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Εργαστήριο Πρωταθλητών 
20 Χρόνια Ναυτικός Όμιλος Πάρου

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΠ
Ιδιαίτερα επιτυχημένη είναι η πορεία του 

Ναυτικού Ομίλου Πάρου, καθώς έχει να 
επιδείξει και έργο, αλλά και άριστα αποτελέ-
σματα από τη συμμετοχή των αθλητών του 
σε Πανευρωπαϊκούς ή Πανελλήνιους αγώ-
νες. Είκοσι χρόνια δρόμος γεμάτος επιτυχίες, 
πρωτιές, πολύ καλές επιδόσεις, που τον κα-
τατάσσουν πια σε έναν από τους καλύτερους 
Ομίλους στη χώρα, υπολογίσιμο και ως έναν 
όμιλο που τον εμπιστεύονται Σύλλογοι και 
Ομοσπονδίες για τη διοργάνωση ή τη φιλο-
ξενία μεγάλων ιστιοπλοϊκών αγώνων. 

Ο όμιλος έχει σωστή και δυνατή εξελικτική 
πορεία, γιατί οι άνθρωποι που φέρουν την 
ευθύνη για τη λειτουργία του, από το ξεκί-
νημά του ακόμη, αγαπούν αυτό που κάνουν, 
αγαπούν τους αθλητές και επιδιώκουν ότι 
καλύτερο… 

Η κάθε ηγεσία παραδίδει στην επόμενη αθλη-
τές επιπέδου, αλλά και άριστο εξοπλισμό που 
συνεχώς εμπλουτίζεται. 

Σήμερα, στην ηγεσία του Ομίλου είναι ο Ελευ-
θέριος Πώλος, ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης, 
ο Γαϊτάνος Φωσκίνης, ο Δημήτρης Μερεμέ-
της, ο Ηλίας Κουντρομιχάλης, ο Παναγιώ-
της Λάμπρου, ο Γιώργος Οικονομόπουλος, 
ο Δελαγραμμάτης Ναυπλιώτης, ο Θωμάς 
Παντελαίος, ο Θέμης Δαφερέρας, ο Δημή-
τρης Μαύρης και ο Ανδρέας Βρότσος.  Μαζί 
με τους άλλους συνοδοιπόρους τους, τους προ-
πονητές και τους αθλητές αγωνίζονται, όχι μόνο 
να διατηρήσουν, αλλά και ν’ ανεβάσουν ακόμη 
περισσότερο το επίπεδο σε κάθε τομέα. Η κάθε 

πρωτιά ή καλή επίδοση των αθλητών του Ομί-
λου, τους… δίνει φτερά. Αξίζει να το παλέψουν, 
γιατί υπάρχει αντίκρισμα. 

Εκτός όλων των άλλων όμως, μελλοντικός 
στόχος της νέας ηγεσίας, λαμβάνοντας υπό-
ψη την οικονομική κρίση που μαστίζει τη 
χώρα και τους πολίτες της, είναι η μείωση 
των συνδρομών των αθλητών, που θα επι-
τευχθεί μέσα από την αυτοτελή οικονομική 
δραστηριότητα. 

Οι ίδιοι λένε στη ΦτΠ πως η αγάπη τους για 
τη θάλασσα, τα αθλήματα, για τον ίδιο τον όμι-
λο, είναι μια ήρεμη δύναμη που τους ενώνει. 
Άλλωστε, τονίζουν,  «από τον Ομηρικό Οδυσσέα 
έως τους σύγχρονους ωκεανοπόρους, η θάλασ-

σα  ενώνει τους ανθρώπους που ζουν πλάι 
της. Πολύ περισσότερο εμείς οι νησιώτες, οι 
οποίοι τρέφουμε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη 
θάλασσα,  που μας γεννά και μας αγκαλιάζει 
στο διάβα της ζωής. Υπάρχουν όμως και οι 
θαλασσινοί,  που έχουν έρωτα με τη Θάλασ-
σα, την παραξενιά της και τη γαλήνη της».

Μια τέτοια παρέα, Παριανών λοιπόν, συ-
ναντήθηκε στις αρχές του 1992. Οι άνθρωποι 
του Ομίλου διηγούνται την 20χρονη ιστορία 
του, από τη γέννησή του έως σήμερα:

Ο άνθρωπος που κάλεσε την παρέα  ήταν ο 
αείμνηστος Γεώργιος Π. Μπίσμπας και  έθεσε 
ως θέμα την αναγκαιότητα, δικαιολογώντας 
ταυτόχρονα, την ύπαρξη στην Πάρο ενός 
ναυταθλητικού συλλόγου. Το Μάρτη της ίδιας 
χρονιάς ιδρύθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου. 
Οι άνθρωποι που τον στελέχωσαν σε εκείνα 

τα πρώτα βήματα ήσαν θαλασσινοί, οραματιστές, 
ακάματοι εργάτες και πιστοί στο έργο που ανέλα-
βαν.  Καπεταναίοι ήσαν οι πρώτοι πρόεδροι του 
ομίλου.

Άνθρωποι με ανοικτά μυαλά και ιδέες που βο-
ήθησαν στα πρώτα βήματά του τον Ν.Ο.Π.Πολλοί 
οι συμπατριώτες μας που συμμετείχαν  στα 10 
πρώτα συμβούλια. Ορισμένοι από αυτούς δεν 
βρίσκονται πλέον στη ζωή, όμως τα έργα τους 
είναι ζωντανά και πάντα επίκαιρα.  

Πολλές οι δυσκολίες κατά τα πρώτα εκείνα 
καλοκαίρια για τη μικρή ομάδα των αθλητών 
που αποτελούσαν τους πιονέρους του ναυτικού 
αθλητισμού στο νησί μας.   σελ.4 
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ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ

Αμερικανοί φοιτητές 
εθελοντές, θα καθαρί-
σουν το Αρχαίο Νεκρο-
ταφείο

για παραεμπόριο, ενδο-
κυκλαδική συγκοινωνία 
και μείωση κόστους 
μεταφοράς ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 218

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

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

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙA ΓΑΜOY
Ο Δημήτριος Ζολώτας του Κλεόβουλου και της Αφροδίτης το γένος 

Καρρά που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Γλυφάδα 
Αττικής και η Αδαμαντία Ιωακειμίδη του Βασιλείου και της Σοφίας το 
γένος Βούλγαρη που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη 
Γλυφάδα Αττικής πρόκειται να παντρευτούν τον Σεπτέμβριο στην Πάρο.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ
Ο εκδότης της ΦτΠ, Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης εκφράζει τα συλληπη-

τήριά του στον συμπολίτη μας επιχειρηματία Βασίλη Καρποδίνη για τον 
τόσο τραγικό και άδικο χαμό της συζύγου του. 

Μουσείο Γλυπτικής Περαντινού

Εκεί που συνεχίζεται
η τέχνη της γλυπτικής

Το Μουσείο Γλυπτικής Περαντινού οργανώνει ενδια-
φέρουσες και σημαντικές εκδηλώσεις αυτό το καλοκαί-
ρι στην Πάρο. 

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ανοικτή σε άτομα 
κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται για το χώρο της Γλυπτι-
κής. Οι συναντήσεις γίνονται στο εργαστήρι του Ν. Περα-
ντινού στην Παροικία της Πάρου, με σκοπό την επαφή 
των εκπαιδευομένων με την τέχνη της Γλυπτικής. 

Το πρόγραμμα: ΙΟΥΛΙΟΣ 2012: “Μαρμαρογλυπτική των 
Κυκλάδων”, Σάββατο 21 Ιουλίου έως Πέμπτη 26 Ιουλί-
ου, καθημερινά 9:00π.μ. με 2:00μ.μ. (πρωινό τμήμα), 
(λάξεμα σε μάρμαρο Κυκλαδίτικης βρύσης, υπέρθυρο 
κα).   

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012: “Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - αρχαρίων”, 
Σάββατο 21 Ιουλίου έως Πέμπτη 26 Ιουλίου, καθημε-
ρινά 7:00μ.μ. με 10:00μ.μ. (απογευμ. τμήμα), (πλάσιμο 
ανάγλυφου, αρνητικό και θετικό καλούπι, εκμαγείο και 
πατίνα). 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012:  “ΜΑΡΜΑΡΟΛΑΤΥΠΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΟ” 
, Σάββατο 4 Αυγούστου έως Πέμπτη 9 Αυγούστου, κα-
θημερινά 9:00π.μ. με 2:00μ.μ. (πρωινό τμήμα)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012:, “Μαρμαρογλυπτική των Κυκλά-
δων” , Σάββατο 11 Αυγούστου έως Πέμπτη 16 Αυγού-
στου, καθημερινά 9:00π.μ. με 2:00μ.μ. (πρωινό τμήμα), 
(λάξεμα σε μάρμαρο Κυκλαδίτικης βρύσης, υπέρθυρο 
κα).   

Το εργαστήρι μπορείτε να το επεσκέφθητε κατά τις 
ώρες  εργασίας των σεμιναρίων 9-2 το πρωί.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο Μουσείο Ν.Πε-
ραντινού στην Αθήνα, Ευφορίωνος 14, Στάδιο, τηλ: 
(210)41.16.269, (210)75.13.653, fax:(210)41.19.391, Κιν: 

6937.504433.

Χάρισε
ό,τι δεν 
χρειάζεσαι!

Στην Παροικιά, στη 
διασταύρωση Γκίκα και 
στο Σπίτι του Ολυμπια-
κού θα πραγματοποι-
ηθεί το 2ο Χαριστικό 
Παζάρι από το Σύλλογο 
Γυναικών Πάρου «Αρη-
ίς». Το παζάρι θα γίνει 
την Κυριακή 15 Ιουλίου 
από τις 11 το πρωί ως τις 
2 μετά το μεσημέρι.

Φέρτε Ρούχα, Βιβλία, 
cd, Παιχνίδια και ότι 
άλλο δεν χρησιμοποι-
είται και πάρτε ότι σας 
είναι χρήσιμο ΔΩΡΕΑΝ !

Μπορείτε όμως να 
πάρετε ότι σας χρειάζε-
ται και χωρίς ανταλλαγή.

 «Οι διαδρομές μου
στην πόλη»

Στο πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του Future 
Library, συμμετείχε και η Βιβλιοθήκη του Πάρου και με μεγάλη 
επιτυχία πραγματοποίησε και τη δική της εκδήλωση: «Οι διαδρο-
μές μου στην πόλη». Η εκδήλωση έγινε το πρωί του Σαββάτου 
στις 30 Ιουνίου και συμμετείχαν περισσότερα από 45 παιδιά και  
12 εθελοντές, σε μία δραστηριότητα γεμάτη γνώση και δημιουρ-
γία.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και με τη συνοδεία των εθε-
λοντών σκορπίστηκαν στην Παροικιά αναζητώντας σημεία ιστο-
ρίας και πολιτισμού. Αφού τα φωτογράφησαν και τα ζωγράφι-
σαν, επέστρεψαν στη βιβλιοθήκη όπου ο κ. Γεωργούσης με πολύ 
αγάπη τους μίλησε για την ιστορία των σημείων αυτών, αλλά και 
για την ιστορία του τόπου μας γενικότερα.

 Στη συνέχεια αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφικό υλι-
κό για όλα αυτά στο διαδίκτυο και στα βιβλία της βιβλιοθήκης. 
Όταν είχαν πια συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν, 
δημιούργησαν, με πυξίδα τη Δημοτική βιβλιοθήκη, μιαν αποτύ-
πωση όλων αυτών σε μεγάλα χαρτόνια, χρησιμοποιώντας τη 
φαντασία και την ευρηματικότητά τους!

Όλες τις δημιουργίες των παιδιών από τις εκδηλώσεις της Κα-
λοκαιρινής Εκστρατείας, φωτογραφίες και βίντεο θα παρουσι-
αστούν στην έκθεση που θα διοργανώσει η βιβλιοθήκη με την 
ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.  

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 6 - 15 ετών

Ο χρόνος και εγώ
Εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, ένα ταξίδι στο χρόνο και 

στη ζωή από το οποίο θα δημιουργηθεί ένα βιβλίο με ιστορίες 
από τη ζωή και την πόλη μας. 

Η Βιβλιοθήκη καλεί τα παιδιά να βρουν προσωπικές τους 
φωτογραφίες ανά 2ετία, να βρουν αντικείμενα που αγάπησαν 
και κράτησαν από αυτές τις ηλικίες, να βρουν φωτογραφίες και 
γεγονότα της πόλης από το ίδιο διάστημα, να έχουν μαζί τους 
μαρκαδόρους και ασφαλώς όρεξη και φαντασία και να πάνε την 
Κυριακή 15 Ιουλίου στις 7:00 το απόγευμα στη Βιβλιοθήκη 
για να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο ζωής.

Δήμος Αντιπάρου 

Δράσεις ενίσχυσης…
Η Αντίπαρος, με την αρωγή του Δήμου της, δέχεται επι-

σκέπτες και γεμίζουν τα στενά, η πλατεία της και ασφαλώς 
τα μαγαζιά. 

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Δήμου, την ετήσια απο-
στολή του για το 2012 πραγματοποίησε φέτος στο νησί ο Πα-
γκρήτιος Όμιλος φουσκωτών Σκαφών από την Παρασκευή 
22 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου. 

Όπως τονίζεται, «άρωμα Κρήτης πλημμύρησε την Αντίπα-
ρο αυτές τις 4 ημέρες και δόθηκε ζωή στο νησί και στους 
επαγγελματίες αυτή τη δύσκολη περίοδο αφού η αποστολή 
αποτελούνταν από 25 φουσκωτά σκάφη με 120 άτομα και 
νοικιάστηκαν 50 δωμάτια. Επίσης, το επόμενο Σαββατοκύ-
ριακο 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου την Αντίπαρο επισκέφτηκε 
η Ελληνική Λέσχη φίλων μοτοσικλέτας Harley Davidson και 
πραγματοποίησαν το 9ο Aegean Party 2012 στο λιμάνι της 
Αντιπάρου.  Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελείτο από 90 
μοτοσικλέτες, 160 άτομα και νοικιάστηκαν περίπου 70 δω-
μάτια».

Και οι δύο επισκέψεις είναι αποτέλεσμα των συντονισμέ-
νων ενεργειών του Δήμου, στο πλαίσιο της προβολής του 
νησιού και της στήριξης των επαγγελματιών του. Στο δελτίο 
Τύπου αναφέρεται, ότι προγραμματίζονται και άλλες παρό-
μοιες δράσεις, οι οποίες θα δώσουν ζωή κατά την τουριστι-
κή περίοδο που διανύουμε.

Προτάσεις του Εμπ/κού Συλλόγου
προς τον υπουργό Ναυτιλίας

Παραεμπόριο,
συγκοινωνία, εισιτήρια

Προτάσεις προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Αιγαίου καταθέτει ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, 
μέσω της Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμο-
ρων Νομών & Νήσων Αιγαίου, εκπρόσωποι της οποίας θα 
συναντηθούν τις επόμενες ημέρες με τον υπουργό Κ. Μου-
σουρούλη. Οι προτάσεις του Συλλόγου είναι:

1.Να δημιουργήσει Ομάδα Αντιμετώπισης Παραεμπορί-
ου, προκειμένου να εντοπίζει τους  επίδοξους «εισβολείς» 
κατά την επιβίβαση τους στα κεντρικά λιμάνια π.χ. (Πειραιά, 
Ραφήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη) και με τη συνδρομή των αν-
δρών του Λιμεναρχείου, να καταστρέφουν τα εμπορεύματα 
τους . 

2.Να ζητήσει το Υπουργείο από τις μεταφορικές εταιρίες 
των νησιών μας, να μην διευκολύνουν την μεταφορά πα-
ράνομων εμπορευμάτων και σε άμεση επικοινωνία με την 
Ομάδα Αντιμετώπισης Παραεμπορίου, να ενημερώνουν 
τα στοιχεία επικοινωνίας των παράνομων πλανοδίων,με 
αντάλλαγμα την μείωση κόστους μεταφοράς των οχημάτων, 
των μεταφορικών τους εταιρειών.

Επίσης, ο Σύλλογος θέτει και το θέμα της ενδοκυκλαδικής 
συγκοινωνίας και ζητεί «συχνότερη σύνδεση με τα νησιά 
που διαθέτουν μεγάλα αεροδρόμια, ακτοπλοϊκή σύνδεση με 
την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη δημιουργία υποδομών για 
την υποδοχή των Πλοίων Κρουαζιέρας».

Τέλος ζητεί από τον υπουργό, «μείωση κόστους μεταφο-
ράς των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων», επισημαίνει όμως, πως 
«για να ισχύσει όμως αυτό ,πρέπει να εφαρμοστεί το μετα-
φορικό ισοδύναμο, αλλά και να μειωθούν οι κρατήσεις υπέρ 
τρίτων στα εισιτήρια».

Καλοκαιρινές εκπτώσεις

Πρεμιέρα τη Δευτέρα
 
Έναρξη τη Δευτέρα 16 Ιουλίου των θερινών εκπτώσεων, 

που θα λήξουν την Παρασκευή 31 Αυγούστου.
Ο Εμπ/κος Σύλλογος Πάρου –Αντιπάρου συνιστά στα 

μέλη του να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τους κανόνες 
που διέπουν τις εκπτώσεις για ν’ απαφευχθούν τυχόν πρό-
στιμα σε επιχειρηματίες.

Στο διάστημα που μεσολαβεί έως  την έναρξη των εκ-
πτώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν 10ήμερα 
προσφορών, που στο μυαλό του καταναλωτή λειτουργούν 
εισαγωγικά ως «προπομπός»  της κύριας περιόδου των θε-
ρινών τακτικών εκπτώσεων. 

Σκουπιδότοποι
σε κεντρικά σημεία

Σκουπιδότοπος πάνω στον περιφερειακό στη στροφή για τη 
Μονή Χριστού. Τα περισσότερα από τα σκουπίδια, είναι κλα-
διά, που με βάση τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, 
απαγορεύεται να εγκαταλείπονται δίπλα στους κάδους. Όσοι 
κλαδεύουν είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα κλαδιά ή 
άλλα φυτικά υπολείμματα στο ΧΥΤΑ. Ο καθένας όμως, κοιτά-
ζει την… ευκολία του και τα αφήνει όπου να ‘ναι, φτάνει να μην 
είναι στην πόρτα του. Εύγε! 

Όπως μας είπε μάλιστα ο προϊστάμενος του τομέα Περιβάλλοντος του Δήμου Γ. Νίκας, στο 
σημείο αυτό προς τη Μονή Χριστού είχαν τοποθετηθεί ταμπέλες με την επιγραφή: απαγο-
ρεύεται η ρήψη μπαζών και κλαδιών. Οι ταμπέλες βρέθηκαν μετά από λίγο διάστημα «θαμ-
μένες» κάτω από μπάζα και κλαδιά. 

Από την καθαριότητα του Δήμου, μας ενημέρωσαν ότι θα στείλουν όχημα για να τα απο-
μακρύνουν, όμως όποιος συλληφθεί, οποιουδήποτε να αφήνει κλαδιά δίπλα στους κάδους, 
θα πληρώνει το πρόστιμο που προβλέπεται από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου – 

Αντιπάρου, ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του, ότι  
ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής νέων μελών, καθώς και η 
ανανέωση των εγγραφών για τα παλαιά μέλη με την παρα-
λαβή της νέας εντυπωσιακής κάρτας - μέλους. Επίσης συ-
νεχίζεται κανονικά η διάθεση των νέων t-shirts του Συνδέ-
σμου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977283424 Κ. Πατέλης 
- http://panathinaikosparoscl.pblogs.gr/

Ένα ντοκιμαντέρ για την Πάρο

«Ταξιδεύοντας στο Φως»
Από την Πέμπτη 5 Ιουλίου έως την Κυριακή 8 Ιουλίου, ο γνωστός 

σκηνοθέτης - παραγωγός, Βασίλης Κατερινόπουλος και οι συνερ-
γάτες του «χτενίσαν» την Πάρο συλλέγοντας υλικό για τη 2η Σειρά της 
εκπομπής «Ταξιδεύοντας στο φως», που θα βγει στον αέρα από τον 
ερχόμενο Οκτώβριο.  

«Η Πάρος είναι πανέμορφη και συνδυάζει την ηρεμία με την έντονη 
ζωή εξαιρετικά, το φως της είναι μοναδικό», δήλωσε ο κ. Κατερινό-
πουλος και όπως μας είπε, θα ήθελε πολύ περισσότερες ημέρες για 
να καλύψει όλες τις ομορφιές του νησιού μας. Έγιναν λήψεις, εκτός 
από τα φυσικά τοπία του νησιού και τα μνημεία του, σε όλη σχεδόν την 
έκτασή του και από στιγμιότυπα δραστηριοτήτων της καθημερινότη-
τας, ενώ έγιναν και  γυρίσματα στις παραλίες παρουσιάζοντας και τα 
θαλάσσια σπορ, τις υπόλοιπες δραστηριότητες, όπως και τα παραδο-
σιακά προϊόντα του νησιού. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε από την 
Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.
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Αμερικανοί φοιτητές στον καθαρισμό του αρχαίου Νεκροταφείου

Ευτυχώς που υπάρχουν εθελοντές!
Αμερικανοί φοιτητές από το Δι-

εθνές Κέντρο Πανεπιστημιακών 
Σπουδών στην Αθήνα και το πανε-
πιστήμιο της Ιντιάνα των ΗΠΑ, ανέ-
λαβαν να καθαρίσουν από τα χόρτα 
και τα σκουπίδια το αρχαίο νεκρο-
ταφείο στην Παροικία. 

Ο καθαρισμός θα γίνει την Δευ-
τέρα 16 Ιουλίου, από φοιτητές των 
συγκεκριμένων σχολών, οι οποίοι 
έρχονται κάθε χρόνο για τον καθα-
ρισμό των ακτών του νησιού μας, 
στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προ-
γράμματος. 

Να σημειωθεί, ότι σε κακό χάλι εί-
ναι και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι 
στην Πάρο και κανείς δεν γνωρίζει 
πότε θ’ αποφασίσει να τους ευπρε-
πίσει η υπεύθυνη αρχαιολογική 
υπηρεσία του υπουργείου Πολιτι-
σμού. 

Άλλωστε, λόγω έλλειψης κονδυ-
λίων (αυτό επικαλείται το υπουρ-
γείο), δεν γινόταν και η αποκατά-
σταση ζημιών από την υγρασία στο 

μουσείο της Πάρου. Ο υπεύθυνος αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος είχε ξεκινήσει τις οχλή-
σεις προς τους αρμόδιους φορείς από τον Οκτώβριο, αλλά εις μάτην. Προσφέρθηκε τελικά 
η Εργολαβική εταιρία των κ.κ. Καγκέλη και Οικονομόπουλου, η οποία ήδη έχει αρχίσει την 
αποκατάσταση από την περασμένη Τρίτη (σοβάδες και υδροχρωματισμό).

Οι ανασκαφές στο Δεσποτικό

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες οι ανασκα-
φές στο Δεσποτικό Αντιπάρου, οι οποίες διήρκεσαν 
έξι εβδομάδες. Τα αποτελέσματα είναι και φέτος ση-
μαντικά, υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα, ενώ έγινε και 
μερική αναστήλωση του ναού.

Η τελική μορφή αναστήλωσης του ναού του Απόλ-
λωνα και της Άρτεμης, υπάρχει σε ταμπλό μέσα 
στο χώρο των ανασκαφών και για την επίτευξή της 
αναζητώνται πόροι από το ΕΣΠΑ ή κάποιο άλλο πρό-
γραμμα. Ο χώρος πάντως στο Δεσποτικό, χρόνο με το 
χρόνο αναδεικνύεται και σύντομα το νησί θα είναι μία 
αντίστοιχη Δήλος. 

Βραδιές κλασσικής μουσικής
Για 2η συνεχόμενη χρονιά στις  «Στιγμές 

Πολιτισμού» του Δήμου Πάρου συμπεριλαμ-
βάνονται  δύο βραδιές κλασσικής Μουσικής, 
οι  οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με το φεστιβάλ Αιγαίου.

Στις 17  Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο 
του Πάρκου  Πάρου  στον Αη Γιάννη Δέτη 
θα εμφανιστούν εξήντα συνολικά μουσικοί 
της συμφωνικής ορχήστρας του Εθνικού Θε-
άτρου  όπερας Τυράννων, υπό τη διεύθυνση 
του διεθνούς φήμης μαέστρου  Peter Tiboris.

Στις 18 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, το  τρίο  
New Zealand Chamber  Soloists θα ερμηνεύ-
σει έργα Mozart, Rachmaninoff, Καλομοίρη 
και Ψαθά.

Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ για την κάθε 
συναυλία,  ενώ το ενιαίο εισιτήριο και για τις 
δύο είναι 25 ευρώ.

Η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν.

Διάπλους Κολύμβησης Πούντα-Αντίπαρος 

Ένα… αθλητικό γλέντι
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέ-

τος ο Διάπλους Κολύμβησης Πούντα-Αντίπαρος, 
που διοργανώνουν ο Ναυτικός όμιλος Αντιπάρου 
και ο Δήμος του νησιού. 

Ο Διάπλους διεξήχθη στις 7 Ιουλίου το απόγευ-
μα, συμμετείχαν πάνω από 250 κολυμβητές και η 
απόσταση που διένυσαν ήταν 1.453 μέτρα. 

Στην παραλία της Αντιπάρου ο γνωστός ψαράς 
είχε έτοιμη την κακαβιά για τους συμμετέχοντες 
και μη, κρασί και σούμα. 

Πολύς κόσμος ήταν στο λιμάνι και υποδεχόταν 
τους αθλητές, μαζί με τον Δήμαρχο Γ. Λεβεντά-
κη, την Αντιδήμαρχο Ελένη Βιάζη, την Πρόεδρο 
της Κ.Ε.Ε.Δ.Α Λίτσα Βιάζη και άλλους Δημοτικούς 
Συμβούλους. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παρασκευ-
άς Κουβαράς, ο επί της τάξης και της καθαριότη-
τας, δεν άφησε να… πέσει τίποτα κάτω. 

Πρώτος από τους άνδρες ήρθε ο Κων/νος 
Γραμμένος με χρόνο 17.ο9’’, δεύτερος ο Αντώνης 
Γλυνός με 19.20’’, τρίτος ο Βασίλης Λένια με 22΄.

Στις Γυναίκες, πρώτη ήρθε η Coralia Wolf με 
χρόνο 19.20’’, δεύτερη η Μαρία Μαύρη με 25.35’’, 
τρίτη η Ιωάννα Λάπη με 26.32’’.

Στα αγόρια κάτω των 16 ετών, πρώτος ήταν ο 
Ορέστης Κουτσάφτης με χρόνο 20.50’’, δεύτερος 
ο Εμίλ Γκεμπορις με 23.10’’, τρίτος ο Παναγιώτης 
Κεφάλας με 26.20’’.

Στα κορίτσια κάτω των 16 ετών, πρώτη ήρθε η 
Θεοδώρα Μανάκα με χρόνο 24.58’’, δεύτερη η Χά-
τζη Παρασκευά με 30.39’’, Τρίτη η Garmen Caulin 
με 34.39’’. 

Ο μικρότερος αθλητής με τον καλύτερο χρόνο 
ήταν ο Axel Lorenten με 27.37’’.
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συνέχεια από σελ.1
Σκαφάκια με τους κυβερνήτες τους έπλεαν στον κόλπο 

της Παροικίας κάθε Σαββατοκύριακο με απαραίτητη τη συ-
νοδεία του εκπαιδευτή τους. Τα υλικά φτωχά και πολλές οι 
ελλείψεις. Κάθε προπόνηση και ζημιές. Ο μικρός εκείνος 
στόλος ήταν προσφορά των γονέων των αθλητών. Σκαφά-
κια, μεταχειρισμένα τις περισσότερες φορές, που όμως δη-
μιούργησαν την πρώτη γενιά Παριανών ιστιοπλόων.  Πολλοί 
από αυτούς έχουν σήμερα  τη δική τους οικογένεια.

Παράλληλα ξεκίνησε και το τμήμα της κολύμβησης με 
πολλή, προσωπική και επίπονη, προσπάθεια από τους προ-
πονητές. Με το πέρασμα των πρώτων ετών φάνηκε ότι η 
προσπάθεια αυτή απέδιδε καρπούς αξιόλογους. Οι συμμέ-
τοχες σε αγώνες ιστιοπλοϊκούς δειλά - δειλά έδειξαν την 
ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης στην κατηγορία 
Optimist. Οι κολυμβητές έφερναν κύπελλα από πανελλήνια 
πρωταθλήματα, αγωνιζόμενοι έως και σήμερα σε θαλάσσιο 
στίβο.

Οι ιστιοπλοϊκές κατηγορίες πλήθυναν με αυτή του Laser 
και πρόσφατα του 4.20.

Δημιουργήθηκαν σχεδόν από την αρχή της ύπαρξης του 
Ν.Ο.Π. τμήματα για ενήλικες όπου διδάσκονταν η τέχνη της 
ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας. Τα τμήματα αυτά συνήθως 
λειτουργούσαν κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και δεν εί-
ναι λίγοι οι φίλοι που συνεχίζουν να αθλούνται στις εγκατα-
στάσεις του ομίλου και τους θερινούς μήνες στα τμήματα 
ενηλίκων.

Εξελικτική είναι και η πορεία των εγκαταστάσεων.  Κάθε 
χρόνο και καλύτερα και όπως μας λένε οι υπεύθυνοι, είναι 
αναγκαία, εδώ, η αναφορά της συμβολής του Δήμου Πάρου 
στη στέγαση του Ομίλου.

Η περιοχή όπου επιλέχτηκε και φιλοξενεί έως σήμερα 
κάθε δραστηριότητα βρίσκεται στη περιοχή Λιβάδια της Πα-
ροικίας, στην ίδια θέση όπου πριν πολλά χρόνια υπήρχε το 
κοινοτικό, τότε, κάμπινγκ. 

Είκοσι χρόνια πέρασαν από τη ίδρυση του Ν.Ο. Πάρου.  Εί-
κοσι χρόνια με αγωνία και προσπάθεια εκ μέρους όσων τον 
στελέχωσαν. Δεν ήταν πάντα όλα εύκολα, οι δυσκολίες ήσαν 
πολλές όχι μόνο οικονομικής φύσης, αλλά και σύμπλευσης 
των απόψεων ανάμεσα σε όσους επέλεγαν να εργαστούν 
στο διοικητικό κομμάτι. Τα στελέχη που επέλεγαν να στη-
ρίξουν τις δραστηριότητες, οι έφοροι δη-
λαδή, πολλές φορές υπερέβαλαν εαυτούς, 
σε εποχές όπου έπρεπε τα πάντα να γίνουν 
μόνο με προσωπική ενασχόληση. 

Τα δύσκολα χρόνια για τον Ναυτικό Όμι-
λο Πάρου όμως περνούν και αρχίζει να 
αποδίδει καρπούς η συλλογική προσπά-
θεια των προηγουμένων ετών.

Η συστηματική συμμετοχή αθλητών 
του Ομίλου σε Διασυλλογικούς, Περιφε-
ρειακούς και Πανελληνίους ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες, γίνεται θεσμός και πλέον οι πρω-
τιές σχεδόν σε κάθε διοργάνωση είναι σύ-
νηθες φαινόμενο. Οι αποστολές από την 
Πάρο αντιμετωπίζονται πλέον με σεβα-
σμό, γιατί το επίπεδο της εκπαίδευσης των 
αθλητών είναι πολύ ψηλό.

Οι πρώτες αθλητικές εκδηλώσεις που δι-
οργανώνονται από τον Ν.Ο. Πάρου γίνονται 
θεσμός και πλέον αποκτάται η εμπειρία και 
για μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Η φιλοξενία 
διεθνούς απήχησης ιστιοπλοϊκών αγώνων 
όπως αυτής του Ράλι Αιγαίου και του Ράλι 
Κυκλάδες,  που τίμησαν το νησί μας με τη 
διέλευση των σκαφών, τη διοργάνωση το-
πικών αγώνων, αλλά και με τη γιορτή του 
καλωσορίσματος των πληρωμάτων στον 
τόπο μας, ανεβάζει την εκτίμηση του κό-
σμου που ασχολείται με τη Θάλασσα, για 
τον Όμιλό μας. Οι άνθρωποι του Ομίλου 
καταλήγουν: «Άσπρα καράβια τα όνειρα 
μας, λέει το τραγούδι και πράγματι άσπρα 
πανιά γεμάτος καθημερινά ο κόλπος της 
Παροικίας με καπετάνιους τα παιδιά μας 
που ονειρεύονται να καταφέρουν να πετά-

ξουν πάνω απ τα κύματα, μες το γαλάζιο της θάλασσας και 
του ουρανού, μες το λευκό του σύννεφου και του αφρού, 
πάνω από θάλασσες και από στεριές».

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Ν.Ο.Π. έχουν περάσει 
πάνω από δυόμιση χιλιάδες (2500) παιδιά από τα τμήμα-
τα Ιστιοπλοΐας, Κολύμβησης και τα τελευταία χρόνια, του 
Beach Volley.

Πρόεδροι
29 Μαρτίου 1992: Βρακάς Δημήτριος
12 Δεκεμβρίου 1993, 19 Δεκεμβρίου 1993, 13 Νοέμβριου 

1994: Βράκας Δημήτρης
9 Φεβρουαρίου 1997: Γκίκας Δημήτριος
8 Μαρτίου 1998,14 Μαρτίου 1999: Οικονομόπουλος Ηλίας
17 Δεκεμβρίου 2000: Μπίσμπας Αλέξης
24 Νοεμβρίου 2002: Θαλασσινός Γιάννης

2 Φεβρουαρίου 2004 - 12 Δεκεμβρίου 2004: Θαλασσι-
νός Ιωάννης

10 Δεκεμβρίου 2006: Μαθιέλλης Παναγιώτης
25 Νοεμβρίου 2007 - 14 Δεκεμβρίου 2008: Πώλος 

Ελευθέριος
21 Φεβρουαρίου 2010 - 12 Δεκεμβρίου 2010: Πώλος 

Ελευθέριος

«Εξαίρετο και υποδειγματικό έργο»

Στη ΦτΠ μίλησαν για τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, εκπρό-
σωποι Ομοσπονδιών και Συλλόγων.

Αναστάσης Καβάλης, Διευθυντής Ναυτικού Ομίλου 
Ελλάδας: «Βλέποντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί 
σ’ αυτά τα 20 χρόνια λειτουργίας του Ναυτικού Ομίλου, αι-
σθάνομαι πολύ υπερήφανος ως Παριανός, γιατί και ο ΝΟΠ, 
αλλά και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας, που είναι ένας από 
τους ιστορικούς Ναυτικούς Ομίλους, υπηρετούμε τον ίδιο 
σκοπό, που είναι η αγάπη για τη θάλασσα και η ανάπτυξη 
του θαλασσίου πνεύματος. Από κει και πέρα βλέπω, ότι ο 
ΝΟΠ έχει μια συνεχή ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια, που 
σημαίνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή και ποιοτική δουλειά 
και αυτό το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα που έχουν 
πετύχει, τουλάχιστον  στο χώρο της ιστιοπλοΐας  που εγώ 
παρακολουθώ. Ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια, έχουν περάσει 
πάνω από 2.500 παιδιά, είτε ως ιστιοπλόοι είτε ως κολυμ-
βητές και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. 
Είμαι βέβαιος ότι η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί για το καλό 

της θάλασσας που αποτελεί στοιχείο προόδου για την Ελλά-
δα και το Έθνος».

Γιάννης Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιου 
Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας: «Πιστεύω ότι 
πραγματοποιούν ένα εξαίρετο έργο που είναι υποδειγματι-
κό για όλη την Ελλάδα. Θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή έχουν 
τέτοια ζωντάνια και δραστηριότητα, που πρωτοστατούν σε 
όλο τον Αιγιακό χώρο. Θαυμάζω ειλικρινά το δέσιμο που 
έχουν μεταξύ τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά και την όρεξη που έχουν για να προσφέρουν στην κοι-
νωνία της Πάρου και ειδικότερα στη νεολαία. Εμείς συνερ-
γαζόμαστε πολλά χρόνια με τον ΝΟΠ και είμαστε πάντα στη 
διάθεσή τους, σε ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Πιστεύω 
ότι η Πάρος ευρισκόμενη μέσα στο κέντρο, όχι μόνο των 

Κυκλάδων, αλλά του Αιγαίου, έχει τεράστιες δυνατότητες 
ν’ αναπτυχθεί, αλλά θα πρέπει να διορθωθούν ορισμένα 
θέματα υποδομής θαλασσίου τουρισμού και κυρίως να δη-
μιουργηθούν θέσεις ελλιμενισμού, γιατί αυτό θα τονώσει 
πάρα πολύ τη ζωή της Πάρου. Προς αυτή την κατεύθυνση 
βλέπω ότι κινείται το Δ.Σ. του ΝΟΠ με επικεφαλής τον εξαί-
ρετο Πρόεδρό του Λ. Πώλο και ευελπιστούμε ότι κάποτε θα 
λυθεί αυτό το ζωτικό θέμα ανάπτυξης της Πάρου. Εγώ τους 
συγχαίρω για το έργο τους και εύχομαι και πολλοί άλλοι 
όμιλοι των νησιών ν’ ακολουθήσουν το παράδειγμά τους». 
(φωτογρ. υλικό από αρχείο)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΠ 1992 - 2012
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος
Παγκόσμια OPTIMIST 1
Ευρωπαϊκά OPTIMIST 1 1
Βαλκανικά OPTIMIST 1

Διεθνή
OPTIMIST
LASER RDL

1 1
2

Πανελλήνια

OPTIMIST
LASER 4.7
LASER RDL
LASER STD

5
2
1
1

2
1
1
1

6

2
1

3

1
4

3
1

Προκρίσεις OPTIMIST 1 3 1

Περιφερειακά
OPTIMIST
LASER 4.7
LASER RDL

9

1

4
3
1

5
2
3

5
1

3
1

Διασυλλογικά

OPTIMIST
LASER 4.7
LASER RDL
LASER STD

13
5
4

13
6
2
1

12
3
5
1

5

2

3
1

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ
Παμπεριφερειακά 138 182 196
Κύπελλα 23

Εργαστήριο Πρωταθλητών 
20 Χρόνια Ναυτικός Όμιλος Πάρου

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΠ



Clima vent solutions… για άμεση δράση
Με επαγγελματική συνέπεια και σε γρήγορο 
χρόνο εξυπηρέτησης ανταποκρίνονται οι κ.κ. Φί-
λιππος Παπαχαράλαμπος και Κωνσταντίνος Ζού-
νης στις απαιτήσεις των πελατών και των «καυ-
τών» κλιματικών συνθηκών. Όλα δουλεύουν στο 
φουλ και χρειάζονται την απαραίτητη φροντίδα 
από τα χέρια των ειδικών όποτε και αν προκύψει 
η ανάγκη.
Σε 24ωρη βάση δίπλα στον επαγγελματία, αλλά 
και στον ιδιώτη για service οικιακών και επαγ-
γελματικών ψυγείων και κλιματιστικών μονά-
δων. Επιπλέον, αναλαμβάνουν ψυκτικές μελέ-
τες, εγκαταστάσεις και φυσικά μπορούν να σας 
προμηθεύσουν τα καλύτερα μηχανήματα στις 
καλύτερες τιμές.  Μην αγχώνεστε… απλά τηλε-
φωνήστε. 
Τηλ. επικοινωνίας 22840-27361,
6977201670, 6984454270

Περί ξύλου στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ
Συνεχώς ανανεωμένη γκάμα στο χώρο των δομικών 
υλικών προσφέρει σε επαγγελματίες και ιδιώτες, ο κ. 
Άγγελος Άγουρος. Υλικά που διακρίνονται για τη λει-
τουργικότητα, την υψηλή αισθητική και την ποιότητά 
τους. 
Στο στάδιο της κατασκευής και της ανακαίνισης της κα-
τοικίας ή του επαγγελματικού χώρου, μπορείτε να ενη-
μερωθείτε για τα… περί ξύλου, αλλά και να προβλέ-
ψετε με κάθε λεπτομέρεια το κόστος. Οι οικονομικές 
επιλογές είναι πολλές, έτσι ώστε να καλύπτεται κάθε 
δυνατότητα των πελατών.
Επιδαπέδιες επενδύσεις από μασίφ ξύλο ή lauinate 
φύλλα ντουλάπας, ντουλάπια κουζίνας, δάπεδα εξω-
τερικού χώρου, υλικά από καλάμι, πέργκολες και ότι 
άλλο ξύλινο δομικό υλικό. Όλα εισαγωγής και εγχώρια 
μεγάλων εταιριών στο χώρο της ξυλείας.
Μάρπησσα 22840-41210

Χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα… 
Στη νέα γενιά πέρασε η επιχείρηση του κ. Γιώργου 
Μπαρμπαρή και με την ίδια συνέπεια συνεχίζει πλέον 
η κ. Μαργαρίτα Μπαρμπαρή. Έχοντας οδηγό την εμπει-
ρία και τη συνέπεια της οικογενειακής επιχείρησης, 
προχωρά παρέχοντας απορρυπαντικά και χαρτικά στον 
επαγγελματία, αλλά και στον ιδιώτη, δίνοντας λύση σε 
κάθε ανάγκη. 
Η μεγάλη γκάμα προϊόντων καθαρισμού, γενικού κα-
θαρισμού, κουζίνας, λάντζας, μπάνιου, τζαμιών, πλη-
ντυρίων κ.λπ., ανταποκρίνεται σε κάθε δύσκολη απαί-
τηση. Η ποικιλία επίσης εργαλείων καθαρισμού για 
όλες τις τσέπες, όπως και η μεγάλη γκάμα σε αναλώ-
σιμα είδη caτering (πιάτα, ποτήρια, χαρτικά, πλαστικά 
κ.λπ.), θα σας… λύσουν τα χέρια.
Η μεγάλη σειρά προϊόντων, το μεγάλο εύρος τιμών, σε 
συνδυασμό με τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ, είναι ότι κα-
λύτερο για… έξυπνες αγορές. 
Παροικία 22840 23163

ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ… Νέα άφιξη στη γεύση
Νέες προτάσεις γαστρονομικών απολαύσεων με 
γεύσεις από ελληνική κουζίνα, μας υπόσχεται 
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότη-
τα των πρώτων υλικών, τις μεγάλες μερίδες και 
κυρίως τις προσιτές τιμές, μας περιμένουν να 
δοκιμάσουμε τα πιάτα του σεφ με θέα το απέρα-
ντο γαλάζιο ή ένα φανταστικό ηλιοβασίλεμα. 
Η 30χρονη παρουσία στο χώρο της εστίασης 
υπόσχεται υπέροχους γευστικούς… προορι-
σμούς, επαναφέροντας γεύσεις από την ελληνι-
κή κουζίνα που έχουμε ξεχάσει. 
Τα διακριτικά αρώματα από θυμάρι, μέντα δυό-
σμο και βασιλικό όταν «παντρεύονται» με την 
εξαιρετική ποιότητα του ελαιόλαδου ή του αγου-
ρέλαιου που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση,  
απογειώνουν τη γεύση.
Τα γευστικά ταξίδια συνοδεύονται από καλό 
κρασί και φυσικά ολοκληρώνονται με ένα αυθε-
ντικό Ιταλικό εσπρέσο ή ένα γλυκό… πειρασμό!
Παροικία τηλ.: 6984474111

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα Πάρου
Τηλ.: 22840 41210 & 41980

Fax: 22840 41139, Κιν.: 6972.308.716
E-mail: xilparos@otenet.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΡΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε.
praxitelis

MAΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ

¶ðáççåìíáôÝá ôïù ôïùòéóíïà, ôè÷ åóôÝáóè÷, ôè÷ äéáóëÛäáóè÷,
è ¼öîÜ ôè÷ ¦Àòïù, íå ειδικές τιµές για όλο τον Ιούλιο

και τον Αύγουστο óå ëáìåÝ îá ðòïâÀììåé÷ ëáé åóà
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÷!



ΑγγελίεςΠέμπτη 13 Ιουλίου 2012 www.fonitisparou.gr6
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΑΝΤΑΛΛΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ 
στην περιοχή Ηλιούπολη – 
Αθήνα, με αντίστοιχο σπίτι 
στην Πάρο. Τηλ. 6972826371 
(κα. Παπαϊωάννου) 

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

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

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

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

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

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 
γκαρσονιέρες 22-28 τμ, κα-
τάστημα 48 τμ, δυάρι 48 τμ, 
εξοπλισμένα, κοντά στην 
παραλία. Τιμή από 1350,00 

το τμ. Τηλ.: 6937436322 / 
6937436326 

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται α-
πό ιδιώτη, μια μεζονέτα 
150 τμ., με 3 κρεβατοκά-
μαρες, 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, πωλείται τριάρι 70 
τμ. νεόκτιστο σε 250 τμ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626 

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

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, πωλούνται 
πέτρινες εξοχικές κατοικίες 
χωρίς υπόγεια, λίγα μέτρα 
από τη θάλασσα. Σταύρος 
Καραχάλιος  693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται πα-
λιό σπίτι 48 τμ, κοντά στο 
λιμάνι, τιμή 40.000 € και 
παλιά αποθήκη 31,8 τμ σε 
οικόπεδο 43,5 τμ, δίπλα 
στη θάλασσα. Τιμή 35.000 €. 
Τηλ.: 6944974682 (Κάρεν) 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 5 
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα 
μέτρα από την παραλία και 
700 μ από το κέντρο της Νά-
ουσας. Σταύρος Καραχάλιος  
693 7033316 

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 οι-
κίες 110 τμ και 75 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

Π Ρ Ο -
ΔΡΟΜΟΣ, 
π ω λ ε ί τ α ι 
κ α ι ν ο ύ ρ ι α 
οικία 80 τμ, 
με τζάκι, 
καλοριφέρ 
και υπό-
γειο 40 τμ. 
1 5 0 . 0 0 0 
€. Τηλ.: 

6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται 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                   

ΑΡΓΙΑΚΑΣ, πωλείται αγρό-
κτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6977755426

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

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, στον παραδο-
σιακό οικισμό, πωλείται 
οικόπεδο 800 τμ, με άδειες 
οικοδομής για 4 μεζονέτες, 
αμφιθεατρικό, απεριόριστη 
θέα θάλασσα. Πωλείται ολό-
κληρο ή και ανεξάρτητα. Τιμή 
από 25.000 έκαστο.  Τηλ.: 
6937436322 / 6937436326 

AGERIA, sale building 
ground 800 m2 with building 
permit for 4 houses. 
Fantastic sea view. Sale 
altogether or independent. 
Price from 25.000,00 
each.  Tel.: 6937436322 / 
6937436326

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

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, πωλείται οικό-
πεδο 300 τμ εντός σχεδίου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, 
λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι. Σταύρος Καραχά-
λιος 693 7033316

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυροι), 
πωλείται οικόπεδο, σχεδίου, 
300 τμ, με άδεια για τρεις 
μεζονέτες. 200.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr    

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 2.000 τμ, περιφερειακός, 
50.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακού-
δας Χρήστος (Ιωαννίδου 
Καρολίνα) www.gr8homes.
gr    

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 
γκαρσονιέρες 22-25 τμ, ε-
πιπλωμένες, 90 μ από την 
παραλία, για σεζόν ή για 
μόνιμα. Τιμή από 150,00 το 
μήνα. Τηλ.: 6937436322 / 
6937436326 

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται οι-
κία με δύο υπνοδωμάτια, 
με βεράντα, θέα και καλορι-
φέρ, για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr   
 
ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 40 
τμ., 1ος όροφος, διαμπερές, 
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται νε-
όδμητες μεζονέτες, με 2 υ/δ, 
100 τμ έκαστη, 500 μέτρα α-
πό τη θάλασσα, 350 € / μήνα. 
Τηλ.: 6948830332  

ΦΑΡΑΓΓΑΣ (ΤΡΥΠΗΤΗ), 
ενοικιάζεται ένα δυάρι και έ-
να τριάρι. Τηλ.: 6972077052  

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλατεία Αλυγα-

ριάς), ενοικιάζεται ταβέρνα. 
Επίσης, ενοικιάζονται στο 3ο 
χιλιόμετρο Παροικίας – Νά-
ουσας μια αποθήκη καθώς 
και ένα γραφείο ή γκαρσο-
νιέρα. Τηλ.: 2284021430  

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στον παραλιακό 
δρόμο, έναντι λιμένος, ενοι-
κιάζεται 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, 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. Ι-
δανικό 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 δουλειά 
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
ή για φύλαξη παιδιών. 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 βοηθός 
κουζίνας, λάντζα ή συναφή 
εργασίες. Τηλ. 6972938242

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΠΩΛΗΤΡΙΑ & ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ζητείται, 
στο αρτοποιίο «ΑΡΤΟΠΟ-
ΛΙΣ». Τηλ.: 2284024966 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΠΟΙΟΣ ζητείται, να εργαστεί 
σε κεντρικό φαρμακείο της 
Παροικίας, για πλήρη απα-
σχόληση, που να γνωρίζει 
πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προ-
ϋπηρεσία. 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. Φραγκού-
λη Ειρήνη) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΞΙΝΟΜΗΖΥΘΡΑ πωλείται, 
από αγελαδινό γάλα, πολύ 
καλής ποιότητας. Τιμή κιλού 
6,00. Τηλ.: 6944273296  

HONDA C50 πωλείται, σε 
άριστη κατάσταση μηχανο-
λογικά και εμφανισιακά. 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€

¢¶Ì¶Æ°¹ º°£¸»¶Ä¹Á° »¶ Ä°ÁÆ¶µÃË
¦Ä¿¹ : 09.00-13.00  

°¦Ã¡¶Ë»° : 18.30-20.30 ¶ºÆÃª ¢¶ËÆ¶Ä°ª & ¦°Ä°ªº¶Ë¸ª
ª°µµ°ÆÃ : 10.00-13.00    ºËÄ¹°º¸ : º¤¶¹ªÆ°

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°.

22840 53555

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

¶¦¹ªÆÃ¤ÃÌ°ÄÆ° º°ÄÆ¶ª ¼°º¶¤Ã¹ °¼¹ª¶ª ¶ÁÆË¦° MENU



22157Πέμπτη 13 Ιουλίου 2012 www.fonitisparou.gr

WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan this QR 
code and you will have a link straight 
to all the What's On information for 
Paros & Antiparos.

JULY

CONTINUING...

• Christian Stemper photography exhibition "Θαλασ-
σολυκοι 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 http://community.
parosweb.com/events/cafe-electra-faces-by-eduard-
van-giel-b 

• Painting exhibition by Michel Parthenay at the Art 
Lounge Cafe, Kastro, Paroikia. Duration 1-31/7. Info: 
22840-91657, 698-417-4214, email: miloctopus@
gmail.com,  facebook.com/michel.parthenay

• "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

• Group painting exhibition at Anemomilos Gallery, 
Angeria. Duration 10-30/7. Info: 22840-91089.

• Yiorgos Kaplanidis photography exhibition at 
Galerie Pontoporos, Naoussa. Duration 10-21/7. Info: 
22840-52242, email gallery@pontoporos.gr, www.
pontoporos-gallery.com

• Apostolos Yiayianou painting exhibition "Anthi . 
Mono" (Flowers Only) at the Dimitracopoulos Building, 
Paroikia. Duration 14-25/7, daily 7-11pm. Info: 22843-
60167/8.

until 15 Jul, 11am-1pm & 7-9pm, Open Studios 
project "Artistic Journey in Paros" with local artists 
opening their studios to visitors, organised by Friends 
of Paros & DEPAP at artists' studios at locations all 
around the island. Info: 22843-60167/8. For the full 
programme of participating artists see http://www.
friendsofparos.com/news/artistic-journey-in-paros-
7-15-july-2012

13-15 Jul, "Shamanism" workshop with Benoit 
Paquette at Tao's Center, Ambelas.   Info: 22840-28882,  
www.taos-greece.com

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

14 Jul, 7pm, Opening of Apostolos Yiayianou 
painting exhibition "Anthi . Mono" (Flowers Only) at the 
Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 14-25/7, 
daily 7-11pm. Info: 22843-60167/8.

14 Jul, 7pm, Soul Dance Intro with Nobieh Kianyfard 
at Tao's Center, Ambelas. Free of charge.  Info: 22840- 
28882,  www.taos-greece.com

14 Jul, 8.30pm, Opening of exhibition by Manolis 
Fokianos (sculpture) & Loula Spanoudi (painting) at 
Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 14-20/7, 
daily 11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-8924, 
697-440-0035, anti.antiparos@gmail.com 

14 Jul, 9pm, Opening of group painting & sculpture 
exhibition "Keep Running Greece" with artists 
Apostolos Lavdas, Maria Ktistopoulou, Konstantinos 
Rammos, Angelos Razis, Yiannis Koutsouris, Ioannis 
Karakatsanis & Angelos Panagiotidis at the Venus Art 
Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres.  Duration 
14/7-30/9. Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.
gr,  www.natasalavda.gr

14 Jul, 9pm, Intro to Power of Chakras workshop at 
Tao's Center, Ambelas. Free of charge. Info: 22840- 
28882,  www.taos-greece.com

14 Jul, 9pm, Nireas Festival in main square of 
Naoussa with live music by Nikos Oikonomidis and 
Kyriaki Spanou and their band.  

14 Jul, 9.30pm, Concert by the Duet Clio Karabelias 
(harp) & George Anagnostopoulos (percussion) at the 
Paros Park, near Naoussa. Admission 10€. Info: 22840-
53573, www.parospark.com

15 Jul, 11am-2pm, Women's Association of Paros 
Ariis 2nd Give-away Bazaar at the Olympiakos Club 
office at Ghikas Corner, Paroikia.  Bring clothes, books, 
cds, games and take whatever is useful free of charge. 
Info: http://www.facebook.com/groups/syllogos.
gynaikon.parou.ariis/
 
15 Jul, 7pm, "Time and I" event for children at the 
Municipal Library, experiential workshop on the 
perception and understanding of time.  Info: 22840-
28233, http://www.infolibraries.gr/paros 

15 Jul, 8-11pm, Closing reception for "Open Artist 
Studio Project"  at Holland Tunnel Gallery, Paroikia with 
live jazz by pianist/vocalist Heleen Schuttevaêr. Info: 
22840-22195, 22700, www.hollandtunnelgallery.com, 
www.heleenschuttevaer.nl

15 Jul, 9pm, Performance (tribute to Megara) by Music 
Dance & Theatre Group of Naoussa, Panaghia Church 
courtyard, Naoussa. Info: Ipapandi 22840-52284, http://
www.users.otenet.gr/~parofolk/index_en.html

15 July, 9pm, Musical evening with songs by 
Hatzidakis, Theodorakis, etc, at the at the Lefkes 
Amphitheatre.  Piano - David Salihi, vocalists Stella 
Skordalellis, Niki Hasapi and Antonis Prekas. Entrance 
free. http://lefkianos.blogspot.gr/2012/07/blog-
post_10.html

15-17 Jul, 3-day celebration in Antiparos for the 
festival of Aghia Marina with swimming & sailing 
competitions, races, traditional dancing, live music 
and food and drinks offered by  the community. Info: 
Chrysoula 22840-61570, www.antiparos.gr

16-17 Jul, Bazaar of local products in the courtyard 
of the church of Aghia Marina in Marmara. Open 8.30-
10.30am & 8.30-10pm. 

16-17 Jul, Local festival of Aghia Marina in Kostos, 
starting on the evening of 16/7. #

16-20 Jul, "Tantra Healing for Women" workshop with 
Deva Ambu at Tao's Center, Ambelas.   Info: 22840-
28882,  www.taos-greece.com

16 Jul, 8.30pm, Presentation of book "Skoteines 
Epigrafes" by Alexis Panselinos at the Municipal Library. 
Info: 22840-28233, http://www.infolibraries.gr/paros

16 Jul, 8.30pm, Classical music concert with cellist 
Athina Ampatzidou and pianist Evi Kiriazidou at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Admission free. Info: 
David 690-866-3591, http://www.facebook.com/
ParosClassicalPianoFestival

17 & 18 Jul, 9.30pm, Classical music concert with 
the New Zealand Trio, conducted by Peter Tiboris, 
accompanied by the Symphony Orchestra of the 
National Theatre of Opera, Tirana at the Paros Park near 
Naoussa. Admission 15€. Info: 22840-53573, www.
parospark.com

18 Jul, 8.30pm, Classical music concert with pianist 
Michail Tsiaras at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Admission free. Info: David 690-866-3591, http://www.
facebook.com/ParosClassicalPianoFestival

19-23 Jul, "Power of Chakras" workshop with Ujallah 
& Yali Sar-Shalom at Tao's Center, Ambelas.   Info: 
22840-28882,  www.taos-greece.com

20-27 Jul, Bazaar of local products at the beach in 
Alyki.

20-22 Jul, "Reflexology for All" seminar with Alkisti 
Archimandriti at Panorama Village, Krios. Info: 694-
465-5200.

20 Jul, 8.30pm, Classical music concert with 
pianist Evi Kiriazidou at the Archilochos Hall, Paroikia. 
Admission free. Info: David 690-866-3591, http://www.
facebook.com/ParosClassicalPianoFestival

21-26 Jul, Marble sculpting seminars at the Nikos 
Perantinos workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info: 
22840-23871, 693-750-4433.

Αίτημα του Δήμου προς ιδιοκτήτες
Προς τους Συλλόγους Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Πάρου, αλλά και 

προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών, απευθύνεται με ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Μ. 
Κωβαίος και ζητεί προσιτές τιμές ενοικίασης καταλυμάτων, για εκπαιδευτικούς, 
γιατρούς ή άλλους υπαλλήλους, ώστε αυτό ν’ αποτελέσει κίνητρο για τη διαμονή 
τους στο νησί μας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: 

Κατόπιν αιτήματος της Σχολικής Συμβούλου κας Τόνιας Παντελαίου, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Πάρου αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει επιτροπή για να απευθυνθεί σε όλους τους 
Συλλόγους Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, καθώς και σε όλους τους ιδιο-
κτήτες κατοικιών του νησιού με σκοπό την άμεση ανεύρεση καταλυμάτων σε όσο το δυ-
νατόν προσιτές τιμές, ώστε να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και να καλυφθούν 
ευκολότερα οι κενές θέσεις στα σχολεία. Οι μισθώσεις θα αφορούν το χρονικό διάστημα 
από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο.

Όσοι από τους ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται για ετήσια μίσθωση, οι προσφορές τους είναι 
δεκτές για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και άλλες ειδικές κατηγορίες π.χ γιατροί, νοση-
λευτικό προσωπικό κ.λ.π.

Παρακαλούνται οι Σύλλογοι ή οι ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
στο Δήμο (Πληροφορίες στο τηλ. 22843-60132). 

Φεστιβάλ Πιάνου
Ο Αρχίλοχος, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει φε-

στιβάλ κλασικού πιάνου. Η πρώτη συναυλία είναι τη  Δευτέρα 16 Ιουλίου με την Αθηνά 
Αμπατζίδου στο στέλλο και την Εύη Κυριαζίδου στο πιάνο. Θα παίξουν: Bach, Beethoven, 
Schumann,Faure, Dvorak, Bragato, Piazzolla.

Την Τετάρτη, 18 Ιουλίου ο Μιχάλης Τσιαΐρας παίζει: Bach, Haydn, Κωνσταντινίδης, 
Albeniz. Την Παρασεκυή 20 Ιουλίου, η Ευανθία Κυριαζίδου παίζει: Mozart, Liszt, Chopin, 
Mussorgsky. Την Κυριακή, 22 Ιουλίου ο Νικόλαος Κυριόσογλου παίζει: Haydn, Rameau, 
Chopin, Liszt, Liapounow. Όλες οι συναυλίες θα ξεκινούν στις 20:30. Η είσοδος θα είναι 
δωρεάν.

Εορτασμός Αγίας Μαρίνας
Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.ΕΔ.Α., διορ-

γανώνουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της αγί-
ας Μαρίνας. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 15 
Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 17 του μήνα. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 15 Ιουλίου, ώρα 11:00, αγώνας πο-
δηλασίας για ενήλικες και εφήβους με κυκλική 
διαδρομή «Αντίπαρος - Κάμπος - Γλυφά - Αντίπα-
ρος»,  ώρα 21:00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση 
από τα τμήματα  χορού Αγίας Τριάδος, Κάτω Τιθορέας και του Δήμου Αντιπάρου.

 Δευτέρα 16 Ιουλίου, ώρα 11:00, Ιστιοπλοϊκοί αγώνες με σκάφη Optimist & Laser από 
τον Ναυτικό Όμιλο Αντιπάρου «ΜΕΑΣ Ωλίαρος».  Ώρα 19:30 Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας Αγίας 
Μαρίνας  από τον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο 
λιμάνι με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Πάρου. Ώρα 20:00 Μέγας Πανηγυρικός 
Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Ώρα 21:30, Έναρξη εορταστικού προ-
γράμματος στο χώρο εκδηλώσεων στο λιμάνι.  Χαιρετισμός του Δημάρχου Αντιπάρου κ. Ιω-
άννη Λεβεντάκη. Τιμητική διάκριση στην κ. Ναυπλιώτου Μαρία. Παραδοσιακοί χοροί από το 
Χορευτικό Όμιλο Νάουσας Πάρου. Νησιώτικοι χοροί από τα τμήματα χορού του Δήμου Αντι-
πάρου. Νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική.

 Τρίτη 17 Ιουλίου, Ώρα 07:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. 
Ώρα 10:00 Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας Αγίας Μαρίνας από τον ομώνυμο εορτάζοντα Ναό στον 
Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ώρα 19:00. Αγώνες δρόμου σε άσφαλτο με εκκίνηση 
από το λιμάνι 10.000 μέτρα για αθλητές και  2.000 μέτρα για μικρούς και μεγάλους. Τερμα-
τισμός στην Αγία Μαρίνα. Ώρα 19:30Εόρτιος εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Ώρα 
21:00 Μουσική βραδιά από το νεανικό σχήμα Αντιπάρου.

Αγαπημένοι συνθέτες
στο θεατράκι των Λευκών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκών Υρία προσκαλεί την Κυριακή 15 Ιουλίου και ώρα 
21:30 στο θεατράκι των Λευκών, σε μια μουσική βραδιά με τραγούδια αγαπημένων συν-
θετών: Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Κώστα Γιαννίδη, Μιχάλη 
Σουγιούλ. Στο πιάνο ο David Salihi και στο τραγούδι η Στέλλα Σκορδαλλέλη, η Νίκη 
Χασάπη και ο Αντώνης Πρέκας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Αιθέριες νύχτες στο Πάρκο
με την Κλειώ Καραμπελιά

Το Σάββατο 14 Ιουλίου στο Θέατρο Αρχίλοχος του Πάρκου 
Πάρου στις 21:30 η αρπίστρια Κλειώ Καραμπελιά θα παρουσι-
άσει ένα πρόγραμμα free jazz, κλασσικής, σύγχρονης και ανα-
τολίτικης μουσικής. Στα κρουστά θα την συνοδεύσει ο Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος.

Η είσοδος είναι 10 ευρώ.




