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Ανεξέλεγκτες οι ορδές
παράνομων εισβολέων

Εμπ/κος Σύλλογος και Επιμελητήριο Κυκλάδων συντονίζουν τις δυνάμεις τους 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Το παραεμπόριο, είναι ένα μείζον ζήτημα και 

έχει απασχολήσει επανειλημμένως τον Εμπ/κό 
Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, ο οποίος βλέπει 
τις ορδές των παράνομων πλανόδιων να κατα-
φτάνουν στα νησιά μας και κυρίως στην Πάρο 
και η αντιμετώπιση είναι το λιγότερο «χλιαρή» 
από πλευράς των αρμόδιων φορέων. Ο Σύλλο-
γος έχει κάνει παρέμβαση, εκτός από το Δήμο, 
το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία και στον Ει-
σαγγελέα Σύρου. Συμπαραστάτης του στον 
αγώνα κατά του παραεμπορίου είναι το Επιμε-
λητήριο Κυκλάδων το  οποίο έστειλε επιστολή 
προς όλους τους δημάρχους των νησιών και 
ζητεί να πράξουν ότι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους, για την πάταξη του φαι-
νομένου. Το Επιμελητήριο εκτιμά, ότι αυτό που 
γίνεται τώρα είναι μόνο η αρχή και πως αν δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα και δεν κα-
ταλάβουν οι πλανόδιοι ότι υπάρχει εποπτεία, θα 
έρθουν ορδές στα νησιά, που λόγω καλοκαιριού 
έχουν ιδιαίτερη κίνηση. 

Είναι γεγονός, ότι η τοπική αγορά χτυπιέται 
βάναυσα και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός 
όλων των δυνάμεων για ν’ αντιμετωπιστεί το 
παραεμπόριο, αυτή η μάστιγα, που εν μέσω οι-
κονομικής κρίσης, δίνει τη χαριστική βολή στους 
επιχειρηματίες. 

Στην επιστολή που έστειλε το Επιμελητήριο 

προς τον Δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη, 
αναφέρεται: 

Κύριε Δήμαρχε, το τελευταίο διάστημα γινό-
μαστε αποδέκτες – για πρώτη φορά σε τέτοια 
έκταση – μηνυμάτων αγανάκτησης και απόγνω-
σης από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Πάρο, εξαιτίας των επικίνδυνων διαστά-
σεων που έχει λάβει στο νησί, το φαινόμενο του 
παράνομου εμπορίου. 

Μέσα σε ένα αρνητικό κλίμα που χαρακτηρί-
ζεται από έντονη ανησυχία για την πορεία της 
επιχειρηματικότητας, η απόβαση και η δραστη-
ριοποίηση στα νησιά εκατοντάδων παράνομων 
πλανόδιων πωλητών κάθε φυλής και είδους, 
έρχεται να ενισχύσει την άποψη ότι ένας μεγά-

λος αριθμός επιχειρήσεων αντιμετωπίζει άμεσα 
τον κίνδυνο αδυναμίας επιβίωσης, από αιτίες 
μεταξύ των οποίων είναι και το παραεμπόριο.

Κατανοούμε τις ελλείψεις και τις δυσκολίες 
των υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της κατά-
στασης, όμως παρακαλούμε θερμά όπως κατα-
βάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της 
σχετικής νομοθεσίας, για την πάταξη του φαινο-
μένου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές και τις 
υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές, με συνδυασμένες 
ενέργειες απομάκρυνσης, ώστε να προστατευ-
θούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, 
καταβάλλουν φόρους και τέλη, συμβάλλοντας 
στην στήριξη της τοπικής οικονομίας και απα-
σχόλησης.       σελ.3 

...Ψήνεται στον ξυλόφουρνο!

Λιβάδια Παροικιάς, τηλ: 22840 23963

Delivery
13:00 - 00:00 Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)

Πάρος, τηλ: 22840 23652

Ανοιχτά κάθε μέρα!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟ ΜΙΛΑ ΣΤΗ ΦτΠ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΕ ΤΟΝ HAIG YAZDJIAN
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
"ΒΙΕΤ ΚΩΣΤΑΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ:
ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ"

O ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 219

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
Ευχαριστήριο
Η κ. Σταυρούλα Τρίχα, 

ευχαριστεί πάρα πολύ τον 
πολίτη κ. Φίλιππο, ο οποίος 
βρήκε και παρέδωσε στο 
Λιμεναρχείο την τσάντα της 
ανιψιάς της. Του εύχεται να 
είναι πάντα καλά και η πράξη 
του αυτή να γίνει παράδειγμα 
προς μίμηση. 

Μή ΕορταΖοΝτΕσ 
Ο κ. Ηλίας Χ. Παπαδημη-

τρακόπουλος δεν εορτάζει.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία 
της Αγγελικής Καρποδίνη

Συγκλονισμένη η οικογένεια Καρποδίνη κήδεψε την Τετάρ-
τη 11 Ιουλίου την αγαπημένη σύζυγο και μητέρα Αγγελική 
Καρποδίνη, που τόσο άδικα και σκληρά έχασε τη ζωή της. 

Το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στα Αθηναϊκά ΜΜΕ, 
καθώς οι άγνωστοι δράστες ληστείας στο σπίτι τους στη Φι-
λοθέη, την ξυλοκόπησαν τόσο βάναυσα που δεν άντεξε και 
ξεψύχησε. Αυτό αποδείχτηκε και από τη νεκροψία – νεκροτο-
μή, σύμφωνα με την οποία το θύμα έφερε βαρύτατες κρανιο-
εγγεφαλικές κακώσεις. 

Οδύνη για το σύζυγό της Βασίλη 
Καρποδίνη που αργά το απόγευμα 
όταν επέστρεψε στο σπίτι τους τη 
βρήκε νεκρή. Βρήκε επίσης όλα 
τα συρτάρια ανοιχτά και το σπίτι 
άνω – κάτω. Είχε ψαχτεί σε κάθε 
του σημείο. 

Όπως αποδείχτηκε, οι δράστες 
χρησιμοποιώντας το ασανσέρ πέ-
ρασαν στις κάτω αποθήκες του 
σπιτιού και από κει μέσα στο σπίτι. 

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο 
της αγγελικής Καρποδίνη, θα γίνει στις 12 αυγούστου 
στον Άγιο Γεώργιο Ελευσίνας όπου έγινε και η ταφή της. 

Ν. ΚΑΝΑΛΕΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Νόμο, 
την υπ’ αριθ. 145/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Σύρου διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας και 
την από 16-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΚΑΝΑΛΕΣ 
-ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και το διακριτικό τίτλο «KANALE’S S.A.» ή «KANALE’S 
TRAVEL AND TOURISM» ή «KANALE’S ROOMS & 
SUITES», η οποία εδρεύει στη Νάουσα Πάρου του Νομού 
Κυκλάδων, με Αρ. Μ.ΑΕ 38085/01NT/B/97/67 και Α.Φ.Μ. 
094508330, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε εκτα-
κτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
στην έδρα της Εταιρείας (γραφείο συνεδριάσεων ξενοδο-
χειακής μονάδας KANALE’S ROOMS & SUITES, Νάουσα 
Πάρου Νομού Κυκλάδων, θέση Πιπέρι) τη 16η Αυγούστου 
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημε-
ρήσιας διατάξεως: 1/ υποβολή και ανάγνωση των εκθέ-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών 
Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2010 
μέχρι 31-12-2010, 2/ υποβολή και έγκριση των Οικονο-
μικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-
2010 μέχρι 31-12-2010, 3/ απόδοση ευθυνών ή απαλλαγή 
από κάθε ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και των Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-
2010 μέχρι 31-12-2010, 4/ έγκριση της διαθέσεως των 
Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2010 
μέχρι 31-12-2010, 5/ εκλογή και διορισμός Ελεγκτών της 
Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2011 μέχρι 31-12-2011, 
με καθορισμό της αμοιβής τους, και 6/ εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 145/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Σύρου διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας. Οι Μέτοχοι της 
Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκε-
κριμένη εκτακτη Γενικη Συνελευση ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις του 
Καταστατικού της Εταιρείας και του Νόμου.

Νάουσα Πάρου, 16-7-2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου

Πορεία σε τεντωμένο σχοινί
Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο απολογισμός των πεπραγμένων του 

Δήμου για το 2011. 
Τα έσοδα του Δήμου συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 10.641.805,62 και προέρχονται από 

τακτικά έσοδα: 6.630.275,97ευρώ και από έκτακτα: 4.011.529,65.
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης ανέφερε πως ο φετινός απολογισμός πε-

πραγμένων της Δημοτικής Αρχής βρίσκει την τοπική αυτοδιοίκηση στο χείλος του γκρεμού. 
Οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται στην κυριολεξία υπό κατάρρευση. Οι επιχορηγήσεις για λει-
τουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) στο σύνολο των Δήμων της χώρας το 2012 σε σύγκριση με το 2009 
μειώθηκαν περίπου στο μισό, το ίδιο ισχύει και για τη ΣΑΤΑ.

Αυτή, τόνισε ο κ. Βλαχογιάννης,  είναι η γενική κατάσταση των Δήμων της χώρας και βέβαια 
εξαίρεση δεν αποτελεί και ο δικός μας Δήμος. Πορευόμαστε είπε, σε τεντωμένο σχοινί και 
προσπαθούμε επιτυχώς μέχρι σήμερα να διατηρούμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Ανταπο-
κρινόμαστε απολύτως στις υποχρεώσεις μας, δεν έχουμε συνάψει κανένα δάνειο και για μία 
κόμη χρονιά δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη και δεν επιβάλλαμε κανένα νέο φόρο. Ο Δήμος 
Πάρου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων που αποδίδει πλήρως 
και κάθε μήνα τις κρατήσεις για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπέρ τρίτων γενικότερα 
χωρίς έως σήμερα να υπάρχει καμία σχετική οφειλή από προηγούμενα οικονομικά έτη. Με 
άλλα λόγια η σημερινή κατάσταση είπε, μας επιτρέπει χωρίς ίχνος υπερβολής να ισχυριστούμε 
ότι ο Δήμος μας είναι νοικοκυρεμένος και μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία ακόμα αντέχει. 
Η αποπληρωμή δε των δανείων γίνεται κανονικά.

Ο Δήμαρχος 
ανέφερε επίσης, 
ότι η προσπάθεια 
θα συνεχιστεί με 
αμείωτο ρυθμό και 
κάλεσε αιρετούς 
και εργαζόμενους 

να συμβάλουν στον περιορισμό των δαπανών, αλλά σημείωσε ότι θα εισπραχθούν τα έσοδα 
που οφείλουν κάποιοι συμπολίτες μας στο Δήμο. Είναι ώρα να πληρώσουν όχι αυτοί που δεν 

έχουν, αλλά αυτοί που είναι ασυνεπείς και δεν θέλουν, τόνισε. 
Τον απολογισμό καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση, ενώ 

ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πάρος ΑΞΙΑ Βαζαίος Πετρόπου-
λος υπερψήφισε μόνο το σκέλος που αφορά στην ΔΕΥΑΠ.

ΕΣΟΔΑ 2009 2010 2011 2012
1 Έσοδα από επιχορηγήσεις 

ΚΑΠ Δήμων
2.845.000.000 2.012.000.000 2.133.135.338 1.415.007.304

2 Έσοδα από επιχορηγήσεις 
ΣΑΤΑ

847.500.000 597.000.000 540.299.900 380.000.000

ΕΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
1997 77.000 7.267 30.696 2016
1999 17.200 1582 8.862 2018
2001 715.779 64.766 442.378 2020

Χατζημιχάλης προς δημάρχους
για τη μεταφορά μαθητών

Προετοιμαστείτε έγκαιρα
Έγκαιρη προετοιμασία της μεταφοράς των μαθητών για τη 

νέα σχολική χρονιά ζητά ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου (ΑΔΑ),  από τους Δημάρχους του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς όλους τους Δημάρ-
χους του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Φώτης Χατζημιχά-
λης, ζητά την ενεργοποίησή τους, ώστε να γίνουν άμεσα όλες 
οι απαιτούμενες ενέργειες για τον προγραμματισμό της μετα-
φοράς των μαθητών κατά το νέο σχολικό έτος 2012- 2013. 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, είναι ο συντονισμός των 
ενεργειών, ώστε να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία και να 
αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων, που παρατηρήθη-
καν στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

 «Τουρισμός για όλους»
Από την Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμά-

των καλούνται όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να υποβάλουν 
αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Τουρισμός 
για όλους».

Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες απαραίτητα πρέπει να 
έχουν υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Μελετών & Επενδύ-
σεων του Ε.Ο.Τ. (Τσόχα 7, 11521, Αθήνα), αίτηση / δήλωση 
συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά (και όχι με φαξ), από 
τις 10-07-2012 μέχρι τις 23-07-2012. Η εμπρόθεσμη υποβο-
λή της αίτησης συμμετοχής θα αποδεικνύεται με τη σφραγίδα 
ταχυδρομείου. Πληροφορίες Τηλ: 22810-84470.

«Χορευτικά
φτερουγίσματα»

«Χορευτικά φτερουγίσμα-
τα» είναι ο τίτλος της Χορευ-
τικής συνάντησης Παριανών 
Ομάδων, που διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Προ-
δρόμου «Σκόπας ο Πάριος», 
στην πλατεία του χωριού. Η 
εκδήλωση θα γίνει την Πέ-
μπτη 26 ιουλίου στις 10 το 
βράδυ.

Συμμετέχουν: Το Μουσι-
κοχορευτικό Συγκρότημα 
Δήμου Πάρου, το Μουσικο-
χορευτικό Συγκρότημα «Νά-
ουσα Πάρου», ο Σύλλογος 
Γυναικών Μάρπησσας, ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Αγκαι-
ριάς – Αλυκής και ο Χορευτι-
κός όμιλος Νάουσας Πάρου. 

Παραδοσιακό 
γλέντι στο
Πίσω Λιβάδι

Ο Νίκος Χατζόπουλος και η 
παρέα του θα είναι στο Πίσω 
Λιβάδι το σάββατο 21 ιου-
λίου στις 21.30 για ένα πα-
ραδοσιακό γλέντι.

Την εκδήλωση διοργα-
νώνουν η Τοπική Κοινότητα 
Μάρπησσας, με χορηγούς 
την ΚΔΕΠΑΠ, ΤΟ Σύλλογο 
Επ/τιών Άγ. Γεώργιος Θα-
λασσίτης και την Blue Star 
Feries.

Προβολή του
ντοκιμαντέρ του
Γιάννη Τρισσιμπίδα
«ΒΙΕΤ
ΚΩΣΤΑΣ»

Την Πέμπτη 26 ιουλίου 
στις 10 το βράδυ, θα προβλη-
θεί στο Πάρκο Πάρου στην 
Νάουσα, το ντοκιμαντέρ του 
Γιάννη Τριτσιμπίδα, «ΒΙΕΤ 
ΚΩΣΤΑΣ, Υπηκοότης: Ακαθό-
ριστος».

Πρόκειται για τη ζωή ενός 
Σαλονικιού, που από αιχ-
μάλωτος των γερμανών το 
1943 βρέθηκε λεγεωνάριος 
της Γαλλικής Λεγεώνας των 
Ξένων στην Αλγερία και μετά 
στην Ινδονησία. Αυτομόλησε 
στο Βιεντμίνχ, πολέμησε στο 
Λαϊκό στρατό και έζησε στο 
Βιετνάμ για είκοσι χρόνια – 
μεταξύ άλλων, υπήρξε και 
υπεύθυνος του στρατοπέδου 
αιχμαλώτων – έως την επι-
στροφή του στην Ελλάδα. 

Ο Κώστας Σαρντίδης συνε-
χίζει να βοηθά  ως σήμερα το 
Βιετνάμ, ιδίως τα παιδιά – θύ-
ματα των βομβαρδισμών με 
διοξίνη, κι εκείνο ανταποδίδει 
με διακρίσεις τον απλό αυτό 
Έλληνα.

Το ίδιο ντοκιμαντέρ θα 
προβληθεί στις 29 ιουλίου 
στις 9.30 το βράδυ στο Κέ-
ντρο Τέχνης Αποθήκη στο 
Κάστρο Παροικίας.

Μεσογειακή μουσική
με τον Haig Yazdjian

την Κυριακή 22 ιουλίου στις 21:30 στο Θέατρο Αρ-
χίλοχου στο Πάρκο Πάρου ο Haig Yazdjian, ένας από τους 
σημαντικότερους δημιουργούς που έδωσαν το στίγμα τους 
στην ελληνική world-jazz σκηνή, θα ερμηνεύσει με τη συνο-
δεία εξαιρετικών μουσικών μερικές από τις πιο γνωστές του 
συνθέσεις, αναμιγνύοντας ετερόκλητα στοιχεία των παραδο-
σιακών μουσικών της ανατολικής Μεσογείου. Ο ίδιος θα τρα-
γουδήσει και θα διευθύνει  τους μουσικούς  παίζοντας ούτι.

Ο Haig Yazdjian, έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς 
Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, καθώς και με σολίστες δι-
εθνούς κύρους. Μεταξύ αυτών ο Νίκος Ξυδάκης, η Σαβίνα 
Γιαννάτου, η Μαρία Φαραντούρη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Έλλη 
Πασπαλά,  Ελένη Βιτάλη. 

Μαζί του θα παίξουν οι μουσικοί: Νίκος Σιδηροκαστρίτης 
στα τύμπανα, Γιάννης Κυριμκυρίδης στα πλήκτρα, Πέτρος 
Βαρθακούρης στο μπάσο και Γιάννης Αναστασάκης στην κι-
θάρα. Η είσοδος είναι 12 Ευρώ.

Ταξίδι στο Αγαθονήσι
Πραγματοποιήθηκε το τριή-

μερο 13 ως 15 Ιουλίου, το ταξίδι 
τριών μελών της Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης – Παραρτήματος 
Κυκλάδων στο Αγαθονήσι, με το 
RESCUE 2, για να παραδώσουν 
στο Δήμαρχο του ακριτικού νη-
σιού, τα βιβλία που είχαν συγκεντρωθεί για τη δημοτική και τη 
σχολική βιβλιοθήκη. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε χάρη στην 
προσφορά καυσίμων από το Δήμο Αντιπάρου.

ΔΑΝΕΙΑ
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Ανεξέλεγκτες οι ορδές παράνομων εισβολέων
Εμπ/κος Σύλλογος και Επιμελητήριο Κυκλάδων συντονίζουν τις δυνάμεις τους 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
συνέχεια από σελ.1 
Κύριε Δήμαρχε, σε μια εποχή που οι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι υπηρεσί-
ες έχουν επιδοθεί σε ένα ανελέητο 
εισπρακτικό κυνηγητό, ευελπιστούμε 
ότι τόσο εσείς όσο και η Αστυνομική 
Διεύθυνση στην οποία έχουμε επίσης 
απευθυνθεί, θα δώσετε κατεύθυνση 
στην αναλογική ενασχόληση των υπη-
ρεσιών σας, με αυτή την επικίνδυνη 
πληγή που απειλεί τις νόμιμες επιχει-
ρήσεις.

Γνωρίζοντας ότι αντικειμενικές δυ-
σκολίες και ελλείψεις, υπάρχουν στο 
σύνολο της χώρας, αλλά και ότι σε άλ-
λες περιοχές, η συνεργασία των αρ-
μόδιων αρχών έφερε θεαματικά απο-
τελέσματα στο συγκεκριμένο θέμα, 
αναμένουμε να γίνει το ίδιο και στην 
περιοχή μας. 

Η επιστολή του Επιμελητηρίου πα-
ραδόθηκε από τον κ. Βλαχογιάννη 
στη Δημοτική Αστυνομία και όπως 
είπε στη ΦτΠ, υπήρξε συνεννόηση με 
τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Νάουσας Γ. Παπαδάκη να γίνουν 
βραδινές εξορμήσεις στην πλατεία της 
Νάουσας, όπου δρουν οι περισσότε-
ροι πλανόδιοι πωλητές. 

Για το θέμα αυτό η ΦτΠ μίλησε και 
με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων Γ. Ρούσσο. Όπως μας είπε, 
η επιστολή που έχει σταλεί στον Δή-
μαρχο Χ. Βλαχογιάννη, αφορά στις 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει 
ο Δήμος πλέον με τη Δημοτική Αστυ-
νομία, αλλά τόνισε, ταυτόχρονα έχει 
γίνει παρέμβαση στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Κυκλάδων, για το κομμάτι 

που της αναλογεί.  
Σύμφωνα με τον κ. Ρούσσο, το 

Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον 
Εμπ/κό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου 
προσπαθεί να βρει τρόπο αντιμετώπι-
σης του φαινομένου, γιατί το νομικό 
πλαίσιο υπάρχει για το παραεμπόριο. 
Με βάση όμως τις ανάγκες και τις 
στελεχώσεις που έχουν οι συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες, αν αυτό το πράγμα, 
ο μη έλεγχος δηλαδή, περάσει ακό-
μη λίγο και το αντιληφθεί το σύνολο 
των υποψηφίων παραεμπόρων προς 
επίσκεψη στα νησιά θα γίνει ο κακός 
χαμός. ΓΙ’ αυτό λέμε, τονίζει, ότι στο 
πλαίσιο των αναγκών που έχει η κάθε 
υπηρεσία, είτε είναι ο Δήμος, είτε η 
αστυνομία, πρέπει να γίνει και μία 
προσπάθεια αναλογικά για να σταμα-
τήσει αυτό το κακό. 

Για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό 
το ζήτημα, εν μέσω καλοκαιριού, ο κ. 
Ρούσσος δηλώνει: «Εμείς, σε επίπε-
δο υπουργείου Ανάπτυξης το έχουμε 
θέσει το θέμα, γιατί δεν αφορά μόνο 
την Πάρο και την Αντίπαρο το παρα-
εμπόριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν 
μπορεί να έχει άλλη αρμοδιότητα πέ-
ραν της τήρησης της νομοθεσίας. Το 
θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει ένας 
συντονισμός. Τώρα, στο μέσον του 
καλοκαιριού με τις συγκεκριμένες 
διαδικασίες να ψάχνουμε να βρούμε 
κάτι ουσιαστικότερο, εκτός από το να 
συντονίσουμε τον κόσμο όλο σε συ-
νεργασία με τον Εμπ/κό Σύλλογο που 
έχει και τον πρώτο λόγο στην περιοχή, 
δεν βλέπω να υπάρχει κάτι παραπά-
νω. Και το θέμα είναι ότι πέφτει σε μια 

στιγμή, που από πλευράς αστυνομίας 
έχουμε τρομερά παράπονα από τους 
επαγγελματίες για υπερβολικές βε-
βαιώσεις προστίμων και παραβάσεων 
στο μέσον της τουριστικής περιόδου, 
που αυτό δημιουργεί και μία αίσθη-
ση αδικίας και στα μέλη τα δικά μας. 
Δηλαδή σου λένε, βρίσκουν χρόνο για 
τις κλήσεις και δεν βρίσκουν χρόνο 
να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις;  Το 
θέμα όμως τώρα είναι η κοινή ισορ-
ροπία για να έχουμε αποτέλεσμα. 
Εμείς είμαστε μια ανοιχτή γραμμή, 
γιατί αν δεν γίνει κάτι άμεσα θα έρ-
θουν ορδές από πλανόδιους, καθ’ ότι 
το έχουμε ζήσει το χειμώνα σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. Τώρα μετατο-
πίζονται στα νησιά , γιατί έχει κίνηση 
το Καλοκαίρι και ποντάρουν στην 
ανυπαρξία των εποπτικών αρχών και 
αυτό το πράγμα, οι πληροφορίες μας 
είναι, ότι θα κορυφωθεί. Αυτό δηλαδή 
είναι η αρχή». 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Εμπορικό & Πολιτιστικό Φεστιβάλ τον Αύγουστο

Μόνο Παριανοί
επαγγελματίες

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το εμπο-
ρικό Φεστιβάλ του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, για 
τον Δεκαπενταύγουστο στην Παροικία και των εννιάμερων 
της Παναγίας στην Νάουσα, είναι γεγονός. 

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Συλλόγου,  στο εξής θα 
τιμούνται οι δύο αυτές θρησκευτικές εορτές, με τη διοργά-
νωση Εμπορικού και Πολιτιστικού Φεστιβάλ με Παριανούς 
επαγγελματίες, τοπικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς. 
Τα φεστιβάλ αυτά, θα διοργανωθούν από τον Εμποροε-
παγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Πάρου.

Το 1ο  ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ FESTIVAL ΠΑΡΟΥ,  θα 
πραγματοποιηθεί  για πέντε ημέρες  11-15 αυγούστου 
στην  Παροικία, στην παραλία, κάτω από το Κάστρο-Λό-
φος Αγ.Κων/νου και για πέντε ημέρες 19-23 αυγούστου 
στην  Νάουσα – Νέα Μαρίνα, όπου οι εκθέτες θα πα-
ρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ομοιόμορφες καλαίσθη-
τες παγόδες.

Τα προϊόντα που θα εκθέσουν τα περίπτερα θα είναι Παι-
χνίδια, Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Κεραμικά, Βιβλία, 
Μπαλόνια, Καλλωπιστικά φυτά, Είδη Οικιακής Χρήσεως, 
περιορισμένα είδη Pet  Shop.

Στο δελτίο Τύπου τονίζεται, ότι «το Εμπορικό και Πολι-
τιστικό Φεστιβάλ με Παριανούς επαγγελματίες στοχεύει 
στην τόνωση της τοπικής αγοράς, σε μια περίοδο που τα  
πάντα είναι υπό κατάρρευση».

Στο περίπτερο του Συλλόγου, θα διανέμεται  έντυπο - 
πληροφοριακό υλικό στους επισκέπτες του Festival με τα 
παραδοσιακά – τοπικά προϊόντα της Πάρου-Αντιπάρου, γι’ 
αυτό και ο Σύλλογος ενημερώνει τους  επιχειρηματίες και 
τους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έντυπο 
ως αποκλειστικοί χορηγοί ή να προβάλουν  τα προϊόντα 
τους, να επικοινωνήσουν έως τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, με 
το γραφείο του συλλόγου- 22840 - 22262.
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Απόστολος Πολυζωίδης

Με το ίδιο φεγγάρι
σε Αλεξάνδρεια
και Πάρο 

Στις σελίδες του βιβλίου: «Το φεγγάρι έσβησε στην Αλε-
ξάνδρεια», του Απόστολου Πολυζωίδη, ξεδιπλώνεται η 
ιστορία της αρχαίας ελληνικής Αλεξάνδρειας, καθώς και 
της σύγχρονης του 20ού αιώνα.

Είναι γνωστό, πως η Αλεξάνδρεια του 3ου αιώνα π.Χ. 
συνετέλεσε στην ανάπτυξη της επιστήμης και της διανόη-
σης του δυτικού πολιτισμού. Διαβάζοντας το βιβλίο, ο ανα-
γνώστης θα γνωρίσει τον Ευκλείδη, τον Ήρωνα και άλλους 
επιστήμονες, εφευρέτες, ποιητές, συγγραφείς και φιλοσό-
φους. Θα παρακολουθήσει τη σύλληψη και την ανέγερση 
του Φάρου – του έβδομου θαύματος του κόσμου – και την 
ίδρυση του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης που λειτούργη-
σαν σαν πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη.

Θα γνωρίσει την Αλεξάνδρεια, που η άνθησή της άρχισε 
στα μέσα του 19ου αιώνα και εξελίχθηκε στον 20ό αιώνα, 
με την εισροή Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων, σε μια ακ-
μάζουσα κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη. 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην έξαρση του αιγυπτιακού 
εθνικισμού, στην ανατροπή του πολιτειακού καθεστώτος 
και στο βίαιο αποκλεισμό της διώρυγας του Σουέζ, με απο-
τέλεσμα την παρακμή της Αλεξάνδρειας.

Όταν ο νεαρός Πολυζωίδης περπατούσε στην παραλία, 
στο κέντρο και στα σοκάκια της Αλεξάνδρειας, του ήταν 
ανεξήγητο που δεν είχε απομείνει τίποτε από την αρχαία 
ελληνική πόλη με το Φάρο, το Μαυσωλείο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τη Βιβλιοθήκη, το Μουσείο και τα παλάτια 
των Πτολεμαίων που έζησαν από τον 4ο έως και τον 1ο 
αιώνα π.Χ. Τη δεκαετία του 1950 είχε την ατυχία να είναι 
μάρτυς της παρακμής της ελληνικής παροικίας στην Αλε-
ξάνδρεια. 

Τον Απόστολο Πολυζωίδη, συναντήσαμε στο σπίτι του 
στην Πάρο, το οποίο… μυρίζει Αλεξάνδρεια και ήπιαμε πα-
ρέα ένα καφέ «αράπικο». Η συζήτηση μαζί του για την πόλη 
αυτή που γεννήθηκε, απέραντη θάλασσα… Θαυμασμός για 
την ακμή της, πόνος για την παρακμή της αγαπημένης Αλε-
ξάνδρειας.

 Κύριε Πολυζωίδη ποιο ήταν το συναίσθημα που σας 
οδήγησε στη συγγραφή αυτού του  βιβλίου;

Το συναίσθημα αυτό το ένοιωσα από την ηλικία των 17 
ετών. Συνέβησαν τόσα πολλά. Ο πατέρας μου από την Πέ-
μπτη τάξη του Δημοτικού με πήρε από το σχολείο που πή-
γαινα και με έγραψε σε ένα ακριβό σχολείο, το οποίο είχαν 
χτίσει οι Άγγλοι για τα παιδιά των Βρετανών. Στο σχολείο 
αυτό ήμασταν μόνο τέσσερις έλληνες και όλοι οι υπόλοιποι 
ήσαν πρίγκιπες από τα Βαλκανικά κράτη (ένα μικρό διάστη-
μα και ο Κωνσταντίνος Γκλύξμπουργκ). Ήταν ένα σχολείο 
πολύ περίεργο, αλλά ήταν τέλειο. Εκεί πέρα το μυαλό μου 
αναπτύχθηκε και άρχισα να ψάχνομαι και ν’ αναρωτιέμαι: 
Που είναι η Βιβλιοθήκη, δεν υπάρχει, που είναι ο φάρος, 
δεν υπάρχει, το μουσείο επίσης, που είναι ο ναός που έχτι-
σε ο Πτολεμαίος που ήταν μία κοινή θρησκεία των θεών 
των αρχαίων ελλήνων μαζί με τους θεούς των Αιγυπτίων. 
Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν, ενώ η Ρώμη έχει το Κολοσ-
σαίο, η Αίγυπτος έχει τις πυραμίδες και στην Αλεξάνδρεια 
δεν υπάρχει τίποτα πια.  Αυτό άρχισε να μ’ ενοχλεί. Όταν 

πήγα πια στο πανεπιστήμιο, έκανα βόλτες, πήγαινα από δω 
από κει, Ελ Αλαμέιν, πήγαμε εκεί που ήταν ο ναός του Αμόν 
Ρα κ.λπ. 

Άρα λοιπόν, δεν βρήκατε τίποτα, δεν σώζεται τίποτα 
στην Αλεξάνδρεια και εσείς θελήσατε να μιλήσετε γι’ 
όλα αυτά;

Ναι. Περνούν τα χρόνια, και κατά τη διάρκειά τους υπήρ-
χαν γεγονότα ή καταστάσεις που με «σημάδεψαν». Για 
παράδειγμα, στο σχολείο μας ήταν πρόεδρος ο βασιλιάς 
της Ιορδανίας Χουσείν. Συνδέθηκα πολύ με τη ζωή αυτού 
του ανθρώπου που γλύτωσε από τρεις δολοφονίες και 
συγκινήθηκα τόσο πολύ, που όταν πέθανε, χωρίς υπερ-
βολή, έκλαψα περισσότερο από ότι για ένα συγγενικό μου 
πρόσωπο που είχα χάσει (το θείο μου). Αυτός ο άνθρω-
πος έκανε ένα αγώνα υπέρ του λαού του και δεν ήθελε να 
μπλέξει στα πολιτικά της Μέσης Ανατολής. Τότε ξεκίνησα 
να γράψω γι’ ένα βιβλίο με τίτλο: Five faces of Alexander 
(τα πέντε πρόσωπα του Αλέξανδρου). Και το ξεκίνησα με 
τον Μέγα Αλέξανδρο, θα συνέχιζα με τον Χουσείν της Ιορ-
δανίας και θα έκλεινα με την μάνα μου, που ήταν η τελευ-
ταία ελληνίδα που πέθανε στην Αλεξάνδρεια. 

Το 1991 με καλεί το Υπουργείο Στρατιωτικού να χει-
ρουργήσω, γιατί ήταν ο πρώτος πόλεμος του Ιράκ. Πήγα 
λοιπόν στο Κάιρο και βλέπω μια Αίγυπτο κατεστραμμένη. 
Με κατεβάζουν στην Αλεξάνδρεια, εκείνο το βράδυ περ-
πάτησα στην παραλία, αυτή την κοσμοπολίτική πόλη που 
είχε Εβραίους, Λιβανέζους, Γάλλους, Άγγλους και δεν είδα 
τίποτα. Ούτε άστρα, ούτε φεγγάρι, τίποτα. Τόσο πληγώθη-
κα. Έτσι, πήρα άλλο τετράδιο και άρχισα να γράφω αυτό το 
βιβλίο, εδώ στην Πάρο. Άρχισα λοιπόν να το γράφω στα 
αγγλικά, γιατί χειρίζομαι καλύτερα τη γλώσσα, με σκοπό, 
πρώτα απ’ όλα, την πληροφορία. Για το πώς καταστράφηκε 
η ελληνική κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια.  

Ελληνική τελικά;
Ασφαλώς. Εκατόν ογδόντα χιλιάδες έλληνες σε μισό 

εκατομμύριο ανθρώπων. Πριν από την έκδοσή του, το είχα 
δώσει να το διαβάσει ο συγγραφέας Ηλίας Παπαδημητρα-
κόπουλος, ο οποίος μου είπε: «Θέλει διορθώσεις, αλλά 
είναι πολύ καλό, έμαθα πράγματα που δεν γνώριζα». Το 
βιβλίο το διόρθωσε ο Γ. Οικονομίδης, λογοτέχνης και συμ-
μαθητής μου στο δημοτικό. Ο Ηλίας Παπαδημητρακόπου-
λος με πρότεινε στον Κέδρο, εκδίδεται το βιβλίο και πήγε 
πολύ καλά. Γίνεται η πρώτη παρουσίαση (ήταν και ο Ηλίας), 
στις 15 Φεβρουαρίου φέτος και ήρθαν 550 άτομα.  Συγκι-
νήθηκα πάρα πολύ όταν με πλησίασε ένας ψηλός κύριος 
και μου είπε: «είμαι φίλος του πατέρα σου».  Συγκινήθηκα 
όμως ακόμη περισσότερο, όταν διαπίστωσα πως από τους 
550 ανθρώπους, οι 40 ήσαν γιατροί που είχαν σπουδάσει 
κοντά μου (έκαναν ειδικότητα), με τις οικογένειές τους, λί-
γοι φίλοι και όλοι οι υπόλοιποι ήσαν Αιγυπτιώτες. Εκείνο 
το βράδυ πουλήθηκαν 115 βιβλία και έως σήμερα έχουν 
πουληθεί 1450 βιβλία. Έχουν πουληθεί πολλά βιβλία στην 
Πάρο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί το προσφέρουν 
ως δώρο σε φίλους ή συγγενείς. 

Γράψατε λοιπόν το βιβλίο για να δώσετε πληροφορί-
ες πως κατέρρευσε ο πολιτισμός της Αλεξάνδρειας και 
πως καταστράφηκαν τα μνημεία. Σας πόνεσε με λίγα 
λόγια η παρακμή αυτής της πόλης;

Ακριβώς. Γιατί η αρχαία Αλεξάνδρεια έβαλε τις βάσεις 
της επιστήμης όταν κατέρρευσε η Αθήνα και δεν υπήρχε 
ούτε η ακαδημία του Πλάτωνος. Τότε αναβίωσε μία άλλη 
ελληνική πόλη, η Αλεξάνδρεια. Είχε πάει εκεί ο Ευκλείδης 
και έγραψε 13 βιβλία της γεωμετρίας, τα πιο σημαντικά 
στον κόσμο. Η γεωμετρία χρειάζεται για να χτίσεις σπίτι και 
πύραυλο. Στην Αλεξάνδρεια πήγαν και άλλοι πολλοί σημα-
ντικοί έλληνες. Και αυτό, γιατί υπήρχε η Βιβλιοθήκη, αλλά 
και γιατί οι Πτολεμαίοι τους πλήρωνα τα έξοδα, εάν πραγ-
ματικά διάβαζες και έγραφες, όπως ο Αρχιμίδης, ο οποίος 
βρήκε τον τρόπο να ρίχνει το νερό στα χωράφια για να μην 
πλημμυρίζει ο Νείλος και γίνονται καταστροφές στην πόλη. 
Αλεξανδρινός, ο Αρίσταρχος, ήταν ο πρώτος που είχε πει 
ότι είναι λάθος πως ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Η γη 
γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αργότερα τεκμηριώθηκε επι-
στημονικά, γιατί τότε δεν υπήρχε αστρονομία. Δυστυχώς 
όμως, κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι, αργότερα οι χριστιανοί 
γιατί δεν τους άρεσαν όλα αυτά, τα έβρισκαν ειδωλολατρι-
κά και έκαψαν το ναό του Πτολεμαίου…

Πότε ήρθατε στην Πάρο;
Το 2004 ήρθα στο νησί και είδα πολύ συμπαθητικούς 

ανθρώπους. Και άρχισε ένα πολύ ενδιαφέρον κλίμα που 
άρεσε και στη γυναίκα μου. Εκείνο που μ’ ενοχλούσε τότε, 
ήταν που δεν υπήρχε κουλτούρα. Έτσι ταξίδευα στην Ευ-

ρώπη να παρακολουθήσω μια όπερα ή οτιδήποτε άλλο ή 
διάβαζα πάρα πολύ. Ευτυχώς, τώρα βλέπω να κινείτε κάτι 
στον πολιτισμό με την Άννα Κάγκανη. 

Επίσης τώρα έχω πάρα πολλού φίλους και αισθάνομαι 
πολύ ωραία. Κάνουμε παρέα, τρώμε, πίνουμε κρασί, μόνο 
Παριανό και έχουμε ένα κύκλο πολύ σημαντικό και Παρια-
νών και ξένων. Έτσι, έχω αρχίζει να προσαρμόζομαι, αλλά 
μου λείπουν ακόμη πράγματα και άλλα πάλι με ενοχλούν. 
Για παράδειγμα, το μουσείο μας είναι χάλια. Ένα μουσείο 
που έχει τέσσερα αριστουργήματα: τη Γοργό, τη  Νίκη, τον 
πίνακα του Αρχίλοχου και την κόρη της Πάρου. Θεωρείται 
από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου  με τα κομμάτια  
που έχει και δυστυχώς είναι με σπασμένα τζάμια, έχει πέ-
σει όλος ο ασβέστης από την υγρασία… Χάλια μαύρα είναι 
και οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Σας πονάει αυτό, άρα αγαπάτε και την Πάρο;
Η γυναίκα μου έχει περισσότερη αγάπη για την Ελλάδα 

και την Πάρο απ’ ότι εγώ. Εμένα μ’ ενοχλεί που στην Πάρο 
δεν έχουμε αίμα στο Κ.Υ., ενώ δίνουν αίμα οι Παριανοί. 
Φυσικά αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε αιματολόγο, του 
οποίου ο μισθός είναι 2.000 ευρώ. Δεν έχουμε παιδίατρο. 
Ήσαν καταπληκτικοί οι δύο προηγούμενοι παιδίατροι Αρ-
κουλής και Φραγκούλη, ο Ξάνθης, η Φράγκου, που έφυ-
γαν, ο Τζανίδης επίσης είναι πολύ καλός γιατρός.  Δεν έχει 
όμως γυναικολόγο, μετά τον Αρκά, καλός γιατρός επίσης. 
Μ’ ενοχλεί λοιπόν που το Κ.Υ. δεν έχει αίμα γι’ αυτό και δεν 
έχει γεννήσει καμία γυναίκα στην Πάρο.  

Ένας λόγος που δεν έχουμε γιατρούς, είναι γιατί δεν 
βγαίνουν οικονομικά. Δεύτερον γιατί έχουμε Κέντρο Υγεί-
ας και όχι νοσοκομείο, άρα οι γιατροί δεν μπορούν να κά-
νουν καριέρα. Οι πολίτες αν ενδιαφερόντουσαν μπορού-
σαν να κάνουν ένα σύνδεσμο, να συγκεντρώνουν χρήματα 
και να πληρώνουν ένα αιματολόγο ή άλλο γιατρό. Δυστυ-
χώς, όμως, ενδιαφερόμαστε για τον άνθρωπο που ξέρου-
με, αλλά όχι για τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Αν με 
ρωτούσες τώρα, με τις γνώσεις που έχεις αν θα ερχόσουν 
στην Πάρο, θα σου έλεγα όχι, γιατί δεν αντέχω αυτή την 
κατάσταση.  Στην Αγγλία, το σύστημα υγείας είναι τέλειο. 
Όλα δωρεάν, ακόμη και οι μεταμοσχεύσεις.

Περάσατε από το Κέντρο Υγείας;
Ναι, ήμουν στο Κέντρο Υγείας τρεισήμισι  χρόνια. Ο Λού-

ης Κοντός με τοποθέτησε και όχι ο τότε υπουργός Υγείας  
όπως μου έλεγαν πολλοί. Κατά τη θητεία μου συνεργάστη-
κα πολύ καλά με την κ. Πώλου που ήταν 27 χρόνια νοση-
λεύτρια και ήξερε τα πάντα, ήξερε που είναι οι κατσαρίδες… 

Πάντως εγώ ως Πρόεδρος δεν πέτυχα, γιατί είχα με-
τατρέψει το γραφείο μου σε ιατρείο. Εξέταζα ασθενείς. Το 
μόνο που έκανα ήταν να καθαρίσω τις τουαλέτες που ήταν 
πολύ βρώμικες και να μετατρέψουμε ένα γκαράζ μαζί  με 
την κ. Πώλου (έβαλε τα μισά χρήματα εκείνη και εγώ τα 
άλλα μισά),  σε γραφείο των οδηγών ασθενοφόρων. Μόνο 
αυτά τα δύο έκανα.

Είχατε μία περιπέτεια υγείας;
Ναι και δεν ερχόταν το ΕΚΑΒ και οι γιατροί δεν ήθελαν 

να διακομισθώ με το υγειονομικό αεροσκάφος, γιατί το σα-
μποτάρανε. 

ΒιογραφιΚο
Ο Απόστολος Πολυζωίδης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 

από Έλληνες γονείς. Αποφοίτησε από το αγγλικό σχολείο 
Victoria College, σπούδασε ιατρική και μετεκπαιδεύτηκε 
στην Αγγλία. Διπλωματούχος του Βασιλικού Κολλεγίου 
Χειρουργών και Ορθοπαιδικών του Λονδίνου, εργάστηκε 
στην Αγγλία συνολικά τριάντα πέντε χρόνια, εκ των οποίων 
τα είκοσι τρία ως διευθυντής Ορθοπαιδικής σε πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο.

Αντικατάσταση Συρμαλένιου
Ορκίστηκε από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη ο 

Νεκτάριος Σαντορινιός (Πολίτες Κόντρα στον Καιρό) Περι-
φερειακός Σύμβουλος σε αντικατάσταση του βουλευτή του 
ΣΤΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου. 

Ο κ. Μαχαιρίδης  ευχαρίστησε Νίκο Συρμαλένιο για τη συ-
νεργασία του στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και συνεχάρη τον Νεκτάριο Σαντορινιό ευχόμενος εποικο-
δομητική συνεργασία μιας και ο κ. Σαντορινιός έχει τεράστια 
πείρα  στον χώρο της Διοίκησης και του Προγραμματισμού.

Ιστοσελίδα Διεύθυνσης Ελέγχου
Από το Λιμεναρχείο Πάρου ανακοινώθηκε η δημιουργία Ιστοσελίδας Διεύθυνσης Ελέγ-

χου Αλιείας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:
1. Επί του αντικειμένου του θέματος, πληροφορούμε τους συμπολίτες μας ότι η αρμό-

δια Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής δημιούργησε ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hcg.gr/
alieia, με κυριότερες ενότητες τις ακόλουθες: Νομοθεσία (εθνική –ενωσιακή –εγκύκλι-
οι). Παρουσίαση των κυριότερων αλιευμάτων που ζουν στην ελληνική θάλασσα και νο-
μοθεσία σχετικά με αυτά. Απαγορεύσεις (ανά αλιευτικό εργαλείο, περίοδο, περιοχή κ.λπ.). 
Στατιστικά (παραβάσεις –επιθεωρήσεις –θαλάσσια θηλαστικά).



Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό!
Η εταιρεία ΟΙΚΟΠΑΡΟΣ συμβάλλει στην προστασία το περιβάλ-
λοντος με την αντιπροσώπευση και εμπορία  του 100% βιολο-
γικού συστήματος καθαρισμού λυμάτων και άρδευσης κήπων 
PURA ACQUA HYDROSOLUTION
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του συστήμα-
τος άρδευσης το κάνουν  απολύτως οικολογικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον  και κυρίως οικονομικό αφού
• Δεν απαιτείται χρήση χημικών
• Έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας
• Μηδενικό κόστος συντήρησης
• Λειτουργεί χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
• Και φυσικά το προϊόν της αερόβιας βιοδιάσπασης είναι άο-
σμο, διαυγές νερό κατάλληλο για πότισμα κήπου. 
Σχεδιάστε τώρα  τον  ιδανικό κήπο χωρίς να σκέφτεστε πλέον 
το κόστος της άρδευσης  του!
ΟΙΚΟΠΑΡΟΣ-Γιώργος Στεφανόπουλος
Παροικία 22840-23353

¶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÷!

Ανάσα στην αγορά 
με τις εκπτώσεις

Από την περασμένη Δευτέρα έχουν 
ξεκινήσει οι εκπτώσεις σε όλα τα κατα-
στήματα της Πάρου και της Αντιπάρου 
και οι τιμές έχουν «πέσει» σε επίπεδα 
για όλα τα πορτοφόλια. Καταστήματα με 
είδη ρουχισμού, υπόδησης, είδη σπιτιού 
και οτιδήποτε άλλο είδος αξιοποιήσιμο 
σε κάθε οικογένεια, έχει πλέον την έκ-
πτωσή του και οι πελάτες μπορούν να 
διερευνήσουν, να επιλέξουν και να αγο-
ράσουν, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 
τους σε πολύ χαμηλότερες τιμές. 

Οι επιχειρηματίες των  νησιών μας, 
προτείνουν  προσφορές – εκπτώσεις 
από 20% έως και 60%, για να συνεχί-
σουμε να διασκεδάζουμε και να μην 
αλλάξουμε τη ζωή μας παρά την κρίση.

Ο κάθε καταστηματάρχης, αφουγκρα-
ζόμενος  τις ιδιαίτερες ανάγκες του 
σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή, έχει 
μειώσει τις τιμές των προϊόντων του, 
κάνοντάς τα προσιτά σε όλες τις… τσέ-
πες. 

Οπως αναφέρουν οι έμποροι, οι εκ-
πτώσεις στα παπούτσια θα είναι της 
τάξης έως και του 50%. Στα ρούχα 
30%-60%, στα λευκά είδη έως 60%, στα 
ηλεκτρικά είδη μέχρι και 50%, ενώ στα 
εποχικά προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν 
μέχρι και 60%, όπως και στα καλλυντι-
κά, όπου ανάλογα με το προϊόν θα κυ-
μαίνεται και η έκπτωσή του.  

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, που θα 
διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, 
θα δώσουν ανάσα σε χιλιάδες μικρο-
μεσαίους εμπόρους που περιμένουν να 
δουν ρευστό στα ταμεία τους, αλλά και 
στους καταναλωτές που θα μπορέσουν 
να αγοράσουν, έστω και τα απαραίτητα, 
σε τιμές πιο προσιτές. 

Blue lounge…all day long
Όμορφο και φιλόξενο το blue lounge μας  περιμένει από το 
πρωί έως αργά το βράδυ .Δροσερές βουτιές   και μετά πάνω στο 
κύμα κυριολεκτικά, απολαύστε πεντανόστιμα σνακ, δροσερούς 
χυμούς , καφεδάκια αλλά και για τους πιο πεινασμένους  το 
μεσημεράκι μενού με ελληνικά πεντανόστιμα πιάτα που συνο-
δεύονται ιδανικά με κρασί και παγωμένες μπυρες.  Γλυκά και 
παγωτά γαργαλιστικά και για τους πιο «περιέργους» ουρανί-
σκους στις γεύσεις. Ο χώρος διατηρεί πάντα την μοναδικότητα 
του ως ιδανικός χώρος για τη διοργάνωση τέλειων  κοινωνι-
κών εκδηλώσεων .
Χωρίς παραχωρήσεις λοιπόν  στην ποιότητα που είναι πάντα σε 
εξαιρετική  σχέση με τις τιμές απολαύστε τη μοναδική θέα, την 
αίσθηση χαλάρωσης και αρμονίας.  
Παροικία-Πέρα μεριά (ακτή Καλακώνα) τηλ 6973881807

Παροικία Πάρου
τηλ/fax: 22840 23353

κιν: 6977 200338
e-mail: oikoparo@otenet.gr

Βιολογικό Σύστηµα Οικιακών Αποβλήτων

Το νερό που πετάµε,
δηµιουργεί...
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 ΠΩΛήσΕισ αΚιΝήτΩΝ          
& ΕΠαγγΕΛ. χΩρΩN        

α Ν τ α Λ Λ α Ζ Ε τ α ι 
Δυαρι στην περιοχή Η-
λιούπολη – Αθήνα, με 
αντίστοιχο σπίτι στην Πάρο. 
Τηλ. 6972826371 (κα. Πα-
παϊωάννου) 

ΒριΛήσσια αττιΚήσ, 
μεζονέτα 170 τμ, σε δι-
πλοκατοικία, πωλείται ή 
ανταλλάσσεται με οικόπε-
δο – οικία στην Πάρο. Τηλ.: 
6934509909 

ασΠρο χΩριο, πω-
λείται ακίνητο, 230 τμ, 
αποτελούμενο από οικία 
στον 1ο όροφο 95 τμ, και 6 
δωμάτια στο ισόγειο, που εί-
ναι υπερυψωμένο. Πλήρως 
εξοπλισμένα, air condition, 
πολυκουζινάκι. Περι-
φραγμένο με δέντρα. Τιμή 
προσιτή. Τηλ.: 2284042718, 
6934298244

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

αΛυΚή, πωλούνται 
γκαρσονιέρες 22-28 τμ, 
κατάστημα 48 τμ, δυάρι 48 
τμ, εξοπλισμένα, κοντά στην 

παραλία. Τιμή από 1350,00 
το τμ. Τηλ.: 6937436322 / 
6937436326 

αΛυΚή, 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 

Ναουσα, πωλείται πα-
λιό σπίτι 48 τμ, κοντά στο 
λιμάνι, τιμή 35.000 € και 
παλιά αποθήκη 31,8 τμ σε 
οικόπεδο 43,5 τμ, δίπλα 
στη θάλασσα. Τιμή 45.000 €. 
Τηλ.: 6944974682 (Κάρεν) 

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  

ΛΕυΚΕσ, πωλούνται πα-
ραδοσιακά σπίτια προς 
επισκευή, από 55.000€.  
Τηλ.: 6944974682 (Κάρεν)   

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

ΠροΔροΜοσ, πωλείται 
καινούρια οικία 80 τμ, με 
τζάκι, καλοριφέρ και υπό-
γειο 40 τμ. 150.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr 

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

 ΠΩΛήσΕισ οιΚοΠΕΔΩΝ    
 & αγροτΕΜαχιΩΝ                   

αργιαΚασ, πωλείται α-
γρόκτημα 2,8 στρέμματα, με 
ελαιόδεντρα, 70 μ από την 
παραλία. Τηλ.: 6977755426

αγΚαιρια, στον πα-
ραδοσιακό οικισμό, 
πωλείται οικόπεδο 800 τμ, 
με άδειες οικοδομής για 4 
μεζονέτες, αμφιθεατρικό, 
απεριόριστη θέα θάλασσα. 
Πωλείται ολόκληρο ή και α-
νεξάρτητα. 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

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, περι-
φερειακός, 50.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 210-7213500, 
Καλλιακούδας Χρήστος (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) www.
gr8homes.gr    

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, πά-
νω από τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 
6975065776 

ΕΝοιΚιασΕισ αΚιΝήτΩΝ                  
- Προσφορα                        

ΜοΝοΚατοιΚια ενοικιά-
ζεται σε ήσυχη περιοχή, 3 
δωματίων με a/c, επιπλω-
μένη με κήπο, για σεζόν 
ή για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6980453329.

αΛυΚή, 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 Πα-
ρ ο ι Κ ι α σ - α Λ υ Κ ή σ , 
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο, ενοικιάζεται κατά-
στημα 225 τμ. ισόγειο και 
120 τμ. υπόγειο. Ενοικιά-
ζεται 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 αττιΚήσ, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 40 
τμ., 1ος όροφος, διαμπερές, 
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

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

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

ΠαροιΚια – ΚΛήΜατα, 

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

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   

ΠΩΛήσΕισ ΕΠιχΕιρήσΕΩΝ               
 & ΕΞοΠΛισΜ. ΕΠιχ/σΕΩΝ    

ΕΠιχΕιρήσή INTERNET 
CAFÉ στην Παροικία πω-
λείται. Τηλ.: 6973302176 

αυτοΜατοσ ΠΩΛήτήσ 
ΚαφΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

Εργασια - Προσφορα                         

Κυρια ΠαριαΝή, με 
πολυετή εμπειρία σε εστι-
ατόριο-ψησταριά, ζητεί 
ανάλογη εργασία ως βο-
ηθός κουζίνας, λάντζα ή 
συναφείς εργασίες. Τηλ. 
6972938242

οΔήγοσ με δίπλωμα Γ’ και 
Δ’ κατηγορίας, έμπειρος, 

πρώην οδηγός ταξί, ζητάει 
εργασία εντός Πάρου. Τηλ.: 
6970530059, 2284043402 

Εργασια - Ζήτήσή                              

ΠΩΛήτρια & ΚοΠΕΛα για 
τα Εργαστήρια ζητείται, 
στο αρτοποιίο «ΑΡΤΟΠΟ-
ΛΙΣ». 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 

ΠΩΛήτρια / ΠΩΛήτήσ 
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       

χΩΜα για ΚήΠουσ πω-
λείται. Τηλ.: 6945383262 
(Χρήστος) 

ΕΜΠΕιροσ ήΘοΠοιοσ 
– αΝιΜατΕρ – DJ αναλαμ-
βάνει την παρουσίαση και 
μουσική επιμέλεια παντός 
είδους εκδηλώσεων, παιδι-
κών party, σε οποιοδήποτε 
χώρο. Τηλ.: 6944264145 
(Νίκος) Έως 6 Σεπτεμβρίου. 

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

Σας περιμένουμε στο 
καινούριο μας πατητήρι
στον Πρόδρομο,  για να 
βγάλετε το κρασί σας.

Τιμές φιλικές!

Ρούσσος Γ. Κωνσταντίνος
Τηλ: 6977786711

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

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 "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 
http://community.parosweb.com/events/cafe-
electra-faces-by-eduard-van-giel-b

• 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. Duration 
1-31/7. Info: 22840-91657, 698-417-4214, email: 
miloctopus@gmail.com,  facebook.com/michel.
parthenay

• 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

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

• 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

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.

21 Jul, 8.30pm, Opening of exhibition by Anna 
Sarli (sculpture) & Niki Eleftheriadis (painting) at 
Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 21-
27/7, daily 11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-
489-8924, 697-440-0035, anti.antiparos@gmail.
com 

21 Jul, 8.30pm, Opening of Takis Lamproukos 
photography exhibition “Reviving Visions of Paros” 
at Aghios Athanasios Hall, Naoussa. Duration 17-
30 Jul, daily 10am-2pm & 6-10pm. Info: Dimitra 
693-478-2680, Takis 694-467-8333.

22 Jul, 6pm, Alan Corbel live concert at Magaya 
Beach Bar, Delphini Beach, Paroikia. Info:22840-
23791, http://www.facebook.com/alancorbel

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

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

22 Jul, 9.30pm, Concert by Haig Yazdjian with 
music of the Eastern Mediterranean at the Paros 
Park near Naoussa. Admission 12€. Info: 22840-
53573, www.parospark.com

23 Jul, Celebration of Ag. Philotheos at the 
Longovardas Monastery.

24-27 Jul, "Art & Science of Mindfulness" 
workshop with Shauna Shapiro at Tao's Center, 
Ambelas.   Info: 22840-28882,  www.taos-greece.
com

24 Jul-4 Aug, Lina Gavra, Jo Babari & Chara 
Hadji (jewellery &textiles) exhibition at Galerie 
Pontoporos, Naoussa. Info: 22840-52242, www.
pontoporos-gallery.com

24 Jul, 8.30pm, Local festival of Aghia Anna, 
Paroikia. Info: 22843-60167/8.

24 Jul, 10pm, Alan Corbel live concert at Mikro 
Cafe, Market St, Paroikia. Info: 22840-24674, 
http://www.facebook.com/alancorbel

25-26 Jul, Local Festival of Aghia Paraskevi in 
Marathi starts evening of 25/7.

26 Jul, 8pm, Local festival of Ag. Panteleimon 
in Kostos. Celebrations continue on 27/7 with a 
procession of the holy icon. Info: 22843-60167/8.

26 Jul, 10pm, Documentary "Viet Costas. 
Citizenship: Undefined" by Yiannis Tritsibidas at 
the Paros Park near Naoussa. Admission 10€. 
Info: 22840-53573, www.parospark.com, www.
tritsibidas.gr

26 Jul, 10pm, Alan Corbel live concert at Briki 
Cafe-Bar, Naoussa. Info: 22840-52652, http://
www.facebook.com/alancorbel

26 Jul, 10pm, Local festival of Ag. Panteleimon 
in Prodromos with traditional dancing, live music 
and bazaar. Celebrations continue on 27/7 with a 
procession of the holy icon.  Info: 22843-60167/8.

27 Jul, 8-11pm, Opening of "Odyssey to 
the Orient" group exhibition with Greek and 
international artists and live jazz by pianist/
vocalist Heleen Schuttevaêr & guests at Holland 
Tunnel Gallery, Paroikia. Duration 27/7-31/8, 
open Fridays 8-11pm. Info: 22840-22195, 
22700,  www.hollandtunnelgallery.com, www.
heleenschuttevaer.nl

27 Jul, 9pm, Mozarte Trio Salzburg classical 
music concert at the Paros Park near Naoussa. 
Admission 10€. Info: 22840-53573, www.
parospark.com

Ο Ολυμπιονίκης Βαγγέλης Χειμώνας προπονείται στην Πάρο

Ιδανικός τόπος για ιστιοπλοΐα 
Ο Ολυμπιονίκης ιστιοπλόος Βαγγέλης Χειμώνας, 

ο οποίος θα πάρει μέρος  στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες που θα γίνουν στο Λονδίνο, επέλεξε την Πάρο 
για την προετοιμασία του. Μαζί με τον προπονητή 
του βρίσκονται στο νησί μας και προπονείται έχο-
ντας ως βάση τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομί-
λου στα Λιβάδια. 

Ο Β. Χειμώνας παίρνει μέρος για τρίτη φορά 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη ήταν στην 
Αθήνα, όπου είχε έρθει 16ος, η δεύτερη στο Πεκίνο 
15ος και τώρα στο Λονδίνο. 

Ο ίδιος δηλώνει στη ΦτΠ, πως αποφεύγει να κά-
νει προβλέψεις για την απόδοσή του, γιατί υπάρχει 
και ο αστάθμητος παράγοντας. Στο Πεκίνο για πα-
ράδειγμα, θα είχε καταλάβει πολύ καλύτερη θέση, 
αν δεν είχε δύο άκυρες κούρσες. Εκτιμά πάντως 
από τα έως τώρα δεδομένα, ότι «τα δείγματα εί-
ναι πολύ καλά και δεν αποκλείεται να βρεθεί στην 
8άδα». 

Αν αυτό συμβεί, θα είναι ευχαριστημένος, για-
τί όπως λέει, παίρνουν μέρος 48 σκάφη με πάρα 
πολύ καλούς αθλητές. 

 Ο κ. Χειμώνας δεν είναι η πρώτη φορά που προ-
πονείται στην Πάρο. Ήταν εδώ και το 2005, γιατί, 
πρώτον η Πάρος ενδείκνυται για ιστιοπλοΐα και 
δεύτερον, γιατί είναι «φοβερή» η φιλοξενία των ανθρώπων του ΝΟΠ, αλλά βοηθούν και οι 
εγκαταστάσεις του.  Όπως μας είπε, όλα είναι σούπερ. Η Πάρος, κατά την άποψή του, είναι 
από τα καλύτερα μέρη για ιστιοπλοΐα, «απλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμη οι αθλητές του 
εξωτερικού. Είναι μακρά από τα Κανάρια νησιά όπου πηγαίνουν για προπόνηση, κυρίως 
οι βόρειοι αθλητές». 

Τρεις καλλιτέχνες στο κτίριο Δημητρακόπουλου

«Επιλογές»

Τρεις καλλιτέχνες θα εκθέ-
σουν τα έργα τους στην αίθου-
σα τέχνης του Δήμου (κτίριο 
Δημητρακόπουλου) στην Πα-
ροικία, από την Κυριακή 29 ιουλίου έως και την τετάρτη 8 αυγούστου.

Οι καλλιτέχνες είναι: οι Ολλανδικής καταγωγής, Paulien Lethen, Jan Mulder και ο 
απόστολος Ζολωτάκης.

Θα παρουσιάσουν έργα, η κ.  Lethen μία προσωπική επιλογή με πίνακες παλαιότερους 
και νεότερους με εκκίνηση από τα χρόνια που πρωτοήρ-
θε στην Πάρο, το διάστημα που έζησε στην Ιαπωνία, αλλά 
και από πρόσφατη δουλειά της στη Νέα Υόρκη και στον 
Κούναδο Πάρου όπου είναι και το ατελιέ της. 

Ο κ. Mulder εμπνέεται από μεγάλους ποιητές. Η σειρά 
του «Στην άκρη της Νύχτας», φέρει την  ονομασία της 
από το ομώνυμο ποίημα του Ρίλκε. Είναι η παγκόσμια 
μελαγχολία του «Δέντρου της Νύχτας» στο ποίημα «αιω-
νιότητα» του Paul Celan, που τον ενέπνευσε για τους πί-
νακες και τις υδατογραφίες που δημιουργεί από το 2009.

Ο Απόστολος Ζολωτάκης στη νέα του δουλειά επέλεξε 
να ερευνήσει τη διαδραστικότητα μεταξύ φωτογραφίας 
και ζωγραφικής. Στους πίνακές του επεξεργάστηκε παραστατικές φωτογραφικές εικόνες 
που εμπεριέχουν ένα λατρευτικό τάμα άνδρα ή γυναίκας, οι οποίοι συμβολίζουν τον ταξι-
διώτη, τη σιωπηλή μνήμα, το Προσκύνημα. 

Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Επιλογές» και  θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το βράδυ 
έως και τις 11.30 μ.μ.

Αγώνες τένις 
To Paros Tennis Open Cup 2012, θα διεξα-

χθεί στις εγκαταστάσεις του ομίλου αντισφαί-
ρισης Πάρου και αναμένεται να συνδυάσει για 
ακόμα μία χρονιά τις διακοπές πολλών φίλων 
του αθλήματος με το αγαπημένο τους σπορ.

Ανακοινώνεται επίσης, η διεξαγωγή τουρνουά βετεράνων κατηγορίας 3 από τις 20 έως τις 
26 Αυγούστου. Που σημαίνει ότι οι “μεγάλοι” λάτρεις του αθλήματος μπορούν να ακολουθή-
σουν ένα σερί 2 εβδομάδων με τενιστικές διοργανώσεις.

Στο μεταξύ, έγινε η μεγάλη Κυκλαδική συνάντηση στον όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου. Συγκε-
κριμένα, με πρωτοβουλία των προπονητών αντισφαίρισης της Σύρου, της Μύκονου και της 
Πάρου έγινε η πρώτη συνάντηση ακαδημιών και μελών.  Οι προπονητές των ομίλων με δικιά 
τους πρωτοβουλία συγκέντρωσαν τα παιδιά και τους μεγάλους σε ένα διήμερο αγώνων μετα-
ξύ των τριών ομίλων. Η συνάντηση είχε αγωνιστικό, αλλά και τουριστικό χαρακτήρα, καθώς τα 
παιδιά των ακαδημιών αναμίχθηκαν μεταξύ τους παίζοντας μονά και διπλά όλο το απόγευμα 
του Σαββάτου. Οι μεγάλοι κάνοντας κάτι αντίστοιχο επιδόθηκαν σε αγώνες με τα μέλη του 
ομίλου αντισφαίρισης Πάρου.  

Μετά το τέλος του διημέρου, δόθηκε η υπόσχεση για την καθιέρωση Πανκυκλαδικού πρω-
ταθλήματος μία φορά το χρόνο!



Για τις μεταφορές των καλλιτεχνών www.polostours.gr


