματικές ιστορίες των γυναικών 
που παρουσιάζονται. 

Παριανοί λατόμοι (2009)- Από την 
Πάρο στην Πεντέλη

Μελέτη για την εποχή των λατόμων κατά 
τους χρόνους της μεγάλης εσωτερικής με-
τανάστευσης. Μέσα από τις διηγήσεις 30 
λατόμων η συγγραφέας επιχειρεί μια ενδο-
σκόπηση της γενιάς των λατόμων και προ-
σκομίζει σημαντικά  ιστορικά, λαογραφικά 
και κοινωνικά στοιχεία, για πρώτη φορά 
τόσο άμεσα και τόσο τεκμηριωμένα. 

Παριανοί Συγγραφείς (2011)
Παρότι δεν εκδόθηκε από το «Ανθέμιο», 

το σημειώνουμε για να επισημάνουμε τη 
μεγάλη και ανιδιοτελή  συμμετοχή των αν-
θρώπων του στην έκδοση. 

Εγκληματική ενέργεια
Νέα έκκληση από τον PAWS προς όλους όσοι έχουν κα-

τοικίδια, στην περίπτωση που δεν μπορούν να στειρώσουν 
τα ζώα τους ν’ απευθυνθούν σ’ αυτόν. Η έκκληση γίνεται με 
αφορμή την εγκληματική ενέργεια κάποιου «φιλόζωου» που 
πέταξε 5 νεογέννητα κουταβάκια δίπλα σε κάδο στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Όταν εντοπίστηκαν, τα 3 κουταβά-
κια είχαν ήδη πεθάνει και τα 2 ξεψυχούσαν. 

Ο PAWS αναρωτιέται γιατί δεν του τηλεφώνησαν ώστε να στειρώσει τη μητέρα και ενη-
μερώνει για άλλη μία φορά να τηλεφωνούν στο 6975 060927, για να στειρώσουν γάτες και 
σκύλους. Παράλληλα όμως, δίνει αμοιβή σε όποιον δώσει την πληροφορία για τον ασυνεί-
δητο που καταδίκασε σε τόσο εφιαλτικό θάνατο 5 μικρά ζωάκια.

Ενισχυτική διδασκαλία
στην Αντίπαρο

Η Κ.Ε.Δ.Α. Αντιπάρου, δίνοντας προτεραιότητα  στη στήριξη των μαθητών του νησιού και 
στην οικονομική ανακούφιση των οικογενειών τους, ξεκινά το πρόγραμμα ενισχυτικής δι-
δασκαλίας για όλα τα φιλολογικά μαθήματα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για μαθη-
τές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν δήλωση συμμετοχής, καθώς και να επι-
λέξουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν έως τη Δευτέρα 9 Ιουλίου έτσι 
ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευ-
θύνονται στο Κ.Ε.Π., τηλ.: 22840 - 28314.
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¶ðáççåìíáôÝá ôïù ôïùòéóíïà, ôè÷ åóôÝáóè÷, ôè÷ äéáóëÛäáóè÷,
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ôèî åðéøåÝòèóÜ óïù ëáé ôï äéáæèíéóôéëÞ óïù íÜîùíá

απο 40 για 6000 δωρεάν διανεµόµενα φύλλα!!!

τηλ: 22840 53555

ªôèî ëòÝóè åÝíáóôå ëáé ðÀìé ëïîôÀ óá÷!

Σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης, η πρωτοβουλία του 
Δήμου Αντιπάρου να φιλοξενήσει το CLYB HARLEY, μετά 
τους κρητικούς με τα φουσκωτά, είναι τονωτική ένεση για 
όλο το νησί. Τα 200 άτομα με τις μηχανές για τρεις ημέρες 
έδωσαν ζωή στην Αντίπαρο

Εικόνες της Πάρου
Ιδιαίτερα αξιόλογη 

είναι η έκθεση φω-
τογραφίας του Γιάννη 
Ιακωβίδη, τα εγκαίνια 
της οποίας έγιναν το 
Σάββατο 30 Ιουνίου 
και θα διαρκέσει έως 
τις 12 Ιουλίου. 

Τα έσοδα θα διατε-
θούν για την ενίσχυση 
του 1ου Πρότυπου 
Εθελοντικού Κέντρου 
Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Κυκλάδων με 
έδρα την Νάουσα. Ήδη 
έχουν συγκεντρω-
θεί περισσότερα από 
3.000 ευρώ.

Paros Jazz Academy
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Paros Jazz Academy έρχε-

ται στο Πάρκο Πάρου, στο υπαίθριο αμφιθέατρο Αρχίλοχος 
την Τρίτη 10 Ιουλίου, στις 21:30 με το Jasser Haj Youssef 
Quartet, για μία βραδιά Oriental jazz.

Η βραδιά υπόσχεται πολλά, με τον δεξιοτέχνη της βιόλας 
d’amore, Jasser Haj Youssef να υφαίνει ένα μελωδικό πέπλο 
με ήχους  Oriental jazz κάτω από τον καλοκαιρινό Παριανό 
νυχτερινό ουρανό. Μαζί του θα παίξουν οι διάσημοι μουσικοί 
Gaël Cadoux  στο πιάνο, Arnaud Dolmen τύμπανα και Gwo Ka 
και ο MarcBuronfosse στο ακουστικό μπάσο.

Δέκα Χρόνια Παιδικός Σταθμός 

«Τα Δελφινάκια»
Την Παρασκευή, 29 Ιου-

νίου, ο παιδικός σταθμός 
Τ/Κ Αρχιλόχου «τα Δελφι-
νάκια» πραγματοποίησε την 
καλοκαιρινή γιορτή στον 
αύλειο χώρο  του σχολεί-
ου, με τη συμμετοχή των 
μαθητών, του προσωπικού 
και την αμέριστη βοήθεια 
των γονέων. Η εκδήλωση 
είχε επετειακό χαρακτήρα, 
καθώς φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την ίδρυση 
της δομής. 

Ο παιδικός σταθμός Τ/Κ Αρχιλόχου «Τα δελφινάκια» ξε-
κίνησε τη λειτουργία του το 2002 κατόπιν ενεργειών της 
Δ.Ε.Π.Α.Π., έχοντας αφενός ως στόχο την υποστήριξη των 
μητέρων της περιοχής, προκειμένου να βγουν στην αγορά 
εργασίας και παρέχοντας αφετέρου τη δυνατότητα εκπαί-
δευσης και φύλαξης  των παιδιών τους μέσα σε ένα παιδα-
γωγικά εξοπλισμένο και επανδρωμένο περιβάλλον. 

Ο σταθμός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη συγχρη-
ματοδότηση: 

α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ειδικότερα του Ε.Κ.Τ. 
β) του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργεί-

ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού»2007-2013.

Για όσους γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά 
τους στον παιδικό σταθμό για το σχολικό έτος 2012-2013, 
ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές θα γίνονται από 13 έως 23 
Ιουλίου.(περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 
2284-0-42321).

Πολιτιστικό Πανηγύρι στην  Αλυκή

«Γεώργιος Κονιτόπουλος»
Τριήμερο Πολιτιστικό Πανηγύρι «Γεώργιος Κονιτόπου-

λος», από την Παρασκευή 6 Ιουλίου έως και την Κυ-
ριακή 8 Ιουλίου, στην Αλυκή. 

Την πρώτη ημέρα, στις 9.30 μ.μ. μια νησιώτικη βραδιά με 
τσαμπούνες και τουμπιά της Πάρου και στις 10.30 μ.μ. συ-
ναυλία με το «Trios Chios». Μία ομάδα μουσικών από την 
Μυροβόλο της Χίου με τους Μάρκελο Πουπάλλο, Σταμάτη 
Πουπάλλο και Μανώλη Στάθη.

Το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα δοθεί συναυλία με τον 
αγαπημένο καλλιτέχνη Παντελή Θαλασσινό. 

Την Κυριακή στις 9.30, η εκδήλωση θα αρχίσει με τρα-
γούδια και χορούς από την Κάλυμνο και στις 11.15 νησιώ-
τικα τραγούδια με την Νάσια Κονιτοπούλου. 

Την Κυριακή 1 Ιουλίου, εννέα (9) μέλη της Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης – Παραρτήματος Κυκλάδων με  το van και το 
σκάφος (RESCUE 2) της ομάδας παραβρέθηκαν στην Αλυ-
κή, στη διοργάνωση AQUA FUN FESTIVAL,  για την ασφά-
λεια των μικρών αθλητών. 

Στη διάρκεια των αγώνων το van, συνοδεία ιατρού, μέ-
λους της ΕΟΔ Κυκλάδων, χρειάστηκε να μεταφέρει τραυμα-
τισμένη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας, αφού της παρασχέθη-
καν οι Πρώτες Βοήθειες.

Ο κλήδονας στην Αλυκή 
Με μεγάλη επιτυχία και φέτος πραγματοποιήθηκε  το 

πανηγύρι του Κλήδονα στις 23 Ιουνίου, στην παραλία της 
Αλυκής. Στην είσοδο της παραλίας κορίτσια με τοπικές εν-
δυμασίες υποδέχτηκαν τους πολλούς επισκέπτες, κερνώ-
ντας τους σούμα. Τοπικά όργανα συνόδεψαν το Χορευτικό 
που παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Η νύχτα έγινε 
μέρα από τις φωτοβολίδες των μικρών βαρκάρηδων και 
το άναμμα της φωτιάς. Παράλληλα άφθονη σούμα και ψητό 
χταποδάκι προσφέρθηκε από τα μέλη του Συλλόγου. Το 
γλέντι κράτησε μέχρι αργά.

Στον Πανιώνιο ο Δ. Γιαννούλης
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου εύχεται κάθε τύχη σ’ ένα πο-

δοσφαιριστή που ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδη-
μίες της ομάδας του.

Ο Διονύσης Γιαννούλης είναι πλέον ποδοσφαιριστής της 
ΠΑΕ Πανιώνιος και ήδη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία 
μαζί του. Ο ΑΟΠ εύχεται στον Διονύση «και σ’ ανώτερα» και 
σε όλα τα παιδιά των Ακαδημιών του, να τον φθάσουν και 
να τον ξεπεράσουν.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 
2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια,  τζακούσι, με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 175.000 €  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.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, ο-
πωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές  δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
ιδιώτη, μια μεζονέτα 150 
τμ., με 3 κρεβατοκάμα-
ρες, ένα διαμέρισμα 66 
τμ., με 2 κρεβατοκάμαρες 
και δυο οικίες 39 τμ. & 46 
τμ.. Όλα διαθέτουν τζάκι, 
κεντρική θέρμανση αυτό-
νομη, ντουλάπια κουζίνας 
και κρεβατοκάμαρας. 100 
μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 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 ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευ-
ή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ,  
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, 

καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768

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, πωλεί-
ται οικία 120τμ, σαλόνι, 
κουζίνα, 2 wc, 3 υπνοδωμά-

τια, barbeque. 
Τ η λ . : 
6975065776.  

ΜΑΡΜΑΡΑ, 
πωλείται ή 
ενοικιάζεται 
οικία 90τμ, 
με 3 υ/δ, 1 
μπάνιο, 1 
wc, κουζίνα, 
σαλόνι, τρα-
πεζαρία. Τηλ: 
6979654632

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ                   

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, 
πωλείται α-
γρόκτημα 2,8 
στρέμματα, 
με ελαιόδε-

ντρα, 70 μ από την παραλία. 
Τηλ.: 6977755426

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικιά) 
15.604τ.μ. με κατοικία, α-
ποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 75.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά.  Τηλ. 
6932285768 

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 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 45 τμ, 1ος 
όροφος, 180,00 €. Τηλ.: 
6943020582 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οι-
κία με δύο υπνοδωμάτια, 
με βεράντα, θέα και καλο-
ριφέρ, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρο-
λίνα) www.gr8homes.gr   
 
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ, ενοικιάζεται 

διαμέρισμα, 40 τμ., 1ος ό-
ροφος, διαμπερές, πλήρως 
ανακαινισμένο, τιμή λογική. 
Τηλ.: 6976558842 

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  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
επαγγελματικός χώρος ά-
νωθεν ΙΚΑ, 45τμ, 300 €. 
Τηλ.: 6977200338 

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

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 

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. 
6945483600. 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡ-
ΓΑΣΤΗΡΙΑ ζητείται, στο 
αρτοποιίο «ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ». 
Τηλ.: 2284024966 

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       

HONDA C50 πωλεί-
ται, σε άριστη κατάσταση 
μηχανολογικά και εμφανι-
σιακά. Τηλ.: 6977205591, 
2284022888

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ
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
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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 LY

CONTINUING...

• Christian Stemper photography exhibition "Θα-
λασσολυκοι Lupimaris" at the Paros Bay Hotel, 
Delphini Beach, Paroikia. Duration 7/6-15/9, 
open daily.  Info: 22840-21140, 694-658-1531, 
http://stemper.at 
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 

• 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 

• Exhibition by Gina Dellasouda (engraving) & 
Michalis Amarantos (painting) at Anti Art Gallery, 
Kastro, Antiparos.  Duration: 30/6-6/7, daily 
11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924, 
697-440-0035, anti.antiparos@gmail.com

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

• Painting exhibition by Michel Parthenay at the 
Art Lounge Cafe, Kastro, Paroikia. Info: 22840-
91657, 698-417-4214, email: miloctopus@
gmail.com,  facebook.com/michel.parthenay

5-6 Jul, 7.30pm, Zumba Fitness  with Marina 
Mariola at the Efi Loudarou Ballet School, 
Paroikia. €10 for 2 hours or €5 per session. Info: 
22840-22816 (Mon-Fri 9am-2pm).

5-10 Jul, Kids (9-17yrs) sports camp at 
Awake Paros with waterskiing, wakeboarding, 
mountain biking, kayak, SUP, diving, swimming. 
Info:  693-652-9301, 693-652-9302, www.
awakeparos.gr

5-11 Jul, 2nd Edition of the Paros Jazz 
International Academy in Lefkes. Info: 22840-
41736,  http://parosjazzacademy.com/jazz-
festival-2012/

6 Jul, 6.30, Open meeting on ‘community 
solidarity actions and municipal cooperation’ as 
part of the conference “Greece Can” to find ways 
out of the crisis.  The conference will run from 
6/7-19/8 at the House of Literature, Lefkes. #

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 "Giorgos 
Konitopoulos". 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: 9.30pm, songs & dances from Kalymnos, 
11.15pm Nasia Konitopoulou sings songs by 
Giorgos Konitopoulos. Entrance Free. Info: Maria 
693-090-0903.

6 Jul, 9.30pm, Paros Jazz Festival jam session 

round the pool at Albatross Hotel, Logaras. Info: 
22840-41736, http://parosjazzacademy.com/
jazz-festival-2012/

7-14 Jul, Painting & Drawing workshop with 
Neva Bergemann. Info: 22840-25331, www.
artistsonthemove.com

7-15 Jul, 11am-1pm & 7-9pm, Open Studios 
project "Artistic Journey in Paros" organised by 
Friends of Paros & DEPAP at artists' studios 
at locations all around the island. Info: 22843-
60167/8.

7 Jul, 6pm, Cross-channel swim from Pounta 
to Antiparos (1453m) organized by the Antiparos 
Nautical Club and Antiparos Municipality. Info: 
Tassos 697-799-1537, http://diaplous.tk, http://
antiparos-blog.blogspot.gr/2012/06/2012.html

7 Jul, 8pm, Open Studios project "Artistic 
Journey in Paros" meeting of participating artists 
in the courtyard of the Paros Music School, Aghia 
Anna hill, Paroikia. Info: 22843-60167/8.

7 Jul, 8.30pm, Opening of exhibition by Manolis 
Fokianos (sculpture) & Dimitris Calandranis 
(painting) at Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  
Duration: 7-13/7, daily 11am-1pm & 7pm-
12am. Info: 694-489-8924, 697-440-0035, anti.
antiparos@gmail.com

7 Jul, 8.30pm, Opening of 'Metamorphoses' 
art exhibition by Mario Sacchi at the Apothiki 
Art Center, Paroikia. Duration 7-29/7, daily 
10.30am-1.30pm & 7-11pm.  Info:  697-954-
0416, 697-681-0127, www.apothiki.com

7 Jul, 9.30pm, Paros Jazz Festival Concert 
with PJA One Shot Quartet - Sara Lazarus & 
Paris Paros Project, Plateia Christou, Marpissa. 
Info: 22840-41736, http://parosjazzacademy.
com/jazz-festival-2012/

8-14 Jul, Yoga workshop with Oona Giesen 
in Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.
com

8 Jul 11am-3pm, Girls Sunday Getaway 
organized by the Paros Women's Association 
Ariis at the pool area at Margarita's Studios 
Ambelas for breakfast, yoga, aerobics, pilates, 
massage, dietary & beauty advice, manicure 
and swimming in the pool. Free of charge. Info: 
Stella 694-258-2321, Stavroula 694-732-5919.

8 Jul, 9.30pm, Paros Jazz Festival jam session 
round the pool at Albatross Hotel, Logaras. Info: 
22840-41736, http://parosjazzacademy.com/
jazz-festival-2012/

9 Jul, 9.30pm, Paros Jazz Festival - Parian 
Poetry & Jazz, Alexandra Grimal & Isabelle 
Olivier Trio at Lefkes Amphitheatre. Info: 22840-
41736, http://parosjazzacademy.com/jazz-
festival-2012/

10 Jul, Opening of group painting exhibition at 
Anemomilos Gallery, Angeria. Duration 10-30/7. 
Info: 22840 91089.

10 Jul, 9.30pm, Concert by the Jasser 
Haj Youssef Quartet at the Paros Park, near 
Naoussa. Admission 10€.  Info: 22840-53573, 
www.parospark.com, http://parosjazzacademy.
com/jazz-festival-2012/

10-21 Jul, Yiorgos Kaplanidis photography 
exhibition at Galerie Pontoporos, Naoussa. Info: 
22840-52242, email gallery@pontoporos.gr, 
www.pontoporos-gallery.com

11 Jul, 9.30pm, Paros Jazz Festival Students' 
Final Concert in Piso Livadi.  Info: 22840-
41736, http://parosjazzacademy.com/jazz-
festival-2012/

14 Jul, 3pm, Live music with the Melisses 
band at Punda Beach Club, Punda. Entrance free. 
Info: 22840-41717, www.pundabeach.gr

«Καταστροφική απραξία,
το όραμα της μειοψηφίας»

συνέχεια από σελ.1
Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να πάρει αποστάσεις από 

τέτοιου είδους νοοτροπίες και πρακτικές. 
Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης το μόνο που ξέρουν να κάνουν, επειδή είναι απομακρυ-

σμένοι από τα προβλήματα του κόσμου και ξεκομμένοι από την καθημερινότητα, είναι να 
κατασκευάζουν συκοφαντικές σελίδες στο ίντερνετ, χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που 
προκαλούν. Η καταστροφική αυτή προσπάθεια, ένωσε ουσιαστικά τις δύο παρατάξεις και 
έχουν πλέον κοινή εμφάνιση.

Φυσικά εμείς προχωράμε στο δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας, γιατί το όραμά 
μας είναι η αναγέννηση της Αντιπάρου.

Η μεγάλη πλειονότητα των Αντιπαριωτών, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε στις δημοτικές 
εκλογές στηρίζει το έργο του Δήμου και θα απομονώσει αυτές τις καταστροφικές νοοτρο-
πίες και πρακτικές.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Γ. Λεβεντάκης

Από τον Διεθνή Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «Κυκλάδες 2012», και την ιστιοδρομία 
στον κόλπο της παροικίας και τις απονομές στους ιστιοπλόους στις εγκαταστάσεις του 
ΝΟΠ

Δελτίο Τύπου
Η παράταξη μας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» διαβάζο-

ντας το σχόλιο της ηλεκτρονικής σελίδας «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΟ-
ΔΟΥ» που αναφέρεται στη προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής διαπιστώνει για άλλη για φορά το απαράδεκτο ύφος 
και ήθος του επικεφαλής της κου Γ. Βασιλόπουλου.

Ο κος Βασιλόπουλος επιτίθεται στο μέλος της παράταξης μας κ. Κ. 
Γρίσπο αλλά και στο επικεφαλής μας κ. Ι. Λεβεντάκη θεωρώντας ότι 
με αυτό τον τρόπο θα φοβίσει εμάς και όσους μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή.   Ουσιαστικά με 
το γνωστό ύφος του Χωροφύλακα ο κος Βασιλόπουλος προσπαθεί να σταματήσει κάθε διάθεση 
ανιδιοτελούς προσφοράς στο τόπο μας.

Καλούμε τον Διορισμένο επικεφαλής της αντιπολίτευσης να σταματήσει τη γνωστή από το πα-
ρελθόν και καταδικασμένη στη συνείδηση όλων συμπεριφορά του Χωροφύλακα, γιατί το μόνο που 
καταφέρνει είναι να επαναφέρει το διχασμό και τη πόλωση στο χωριό μας.  Σε αντίθεση με αυτόν 
ο κος Γρίσπος προσφέρει διαχρονικά μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες του στο νησί μας ανιδιοτελώς.  

Το ηθικό για τον κ. Βασιλόπουλο θα ήταν, όταν αποφασίσει να ασκήσει κριτική σε μία εθελοντική 
πράξη να έχει να παρουσιάσει δική του συμμετοχή έστω και σε ένα μικρό έργο στο νησί μας.   Κάτι 
που δυστυχώς δεν έχουμε δει καμία φορά μέχρι σήμερα.

Δεν μας ξαφνιάζει αυτή η συμπεριφορά γιατί υπάρχει πλούσια συκοφαντική δραστηριότητα με 
καταστροφική στόχευση.  Από τη πλευρά του ειπώθηκαν ψέματα και στο παρελθόν:

• ότι απεντάχθηκε το έργο Επέκτασης δικτύου ύδρευσης του Αγ. Γεωργίου χωρίς μέχρι σήμερα 
κανένα στοιχείο • Ότι έγινε απευθείας ανάθεση έργου σε λογιστή αμοιβής 18.000€. Μάλλον δεν 
ξέρει να διαβάζει • Ότι κοροϊδέψαμε τους αγρότες για τα Βοσκοτόπια

Με την ίδια καταστροφική τακτική: • Δεν ψήφισαν για τη μίσθωση των παραλιών • Κ.λ.π.  Κ.λ.π.  
Κ.λ.π.  

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν το ήθος και την καταστροφική πρόθεση του.  Η έννοια αξιοπρέπεια και 
αγάπη για την Αντίπαρο είναι άγνωστη λέξη γι’ αυτόν. 

Η συμπεριφορά του τον κάνει ΑΝΤΙ-αντιπαριώτη.




