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Αρχαιολογικός θησαυρός
Ανασκαφές στο Δεσποτικό: το… κατοικημένο ακατοίκητο νησί του Απόλλωνα

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΝΗΣΙΟΥ - ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα 

ευρήματα που αποκαλύφθη-
καν και φέτος από την αρχαι-
ολογική σκαπάνη στο Δεσπο-
τικό: πληθώρα οστράκων από 
χρηστικά και αποθηκευτικά 
αγγεία, λεπτή πρώιμη αρχα-
ϊκή κεραμική, δύο σχεδόν 
ακέραια αρχαϊκά κύπελλα, 
πέντε αποσπασματικά σωζό-
μενα αγγεία, τρεις λύχνοι, πή-
λινο προσωπείο, πήλινο ζω-
όμορφο ειδώλιο, μεταλλικά 
αντικείμενα και θραύσμα πο-
διού κούρου, πήλινο μαγειρικό σκεύος διαμέτρου 0,38μ., 
καθώς και πρόχειρη λίθινη κατασκευή για την στήριξη του. 
Το αγγείο σώζεται σε καλή κατάσταση μέχρι και το ύψος 
του ώμου και διατηρεί τη λαβή του.

Η ανασκαφική περίοδος στη θέση Μάντρα στην ακατοί-
κητη νησίδα Δεσποτικό πραγματοποιήθηκε από 29 Μαΐου 
έως 6 Ιουλίου. Στη θέση αυτή, από το 2001 και υπό τη δι-
εύθυνση του αρχαιολόγου της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ Γιάννου Κου-
ράγιου ανασκάπτεται ένα εκτεταμένο αρχαϊκό ιερό αφιε-
ρωμένο στο θεό Απόλλωνα. 

Έως τώρα έχουν αποκαλυφθεί δώδεκα κτίρια στο Δε-
σποτικό και άλλα πέντε στο μικρό νησάκι Τσιμιντήρι, το 
οποίο τότε ενωνόταν με το Δεσποτικό με ισθμό, όπως μαρ-
τυρά και η ύπαρξη βωμού αφιερωμένου στην Εστία Ισθμία. 

Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στον κυρίως αρχαιολο-
γικό χώρο, δηλαδή στο ναό και το τελετουργικό εστιατόριο 
που προστατεύονταν με τειχισμένο περίβολο. Πρωταρχι-
κός σκοπός ήταν η διερεύνηση των διαφορετικών φάσε-

ων των κτισμάτων του ιερού. 
Ανασκάφηκαν και άλλα κτίρια 
και πραγματοποιήθηκε ευ-
πρεπισμός του χώρου και τα-
ξινόμηση των πολυάριθμων 
αρχιτεκτονικών μαρμάρινων 
μελών του ναού και του εστι-
ατορίου που ήσαν διάσπαρτα 
στο χώρο. 

Στο δάπεδο του προστώου 
του εστιατορίου αποκαλύ-
φθηκε μαρμάρινος τελετουρ-
γικός βόθρος αποτελούμενος 
από τέσσερεις καλοδουλεμέ-

νες μαρμάρινες πλάκες, διαστάσεων 1,50Χ1,50. Ο βόθρος 
είναι σύγχρονος με την πρώτη φάση του λατρευτικού Κτι-
ρίου Α, δηλαδή του ναού, γύρω στο 550 π.Χ. και είναι πα-
ρόμοιος με αυτόν που είχε βρεθεί στο αρχαϊκό ιερό των 
Υρίων Νάξου. Η ανασκαφή μπροστά από το στυλοβάτη  του 
ναού και στο επίπεδο της θεμελίωσής του, που αποτελείται 
από μεγάλες πλάκες γνευσίου και σώζεται σε ύψος σχε-
δόν 1 μ., έφερε στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα πρωϊ-
μότερης φάσης, ιδιαίτερα σημαντικά, αφού επιβεβαίωσαν 
τη λειτουργία του ιερού ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια.  
Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε τμήμα κτιρίου επιμελημέ-
νης τοιχοποιίας μεγάλων διαστάσεων. Βρέθηκαν ακέραια  
αγγεία  που χρονολογούνται στην ύστερη γεωμετρική και 
πρώιμη αρχαϊκή  εποχή, καθώς και μεγάλη ποσότητα γρα-
πτών οστράκων. Επίσης αποκαλύφθηκε τραπεζιόσχημη 
κατασκευή διαστάσεων 0,90μ.Χ 1,35μ. αποτελούμενη από 
τέσσερις πλάκες γνευσίου, πιθανώς ένα είδος τελετουργι-
κής εσχάρας.                                                                σελ.3 
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το λεμόνιτο λεμόνι
ελληνική δηµιουργική κουζίνα!

greek creative cuisine

Γνωρίστε από κοντά τις απολαυστικές προτάσεις µας
& επωφεληθείτε έκπτωση 20%

κάθε µεσηµέρι από τις 13:00 έως τις 18:00!

Ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
για το παραεμπόριο

Αποφάσεις
για «άμεση δράση»
   ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛ.ΑΣ.
    ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Λιμεναρχεία και Ελληνική Αστυνομία με τη συνδρομή 
και της Δημοτικής Αστυνομίας θα πατάξουν τη μάστιγα του 
παραεμπορίου, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Οι έντονες αντιδράσεις των Εμπορικών Συλλόγων, μετα-
ξύ των οποίων και της Πάρου –Αντιπάρου, όπως και της 
Ομοσπονδίας τους, το παραεμπόριο μπαίνει επιτέλους στο 
στόχαστρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και των συναρμόδι-
ων υπηρεσιών. 

Το θέμα αυτό του παραεμπορίου, που βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος, λόγω έλλειψης αυστηρών ελέγχων, «ανθεί», κυρί-
ως τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά, όπου διακινείται 
την περίοδο αυτή, πάρα πολύς κόσμος.  

Έτσι, μετά τη συνάντηση του υπουργού κ. Μουσουρούλη 
την περασμένη εβδομάδα με την Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου, 
στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Εμπ/κου Συλ-
λόγου Πάρου – Αντιπάρου Απ. Αλιπράντης, τέθηκε το 
θέμα, όπως είχε δεσμευτεί ο υπουργός σε ευρεία σύσκεψη 
που έγινε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Αποφασί-
στηκε άμεση δράση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών των 
τουριστικών περιοχών, με αυστηρούς ελέγχους σε 24ωρη 
βάση, αλλά και παρεμβάσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, 
για καλύτερα αποτελέσματα και εξάλειψη του φαινομένου.
σελ.5
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 220

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
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
Χάθηκε άδεια γεωργικού μηχανήματος 

υπ.αρ. 50194 στο όνομα Αρκουλής Κων/νος. 
Τηλ. Επικοινωνίας : 6972335318. 

ΕυχΑρΙστήρΙο
Σας ευχαριστούμε 

όλους σας εκ βάθους 
καρδίας, τόσο για τη 
συμμετοχή σας στο 
πένθος μας, όσο και 
για την προσφορά και 
ετοιμότητα που επι-
δείξατε για να απο-
φευχθεί το εκ Θεού 
απεσταλμένο γεγονός της πρόωρης επίγειας 
απώλειας του αειμνήστου ημών συζύγου και 
πατρός Ιωάννου!

Ο Θεός να ανταποδώσει σε σας καρπό εκα-
τονταπλάσιο της ανιδιοτελούς προσφοράς και 
στήριξής σας! Η ευγνωμοσύνη μας απέναντί 
σας δεδομένη και η ανάγκη μας να σας ευχα-
ριστήσουμε πηγαία! Ο Κύριος να σας ευλογεί! 
Καλήν αντάμωσιν μαζί του και με όλους τους 
κοιμωμένους αδελφούς εις τον παράδεισον! 

Επίσης, ευχαριστούμε πολύ το Ιατρικό και 
Νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
Πάρου, τον κ. Ανδρόνε Γκάμπριελ, τον κ. Ιω-
άννη Τσιγώνια, την κ. Αρχοντούλα Φράγκου, 
τους πιλότους του Υγειονομικού Αεροσκά-
φους και το ΕΚΑΒ Πάρου, για την προσπάθεια 
που έκαναν να τον κρατήσουν  κοντά μας. 

Με ανυπόκριτο σεβασμό… 
OIKOΓENEIA IΩANNOY ΔAΦEPEPA

ΠΕΝΘή 
Ένας χρόνος συ-

μπληρώθηκε από το 
θάνατο του αγαπη-
μένου σε όλους μας 
Γεωργίου Στ. Κυδω-
νιέα, ενός ανθρώπου 
που άφησε τη δική 
του σφραγίδα με τις 
αρετές οι οποίες κό-
σμησαν και τίμησαν 
τη ζωή του. Το ετήσιο 
μνημόσυνό του θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 29 Ιουλίου το πρωί, αμέσως μετά τη 
Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής Άσπρου Χωριού Πάρου. 

Η οικογένεια του

Δυναμικά
Ισοδύναμα

 Αγαπητοί συμπολίτες, το χρονογράφημα που έγραψα 
τον Απρίλη του 2010 με τίτλο <<ΣΚΑΝΔΑΛ(ΩΝ)ΙΣΤΙΚΑ 
ΟΝΕΙΡΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΩΝ ΝΥΧΤΩΝ>> , τελειώνει με το 
όνομα του ΤΣΟΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ. Το τονίζω αυτό αγα-
πητοί συμπολίτες για να καταδείξω ότι, πέρα από τον 
αστείο τρόπο γραφής που απαιτεί το χρονογράφημα, τα 
στοιχεία που περιλαμβάνει είναι κραταιά και αδιαμφι-
σβήτητα και εξηγώ. Πριν μερικούς μήνες διαπιστώσατε 
ότι ο εφημεριδάς – καναλάρχης ΚΟΥΡΗΣ, χρώσταγε και 
χρωστάει πάνω από 500 εκ. ευρώ, μικρότερα ή μεγαλύ-
τερα ποσά, χρώσταγαν και χρωστάνε και οι υπόλοιποι 
εφημεριδάδες – καναλάρχες. Ο επιχειρηματίας που είχε 
κλέψει πολλά δις ευρώ και του είχε επιβληθεί πρόστιμο 
5 δις ευρώ και που δεν κατέβαλε ούτε το 10% δηλαδή 
500 εκ. Ευρώ για να πετύχει ανακοπή, είναι πρόσωπο 
υπαρκτό, ορατό και όχι αόρατο. Τα σκάνδαλα που πα-
ρουσίαζε καθημερινά στη βουλή σαν αντιπολιτευόμε-
νος ο ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ και που τα ξέχασε όταν διορίστηκε 
υφυπουργός ΓΕΩΡΓΙΑΣ, προστιθέμενα ξεπερνούν τα 
60 δις ευρώ. Οι 4200 ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΣ που απομυζούν 
το αίμα και τον ιδρώτα του ΛΑΟΥ μας, μαζί με μερικούς 
ξένους ΟΜΙΛΟΥΣ και τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, σύμφωνα με 
τους ετήσιους ισολογισμούς τους, μοιράστηκαν την 
δεκαετία 1999 – 2009 1 τρις 150 δις ευρώ κέρδη και 
τον πακτωλό αυτόν αντί να τον επανεπενδύσουν στην 
ΠΑΤΡΙΔΑ μας, τον οδήγησαν σε ξένα τοκογλυφικά ΛΗ-
ΜΕΡΙΑ. Η ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ περιουσία 
όταν κάποτε αποτιμηθεί, θα σηκωθεί η τρίχα ολονών 
μας και μιας και πληρώνουμε εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ τους 
μισθούς και τις συντάξεις των ΙΕΡΟΜΕΝΩΝ, τουλάχι-
στον η μισή <<περιουσία τους>>, τους είναι ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ. 
Επαναφέρω λοιπόν στη μνήμη σας αγαπητοί συμπολί-
τες το χρονογράφημα που έγραψα τον Απρίλη του 2010 
διότι περιλαμβάνει ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 400 δις ευρώ και όχι 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 11,6 δις ευρώ που εναγωνίως αναζητούν 
οι ΝΕΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟΥΡ-
ΝΑΡΑΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ,ΚΟΥΒΕΛΗΣ. Για την 
ιστορία, σημειώστε αγαπητοί συμπολίτες ότι, τον Απρί-
λη του 2010, πριν δημοσιευθεί το χρονογράφημα αυτό 
στην εφημερίδα <<ΠΑΡΙΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ>>, είχε 
φτάσει πρώτα στα χέρια ανώτατου τότε κυβερνητικού 
στελέχους.

Γ.Π.
Χρονογράφημα Απρίλης 2010 
Σκανδαλ(ων)ιστικά  όνειρα ανοιξιάτικων νυχτών

Αγαπητοί συμπολίτες, από 5 Οκτώβρη του 2009, που 
η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΤΑΤΗ κυβέρνηση του Γιώργου Παπαν-
δρέου διάβηκε το δαφνοστόλιστο, το ραντισμένο με 
άνθη μυρτιάς, ελιάς και λεμονιάς κατώφλι της εξουσίας, 
έχουν συμβεί τόσα πολλά, που ο μικρής χωρητικότητας 
εγκέφαλος μου δε μπόρεσε να τα χωρέσει, με φυσική 
συνέπεια, από το πολύ τσίτωμα να υποστεί βλάβη. Ως 
γνωστό αγαπητοί συμπολίτες, ο βλαμμένος από τσίτω-
μα εγκέφαλος, οδηγεί τον ιδιοκτήτη του σε μια ατέλειω-
τη νιρβάνα με σκηνοθετημένες εξαίσια παραστάσεις 
ονείρων, οραμάτων, οπτασιών. Η αφετηρία της εγκεφα-
λικής μου βλάβης προσδιορίζεται την 31η Μάρτη και το 
θυμάμαι αγαπητοί συμπολίτες διότι ακριβώς εκείνη την 
ημέρα, ο Παπακωσταντίνου έκδωσε το ομόλογο των 5 
ΔΙΣ ευρώ, για να εξυπηρετηθούν, πρώτα και κύρια οι 
ανάγκες της πατρίδας και δευτερευόντως οι ορέξεις 
τραπεζιτών και άλλων διεκπεραιωτών ή αντιστρόφως. 
Από το χάραμα λοιπόν της 1ης Απρίλη και κάθε χάραμα 
έως σήμερα ξυπνάω μέσα σε ΤΡΕΛΗ χαρά.

Επειδή αγαπητοί συμπολίτες δεν είμαι μοναχοφαγάς, 
θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα όνειρα, τα οράματα και 
τις οπτασίες, που δίχως φειδώ, μου πρόσφεραν ο Πα-
πακωσταντίνου και το ομολογό του και παρακαλώ μη 
θεωρηθεί τίποτε ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ.

ΝΥΧΤΑ 1η  
ΚΑΘΟΤΑΝ ΛΕΕΙ, ο Παπακωσταντίνου, με τους αγκώ-

νες στα γόνατα και το κεφάλι χωμένο στις παλάμες του, 
εναγωνίως παρακολουθώντας από το λάπτοπ του την 
αναρρίχηση του επιτοκίου του ομολόγου του στα ανε-
μοδαρμένα ύψη.

Ξαφνικά ανοίγει διάπλατα η πόρτα του γραφείου του 
και αυθορμήτως παρουσιάζονται μπροστά του 7 με-
γαλοκαναλάρχες- εφημεριδάδες με βεβαιωμένα χρέη 
προς το δημόσιο από τον Γενάρη του 2009 1 ΔΙΣ 250 
ΕΚ. ευρώ και πίσω τους λαχανιασμένος ο επιχειρημα-
τίας που του είχε επιβληθεί πρόστιμο 5 ΔΙΣ ευρώ και 
ακουμπάνε στο χαμηλό τραπεζάκι δίπλα στο λάπτοπ του 
και στο τυλιγμένο σε καρώ πετσέτα κολατσιό του, 6 ΔΙΣ 
250 ΕΚ. ευρώ. Τότε ο Παπακωσταντίνου με δάκρυα στα 
μάτια, σηκώνει το τηλέφωνο και δίνει αμέσως εντολή 
να σταματήσει να ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ το ομόλογο και η ΠΑΤΡΙ-
ΔΑ μας.

Ξύπνησα με το κεφάλι μου να κολυμπάει στα δάκρυα 
μου.

ΝΥΧΤΑ 2η 
ΗΤΑΝ ΛΕΕΙ, ο Παπανδρέου , στην είσοδο του Μαξί-

μου και χαιρετούσε τον Παπακωσταντίνου που έφευγε. 
Μόλις είχαν συζητήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες 
για την έκδοση του ομολόγου των 12 ΔΙΣ ευρώ, που 
οι ορέξεις τραπεζιτών και άλλων διεκπεραιωτών και 
οι ανάγκες της πατρίδας ή αντιστρόφως, καθιστούσαν 
απαραίτητη στα τέλη Απρίλη.

Ξαφνικά εμφανίζεται στην αυλόπορτα του μεγάρου 

ο Καρχιμάκης, με στολή εκστρατείας και κάσκα για τον 
ήλιο, ακολουθούμενος από 10 ρωμαλέους γεωργούς 
και 10 μπρατσωμένους κτηνοτρόφους, που ο καθένας 
εξ’ αυτών κουβαλούσε στη πλάτη του κι από μία τερά-
στια κούτα και η κάθε κούτα και στις 6 πλευρές με πε-
λώρια κεφαλαία γράμματα πληροφορούσε, ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ. Αφήστε τις κούτες μπροστά στα πόδια 
του προέδρου παιδιά, είπε ο Καρχιμάκης σε γεωργούς 
και κτηνοτρόφους και απευθυνόμενος στον Παπανδρέ-
ου αναφώνησε. Πρόεδρε μέσα στις κούτες, σου έχω 60 
ΔΙΣ ευρώ για τις πρώτες μας  ανάγκες.

Ξύπνησα από τις ιαχές θριάμβου γεωργών, κτηνο-
τρόφων, φρουρών και περαστικών, αλαλάζοντας κι’ 
εγώ.

ΝΥΧΤΑ 3η 
ΗΜΟΥΝ ΛΕΕΙ, σε μία τεράστια αίθουσα ΜΕΣΑΙΩΝΙ-

ΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. Στη μέση στης αίθουσας ένα πελώριο 
τραπέζι μακρόστενο. Γύρω από το πελώριο μακρόστε-
νο τραπέζι 210 θρόνοι. Σε κάθε θρόνο καθόταν ανα-
παυτικά και απολάμβανε το πρώτο πιάτο, μία ΒΙΒΛΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ. Στη μία κορυφή του πελώριου μακρόστενου 
τραπεζιού δέσποζε η μορφή του Βαρδινογιάννη, στην 
άλλη του Λάτση, τιμητικές θέσεις δεξιά και αριστερά 
των προαναφερομένων είχαν καταλάβει, οι Κόκαλης, 
Μπόμπολας, Μυτιληναίος, Αλαφούζος, Κοπελούζος, 
Γιάννα Αγγελοπούλου. Εκατέρωθεν του πελώριου μα-
κρόστενου τραπεζιού απαξάπαντες οι τραπεζίτες και οι 
εκπρόσωποι εφοπλιστών, βιομηχάνων, καναλαρχών, 
εφημεριδάδων και λοιπών παραγωγικότατων τάξεων.

Εμένα, η διεύθυνση του κέτεριγκ, μου είχε αναθέσει 
χρέη οινοχόου. Κρατώντας λοιπόν μία γιγάντια καρά-
φα, με κρασί Βουργουνδίας, περιφερόμουν και γέμιζα 
τα κρυστάλλινα ποτήρια των συνδαιτυμόνων. Ξαφνικά, 
τη στιγμή που οι εκπρόσωποι, των εκπροσώπων που 
εκλέχτηκαν στο συνέδριο του χρηματιστηρίου το 1999 
από 1.250.000 ψηφοφόρους για να διαχειριστούν 40 
ΤΡΙΣ ΔΡΑΧΜΕΣ, Στέγκος, Λαναράς, μου έκαναν νεύμα 
να τους γεμίσω τα ποτήρια, ο Βαρδινογιάννης  απαίτησε 
ΣΙΩΠΗ. Τη στιγμή ακριβώς που ολονών μας τα αυτιά, 
συνέλαβαν το ήχο της μύγας που πετούσε, ο Βαρδι-
νογιάννης ξεκίνησε την ομιλία του, την παραθέτω. << 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΙΑ ΤΟΥ, ΑΥΤΟΣ 
Ο ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΟΣ ΛΑΟΣ, ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΕ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΟΖΙΝΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕ-
ΡΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΙΟΣ ΖΕΙ 
ΠΟΙΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ, ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ 
ΠΡΟΧΕΙΡΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΣΑΡΙΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ 3010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΟΛΛΗ-
ΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ Η ΜΕΡΚΕΛ, Ο ΜΠΑΡΟ-
ΖΟ, Ο ΤΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΑΠΟ ΤΟ 3010 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ >>.

Ξύπνησα τη στιγμή που προσπαθούσα να ακουμπή-
σω κάπου την καράφα, για να ασπαστώ το ΑΠΛΩΜΕΝΟ 
χέρι του Εφραίμ.

ΝΥΧΤΑ 4η 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΟΥΝ ΛΕΕΙ, στη μητρόπολη Θεσσα-

λονίκης. Η λειτουργία είχε τελειώσει και λόγω του ότι 
βαριόμουνα τα κυρήγματα του Άνθιμου, ετοιμαζόμουν 
να αποχωρίσω. Ξαφνικά, ένα περιστέρι που είχε μπεί 
απαρατήρητο στην εκκλησία, πέταξε και κάθισε στον 
δεξιό ώμο του Άνθιμου. Τότε ο Άνθιμος το πήρε στα 
χέρια του και αφού το χάιδεψε τρυφερά, πήρε από το 
ράμφος του ένα χαρτάκι, το ξεδίπλωσε και κάτω από το 
γλυκό βλέμμα του περιστεριού μας ΔΙΑΒΑΣΕ. << Αγα-
πημένο μας ΠΟΙΜΝΙΟ, με τη παρούσα επιστολή σας κά-
νουμε γνωστό ότι, σύσσωμος η ιερή μας σύνοδος, ομού 
μετά του ηγουμενοσυμβουλίου Αγίου όρους και πασών 
ανά την επικράτεια και αλλαχού μοναστηριών, αφού δι-
απιστώσαμε ότι, από το ένα άκρο της Ελλάδας έως το 
άλλο, είναι απλωμένοι δύο ΧΙΤΩΝΕΣ ιδιοκτησίας μας, 
αξίας 200 ΔΙΣ ευρώ, συναποφασίσαμε απαξάπαντες οι 
ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ να προσφέρουμε τον ένα ΧΙΤΩΝΑ μας 
αξίας 100 ΔΙΣ ευρώ, καθώς επίσης το ποσοστό μας στην 
Εθνική τράπεζα και τα παγκάρια όλων των εκκλησιών, 
για να φτάσει επιτέλους ο θεσμός των συσσιτίων και στο 
τελευταίο ελληνικό ΜΑΝΤΡΙ. Τον άλλο χιτώνα, αξίας 100 
ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ας μας επιτραπεί αγαπημένο μας Ποίμνιο να 
τον κρατήσουμε εμείς οι ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ για τα γερά-
ματα μας>>. Με τη τελευταία αυτή φράση της επιστολής 
που μας ΔΙΑΒΑΣΕ ο Άνθιμος, αγαπητοί συμπολίτες, ξύ-
πνησα από κουδουνάκια περαστικών προβάτων.

Το όνειρο της 5ης ΝΥΧΤΑΣ με τους Παπαντωνίου, 
Αλογοσκούφη, Ρουσσόπουλο, Αβραμόπουλο και αρ-
κετούς άλλους πρώην υπουργούς, υφυπουργούς, 
βουλευτές, προέδρους, γραμματείς, διευθυντές, και 
λοιπούς πρώην ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΕΠΡΟΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, που συ-
ναποφάσισαν μέσα στον ΥΠΝΟ μου , να χαρίσουν ΤΙΣ 
ΒΙΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΣΑΛΕ ΤΟΥΣ, ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΕΥΑΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΕΥΑΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ,  ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ, ας μου επιτραπεί αγαπητοί συμπολίτες να το 
κρατήσω για τον εαυτό μου. Το μόνο που θα σας απο-
καλύψω είναι, ότι τη ΝΥΧΤΑ εκείνη, το κέτεριγκ μου είχε 
αναθέσει χρέη τραπεζοκόμου και σερβίριζα τους προα-
ναφερόμενους, στη δεξίωση που ακολούθησε το γάμο 
του Τσοχατζόπουλου.

Με αγάπη 
Γιώργος Πατσιώτης

«Κύμα» εθελοντών
συνδράμει τον PAWS

Φέτος το κα-
λοκαίρι «κύμα» 
νεαρών κυρί-
ως ανθρώπων 
συνδράμουν τον 
PAWS στο έργο 
του, με δικό τους 
τρόπο και με δική 
τους πρωτοβου-
λία. 

Τα νεαρά αυτά 
άτομα συγκέ-
ντρωσαν περίπου 
600 ευρώ για τα 
αδέσποτα ζώα του 
νησιού μας.

Συγκεκριμένα, 
οι μαθητές από το 
Γυμνάσιο και το 
Λύκειο Παροικίας, 
προσέφεραν μέ-
ρος των εσόδων 
τους τις μαθητικές 
συναυλίες στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 
(πρόγραμμα Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχίλοχος). 

Επίσης, η Ελίνα Σκάλκος από την Αυστραλία που παραθερίζει με την οικο-
γένειά της κάθε καλοκαίρι στις Κολυμπήθρες, φέτος έφτιαξε το δικό της κου-
μπάρα με το λόγκο του PAWS και μάζεψε 230 ευρώ από διάφορες δουλειές.  

Στον Αγώνα Δρόμου στην Αντίπαρο, στις 20 Μαΐου η Μaisy Hickman kai 
Eleni Brown, κάτοικοι της Παρου, μάζεψαν χρήματα για τα αδέσποτα με τη 
συμμετοχή τους στον αγώνα (παιδικό τμήμα) και τέλος, με ένα κουτί Κόκα 
Κόλα σε κουμπάρα η Υιλβι και Λαις μάζεψαν 90 ευρώ σ’ ένα απόγευμα. 

 Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι η νεολαία του νησιού μας, παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες, επιλέγει να προάγει τον πολιτισμό με αυτόν τον υπέροχο 
δημιουργικό τρόπο. 
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Αρχαιολογικός θησαυρός
Ανασκαφές στο Δεσποτικό: το… κατοικημένο ακατοίκητο νησί του Απόλλωνα

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΝΗΣΙΟΥ - ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

συνέχεια από σελ.1

Ιδιαίτερα σημαντική και αναπάντεχη ήταν η αποκάλυψη 
ελεύθερης ταφής ενήλικα στην εξωτερική γωνία του ναού 
και στο επίπεδο της θεμελίωσης του. Ο νεκρός είχε τοπο-
θετηθεί σε συνεσταλμένη στάση χωρίς κτερίσματα. Προ-
βληματισμό προκαλεί η θέση της ταφής σε άμεση γειτνίαση 
με το κατεξοχήν λατρευτικό δωμάτιο του ναού. Αν αποδει-
χθεί ότι ο σκελετός χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο, 
ίσως πρόκειται για κάποιον εργάτη που δούλευε στο ιερό 
και ο οποίος σκοτώθηκε εκεί και θάφτηκε ακριβώς δίπλα 
στα θεμέλιά του. Αν είναι μεταγενέστερος, πιθανότατα ανή-
κει σε αυτούς που στην ύστερη 
αρχαιότητα ή στους βυζαντινούς 
χρόνους κατέστρεψαν το ναό, 
για να πάρουν το οικοδομικό 
υλικό του. 

Η ανασκαφή στο Νότιο Συ-
γκρότημα, που αποτελείται από 
έντεκα δωμάτια, έδωσε νέα στοι-
χεία για τις διαφορετικές κατα-
σκευαστικές φάσεις του,  καθώς 
και για τα πρωιμότερα αυτού κτί-
σματα. Διαπιστώθηκε ότι κάτω 
από το «τραπεζιόσχημο κτίριο» 
προϋπήρχε  και εδώ παλαιότε-
ρο κτίσμα που επιβεβαιώνει για 
άλλη μια φορά την πρωιμότερη 
λατρεία στο χώρο. Ανασκάφη-
καν δύο από τα δωμάτια αυτού 
του κτιρίου, νότια του λουτρού 
(το μεγαλύτερο διαστάσεων 
3,60Χ4,35μ.). Στο εσωτερικό του 
ενός δωματίου και κάτω από το 
στρώμα κατάρρευσης βρέθη-
κε μεγάλη ποσότητα χρηστικής, 
αλλά και λεπτής κεραμικής 7ου 
– 6ου αι. π.Χ. Στο άλλο δωμάτιο 

αποκαλύφθηκε τετράπλευρη 
εσχάρα για τέλεση τελετουρ-
γιών, διαστάσεων 0,65Χ0,75μ. 
αποτελούμενη από τέσσερις 
ισόπαχες πλάκες γνευσίου. 
Και τα δύο δωμάτια είχαν κα-
λυφθεί με λίθους από την κα-
τάρρευση των τοίχων. Φαίνε-
ται πως μετά την για άγνωστους λόγους καταστροφή των 
πρώιμων τοίχων, το πεσμένο από αυτούς δομικό υλικό 
χρησιμοποιήθηκε ως «υπόστρωμα» για τη διαμόρφωση 

της περιοχής νότια και ανατολικά 
του «τραπεζιόσχημου κτιρίου» και 
του λουτρού του ιερού, το οποίο 
αποτελεί μοναδική περίπτωση αρ-
χαϊκού λουτρού σε ιερό. 

Η ανασκαφή εκτός του τεμένους 
και συγκεκριμένα στο εσωτερικό 
του κτηρίου Β, αποκάλυψε άλλη μία 
ταφή, με τρεις σκελετούς, ύστερης 
ρωμαϊκής περιόδου. Αποδεικνύεται 
πως την περίοδο της ταφής το Κτί-
ριο Β είχε περιέλθει σε αχρηστία.

Η ανασκαφή, εκτός από τα νέα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, έδωσε 
πληθώρα οστράκων χρηστικών 
και αποθηκευτικών αγγείων, λεπτή 
πρώιμη αρχαϊκή κεραμική, θραύ-
σματα μελαμβαφών σκύφων με εγ-
χάρακτες επιγραφές για τον Απόλ-
λωνα. 

Επίσης, συνεχίστηκε και φέτος 
η μελέτη των είκοσι μαρμάρινων 
βάσεων αρχαϊκών αγαλμάτων που 
ήδη έχουν αποκαλυφθεί στο χώρο 
και επιπλέον ταυτίστηκαν άλλες δύο 

μεγάλες μαρμάρινες βάσεις. 
Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί τμήμα μαρμάρινου 

αρχαϊκού κούρου (πόδι), φυσικού μεγέθους με ιδιαίτερη 
μυώδη διάπλαση, το οποίο προστίθεται στα δεκάδες θραύ-
σματα μαρμάρινων αρχαϊκών κούρων που έχουν αποκα-
λυφθεί τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύουν τον πλούτο 
σε γλυπτά αυτού του μεγάλου κυκλαδίτικου ιερού που 
ιδρύεται από την Πάρο στα αρχαϊκά χρόνια με σκοπό την 
εδραίωση της κυριαρχίας της στο Αιγαίο. 

Στην ανασκαφή συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Κορνηλία 
Νταϊφά, σπύρος Πετρόπουλος και οι αρχιτέκτονες 
Aenne Ohnesorg και Κατερίνα Παπαγιάννη από το 
Πολυτεχνείο του Μονάχου. 

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε με χορηγίες του Ιδρύ-
ματος Ι. Λάτση, του Ιδρύματος Α.Π. Κανελλόπουλου, του 
Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και της Γενικής Γραμματείας Νη-
σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
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Ανάμνησις του Θαύματος
στη Λογγοβάρδα

Ἑορτάσθηκε κ᾽ ἐφέτος ἡ ἀνάμνησις 
τοῦ θαύματος, ποὺ ἔγινε τὴν 23η Ἰου-
λίου 1944 στὴν Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας, 
ὅταν μὲ τὴν μεσιτεία τοῦ ἁγίου Γέροντος 
Φιλοθέου Ζερβάκου ἡ Παναγία μας 
ἀπέτρεψε τὴν ἐκτέλεσι 125 νέων τῆς 
Πάρου ὡς ἀντίποινα γιὰ τὸ σαμποτὰζ 
στὸ γερμανικὸ ἀεροδρόμιο.

Μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ συνέπεσε καὶ ἡ 
χειροτονία  σὲ πρεσβύτερο ἑνὸς ἀδελ-
φοῦ τῆς Μονῆς, τοῦ  ἐξ Ἀμοργοῦ κα-
ταγομένου ἱεροδιακόνου π. Ἐπιφανίου 
Βλαβιανοῦ. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἑορταστική, 
μὲ τὴν παρουσία τοῦ σεβασμιωτάτου 
μας ἐπισκόπου Παροναξίας κ. Καλλινί-
κου, ὁ ὁποῖος τέλεσε τὴν χειροτονία καὶ 
εὐχήθηκε καὶ  ἄλλοι νέοι νὰ εἰσέλθουν στὶς τάξεις τῆς ἱερωσύνης.

Παρόντες ἀκόμη ἦταν ὁ δήμαρχος Πάρου κ. Χρῆστος Βλαχογιάννης, ὁ προϊστάμενος τῆς θρη-
σκευτικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας π. Νεκτάριος Κιοῦλος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν θεῖο 
λόγο, ὁ τ. Προϊστάμενος τῆς θρησκ. ὑπηρεσίας τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας π. Νικόλαος Ρήγας καὶ  
ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Πάρο καὶ τὴν Ἀμοργό ποὺ συλλειτούργησαν μὲ τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. 
π. Χρυσόστομο καὶ  τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς. Τὴν σύναξι λάμπρυναν οἱ πρωτοψάλτες Κων/νος 
Ἀγγελίδης, θεολόγος, καθηγητὴς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ χοράρχης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ Νικόλαος 
Σωτηρίου ἀπὸ τὴν Ἀμοργό. Ἀρκετοὶ πιστοὶ ἦλθαν νὰ παρακολουθήσουν τὴ θεία λειτουργία καὶ τὴ 
λιτανεία ποὺ ἀκολούθησε ἔξω ἀπὸ τὴ Μονή. Μετὰ τὸ τέλος παρετέθησαν κεράσματα καὶ ἡ παρα-
δοσιακὴ τράπεζα.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

 «Μικρή νυχτερινή μουσική» 
με το Mozarte Trio Salzburg

την Παρασκευή 27 Ιουλίου στις 21:30 το Πάρ-
κο Πάρο θα φιλοξενήσει το Mozarte Trio Salzburg, 
που θα παρουσιάσει τη «Μικρή νυχτερινή μουσική» 
- ένα εξαιρετικό μωσαϊκό κλασσικής και ρομαντικής 
μουσικής με αριστουργήματα των Bach, Mozart, 
Beethoven και Brahms, βαλς του J. Strauss και ταν-
κγό του A. Piazzolla.

Η ιδρύτρια του Τρίο  Sigrid Hagn, ήταν στην Πάρο 
για διακοπές με το σύζυγό της το περασμένο καλο-
καίρι. Όταν επισκέφθηκε το Πάρκο Πάρου για πρώτη 
φορά έμεινε έκπληκτη από την ομορφιά και τη θετική 
ενέργεια του χώρου και όταν είδε το Αμφιθέατρο του 
Πάρκου αισθάνθηκε μια ισχυρή παρόρμηση να παίξει εκεί. Καθώς  το όνειρό της έγινε πραγματικό-
τητα,  εκφράζει την αίσθηση της εκπλήρωσης που νιώθει, επειδή της δίνεται η ευκαιρία να παίξει τη 
μουσική της σε ένα τόσο εξαιρετικό χώρο.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά κάτω από 12 ετών.

Νησιώτικη 
βραδιά
στο Μώλο

Νησιώτικη βραδιά διοργανώνει στην 
παραλία του Μώλου, ο Αναπτυξιακός Σύλ-
λογος Μώλου – Τσουκαλιάς – Γλυφάδων 
«Πρόοδος – Ανάπτυξη». 

Η εκδήλωση θα γίνει στις 18 Αυγούστου.

Συναυλία στο Πάρκο
Στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο 

Πάρου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Β. 
Ρακόπουλο, Π. Βαρθακούρη, Θ. Νικολούδη. Συμ-
μετέχει ο Α. Πολυχρόνου. 

Η συναυλία θα δοθεί στις 3 Αυγούστου στις 8 
το βράδυ.  Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ.

Η Διοργάνωση είναι των Φίλων της Πάρου με 
την υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ.

Συναυλία
στο Άσπρο Χωριό
Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ 
στην κεντρική πλατεία της Εκκλησίας στο Άσπρο 
Χωριό θα πραγματοποιηθεί συναυλία με Κρητικά 
και έντεχνα τραγούδια από Παριανούς Καλλιτέχνες. 
Την συναυλία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ» με ελεύθερη είσοδο για όλους».

Συνάντηση με επίκεντρο το σχεδιασμό 
για το νησί της Πάρου

Τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το νησί της Πάρου συζητήθηκαν την Πέμπτη 26 Ιουλίου στη 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου 
Πουσσαίου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, ο Σύμβουλός του Γ. Κου-
ζούμης και ο Αντιδήμαρχος Π. Κουτσουράκης, καθώς και οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι ώστε να προγραμματιστούν από κοινού οι μελλοντικές δράσεις.

Η παριανή αντιπροσωπεία έθεσε τα ζητήματα που αφορούν στις σχολικές μονάδες, όπως 2ο 
Γυμνάσιο Παροικίας, 2ο Δημοτικό, νηπιαγωγεία, το ζήτημα των κατακρημνίσεων κ.λπ. Συζητήθηκε 
επίσης το θέμα μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους από 1/1/2013 και πως αυτές θ’ αντιμετω-
πιστούν, όταν δεν υπάρχουν πόροι, αλλά και οι υπάλληλοι που απαιτούνται.  

Τα αποτελέσματα από τη συνάντηση στο επόμενο φύλλο της ΦτΠ. 

Όμιλος αντισφαίρισης Πάρου

Προπόνηση με καταξιωμένο προπονητή
Με απόλυτη επιτυχία έγινε το εβδομαδιαίο camp 

στον Όμιλο αντισφαίρισης Πάρου. Τόσο οι αθλητές 
του ομίλου μας όσο και κάποιοι ερασιτέχνες ενή-
λικες είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν για μία 
εβδομάδα με έναν από τους πιο έμπειρους και κα-
ταξιωμένους προπονητές στον Ελλαδικό χώρο, τον 
κ. χαριτωνίδη στάθη. 

Συγκεκριμένα οι αθλητές Μπαρμπαρής στέλιος, 
σαρρή σταυρούλα, Παρούση Μερόπη, Βαθρα-
χοκοίλης Γιώργος και Λαγκαδινός Λεονάρτντο, 
παρακολούθησαν ένα αγωνιστικό εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα προπόνησης  βασισμένο στο σύστημα 
προπονήσεων του κυρίου Χαριτωνίδη. Η εβδομά-
δα κύλισε με το εξής πρόγραμμα: Αξιολόγηση και 
κατάταξη σε ομάδες. Αξιολόγηση βασικών χτυπη-
μάτων βασικές διορθώσεις. Προπόνηση βασικών 
χτυπημάτων κανονικότητα – διορθώσεις. Αξιολό-
γηση αγωνιστικής απόδοσης. Προπόνηση βασικών 
χτυπημάτων μετακινήσεις – διορθώσεις. Βασικές τακτικές

Drills. Αγώνες καταγραφή βασικών λαθών - Ανάλυση βασικών λαθών τακτικής. Αγώνες με προ-
πονητική υποστήριξη.

Ο κύριος Στάθης Χαριτωνίδης είναι από τους πιο καταξιωμένους προπονητές στον Ελλαδικό 
χώρο.  Έχει εργαστεί σε μεγάλους συλλόγους της χώρας για 25 χρόνια όπως και στον όμιλο αντι-
σφαίρισης Αθηνών, όπου υπήρξε αρχηγός ακαδημιών για πάνω από 10 χρόνια. Αθλητές του έχουν 
διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τη 10ετία 2000 - 2010 υπήρξε ο πλέον πολυνίκης Έλληνας προπονητής αναδεικνύοντας 14 πρω-
ταθλητές Ελλάδος διαφόρων κατηγοριών. Έχει επίσης εργαστεί ως προπονητής της Ομάδας του 
Fed Cup απο το 2006 – 2008, ενώ ήταν προπονητής της Γερασίμου Άννας, νούμερο 198 στον κόσμο. 

Πρώτο Ταξίδι
«Πρώτο ταξίδι» είναι 

ο τίτλος της έκθεσης του 
Αντώνη Σκιαδά, που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 
7 έως τις 31 Αυγούστου 
στην Γκαλερί «Ανεμόμυ-
λος» στην Αγκαιριά.

Οι ώρες λειτουργίας 
της έκθεσης είναι από τις 
10 το πρωί έως τις 2 μετά 
το μεσημέρι και από τις 4 
το απόγευμα έως τις 11 
το βράδυ. Τα εγκαίνια θα 
γίνουν στις 7 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ.

«Ο μεγαλύτερος
θησαυρός του κόσμου»

Ο «Λώτινος  Ήλιος»  
παρουσιάζει τη θεα-
τρική παράσταση για 
όλη την οικογένεια, «Ο 
Μεγαλύτερος Θησαυ-
ρός του κόσμου», στο 
θέατρο του Πάρκου 
Πάρου την Κυριακή 
29 Ιουλίου. 

«Ο μεγαλύτερος θη-
σαυρός του κόσμου» 
είναι μια παράσταση 
για τα παιδιά, αλλά και 
για τους γονείς. Πραγματεύεται επίκαιρα θέματα 
και πανανθρώπινες αξίες μέσα από ένα παρα-
μυθένιο τρόπο, γεμάτο γέλιο, φαντασία, γρήγο-
ρο ρυθμό, ζωντάνια κι εκπλήξεις. Η παράσταση 
αρχίζει στις 21:30.  Η τιμή εισιτήριου είναι 10 
Ευρώ.

Τα μονοπάτια των βιβλίων
 Μικροί και μεγάλοι καλούνται από τη Δημο-

τική Βιβλιοθήκη να πάρουν μέρος στο νέο της 
παιχνίδι. Ένα διαφορετικό επιτραπέζιο παιχνίδι, 
ανακαλύπτοντας ήρωες, πλοκές, εικόνες, φρά-
σεις και τίτλους από τα καινούρια βιβλία της 
βιβλιοθήκης. Η εκδήλωση θα γίνει την Παρα-
σκευή 27 Ιουλίου στις 20:30.

Νέο Δ.Σ.
Το νέο Δσ του Κυνηγετικού συλλό-

γου Πάρου - Αντιπάρου είναι: Πρόεδρος: 
Λουκής Σταύρος, Αντιπρόεδρος: Μπάλιος 
Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματέας: Μοστράτος 
Χρήστος, Ταμίας: Χανιώτης Ηλίας, Κοσμήτωρ: 
Ρούσσος Παναγιώτης, Μέλη: Ιορδάνης Κων-
σταντίνος, Σπανός Εμμανουήλ, Αναπληρω-
ματικά μέλη, Λουκής Γιώργος του Κωνστα-
ντίνου, Γεωργούλης Βασίλειος του Χρήστου, 
Κρητικός Χρήστος του Μιχαήλ, Καπαρός Αλέ-
ξανδρος του Χριστοδούλου, Παλαιολόγος Ζέ-
πος του Κωνσταντίνου, Σαρρής Νικόλαος του 
Ιωάννη, Περράκης Λεωνίδας του Παναγιώτη

Ελεγκτική επιτροπή: Γεμελιάρης Αντώνιος 
του Παναγιώτη, Αιγινήτης Ιωάννης του Γεωρ-
γίου

ΟΣΟ – ΟΣΗ - ΟΣΑ
Όσο μπορείς πιο μακριά – όταν θα βλέπεις ξύλο,
μονάχα στο φαί κοντά – και στον εντάξει φίλο.
Πρόσεχε γιατί υπάρχουνε – οι άδικοι μπελάδες
και μπέσα κάποιες όμορφες – δεν έχουνε κυράδες.
Όσο κι’ αν είσαι έξυπνος – θα κάνεις χαζομάρες,
γιατί εκτός των σκάνδαλα – είναι κι’ οι σκανδαλιάρες.
Κι’ όταν υπάρχουνε πολλά – λεφτά στο πορτοφόλι
και κάνεις και τον κουβαρντά – φίλο σε θέλουν όλοι.
Αλλά στα μπατηρήματα – τότε δεν σε γνωρίζουν 
και με μεγάλα βήματα – την πλάτη σου γυρίζουν.
Όση κι’ αν έχεις δύναμη – μην την καταναλώσεις,
σε πράγματα ανώφελα – γιατί θα μετανιώσεις.
Υπάρχουν τα απρόοπτα – στο στάδιο της μάχης
γι’ αυτό και για τα υστερνά – κράτησε γέρο να ‘χεις. 
Κι’ όση κι’ αν έχεις όρεξη – για έρωτα και τρέλες,
πρόσεχε μη σου φύγουνε – οι τεχνητές μασέλες.
Δεν είναι για τα δόντια μας – τώρα πια τα πιτσούνια,
κάποιοι μεζέδες θέλουνε - πολύ σκληρά πιρούνια. 
Έχουν παλιώσει τα κουπιά – κάνει νερά η βάρκα,
πρόθυμη είναι η καρδιά – μα ασθενής η σάρκα.
Τέρμα η διασκέδαση – για κάθε πανηγύρι, 
τώρα το μόνο εύκολο – θα ‘ναι το μοναστήρι.
Όσα μπορώ ποιήματα – θα γράφω και τραγούδια,
για αγάπες, για αισθήματα – γι’ αγκάθια και λουλούδια.
Μα όσα να γράψεις και να πεις – όσα και να προσφέρεις
στον ίσιο δρόμο της ζωής – τους άλλους δεν θα φέρεις.
Όσα ζητάμε στη ζωή – δεν τα προσφέρει όλα, 
άλλα δίνει στον Κωνσταντή – και άλλα στον Νικόλα.
Κι’ όταν την τύχη προκαλείς – κι’ αυτή δεν σε γουστάρει,
Λεφτά που έχεις για να ζεις – κι’ αυτά θα σου τα πάρει.
Τα πράγματα δεν έρχονται – όπως εμείς τα θέμε,
από τη μια χαιρόμαστε – κι’ από την άλλη κλαίμε.

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης 



Πίτα ΕΛΛΑΣ Ψητοπωλείο
Σουβλάκι το αγαπημένο...
Το χαρακτηριστικό ελληνικό έδεσμα, ξακουστό 
σ’ όλο τον κόσμο πλέον, σ’ αυτούς τους δύσκολα 
οικονομικά καιρούς, δίνει λύση για ένα πλήρες 
γεύμα που δεν… στοιχίζει. 
Το «Πίτα ΕΛΛΑΣ» (στο λιμάνι) του Γιώργου Κου-
γιεντάκου προσφέρει νόστιμα και εκλεκτά σου-
βλάκια και έχει γίνει «σταθμός» στη γεύση. 
Με έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, 
προσφέρει ψητά της ώρας και σουβλάκι «ποίη-
μα».
Τις χορταστικές μερίδες που ανταποκρίνονται στις 
τιμές μπορείτε να τις συνοδεύσετε με εξαιρετικές 
σαλάτες, διάφορα ορεκτικά και οπωσδήποτε με 
μπύρα ή κρασάκι. 
Η εξυπηρέτηση είναι απολύτως φιλική και το 
σέρβις γρήγορο ώστε να ικανοποιούνται και πιο ανυπόμονοι…
Φυσικά, εάν δεν θέλετε να μετακινηθείτε, θέλετε όμως ν’ απολαύσετε στο χώρο σας τις δημιουρ-
γικές γαστρονομικές προτάσεις του Πίτα ΕΛΛΑΣ, κανένα πρόβλημα. Στην πόρτα σας τα πάντα με 
ένα τηλεφώνημα. 
Παροικία – λιμάνι τηλ.: 22840 – 23905.

«ΤΟ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ»
για… ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΕΣ λύσεις
Τα ρούχα μας χρειάζονται τη φροντίδα που 
τους αξίζει για να διατηρήσουν τη φόρμα 
τους, όπως επίσης σωστή φροντίδα  χρει-
άζονται και τα λευκά είδη του σπιτιού ή 
του επαγγελματικού χώρου (ξενοδοχεία, 
εστιατόρια κ.λπ), προκειμένου να παρα-
ταθεί η «ζωή» τους. Οι επαγγελματίες το 
γνωρίζουν και πάντα ψάχνουν το συνερ-
γάτη που θα φροντίσει τη λινοθήκη τους 
οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά.
ΤΟ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ της κ. Σωτηρίας Ρά-
ικου απευθύνεται σ’ αυτούς τους επαγ-
γελματίες, αλλά και στους ιδιώτες. Χρη-
σιμοποιώντας σύγχρονα μηχανήματα και 
προϊόντα καθαρισμού που προστατεύουν 
τα ρούχα, αλλά σέβονται και το περιβάλ-
λον, παρέχουν επαγγελματική φροντίδα.
Μπορείτε να κερδίσετε χρήμα και χρόνο, αξιοποιώντας  τις προσφορές. Φυσικά όλα 
γίνονται ξεκούραστα, αφού παραλαβή και παράδοση γίνεται στο χώρο σας. 
5ο χιλ. Παροικίας – Μαραθίου τηλ.: 22840 – 23929 και 6984 570 429.

Το κάπνισμα … αλλιώς 
Θέλετε να κόψετε το κάπνισμα; Μήπως θα θέλατε να συ-
νεχίσετε να καπνίζετε με υγιή τρόπο, χωρίς να βλάπτετε 
τον εαυτό σας και να ενοχλείτε τους άλλους; Το κατάστη-
μα – αντιπροσωπεία Ηλεκτρονικού Τσιγάρου  OVALE 
στην Μάρπησσα Πάρου δίνει τη λύση, κυρίως για να ενη-
μερωθείτε σωστά. Και αν επιθυμείτε να δοκιμάσετε, το 
κατάστημα διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από φυτικά έλαια 
για το ηλεκτρονικό σας τσιγάρο – ανεξαρτήτως μάρκας- 
χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 
της εταιρίας OVALE, η οποία έχει δημιουργήσει μια σειρά 
προϊόντων που προσομοιώνουν πλήρως την ευχαρίστη-
ση του καπνίσματος. Η πολιτική της είναι απλή: Επιθυμεί 
οι πελάτες της να σκέπτονται την OVALE σαν σύμμαχό 
τους κατά του καπνίσματος. Κύριο μέλημά της η παροχή 
ασφαλών προϊόντων στους πελάτες της. Χρησιμοποιεί, γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο, κορυφαία υλικά σε συνδυασμό 
με την χρήση των ασφαλέστερων κατασκευαστικών τε-
χνικών που ικανοποιούν τους απαιτητικότερους κανονι-
σμούς ασφαλείας. 
Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας τηλε-
φωνικά για την Πάρο, τις Κυκλάδες, όλη την Ελλάδα, χω-
ρίς έξοδα αποστολής. Επικοινωνήστε με το κατάστημα και 
ενημερωθείτε για τις καλοκαιρινές προσφορές. 
(Στο δρόμο για Μάρμαρα, προς τους Μύλους)
Υπεύθυνη καταστήματος: Κυριακή Παπαναγιώτου. Τηλ 
επικοινωνίας και παραγγελίες: 6972850743 Ξύλινα πατώματα…

αξεπέραστη υπεροχή!
Η επιλογή του ξύλου σαν δάπεδο υπερέ-
χει πλεονεκτημάτων, που το καθιστά απα-
ραίτητο για χρήση, σχεδόν σε όλους τους 
χώρους. Το κλασικό και διαχρονικό ξύλινο 
πάτωμα, προσθέτει ζεστασιά και δίνει ιδι-
αίτερο στυλ. Οι εξελίξεις στην επεξεργασία 
και κατεργασία του ξύλου, μεγαλώνουν τη 
διάρκεια ζωής του, γίνεται πιο ανθεκτικό 
και στην πιο σκληρή χρήση και είναι εύκο-
λο πλέον στη συντήρηση.
Τι χρειάζεστε μετά την επιλογή υλικού; 
Τον άνθρωπο που θα κάνει την τοποθέ-
τηση, αλλά θ’ αναλάβει και τη συντήρηση 
σε υπάρχουσες κατασκευές. Ο κ. Γιάννης 
Περαντινός, μαζί με τη νέα γενιά της επι-
χείρησης, το γιό του Ραφαήλ Περαντινό, 
αναλαμβάνουν τοποθετήσεις πάσης φύσε-
ως ξύλινου δαπέδου σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους (οικιών ή επαγγελματικών χώρων), επενδύσεις σε σκάλες, αλλά και 
συντηρήσεις παλαιών δαπέδων. 
Με την πολύχρονη εμπειρία του, το μεράκι και τη συνέπεια, θα δώσουν άλλο στιλ σε κάθε 
χώρο που θα επιλέξετε να τοποθετήσετε ξύλινο πάτωμα, να επενδύσετε μια οροφή ή να 
τοποθετήσετε μια ξύλινη πέργκολα. 
Παροικία 22840 – 22825 – 6976 645 234.

H λύση για το σύγχρονο Ξενοδόχο & Εστιάτορα

Επαγγελματική φροντίδα
της λινοθήκης

(σεντόνια , πετσέτες,
τραπεζομάντηλα)

OIKONOMIKA • ΓΡΗΓΟΡΑ
• AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

 το

Ράικου Σωτηρία
5ο χλµ. Παροικία-Μαράθι
τηλ.: 22840 23929, κιν.: 6984.570429
e-mail: raikoy21@yahoo.gr

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π Α ΡΑ Λ Α Β Η
& ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
στο χώρο σας

Κερδίστε ΧΡΗΜΑ και χρόνο

Ρωτήστε για
τις προσφορές μας!

συνέχεια από σελ.1
Συγκεκριμένα, στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου, που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, αναφέρεται:
«Η λήψη μέτρων, τόσο άμεσης ισχύος, όσο και μακροπρόθεσμης, αποφασίστηκε σήμερα το πρωί (Τρί-

τη 24 Ιουλίου), σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ο Υπουργός, 
Κωστής Μουσουρούλης. Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός όλων των αρμοδίων αρχών και η 
εξεύρεση λύσεων για την πάταξη του παραεμπορίου στα ελληνικά νησιά. 

»Στο πλαίσιο των άμεσων δράσεων, το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με 
τους Δήμους (Δημοτική Αστυνομία) και τις Περιφέρειες, θα προβούν σε εντατικούς ελέγχους μέχρι το 
τέλος της τουριστικής περιόδου στα κύρια λιμάνια και στις κύριες παραλίες. 

»Το έργο το οποίο καλούνται να φέρουν εις πέρας είναι μεγάλο, δεδομένου ότι μόνο από το μεγαλύ-
τερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, αναχωρούν καθημερινά περίπου 20 πλοία, τα οποία μεταφέρουν 
συνολικά περισσότερα από 3500 οχήματα. Ταυτόχρονα, σε τοπικό επίπεδο, σε όλα τα μεγάλα νησιά, μέσω 
των οποίων διακινούνται οι παράνομες απομιμήσεις προϊόντων, δόθηκαν εντολές, ώστε τα κατά τόπους 
λιμεναρχεία και οι αστυνομικές διευθύνσεις να διεξάγουν ελέγχους σε 24ωρη βάση.

»Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα γίνουν παρεμβάσεις στην υφι-
στάμενη νομοθεσία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να ενταθούν και να είναι πιο 
αποτελεσματικοί οι έλεγχοι από τα μικτά όργανα, με τη συμμετοχή και ανθρώπων του ΣΔΟΕ. 

»Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Αθανάσιος Χριστόπουλος, 
ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Δημήτρης Μπαντιάς, ο Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, Αδαμάντιος Σταμα-
τάκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γιώργος Σκούρας, ο Δήμαρχος Σύρου και μέλος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Ιωάννης Δεκαβάλας, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Τελωνειακών Ελέγχων του 
ΣΔΟΕ Δημήτρης Πιτιακούδης, ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ Αντώνης Μέγκουλης, ο Πρόεδρος του Εμπορι-
κού Συλλόγου Ρόδου και Οικονομικός Επόπτης της ΕΣΕΕ Παναγιώτης Καραγιάννης, η αντιπρόσωπος της 
ΕΣΕΕ Κατερίνα Φουντουλάκη, ο Διευθυντής στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων του ΟΛΠ Νικόλαος 
Στάγιας, ο Διευθυντής στην Υπηρεσία Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης του ΟΛΠ Γιώργος Γεωργάκης, 
ο Κλαδάρχης Αστυνομίας και Τάξης, Αρχιπλοίαρχος Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος και η Σταυρούλα 
Σμυρνή, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων».

Ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για το παραεμπόριο

Αποφάσεις για «άμεση δράση»
   ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛ.ΑΣ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Λειτουργία Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου

Μπήκαν οι βάσεις…
Την Δευτέρα 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση για το Τοπικό 

Δίκτυο Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Δήμου Πάρου, υπό την Προεδρία της Προ-
έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Μαρίας Τριβυζά.

Στη συνεδρίαση ενημερώθηκαν οι φορείς για τη δημιουργία του «Τοπικού 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης», τη διοίκηση του οποίου θα ασκεί επτα-
μελής συντονιστική επιτροπή και θα δραστηριοποιείται στους εξής «Άξονες 
Δράσης»:
• Καταγραφή (αναγκών, δομών, υπηρεσιών, φορέων, εθελοντών, ωφελου-

μένων) • Παρέμβαση – φροντίδα, βοήθεια σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες • 
Κινητοποίηση – οργάνωση – εκπαίδευση – εποπτεία εθελοντών • Υλοποίηση 
Προγραμμάτων παρέμβασης • Αναζήτηση πόρων – χορηγών – αξιοποίηση 
προσωπικοτήτων και δομών • Οργάνωση ημερίδων, ενημέρωση φορέων 
προβολή – απολογισμός έργου.

Επίσης αποφασίστηκε η προετοιμασία και επεξεργασία των στοιχείων του 
πρώτου άξονα δράσης, δηλαδή  της καταγραφής (αναγκών, δομών, υπηρε-
σιών, φορέων, εθελοντών, ωφελουμένων) και ο ορισμός εκπροσώπων από 
όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην «Κοινωνική Αλληλεγγύη» 
στα διοικητικά όρια του Δήμου, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012, οπότε θα 
πραγματοποιηθεί και η επόμενη συνάντηση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, οι 
Αντιδήμαρχοι κ. κ. Π. Κουτστουράκης και Μ. Κωβαίος εκπροσωπώντας τα 
Νομικά Πρόσωπα της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
η Αντιδήμαρχος Φραγκούλη Μαρουσώ, η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ  Κάγκανη 
Άννα, η Πρόεδρος Μαρία Τριβυζά και  τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. 
Δήμου Πάρου, εκπρόσωποι της τοπικής Εκκλησίας και του Γηροκομείου, πο-
λυπληθής αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γυναικών «ΑΡΗΪΣ» και εκπρόσωπος 
του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. Συμμετείχαν επίσης οι επιστημονικοί 
συνεργάτες του Δικτύου, κ. Παναγιώτης Δραγάτης Κοινωνικός Λειτουργός 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κ. Χρυσαυγή Κανελλοπούλου Ψυχολό-
γος από το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ» και ο κ. Δημήτριος Γαλάνης Κοινω-
νικός Λειτουργός από την «ΕΠΑΨΥ».
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 ΠΩΛήσΕΙσ ΑΚΙΝήτΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. χΩρΩN        

ΑΝτΑΛΛΑΖΕτΑΙ ΔυΑρΙ 
στην περιοχή Ηλιούπολη – Α-
θήνα, με αντίστοιχο σπίτι στην 
Πάρο. Τηλ. 6972826371 (κα. 
Παπαϊωάννου) 

ΒρΙΛήσσΙΑ ΑττΙΚήσ, μεζο-
νέτα 170 τμ, σε διπλοκατοικία, 
πωλείται ή ανταλλάσσεται με 
οικόπεδο – 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, 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 χωριστά ή 
μαζί, 650.000€.Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΑΛυΚή,  πέτρινη οικία 
πρώτου ορόφου 129 τ.μ., 
βεράντες, πέργολες, 3 υπνο-
δωμάτια, σαλόνι, 2 μπάνια, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air 
condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 195.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 
καλοριφέρ, air condition, ει-
δική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 245.000€  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΑΛυΚή, πωλείται τριάρι 70 
τμ. νεόκτιστο σε 250 τμ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626 

ΑΛυΚή, πωλούνται γκαρσο-
νιέρες 22-28 τμ, κατάστημα 
48 τμ, δυάρι 48 τμ, εξοπλι-
σμένα, κοντά στην παραλία. 
Τιμή από 1350,00 το τμ. Τηλ.: 
6937436322 / 6937436326 

ΑΛυΚή, πωλούνται από ι-
διώτη, μια μεζονέτα 150 τμ., 
με 3 κρεβατοκάμαρες, ένα 
διαμέρισμα 66 τμ., με 2 κρε-
βατοκάμαρες και δυο οικίες 
39 τμ. & 46 τμ.. Όλα διαθέτουν 
τζάκι, κεντρική θέρμανση 
αυτόνομη, ντουλάπια κου-
ζίνας και κρεβατοκάμαρας. 
100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία της Αλυκής. Τηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΠοσ (ΒουτΑΚου), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768 

ΚΑΜΑρΙ ΑΓΚΑΙρΙΑσ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύ-
στημα, κτήμα 1800τ.μ. με 
10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
120.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768 

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 (Ι-
ωαννίδου Καρολίνα) 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 συ-
γκρότημα μονοκατοικιών 
που αποτελείται από 2 μεζο-
νέτες στα μπετά 110 τμ και 
140 τμ και ένα οικόπεδο 220 
τμ εντός οικισμού. Τιμή 
ευκαιρίας και για κατασκευα-
στές. Τηλ.: 6972162478  

ΠροΔροΜοσ, πωλείται και-
νούρια οικία 80 τμ, με τζάκι, 
καλοριφέρ και υπόγειο 40 τμ. 
150.000 €. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr 

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

ΕΛήτΑσ,  οικία 98τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 175.000 
€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

 ΑΓορΕσ οΙΚοΠΕΔΩΝ           
 & ΑΓροτΕΜΑχΙΩΝ                

οΙΚοΠΕΔο ΖήτΕΙτΑΙ, α-
πό Λεύκες, Πρόδρομο έως 
Αλυκή, με παλαιά οικία ή με 
φάρμα, νόμιμο, σε ήσυχη το-
ποθεσία, σε καλή τιμή. Τηλ.: 
6977770151

 ΠΩΛήσΕΙσ οΙΚοΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓροτΕΜΑχΙΩΝ                   

ΕΛήτΑσ, πωλεί-
ται αγροτεμάχιο 8 στρ., 
άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

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

ΚΑΜΑρΙ ΑΓΚΑΙρΙΑσ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα με-

τρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΑΓΚΑΙρΙΑ, στον παραδο-
σιακό οικισμό, πωλείται 
οικόπεδο 800 τμ, με άδειες 
οικοδομής για 4 μεζονέτες, 
αμφιθεατρικό, απεριόριστη 
θέα θάλασσα. Πωλείται ο-
λόκληρο 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

ΠΑροΙΚΙΑ, πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο, κοντά στο 
λιμάνι, μπροστά στη θά-
λασσα, 4.000 τμ, με παλαιά 
οικία. Τηλ.: 6944856105, 210-
7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr    

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, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr    

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

ΑΓ. ΠΑΝτΕσ, πωλείται κτή-
μα 100 στρέμματα, πάνω από 
τα ΧΥΤΑ.  Τηλ.: 6975065776 

ΕΝοΙΚΙΑσΕΙσ ΑΚΙΝήτΩΝ                  
- ΠροσΦορΑ                        

ΠΕρΙοχή ΦΑρΑΓΓΑ-τρυ-
Πήτή, ενοικιάζεται δυάρι 
– τριάρι. Τηλ.: 6972077052 

ΚΩστοσ, 8 χλμ από Παροικία, 
ενοικιάζεται ήσυχη νεόδμητη 
οικία, 48 τμ, ενιαία κουζίνα με 
καθιστικό, θέρμανση, ηλιακό, 
βεράντες, ηλιόλουστη, δύο 
παρκινγκ, 300 μ πριν το χω-
ριό. Επιπλωμένη ή μη για όλο 
το χρόνο. Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
6942036686   

ΜοΝοΚΑτοΙΚΙΑ ενοικιά-
ζεται σε ήσυχη περιοχή, 3 

δωματίων με a/c, επιπλωμένη 
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 δρό-
μο, ενοικιάζεται κατάστημα 
225 τμ. ισόγειο και 120 τμ. 
υπόγειο. Ενοικιάζεται και τμη-
ματικά.  Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

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, ενοικι-
άζεται διαμέρισμα, 40 τμ., 1ος 
όροφος, διαμπερές, πλήρως 
ανακαινισμένο, τιμή λογική. 
Τηλ.: 6976558842 

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, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr 

ΑΜΠΕΛΑσ, ενοικιάζεται 
μεζονέτα, σε συγκρότημα, 
εκτός από Αύγουστο  100 € η-
μερησίως. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr    

Δρυοσ, ενοικιάζονται και-
νούριες οικίες, με 1 ή  2 
υ/δ, σε παραθαλάσσιο οι-
κόπεδο. Τηλ.: 6944856105, 
210-7213500, Καλλιακούδας 
Χρήστος (Ιωαννίδου Καρολί-
να) www.gr8homes.gr   

ΠΩΛήσΕΙσ ΕΠΙχΕΙρήσΕΩΝ               
 & ΕΞοΠΛΙσΜ. ΕΠΙχ/σΕΩΝ    

ΕΠΙχΕΙρήσή πωλείται 
στον Περιφερειακό της Πα-
ροικίας. Τιμή προσιτή. Τηλ: 
6986501002.

ΕΠΙχΕΙρήσή INTERNET 
CAFÉ στην Παροικία πωλεί-
ται. Τηλ.: 6973302176 

ΑυτοΜΑτοσ ΠΩΛήτήσ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250

ΕρΓΑσΙΑ - ΠροσΦορΑ                         

οΔήΓοσ με δίπλωμα Γ’ και 
Δ’ κατηγορίας, έμπειρος, 
πρώην οδηγός ταξί, ζητάει 
εργασία εντός Πάρου. Τηλ.: 
6970530059, 2284043402 

ΕρΓΑσΙΑ - Ζήτήσή                              

ΠτυχΙουχοσ ΦΑρΜΑ-
ΚοΠοΙοσ ζητείται, να 
εργαστεί σε κεντρικό φαρμα-
κείο της Παροικίας, για πλήρη 
απασχόληση, που να γνω-
ρίζει πολύ καλά την Αγγλική 
γλώσσα. Επιθυμητή η προϋ-
πηρεσία. 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. Φραγκούλη 
Ειρήνη) 

 ΔΙΑΦορΑ       

χΩΜΑ ΓΙΑ ΚήΠουσ πω-
λείται. Τηλ.: 6945383262 
(Χρήστος) 

ΕΜΠΕΙροσ ήΘοΠοΙοσ – Α-
ΝΙΜΑτΕρ – DJ αναλαμβάνει 
την παρουσίαση και μουσική 
επιμέλεια παντός είδους εκ-
δηλώσεων, παιδικών party, 
σε οποιοδήποτε χώρο. Τηλ.: 
6944264145 (Νίκος) Έως 6 
Σεπτεμβρίου. 

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€

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

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

Τιμές φιλικές!

Ρούσσος Γ. Κωνσταντίνος
Τηλ: 6977786711
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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... 

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

until 29 Jul, '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

until 30 Jul, 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.

until 30 Jul, Group painting exhibition at Anemomilos 
Gallery, Angeria. Duration 10-30/7. Info: 22840-91089.
 
until 31 Jul, 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
 
until 4 Aug, Lina Gavra, Jo Babari & Chara Hadji 
(jewellery &textiles) exhibition at Galerie Pontoporos, 
Naoussa. Info: 22840-52242, email gallery@
pontoporos.gr, www.pontoporos-gallery.com

until 15 Aug, Artway 1st Paros Art Festival with 
the participation of 82+artists at Poseidon of Paros, 
Golden Beach 3-25/7, daily 11am-2pm & 7-10pm; 
Anezina Village, Drios 14/7-5/8; Ag.Athanasios, 
Naoussa 1-15/8. Info:  699-818-7749, http://www.
arthellas.gr/syllogoi/artway.html
 
until 19 Aug, Conference 'Greece Can' discussing 
how to find ways out of the crisis, running from 6/7-
19/8 at the House of Literature, Lefkes. #
 
until 15 Sep, Christian Stemper photography 
exhibition "Θαλασσολυκοι 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
 
until 30 Sep, "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 

until 30 Sep, 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
 
until 30 May 2013, Maria Vlanti (sculpture) & 
Nikos Vlachos (painting) exhibition at Franca Scala 
Restaurant, Paroikia, tel 22840-24407.
Duration 8/6-30/5/13, 7.30pm-12.30am. Also at
Fotis Αrt Café, Aghios Dimitris - Boukadoura, Naoussa, 
tel 697-033-9326. Duration 9/6-30/5/13, 10am-3am. 
Info: 22840 24407, Medusa Art Gallery 210-724-4552, 
www.medusaartgallery.com 
 
27 Jul, 8.30pm, "Ta Monopatia ton Biblion" event for 
children at the Municipal Library.  Info: 22840-28233, 
http://www.infolibraries.gr/paros 

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
 
28 Jul-1 Aug, "Chakra Healing" workshop with 
Ujallah & Yali Sar-Shalom at Tao's Center, Ambelas.   
Info: 22840-28882,  www.taos-greece.com
 
28 Jul, 8.30pm, Concert with Natasha Bofiliou "Days 
of Light" at the "Greece Can" conference at the Lefkes 
Amphitheatre.#
 
28 Jul, 8.30pm, Opening of exhibition by Savina 
Kioseoglou (ceramics) & Loula Spanoudi (painting) 
at Anti Art Gallery, Kastro, Antiparos.  Duration: 28/7-
4/8, daily 11am-1pm & 7pm-12am. Info: 694-489-
8924, 697-440-0035, anti.antiparos@gmail.com 
 
29 Jul-4 Aug, Yoga workshop with Oona Giesen in 
Alyki. Info: 697-935-1951, www.yoga-paros.com
 
29 Jul, 8pm, Opening of "Choices" group exhibition 
by Paulien Lethen, Jan Mulder and Apostolis Zolotakis 
at the Dimitracopoulos Building, Paroikia. Duration 
29/7-8/8, daily 8-11.30pm. Info: 22840-22700, 22195, 
www.hollandtunnelgallery.com  
 
29 Jul, 8.30pm, Concert by young Parian artists with 
Rock, Greek, Eighties, HipHop and dance show by the 
Hip Hop Crew of the Central School of Ballet at the 
court of the Dimotiko School of Archilochos-Marpissa 
(opposite the camping). Entrance 5€ (inc. one beer), 
refreshments, souvlaki and beer all 1€. http://www.
facebook.com/events/248649138586548/
 
29 Jul, 9.30pm, Documentary "Viet Costas. 
Citizenship: Undefined" by Yiannis Tritsibidas at 
Apothiki Art Center, Paroikia. Info:  697-954-0416,  
www.apothiki.com, www.tritsibidas.gr
 
  AUGUST (dates to be announced)
• Live jazz sessions with pianist/vocalist Heleen 
Schuttevaêr and visiting musicians at Pebbles Jazz 
Bar, seafront Paroikia. Info: 22840-22195,  www.
heleenschuttevaer.nl
• Movies at Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676.  
Facebook: cine.rex
• Movies at Cine Oliaros, Antiparos. Tel: Yannis 22840-
61717.
 
1 Aug, Opening of Giorgos Sardis exhibition at 
Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Duration 1-15/8. #
 
3 Aug, Opening of book exhibition at Alyki Beach. 
Duration 3-13/8.
 
3 Aug, 8pm, Annual Event celebrating 10 years of 
the Friends of Paros Association "Solidarity Days' 
at the with live music from Vasilis Rakopoulos & 
A.Polychronou at Paros Park, near Naoussa. Info: 
www.friendsofparos.com
 
3 Aug, 8-11pm, Live jazz with pianist/vocalist 
Heleen Schuttevaêr & guests at Holland Tunnel 
Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 22700,  www.
hollandtunnelgallery.com, www.heleenschuttevaer.nl
 
4-5 Aug, 13th Beach Volleyball Tournament 
organised by Paros Nautical Club (NOP) at Livadia 
Beach, Paroikia. Info: NOP 22840-21800, www.paros-
sailing.gr
 
4-9 Aug, Marble sculpting seminars at the Nikos 
Perantinos workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info: 
22840-23871, 693-750-4433.
 
4 Aug, Opening of Artway Exhibition at Ag.Athanasios, 
Naoussa. Duration 1-15/8.  Info:  699-818-7749.
 
4 Aug, 8.30pm, Artist talk & opening of exhibition 
"Pythagorean Tetraktys" by Kelly Athanasiadou, artist 
in residence at Apothiki Art Center, Paroikia. Duration 
30/7-9/8, daily 10.30am-1.30pm & 7-11pm. Info:  
697-954-0416,  www.apothiki.com
 
4 Aug, 9.30pm, Live concert with Lavredi Mahairitsa, 
Dimitris Starovas, Tonino Carotone & Piluka Aranguren 
at the Municipal Stadium, Paroikia. # 

5 Aug, 8.30pm, Opening of exhibition by Louisa 
Kentrou (painting) at Anti Art Gallery, Kastro, 
Antiparos.  Duration: 5-10/8, daily 11am-1pm & 
7pm-12am. Info: 694-489-8924, 697-440-0035, anti.
antiparos@gmail.com

Στο σκοτάδι οι έρευνες
Στο σκοτάδι βρίσκονται ακόμη οι έρευνες που αφορούν στον σοβαρό τραυματισμό του 

15χρονου κοριτσιού στην Πάρο. Η 15χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθη-
κε σε κωματώδη κατάσταση και ημίγυμνη ανάμεσα σε βράχια στην παραλία Τσερδάκια, 
κοντά στην Χρυσή Ακτή. 

Έρευνες γίνονται από τις Αστυνομικές Αρχές του νησιού, ενώ εσπευσμένα μετέβη στην 
Πάρο και κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών. Διερευνάται εάν η μικρή 
δέχτηκε επίθεση ή χτύπησε πολύ σοβαρά από πτώση στα βράχια.

Η 15χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
Αττικού Νοσοκομείου και το πρωί της Δευτέρας υπεβλήθη σε λεπτή χειρουργική επέμβα-
ση στο κεφάλι για τις κακώσεις που φέρει. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα κρίνονται κρίσιμα 
από τους γιατρούς.

Το κορίτσι με τη μεγαλύτερη, επίσης ανήλικη αδελφή της και τους γονείς τους είχαν 
έρθει στην Πάρο πριν από τρεις ημέρες για τις διακοπές τους και φιλοξενούνταν σε φιλικό 
σπίτι. Την Κυριακή, 22 Ιουλίου, γύρω στις 7:30 το απόγευμα η 15χρονη, μαζί με τη μητέ-
ρα και την αδελφή της, βρίσκονταν στην παραλία της Χρυσής Ακτής. Σε κάποια στιγμή η 
κοπέλα απομακρύνθηκε για να πάει μια βόλτα. Άργησε να επιστρέψει, η μητέρα της ανη-
σύχησε, άρχισε να την αναζητεί και τη  βρήκε πεσμένη ανάμεσα στα βράχια, αιμόφυρτη,  
αναίσθητη και ημίγυμνη.

Η 15χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, αλλά λόγω της σοβαρότητας 
της κατάστασής της μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σούπερ πούμα στην Aθήνα.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1, δεν έχουν βρεθεί ίχνη βιασμού στη 15χρονη από 
τις εως τώρα ιατροδικαστικές εξετάσεις, αναμένονται όμως οι τοξικολογικές εξετάσεις. 
Φως στην υπόθεση θα ρίξει η ανάλυση του DNA που πάρθηκε από τα νύχια της, προκει-
μένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε δεύτερο άτομο στο σημείο.

Μισοβυθίστηκε θαλαμηγός 
Μία θαλαμηγός μισοβυθίστηκε στην Αντίπαρο, ανάμεσα στο Σρογγυλό και στο Δεσποτι-

κό, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Κυβερνήτης του σκάφους  ειδοποίησε το Λιμενικό 
Σώμα Πάρου – Αντιπάρου και ενημέρωσε ότι το σκάφος έπαιρνε νερά στη μηχανή. 

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν πλωτό περιπολικό της Λιμενικής Αρχής Πάρου και το Ε/Γ 
- Τ/Ρ «ΣΑΡΓΟΣ Ι», το οποίο εντόπισε τους πέντε επιβαίνοντες μέσα στη βοηθητική λέμβο και 
τους περισυνέλεξε με ασφάλεια. 

Λίγο αργότερα το «ΠΕΤΡΑΔΙ» παρουσίασε έντονη κλίση και ημιβυθίστηκε σε απόσταση 
περίπου πενήντα (50) μέτρων από τις ακτές της νησίδος «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ», χωρίς να παρου-
σιαστεί θαλάσσια ρύπανση.

Σύμφωνα με δήλωση κυβερνήτη το σκάφος είχε αναχωρήσει από την Νάουσα Πάρου με 
προορισμό τη Μονεμβασιά.

Την περασμένη Κυριακή έγινε η ανέλκυση του σκάφους με πλωτό γερανό.
Στο σκάφος επέβαιναν δύο έλληνες (το πλήρωμα) και τρεις τουρίστες, δύο Ρώσοι και μία 

Ουγγαρέζα. 

Ψαροντουφεκάς νεκρός
σε παραλία της Αντιπάρου

Αντιπαριώτης ψαροντουφεκάς 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία στον Άγιο Γεώρ-
γιο. Νωρίτερα είχε ειδοποιηθεί το Λιμενικό Σώμα από συγγενή του, ότι έλλειπε πολύ ώρα 
στη θάλασσα και ανησυχούσαν. 

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε απογευματινές ώρες την Παρασκευή 20 Ιουλίου η Λιμενική 
Αρχή Αντίπαρου, ότι 63χρονος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ» Αντίπαρου για υποβρύχια αλιεία και έκτοτε αγνοείτο.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε προσωπικό της Λιμενικής Αρχής Αντιπάρου σε συνεργασία 
με το Λιμεναρχείο της Πάρου, καθώς και το Α/Κ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» Ν. Πάρου 78.

Λίγο αργότερα ο 63χρονος εντοπίστηκε στην ακτή «ΑΛΜΥΡΑ» Αντιπάρου χωρίς τις αισθή-
σεις του και τον εξοπλισμό (ψαροντούφεκο, τα βαρίδια και τη σημαδούρα). Εικάζεται, πως 
πιθανότατα να ένοιωσε δυσφορία και βγήκε από τη θάλασσα εγκαταλείποντας τον εξοπλι-
σμό του.

Ο άνδρας, εφόσον δεν ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις οι γιατροί της Αντιπάρου, μεταφέρ-
θηκε με το ασθενοφόρο από τον Δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη και υπάλληλο του Δήμου, στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. 

Στη συνέχεια, ο άτυχος ψαροντουφεκάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σύρου για νεκρο-
ψία νεκροτομή, όπου όμως δεν λειτουργεί η Ιατροδικαστική υπηρεσία λόγω αδειών. Έτσι, 
αναμένεται να μεταφερθεί (ίσως να διακομίστηκε), για νεκροψία – νεκροτομή σε νοσοκο-
μείο του Πειραιά.  

Το σκυλί του λιμεναρχείου
εντόπισε ναρκωτικά

Δύο νεαροί συνελήφθησαν την  περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο από λιμενικούς 
του λιμεναρχείου Πάρου, γιατί είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ινδικής κάναβης, 
που εντοπίστηκαν από τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα για 
τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Οι νεαροί 19 ετών και 22 συνελήφθησαν κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο. Με εντο-
λή εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθεροι και θα οριστεί δικάσιμος.

Συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου 
Συνεχίζονται τα τριήμερα του Ανοικτού Συνεδρίου «Η Ελλάδα μπορεί», που πραγματοποι-

ούνται στις Λεύκες. Οι  ημερομηνίες  διεξαγωγής  των  επομένων  συναντήσεων είναι 27-29  
Ιουλίου, 3-5 Αυγούστου, 10-12  Αυγούστου, 17-19 Αυγούστου.

Από 27 έως 29 Ιουλίου στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκών θα πραγματοποιηθεί το 4ο τριήμερο 
με θέμα: Το νέο πρόσωπο του τουρισμού. Η Άλλη Ελλάδα. Τουρισμός για ΑΜΕΑ.

Εισηγήτρια: Κανελλοπούλου Χριστίνα, Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια εκπαίδευσης ΟΑΕΔ, για 
ΑΜΕΑ και ειδικός εισηγητής : Πίττας Γιώργος, Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας. Θέμα της ειδικής εισήγησης, το αγαπημένο Ελληνικό Πρωινό στην επαγγελματική 
φιλοξενία.

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Ελλάδα Μπορει», η αγαπημένη καλ-
λιτέχνιδα Νατάσσα Μποφίλιου  και οι συνεργάτες της θα δώσουν συναυλία στο ανοικτό θέατρο 
των Λευκών.
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