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Βλέπω και ξαναβλέπω αυτή τη μακέτα που έχει 
μπει σε καταστήματα ανά την Ελλάδα από την του-
ριστική επιτροπή του νησιού μας με το σύνθημα 
«Greek Lovers – Paros». Ε ρε προχωρημένοι που 
είμαστε σ’ αυτό το νησί…

Δ.Μ.Μ.

Α, υπόψη, η παραπάνω μακέτα με τη φωτογρα-
φία έχει ληφθεί μερικά μέτρα μακριά από το σπί-
τι μου. Άρα, το σύνθημα «Greek Lovers», μόνο 
τυχαίο δεν είναι… Τι «Greek Lovers», τι «Greek 
Lover’s». Μικρή λεπτομέρεια είναι. 

Δ.Μ.Μ.

Καλέ, ο χαμός έχει γίνει με τις υπογραφές. Ποιοι 
έβαλαν, ποιοι δεν έβαλαν, πότε 
βγήκε η ανακοίνωση με τις 
υπογραφές, πότε την υπέγρα-
ψαν, θα σας γελάσω. Ο χαμός 
έγινε την περασμένη βδομά-
δα με μία ανακοίνωση. Ποια 
ανακοίνωση; Σιγά που θα ξα-
νανοίξω το στόμα μου. Τι λέτε; 
Έτσι και αλλιώς δεν είναι μία η 
ανακοίνωση που δεν ξέρουμε 
πότε μπήκαν οι υπογραφές. 
Δύο τον αριθμό είναι.

Δ.Μ.Μ.

Την καλύτερη ατάκα της πε-
ρασμένης βδομάδας τη διά-
βασα στο blog του «Τ»ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου. Έγραφε ότι «η μόνη «αριστερή πλατφόρ-
μα» που ξέρουμε στην Πάρο, είναι του «Ανάρ-
γυρου!». Αν μιλάμε για κακία τώρα, έστω και αν 
δεν ήταν εύκολη στην «ανάγνωση» και μόνο για 
λίγους. Δεν βαριέσαι όμως. Έτσι και αλλιώς «ιστο-
ρία γράφουν οι παρέες» και όχι τα πλήθη. Τώρα 
βέβαια «πλήθος» και «αριστερή πλατφόρμα», είναι 
δύο άγνωστα είδη μεταξύ τους. Στην Πάρο με την 
«πλατφόρμα» έμειναν τρεις και αυτοί έξω απ’ όλα 
τα όργανα…

Δ.Μ.Μ.

Περί του «σύντροφα» Καστρουνή, από το τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο, δεν έχω να σας γράψω 
τίποτα. Το ποδήλατο δεν το έφερε μέσα στην αί-
θουσα συνεδριάσεων και ούτε φορούσε στο συμ-
βούλιο κοντό παντελόνι. Πάει ο «σύντροφας». Σε 

λίγο θα τον δούμε ενόψει εξουσίας και με κανένα 
κοστούμι. Αυτό να δω και τι στον κόσμο πλέον.

Δ.Μ.Μ.

Σας έχω και άλλο αποκλειστικό σήμερα από 
«Τ»ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γλέζος (πιθανό να το ξέρετε), εξέδω-
σε προ ημερών ένα βιβλίο. «Μπράβο του» θα πεί-
τε. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι έχει υπό έκδοση 
άλλα 28 βιβλία!!!

Δ.Μ.Μ.

Έτσι και κάνει κάποιος δημοσκόπηση αυτή την 
εποχή στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ, για τον 
ποιον τοπικό πολιτικό βλέπουν αυτή την εποχή 
αρνητικά, να ξέρετε πως αυτός, δεν είναι ο κ. Στ. 

Φραγκούλης…
Δ.Μ.Μ.

Κουίζ, σχετικά εύκολο: 
Ποιος μπορεί συγχρόνως 
να κατακρίνει το μνημόνιο 
και από την άλλη να υπε-
ρασπίζεται πολιτικά και 
νομικά μνημονιακό φορέα. 
Ομοίως, ο ίδιος να δηλώνει 
δημόσια για τις αστοχίες και 
την αναποτελεσματικότητα 
του νόμου «Καλλικράτης» 
και συγχρόνως να λέει ότι 
είναι υπέρ του Καλλικράτη. 
Όποιος βρει το κουίζ κερδί-
ζει πολλά μπράβο και παίρ-

νει «ΑΞΙΑ».
Δ.Μ.Μ.

Άντε και οι τελευταίες «διαφωνίες», επειδή, έχω 
αρχίσει να καταλαβαίνω του ψηφοφόρους του 
«Τ»ΣΥΡΙΖΑ, σε καλοκαιρινές συνάξεις και ψηφο-
φορίες. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει αυτό το κόμμα 
εκλογές, είναι οι εκλογές να γίνουν βαρύ καταχεί-
μωνο και με ωράριο εκλογικής διαδικασίας από τις 
7 το απόγευμα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Σε όλες 
τις άλλες εποχές και σε όλες τις άλλες ώρες εκλο-
γικής διαδικασίας είναι καταδικασμένοι να χάνουν. 
Κάτι έχω καταλάβει σας λέω. Το κακό είναι πως το 
έχει καταλάβει και ο Σαμαράς και τους βάζει πάντα 
τις εκλογές μέσα στο κατακαλόκαιρο και να ψηφί-
ζουν την ώρα της ηλιοθεραπείας. 

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Τους τελευταίους μήνες την Παριανή κοινωνία 
απασχόλησαν τα προβλήματα που είχαν παρουσι-
αστεί με το προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

Το δημοτικό συμβούλιο με δυο συνεδριάσεις 
προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να 
δώσει λύση. Η τελευταία απόφαση για την αντικα-
τάσταση του πρόεδρου της εταιρίας έδωσε λύση 
στο διοικητικό πρόβλημα, αλλά ανέδειξε ένα άλλο 
πρόβλημα που υπήρχε και υπέβοσκε στην αθέατη 
πλευρά της πολιτικής ζωής. Το πρόβλημα έχει όνο-
μα και λέγεται πολιτική υποκρισία.

Τις παραμονές της συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου κάποιοι γνωστοί στους κύκλους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης έκαναν πολύ σοβαρή προ-
σπάθεια να εξασφαλίσουν τη θετική γνώμη των 
συμβούλων για την παραμονή του προέδρου στη 
θέση του. Η υποκρισία στη προκείμενη περίπτω-
ση είναι ότι η παραμονή του πρώην προέδρου στη 
θέση του σηματοδοτούσε τον εκφυλισμό μιας μα-
κράς πολιτικής σταδιοδρομίας λόγω της έντασης 
του προβλήματος με το σύνολο των εργαζόμενων 
της ΔΕΥΑΠ.

Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
η μείζονα αντιπολίτευση που όλα τα χρόνια ζητού-
σε την παραίτηση του προέδρου ξαφνικά άλλαξε 
γνώμη και ψήφισε «παρών». Πως αλλιώς λέγετε 
αυτό, εκτός από υποκρισία;

Την επομένη της ανάληψης της προεδρίας από το 
νέο πρόεδρο ξαφνικά είχαμε κροκοδείλια δάκρυα 
για τις διακοπές της ύδρευσης στην Παροικιά. Υπο-
κρισία ή προβοκάτσια θα αναρωτηθεί ο καθένας, 
γιατί δεν είναι δυνατόν σε δυο τρεις μέρες να χάσα-
με το νερό, ούτε υπήρχε μαγικό ραβδακι τα προη-
γούμενα χρόνια.

Η πραγματικότητα είναι ότι επήλθε ηρεμία στην 
εταιρεία σύμφωνα με τις δηλώσεις τους και η δι-
οίκηση μαζί με το προσωπικό παλεύουν να μην 
υπάρχουν προβλήματα με την ύδρευση στη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. Αυτό άραγε ποιος δε το θέ-
λει; 

Επειδή, οι δημοτικές εκλογές δεν είναι μακριά ας 
κρατάμε σημειώσεις για την πολιτική υποκρισία, 
γιατί θα μας χρειαστούν την ώρα της επιλογής μας.

Λαουτάρης

Η Υποκρισία 
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Επιστολή προς  
Αδ. Γεωργιάδη

Το Συντονιστικό για τον τομέα υγείας των νησιών μας, 
έστειλε επιστολή προς το νέο υπουργό υγείας, κ. Άδω-
νη Γεωργιάδη, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Πάρος και η Αντίπαρος, στα θέματα αρμοδι-
ότητάς του. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στο γραφείο 
Πρωθυπουργού και ακόμα, στα πολιτικά κόμματα και 
τους βουλευτές Κυκλάδων.

Η επιστολή υπογράφεται από τους: Βλαχογιάννη Χρή-
στο, Δήμαρχο Πάρου, Λεβεντάκη Γιάννη, Δήμαρχο Αντι-
πάρου, Π. Κυδωνιέα Δημήτριο, εκπρόσωπο τοπικής 
εκκλησίας, Αργουζή Κώστα, πρώην Δήμαρχο Πάρου, 
Αλιπράντη Αποστόλη, Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου 
Πάρου, Γεωργιάδη Δημήτρη, Πρόεδρο εργαζομένων 
στους παιδικούς σταθμούς, Γουρδούκη Ηλία, Γυμνασι-
άρχη Γυμνασίου Πάρου, Γρηγοράσκου Φιλία, εκπρό-
σωπο συλλόγου γονέων Γυμνασίου Πάρου, Δαβανέ-
λο Αντώνη, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων Πάρου, 
Κάγκανη Άννα, Δημοτική Σύμβουλο, Μανούσο Στέλιο, 
εκπρόσωπο ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, Μαρινόπου-
λο Θανάση, επιχειρηματία, Τρίχα Σταυρούλα, πρόεδρο 
συλλόγου Γυναικών και Χουλιάρα Σωτήρη, Αρχιτέκτο-
να. 

Η επιστολή προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Οι φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου εκφράζουν 

τη λύπη τους, γιατί, παρά τις διαβεβαιώσεις της προ-
ηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας σε 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11/2/2013, ότι 
θα δώσει λύση το αργότερο μέχρι τις 30/4/2013 στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια δημόσια 

περίθαλψη της Πάρου και της Αντιπάρου, δεν έχει υλο-
ποιηθεί απολύτως τίποτε.

H ανωτέρω δέσμευση του Υπουργείου, δόθηκε στα 
πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που πραγ-
ματοποίησαν όλοι οι φορείς των νησιών μας, με παρά-
σταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας και 
πορεία στη Βουλή 800 και πλέον συμπολιτών μας στις 
11/2/13 και παράδοση στον προκάτοχό σας Υπουργό κ. 
Λυκουρέντζο 6.500 υπογραφών Παριανών και Αντι-
παριωτών πολιτών.    

Οι φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου σας επισημαί-
νουν ότι τα 2500 παιδιά των νησιών μας παραμένουν 
χωρίς παιδίατρο και παρά τις διαμαρτυρίες της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Πάρου  δεν 
έχει σταλεί ούτε κλιμάκιο γιατρών, για να εξετάσει τα 
παιδιά εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Το Κέντρο Υγείας της Πάρου παραμένει με ελάχιστο 
νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα μειωθεί και άλλο, 
αφού νοσηλεύτρια που υπηρετεί με απόσπαση, την 1η 
Αυγούστου επιστρέφει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Αθηνών, που είναι η οργανική της θέση.

Το παράρτημα του ΕΚΑΒ αδυνατεί να λειτουργήσει όλο 
το 24ωρο, αφού από τις 11 οργανικές θέσεις του παραρ-
τήματος είναι καλυμμένες μόνο οι 5.

Το υγειονομικό αεροπλάνο του Βελεντζείου Ιδρύματος 
παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος, με αποτέλεσμα η 
μεταφορά ασθενών που χρήζουν νοσοκομειακής περί-
θαλψης να γίνεται με πλωτά στο Νοσοκομείο της Σύρου, 
πληρώνοντας το Δημόσιο μεγάλα ποσά σε ιδιώτες.

Οι συμβάσεις τριών επικουρικών γιατρών λήγουν στις 
15 του προσεχούς Οκτωβρίου και στις 28 και 29 τους 
προσεχούς Νοεμβρίου και σας το γνωστοποιούμε εγκαί-
ρως, για να μην στερηθούν τα νησιά μας τις ειδικότητες 
του παθολόγου, του καρδιολόγου και του γυναικολόγου, 
που μας είναι τελείως απαραίτητες.

Κύριε Υπουργέ,

Η τουριστική Πάρος 
υποδέχεται για άλλη μια 
φορά τους επισκέπτες 
της, χωρίς να υπάρχει η 
απαιτούμενη υποδομή 
στο Κέντρο Υγείας για να 
αντιμετωπίσει τα έκτα-
κτα περιστατικά που είναι 
πολλά και μας εκθέτουν 
όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά κυρίως στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου και της Κυβέρνησης, να δώσει λύση και 
να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, παρά το γεγονός 
ότι διανύουμε τον 5ο μήνα από τη συνάντηση της 
11ης Φεβρουαρίου, την έχει ήδη εκθέσει ανεπα-
νόρθωτα στην τοπική μας κοινωνία.

Για εμάς, τους πολίτες της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, τα αιτήματά μας, κρίνονται απολύτως δίκαια, 
ιεραρχημένα, εφικτά και υλοποιήσιμα και αποτε-
λούν το στοιχειώδες υπόβαθρο παροχής και λει-
τουργίας της δημόσιας υγείας στα νησιά μας. Πώς 
αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι, όταν 2.500 
παιδιά παραμένουν επί χρόνια χωρίς την κάλυψη 
παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου;

Κύριε Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε τέλος επίσημα, ότι έπειτα από 

πρόσφατη ομόφωνη απόφαση των Φορέων των νη-
σιών μας, και εφόσον παραμείνει η μέχρι τώρα αρνητι-
κή κατάσταση, θα προβούμε με τη λήξη της θερινής 
περιόδου, σε δυναμικές κινητοποιήσεις, προκειμέ-
νου να υπερασπίσουμε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 
δικαιώματά μας στη Δημόσια Υγεία και στη Νησιωτικό-
τητα».



4 Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Καθαριότητα
στην Αγκαιριά

Η Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, σε συνεργασία με 
σχολή καταδύσεων που δραστηριοποιείται στο νησί μας 
και τον Πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς, πραγματοποί-
ησαν την Κυριακή 30 Ιουνίου, καθαριότητα στον βυθό 
του λιμανιού και στις παραλίες της Αλυκής.

Σε ανακοίνωσή της η Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, 
σημειώνει: «Πολλοί εθελοντές, δύτες και μη, ανταπο-
κρίθηκαν με ευχαρίστηση στο κάλεσμα μας για 3η συ-
νεχή χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά όλους, Έλληνες και 
αλλοδαπούς που αγαπάνε την Αλυκή και βοήθησαν σε 
αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Sara 
Gorretta, που είχε την αρχική ιδέα του καθαρισμού του 
βυθού, και βοήθησε στην υλοποίησή της. Ελπίζουμε και 
του χρόνου με περισσότερους εθελοντές!».

Προβολή 
της Πάρου στην 
Ελληνική αγορά

 Μέσα από πρω-
τότυπες ενέργειες 
ο Δήμος Πάρου, 
προσεγγίζει την 
Ελληνική αγορά 
με στόχο την ανά-
δειξη του νησιού 
επιστρατεύοντας 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς 
μηχανισμούς προ-
σέλκυσης του τα-
ξιδιωτικού κοινού. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το δίκτυο καταστημάτων 
«Hondos Center», που θα διαρκέσει ένα μήνα, τα δύο 
μεγαλύτερα υποκαταστήματα του δικτύου στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα της Ομόνοιας και 
της Απολλωνίας, «ντύθηκαν» στα χρώματα της Πάρου 
δημιουργώντας γωνιές που αναδεικνύουν τα γραφικά 
σοκάκια, τα τοπικά προϊόντα και την παράδοση. 

Το «άρωμα διακοπών» θα συνδυαστεί με «γεύση» από 
Πάρο, μέσα από κεράσματα παραδοσιακών εδεσμάτων 
που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα τη Ομόνοιας 
σε προγραμματισμένη ημερομηνία. Η δράση, ενισχύεται 
με την εκφώνηση μηνυμάτων για τον προορισμό εντός 
των καταστημάτων, τη διανομή προωθητικού υλικού, τη 
διενέργεια διαγωνισμού με ειδικό κουπόνι σε 78 κατα-
στήματα του δικτύου «Hondos Center», σε όλη την Ελ-
λάδα, την προβολή σε social media για την Πάρο και τα 
τοπικά προϊόντα, καθώς και από διαφημιστική καμπάνια 
του «Hondos Center», στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
«Μελωδία», «Σκάι» και «Ράδιο1» Θεσσαλονίκης, που 
μεταξύ άλλων προωθούν τον προορισμό. 

Παράλληλα με την καμπάνια στο δίκτυο «Hondos 
Center», η Πάρος, θα προβάλλεται σε λεωφορεία της 
Αθήνας. Συγκεκριμένα θα καλύπτονται οι «πλάτες» σε 6 
λεωφορειακές γραμμές της πρωτεύουσας, με έμφα-
ση σε μεγάλες διαδρομές σ’ ένα πρόγραμμα διάρκειας 
ενός μηνός. Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στην 
προσπάθεια του Δήμου και της Τουριστικής Επιτροπής 
σε συνεργασία με εταιρία συμβούλων για την προβο-
λή του νησιού στην Ελληνική αγορά που ενισχύεται 
με διαγωνισμούς για δωρεάν φιλοξενίες σε έγκριτους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως Sport Fm, ΔΡΟΜΟΣ 
Fm, ΒΗΜΑ Fm,  DERTI Fm, δημοσιεύματα σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και αναφορές σε κορυφαία τηλε-
οπτικά μέσα, όπως ο ANT1 και το STAR.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης και η Πρό-
εδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, κ. Μ. Χα-
νιώτη με ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τους επαγ-
γελματίες και τους εθελοντές, που συνέβαλαν στις 
παραπάνω ενέργειες. 

Εμπορικό - 
Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ Πάρου

Ο Εμποροεπαγ-
γελματικός Σύλλο-
γος Πάρου-Αντιπά-
ρου, προετοιμάζεται 
για το 2ο Εμπορικό-
Πολιτιστικό Φεστι-
βάλ Πάρου, το οποίο 
φέτος θα μετονομα-
στεί σε «2ο Summer 
Shopping Festival» 
και θα πραγματοποι-
ηθεί τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, στην Παροικιά από 
10 έως 15 Αυγούστου και στη Νάουσα από 20 έως 25 
Αυγούστου, όπου οι εκθέτες θα παρουσιάσουν και θα 
πωλούν τα προϊόντα τους σε ομοιόμορφες καλαίσθητες 
παγόδες.

Η αναβαθμισμένη παρουσία των περιπτέρων των 
εκθετών, η συμμετοχή μόνο Παριανών επαγγελματι-
ών, η ύπαρξη ψυχαγωγικών παιχνιδιών που έδωσαν 
μεγάλη χαρά σε εκατοντάδες παιδιά, είναι μερικά από 
τα στοιχεία που προσδιόρισαν την μεγάλη επιτυχία του 
περσινού Φεστιβάλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου «[…] η καθιέρωση του Εμπορικού-
Πολιτιστικού Φεστιβάλ είναι πλέον γεγονός. Κάθε χρό-
νο θα βελτιώνεται, έτσι ώστε η βοήθεια των Παριανών 
επαγγελματιών να είναι ουσιαστική και είναι να μην εξά-
γεται ούτε ένα ευρώ, σε μια περίοδο που όλοι βιώνουμε 
την ανασφάλεια της οικονομικής ασφυξίας. Στο Φεστιβάλ 
μπορούν να λάβουν μέρος από την Πάρο και την Αντί-
παρο επιχειρηματίες, Σύλλογοι και Συνεταιρισμοί. Σειρά 
προτεραιότητας θα έχουν τα μέλη που συμμετείχαν στο 
περσινό 1ο Φεστιβάλ και έπειτα τα εγγεγραμμένα μέλη».

Σημειώνουμε, πως στο εμπορικό-πολιτιστικό φεστι-
βάλ, θα πωλούνται τα παρακάτω προϊόντα:

Παιχνίδια, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα 
ντόπιας παραγωγής, περιορισμένα είδη Pet Shop, κε-
ραμικά, είδη βιβλιοπωλείου, μπαλόνια, είδη ανθοπω-
λείου, είδη οικιακής χρήσεως και καλλυντικά.

Επίσης, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 2ου Εμπο-
ρικού-Πολιτιστικού Φεστιβάλ, αναζητά χορηγό για την 
προώθηση-προβολή του Festival. Ο χορηγός που θα 
συνδράμει, θα προβληθεί στις αφίσες, στα banner, στην 
πύλη εισόδου. Οι χορηγοί που ενδιαφέρονται να βοηθή-
σουν με τη χορηγία τους στην προβολή του γεγονότος, 
μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του συλλόγου 
καθημερινά στον αριθμό τηλεφώνου 22840-22262, από 
της 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ή στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο info@esparou.gr

Καλλιέργεια 
αρωματικών
φυτών

Τελευταία παρουσιάζεται ένα συνεχώς αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον για τα αρωματικά και φαρμα-
κευτικά φυτά, τόσο από επαγγελματίες αγρότες 
όσο και από τρίτους, που απλά θέλουν να αποκτή-
σουν ένα κάποιο εισόδημα από αργούσες εκτάσεις.
Αυτό, το νέο ενδιαφέρον, είναι θεμιτό, αφού στην 
Ελλάδα εντοπίσθηκαν 1600 ενδημικά αυτοφυή 
φυτά, που την καθιστούν τρίτη παγκοσμίως σε βι-
οποικιλότητα, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κάποιος 
ότι το αντίστοιχο νούμερο για την Βουλγαρία εί-
ναι 125, για την Αλβανία 24 και για την Γερμανία 15.
Σκοπεύοντας στην εκμετάλλευση αυτού του συγκριτι-
κού πλεονεκτήματος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε 
συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο», προσφέρουν ένα 
πρόγραμμα κατάρτισης στην οικολογική και βιολογική 
καλλιέργεια με αναφορά την «Καλλιέργεια Αρωματικών 
φυτών». Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουλί-
ου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουλίου 2013. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται και 
εργαστήρια μεταποίησης-παραγωγής προϊόντων με την 
χρήση αρωματικών φυτών (αιθέρια έλαια και σαπού-
νια). Στο πρόγραμμα ηγείται η Δρ. Ελένη Μαλούπα, από 
το Ινστιτούτο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 
και το Εργαστήριο Προστασίας και ανάδειξης αυτοφυ-
ών Φυτών. Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε μέ-
γεθος σοβαρής εκμετάλλευσης μπορεί να ενισχύσει το 
τουριστικό προϊόν στα νησιά μας, δίνοντας διέξοδο στην 
αγροτική παραγωγή, προωθώντας τοπικά αγροτικά 
προϊόντα με αρωματικά φυτά, συνδέοντας την βιοποι-
κιλότητα των Κυκλάδων με το εξαίρετο μικροκλίμα της 
περιοχής, την μακραίωνη ιστορία και παγκόσμια φήμη. 
Για περισσότερες πληροφορίες (η συμμετοχή είναι δω-
ρεάν), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
στους αριθμούς τηλεφώνων 6942-409173 και 6944-
876685.

Τα πρόσωπα
αλλάζουνε μα
η πολιτική ίδια

Με το «καλημέρα» ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερι-
κών ανακοίνωσε ότι και απολύσεις θα γίνουν και φορείς 
του Δημοσίου θα καταργηθούν. Με το «καλημέρα» το 
υπουργείο Υγείας έκανε επίσης καθαρό ότι και εκεί οι 
περικοπές θα συνεχιστούν. Αν γενικά στο Δημόσιο, με 
την απαράδεκτη κατάσταση που οι ίδιες οι κυβερνή-
σεις έχουν δημιουργήσει, τους «παίρνει» να μιλάνε για 
«νοικοκύρεμα», όταν αυτό μεταφέρεται στο χώρο της 
Υγείας τότε πρόκειται για παιχνίδι σε βάρος ανθρώ-
πινων ζωών.

Το «νέο αίμα» στην 
κυβέρνηση πήρε ήδη την 
εντολή: Να μην υπολογίσει 
πολιτικό κόστος. Δηλαδή 
να επιβάλει με όρους οδο-
στρωτήρα κάθε απαίτηση 
του κεφαλαίου.

Η άμεση ανταπόκριση 
του Κυρ. Μητσοτάκη που 
έσπευσε να διευκρινίσει ότι θα «καθαρίσει» με εκπαι-
δευτικούς και υπαλλήλους της τοπικής διοίκησης δεν 
είναι άσχετη με το συνδικαλιστικό ευνουχισμό των ερ-
γαζομένων σ’ αυτούς τους τομείς από ηγεσίες που όπως 
χτες στάθηκαν στο πλευρό των κυβερνήσεων έτσι και 
σήμερα χτίζουν το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Για δασκάλους, καθηγητές και εργάτες δήμων 
ήρθε ο καιρός, είτε να βρουν το βήμα τους πλάι στο τα-
ξικό κίνημα είτε να βάλουν το κεφάλι στον ντορβά. Άλ-
λος δρόμος δεν υπάρχει.

Κ.Ο.Β ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ



www.paros-vacations.com
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...για να δουν τη θέα από εσάς!
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Ο Άρτος  
της Πάρου,  
ο επιούσιος

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 3 Ιουλίου οι εκδηλώσεις που 
συνδιοργανώνει ο Δήμος Πάρου, η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου και η ΚΔΕΠΑΠ, για το 1ο Φεστιβάλ τοπικών 
προϊόντων της Πάρου, με τίτλο: «Ο Άρτος της Πάρου, ο 
επιούσιος».

Σημειώνουμε, πως οι εκδηλώσεις μετά την Παροικιά, 
θα συνεχιστούν την Κυριακή 7 και την Τρίτη 30 Ιουλίου 
στη Νάουσα και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 31 Ιου-
λίου στις Λεύκες.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη: 
«[…] Οι φετινές εκδηλώσεις φιλοδοξούν να παρασύρουν 
τους παραγωγούς, τους κατοίκους, τους έλληνες και ξέ-
νους επισκέπτες του νησιού σε ένα πρωτότυπο γαστρονο-
μικό ταξίδι, να τους μυήσουν στις παραδοσιακές τεχνικές 
παρασκευής, αλλά και στις γεύσεις του άρτου, των αρτο-
σκευασμάτων και των προϊόντων αλεύρου. Έχει σημασία 
να τονιστεί η ιδιαιτερότητα της παραγωγικής διαδικασίας 
των παριανών αρτοσκευασμάτων που οι φούρνοι της Πά-
ρου ακολουθούν μέχρι τις μέρες μας, προσφέροντας σε 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες του νησιού μας, ξεχω-
ριστές γευστικές απολαύσεις, σε μεγάλη ποικιλία μαζί με 
άλλα φυσικά υλικά που μας δίνει η πλούσια παριανή γη, 
όπως η κάπαρη, οι ασκούδες ελιές, η ρίγανη, και η λιαστή 
ντομάτα».

Το πρόγραμμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Ιουλίου 
9.00 ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ από τον Αντώ-
νη Νικ. Ραγκούση και ΣΙΑ Ε.Ε. και τον Νίκο Ζουμή, «Ξυ-
λόφουρνος», Παραδοσιακή Αρτοποιία ζαχαροπλαστική-
Υστέρνι. Τι τρώμε για πρωινό; Για δύο ώρες οι φούρνοι 
ψήνουν και οι αρτοτεχνίτες του νησιού προτείνουν για το 
πρώτο γεύμα της ημέρας.
9.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΟΥ «Πλάθω και… διασκε-
δάζω» με την Γκαμπριέλα Πανιόρα και με τον παιδικό 
σταθμό Νάουσας. Εικαστικές δημιουργίες, ζωγραφική 
και παιχνίδια με ζυμάρι για μικρούς και μεγάλους επι-
σκέπτες.
10.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ στην Πλατεία» με την δια-
τροφολόγο Νικολίνα Κάπαρη. Ειδικοί επιστήμονες ενη-
μερώνουν για τη θρεπτική αξία του άρτου και απαντούν 
στις ερωτήσεις του κοινού…
11.00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Ο Άρτος και οι Τέχνες από 5 έως 14 
Ιουλίου
- Έκθεση Γλυπτικής Θεόδωρου Παπαγιάννη με τίτλο: «Ο 
άρτος»
- Έκθεση Φωτογραφίας Κλαίρης Μουσταφέλου με τίτλο: 
«Πριν την βρώση»
- Έκθεση Φωτογραφίας Βένιας Καρολίδου με τίτλο: 
«Παραλλαγές σε σταρένια τοπία». Στο Δημοτικό Χώρο 
Τεχνών – Παλαιά Αγορά Παροικιάς. 
19.00 ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΨΗΝΟΥΝ… Παραδοσιακά ψω-
μιά από την Πάρο: Χρήστος Ζουμής (Αρτοποιία-Ζαχα-
ροπλαστική). Όλος ο μαγευτικός κόσμος του ψωμιού 
στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, στην Παροικία: τα 
διάφορα στάδια επεξεργασίας του με παραδοσιακό και 
σύγχρονο τρόπο, τα μυστικά και οι τεχνικές του. Αρτοτε-
χνίτες ζυμώνουν και ψήνουν σε υπαίθριους φούρνους, 
διάφορους τύπους παραδοσιακού ψωμιού του νησιού.
19.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΟΥ. «Πλάθω και… διασκε-
δάζω» με την Ηρώ Βαβανού. Εικαστικές δημιουργίες, 
ζωγραφική και παιχνίδια με ζυμάρι για μικρούς και με-
γάλους επισκέπτες.
19.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» με τον δι-
ατροφολόγο Στέφανο Ντούση που παρουσιάζει την ταυ-
τότητα των παριανών αρτοποιημάτων και τη θρεπτική 
αξία του ψωμιού. Απευθύνεται στους επισκέπτες κατα-
ναλωτές
19.00 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΡΟΥ: «Από 
αλεύρι… όχι μόνο ψωμί». Παρουσίαση όλης της γκάμας 
των παριανών προϊόντων που γίνονται από αλεύρι (πί-
τες, αρτοποιήματα, ζυμαρικά).
19.00 «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΑΛΕΘΕΙ…». Ξύλινος παραδοσι-
ακός νερόμυλος της αλευροβιομηχανίας Λούλη αλέθει 

σιτάρι και ειδικοί μας παρουσιάζουν τους διάφορους τύ-
πους αλεύρων και τον τρόπο παρασκευής τους.
19.00 «Made in Paros…». Έκθεση-παρουσίαση τοπι-
κών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο σταντ. (κρασί, 
λάδι, τυριά κλπ)
19.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ…». Παιδιά του Παιδικού 
Σταθμού Αρχιλόχου τα «Δελφινάκια» ντυμένα φουρ-
ναρέοι απαγγέλλουν ποιήματα Μαθητές της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης έγραψαν τις δικές τους ιστορίες 
ψωμιού. Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα έργα και 
έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες
19.30 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΨΩΜΙΟΥ». Ο ηθοποιός Άκης Σακελα-
ρίου διαβάζει ιστορίες ψωμιού γραμμένες από παιδιά.
20.30 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ». Γευστική δοκιμή οι επισκέπτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να γευτούν φρέσκοξεφουρνισμένα 
ψωμιά και άλλα αρτοποιήματα.
20.30 «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ…» ομιλία του γλύπτη Θεό-
δοωρου Παπαγιάννη
20.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» του εκπαιδευτικού Νίκου Μαρινάκη. Πα-
ρουσιάζει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Χανός.
21.00 «ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ». Συναυλία 
από την χορωδία της σχολής Μουσικής του Δήμου Πά-
ρου, στους Μύλους (Λόφος Αγίας Άννας)
21.30 «ΠΑΡΙΑΝΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ».Η συγγραφέας και 
παριανή μαγείρισσα, Αργυρώ Μπαρμπαρήγου παρουσι-
άζει το γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο της Πάρου και το 
δικό της ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παριανή κουζίνα…

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2013
9.00 «ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» από τον 
Γιώργο Παντελαίο «ο Στρατής», Λεύκες. Τι τρώμε για 
πρωινό; Για δύο ώρες (μέχρι τις 11.00) οι φούρνοι ψή-
νουν και οι αρτοτεχνίτες του νησιού προτείνουν για το 
πρώτο γεύμα της ημέρας.
9.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΟΥ «Πλάθω και… διασκεδά-
ζω» με την Γκαμπριέλα Πανιόρα και τη συμμετοχή των 
παιδιών του βρεφονηπιακού σταθμού Παροικίας «τα με-
λισσάκια».Εικαστικές δημιουργίες, ζωγραφική και παι-
χνίδια με ζυμάρι για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.
10.00 «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ στην Πλατεία» με την δι-
ατροφολόγο Νικολίνα Κάπαρη. Ειδικοί επιστήμονες ενη-
μερώνουν για τη θρεπτική αξία του άρτου και απαντούν 
στις ερωτήσεις του κοινού…
19.00 ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΨΗΝΟΥΝ… Παραδοσιακά ψωμιά 
από την Πάρο: Νίκος Ζουμής, «Ξυλόφουρνος», Παρα-
δοσιακή Αρτοποιία ζαχαροπλαστική-Υστέρνι. Γιώργος 
Παντελαίος, «Ο Στρατής» - Λεύκες. Όλος ο μαγευτικός 
κόσμος του ψωμιού στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 
στην Παροικία: τα διάφορα στάδια επεξεργασίας του με 
παραδοσιακό και σύγχρονο τρόπο, τα μυστικά και οι τε-
χνικές του. Αρτοτεχνίτες ζυμώνουν και ψήνουν σε υπαί-
θριους φούρνους, διάφορους τύπους παραδοσιακού 
ψωμιού του νησιού.
19.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΟΥ «Πλάθω και… διασκε-
δάζω» με την Ηρώ Βαβανού. Εικαστικές δημιουργίες, 
ζωγραφική και παιχνίδια με ζυμάρι για μικρούς και με-
γάλους επισκέπτες.
19.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ». O διατρο-
φολόγος Στέφανος Ντούσης, παρουσιάζει την ταυτότητα 
των παριανών αρτοποιημάτων και τη θρεπτική αξία του 
ψωμιού.
19.00 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΡΟΥ: «Από 
αλεύρι… όχι μόνο ψωμί». Παρουσίαση όλης της γκάμας 
των παριανών προϊόντων που γίνονται από αλεύρι (πί-
τες, αρτοποιήματα, ζυμαρικά).
19.00 «Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΑΛΕΘΕΙ…». Ξύλινος παραδοσι-
ακός νερόμυλος της αλευροβιομηχανίας Λούλη αλέθει 
σιτάρι και ειδικοί μας παρουσιάζουν τους διάφορους τύ-
πους αλεύρων και τον τρόπο παρασκευής τους.
19.00 «Made in Paros…». Έκθεση-παρουσίαση τοπι-
κών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο σταντ.(κρασί, 
λάδι, τυριά κλπ).
19.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ…». Παρουσίαση της ερ-
γασίας του Γιάννη Βασιλειόπουλου και της Ελένης Τρι-
πολιτσιώτου με τίτλο «Ο κύλος του σιταριού». Μαθητές 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έγραψαν τις δικές τους 
ιστορίες ψωμιού. Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα 
έργα και έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες.
19.30 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΨΩΜΙΟΥ». Ο ηθοποιός Άκης Σακελα-
ρίου διαβάζει ιστορίες ψωμιού γραμμένες από παιδιά
20.00 «ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ». Ανακοίνωση 
και βράβευση για τα 3 πρώτα έργα και απονομή αναμνη-
στικών διπλωμάτων σε όλους τους μαθητές που συμμε-
τείχαν στο διαγωνισμό.
20.30 «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ». Γευστική δοκιμή οι επισκέπτες 

θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν φρέσκοξεφουρνι-
σμένα ψωμιά και άλλα αρτοποιήματα.
20.30 «ΠΑΡΙΑΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ». Η δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας και γευσιγνώστρια Νίκη Μηταρέα σε ένα οδοι-
πορικό οινογαστροτουρισμού, παρουσιάζει το γαστρο-
νομικό χαρτοφυλάκιο της Πάρου και το ενδιαφέρον της 
για την παριανή κουζίνα…
21.00 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ… ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ» στους Ανε-
μόμυλους. Θέατρο σκιών στους Μύλους (Λόφος Αγίας 
Άννας).
22.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ στην Παροικία Ο Παντελής 
Θαλασσινός και η Νανά Μπινοπούλου τραγουδούν και 
ξεσηκώνουν τον κόσμο στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογέ-
νους

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Ιουλίου 2013
10.00 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος με τους αρτοποιούς Νοτίου Αιγαίου, αίθουσα Π.Σ. 
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ.
11.00 ΒΡΑΒΕΥΣΗ των αρτοποιών που συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις του φεστιβάλ
21.30 «ΓΙΟΡΤΗ ΨΑΡΙΟΥ…» στη Νάουσα. Ψαράδες της 
Νάουσας και αρτοποιοί που συμμετέχουν στο φεστιβάλ 
προσφέρουν στους επισκέπτες φρέσκα ψάρια και τοπι-
κά αρτοποιήματα!!!

ΤΡΙΤΗ 30 Ιουλίου 2013 (Μαρίνα, Νάουσας)
21.00 «Made in Paros…». Έκθεση-παρουσίαση τοπι-
κών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο σταντ. (κρασί, 
λάδι, τυριά κλπ).
21.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» Αρτοποιοί 
του νησιού παρουσιάζουν την ταυτότητα των παριανών 
αρτοποιημάτων. Στο πάνελ των ομιλητών ο Δήμαρχος 
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΕ-
ΠΑΠ Άννα Κάγκανη- Κορτιάνου, ο συγγραφέας Νίκος 
Μαρινάκης, ο διατροφολόγος Στέφανος Ντούσης και η 
παριανή μαγείρισσα Αργυρώ Μπαρμπαρήγου.
21.00 «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ στην Πλατεία». Ομιλία 
του συγγραφέα Γιώργου Πίττα με θέμα: «Γαστρονομία 
και τουρισμός και οι σχέσεις τους με το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο»
21.00 «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ…». Παρουσίαση της εργα-
σίας του Γιάννη Βασιλειόπουλου και της Ελένης Τριπολι-
τσιώτου με τίτλο «Ο κύλος του σιταριού».
21.00 « ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ…» με το Χρήστο Γεωργού-
ση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Ιουλίου 2013 (θέατρο Λευκών)
21.00 «Made in Paros…». Έκθεση-παρουσίαση τοπι-
κών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο σταντ. (κρασί, 
λάδι, τυριά κλπ).
21.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ». Αρτοποιοί 
του νησιού παρουσιάζουν την ταυτότητα των παριανών 
αρτοποιημάτων. Στο πάνελ των ομιλητών ο Δήμαρχος 
Πάρου Χρήστος Βλαχογιάννης, η Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΕ-
ΠΑΠ Άννα Κάγκανη- Κορτιάνου ο συγγραφέας Νίκος 
Μαρινάκης, ο διατροφολόγος Στέφανος Ντούσης και η 
παριανή μαγείρισσα Αργυρώ Μπαρμπαρήγου.
21.00 «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ». Ομιλία του συγγραφέα 
Γιώργου Πίττα με θέμα: «Γαστρονομία και τουρισμός και 
οι σχέσεις τους με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο».
21.00 «ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ…». Παρουσίαση της εργα-
σίας του Γιάννη Βασιλειόπουλου και της Ελένης Τριπολι-
τσιώτου με τίτλο «Ο κύλος του σιταριού».
21.00 « ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ…» με το Χρήστο Γεωργού-
ση
21.00 «Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ». Ο διατρο-
φολόγος Στέφανος Ντούσης, παρουσιάζει την ταυτότητα 
των παριανών αρτοποιημάτων και τη θρεπτική αξία του 
ψωμιού.



Του Κλήδονα  
στον Πρόδρομο

 Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και αρκετό κόσμο πραγμα-
τοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του Προδρόμου, 
με αφορμή την εορτή του ενοριακού ναού Αγίου Ιωάν-
νου του Προδρόμου, το βράδυ της Κυριακής 23 Ιουνίου.

Στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, στον Πρόδρομο, 
η γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Προδρόμου «Σκό-
πας ο Πάριος», σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάρου, 
την Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου, και την ΚΔΕΠΑ Πά-
ρου, ήταν εντυπωσιακή με  φόντο τη μεγαλύτερη παν-
σέληνο του έτους .

Συνοδεία μουσικών οργάνων όπως το βιολί, το λα-
ούτο, την τσαμπούνα, κρουστά και λύρα Κρήτης, τα 
κορίτσια και τα αγόρια του χορευτικού τμήματος του 
Συλλόγου, σε μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση 
με τον τίτλο: «Στου Άη Γιαννιού τη χάρη», χόρεψαν πα-
ραδοσιακούς χορούς από Πάρο, Κύθηρα, Σαμοθράκη, 
Κρήτη, αναβίωσαν το έθιμο του Κλείδωνα: «Ανοίγουμε 
τον Κλείδωνα στου Άη Γιαννιού τη χάρη κι ότι είναι τυ-
χερό θα βγει το ριζικάρι» και έκαψαν τους Μάηδες.

Τέλος, ο σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος», σε ανακοίνω-
σή του ευχαριστεί όλους τους ευγενικούς του χορη-
γούς, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τους εθελοντές 
και τα μέλη του, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν στη 
διοργάνωση. Τέλος, ευχαριστεί όλους όσοι τους τίμησαν 
με την παρουσία τους.

«25 κομμάτια  
παράδοσης»

Με μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τον 
τίτλο: «25 κομμάτια παράδοσης», o Χορευτικός Όμιλος 
Νάουσας, γιόρτασε την ολοκλήρωση της περιόδου 
2012-13, αλλά και τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του.

Η παράσταση δόθηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου, στο 
θέατρο «Αρχίλοχος», του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου 
Πάρου, στον Άη Γιάννη Δέτη της Νάουσας, σε συνδιορ-
γάνωση με το Δήμο Πάρου και με την υποστήριξη της 
ΚΔΕΠΑΠ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχαν οι χοροδι-
δάσκαλοι του Ομίλου, Ελένη Τριώδα και Μαρουσώ Κο-
νταράτου,

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι χο-
ρευτές απ’ όλα τα τμήματα του Παριανού ομίλου, πα-
ρουσιάζοντας χορούς από την Πάρο και τις Κυκλάδες, 
τα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη περιοχή του Αιγαί-
ου. Το μεγάλο αφιέρωμα της εκδήλωσης περιελάμβανε 
χορούς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παρά-
δοση της Θράκης. Μουσική έπαιξαν οι Μανώλης Δελέ-
ντας, (βιολί), Μανώλης Σιφναίος, (λαούτο), Βασίλης Τρι-
αντάφυλλος, (τσαμπούνα), Χρήστος Δανάκης, (γκάιντα) 
και Μανώλης Δημούδης, (κρουστά). Τα τραγούδια 
ερμήνευσαν οι Αγγελική Σκιαδά, Μαρία Βάγια, και Ζα-
μπέτα Πατρίκη. Την τεχνική επιμέλεια είχαν οι Κων-
σταντίνος Κοπιτόπουλος, Στάθης Ρούσσος και Μιχάλης 
Τσουνάκης, την ηλεκτρονική παρουσίαση, διανθισμένη 
με φωτογραφίες από την 25χρονη πορεία του ΧΟΝ, επι-
μελήθηκε ο Μπάμπης Τσιράκης, ενώ την αφίσα σχεδία-
σε η Σταματίνα Τσουνάκη. 

Το Δ.Σ. του ΧΟΝ ευχαριστεί θερμά τον κόσμο που τον 
τίμησε με την παρουσία του, όλους τους συντελεστές, 
το Δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ, το Πολιτιστικό Πάρκο 
Δήμου Πάρου για τη ζεστή φιλοξενία και τους ευγενι-
κούς χορηγούς του.
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Του Κλήδονα  
στην Αλυκή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι 
του Κλήδονα, στις 23 Ιουνίου, στην παραλία της Αλυκής.

Και αυτή τη χρονιά αρκετός κόσμος επισκέφτηκε το 
χωριό και τίμησε με την παρουσία του τις εορταστικές 
εκδηλώσεις.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παραδοσιακούς χορούς 
από το χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού συλ-
λόγου. Στη συνέχεια, η νύχτα έγινε μέρα από τις φω-
τοβολίδες που άναψαν οι μικροί βαρκάρηδες μέσα 
από τις βάρκες και τα καΐκια στο λιμανάκι και ένας 
από αυτούς άναψε την μεγάλη φωτιά στην παραλία 
για το κάψιμο των Μάηδων! Παράλληλα άφθονη σού-
μα και ψητό χταποδάκι κεράστηκε από τα μέλη του 
τοπικού συλλόγου, ενώ το γλέντι κράτησε μέχρι αργά, 
αφού όλος ο κόσμος έγινε μια παρέα που χόρευε. 
Τέλος, τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου και της Το-
πικής Κοινότητας ευχαρίστησαν το Δήμο Πάρου, την 
ΚΔΕΠΑΠ, τους μικρούς βαρκάρηδες, τους επαγγελ-
ματίες του χωριού που συνέβαλλαν οικονομικά για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, τον κ. Άκη Σκανδάλη, 
που με δικά του έξοδα έριξε βεγγαλικά, που έδωσαν 
ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση και βέβαια όλους τους 
εθελοντές που κάθε χρόνο βοηθούν. 

Οι εξετάσεις  
των νέων οδηγών

Με έγγραφό του το Τμήμα Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, ζήτησε 
από το Δήμο Πάρου, τη διάθεση κατάλληλου χώρου 
με ασφαλτόστρωση για τις πρακτικές εξετάσεις των 
υποψηφίων οδηγών του νησιού μας, γιατί ο χώρος 
που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα (Αγροτικός Συνεται-
ρισμός), δεν πληροί τις νέες προδιαγραφές. Η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πάρου, πρότεινε ως νέο χώρο το παλιό 
Κοινοτικό κάμπινγκ. 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Λ. Κοντός, 
πρότεινε στην εισήγησή του ως χώρο για διάθεση ένα 
διάδρομο γύρω στα 100 μέτρα στο δημοτικό χώρο που 
στεγάζετε σήμερα ο Σύλλογος Καμαρών (πρώην Δημο-
τικό Σχολείο Καμαρών), αφού όπως υποστήριξε έχει τις 
κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να αποτελέσει χώρο 
εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Από την πλευρά ο πρόεδρος του συλλόγου των Κα-
μαρών, κ. Δημ. Σκαραμαγκάς, ανέφερε ότι ο σύλλογος 
δεν έχει καμία αντίρρηση να δοθεί ένα μέρος του χώ-
ρου για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και ότι 
θα πρέπει να ελεγχτεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 
Πάρου, σε ποιο ακριβώς σημείο του γηπέδου θα τοπο-
θετηθεί ο διάδρομος αυτός.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημ. Πανώριος, (ιδι-
οκτήτης Σχολής Οδηγών), ο οποίος πρότεινε επίσης, 
ως χώρο εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, και το 
αδιέξοδο στο ρεματάκι στο Μπουταράκι της Παροικιάς. 
Το τελευταίο δεν ήταν δυνατό να γίνει σύμφωνα με τον 
κ. Κοντό, καθώς το συγκεκριμένο σημείο επειδή είναι 
ρέμα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χώρος εξετάσε-
ων.

Τελικά, ομόφωνα εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρή-
σης χώρου, στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Πάρου, συνολικού μήκους έως 100 μέτρων εντός γη-
πέδου πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών, για τις 
πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.

Παραβατικότητα
Στις 20 Ιουνίου, το πρωί, συνελήφθη στην Πάρο, 

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
26χρονος υπήκοος Αλβανίας, γιατί διαπιστώθηκε ότι δι-
έμενε παράνομα στην χώρα. Σε βάρος του κινήθηκε η 
διαδικασία επιστροφής.

Στις 26 Ιουνίου, στην Πάρο, συνελήφθη 50χρονος 
ημεδαπός γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 24 ναρκωτι-
κά χάπια. Επίσης, προέκυψε ότι ο συλληφθείς στις 24/6 
είχε αφαιρέσει Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στις 25/6 αποπειρά-
θηκε να διαρρήξει παγκάρι εκκλησίας.

Στις 27 Ιουνίου, το μεσημέρι, στην Πάρο, συνελή-
φθη 28χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, γιατί με ασελγείς 
πράξεις προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια 29χρο-
νης ημεδαπής, λουόμενης σε παραλία του νησιού.

Στις 28 Ιουνίου, το απόγευμα, μετά από διενεργη-
θείσα ταυτοπροσωπία από στελέχη της Λιμενικής Αρ-
χής Πάρου σε Ε/Γ-Τ/Ρ στο λιμένα Νάουσας Πάρου, δι-
απιστώθηκε ότι είχε καταπλεύσει προερχόμενο από τη 
Μύκονο, με ελλιπή σύνθεση πληρώματος.

Ανακοίνωση  
Σκοπευτικού  
Ομίλου Πάρου

Ο νεοϊδρυθείς 
Σκοπευτικός Όμι-
λος Πάρου, βρί-
σκεται στην ευ-
χάριστη θέση να 
ανακοινώσει την 
πρώτη μεγάλη 
αγωνιστική διά-
κριση μέλους του.

Ο σκοπευτής 
του ΣΚ.Ο.ΠΑΡ. 
Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς, κατέκτησε 
την πρώτη θέση 
στο πανελλή-
νιο πρωτάθλη-
μα BENCHREST 
25M. Αεροβόλου 
Όπλου του 2012-
2013 που διοργα-
νώνει ο Α.Ο.Φ.Α 
(Αττικός Όμιλος 
Φίλων Αεροβό-
λου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια διοργάνωση πέρυ-
σι (2011-2012) ο ίδιος σκοπευτής είχε κατακτήσει την 
δεύτερη θέση.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στις επιτυχίες.
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Εργασιακή ειρήνη στη ΔΕΥΑΠ
Αποδοκιμάζει τις αθλιότητες η ΚΕΠ Πάρου
Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. Δημήτρης Αντιπαριώτης, αντέδρασε στη συνεδρί-

αση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, σχετικά με διάφορες φήμες που γράφτηκαν 
το τελευταίο χρονικό διάστημα εναντίον της εταιρείας, αλλά και της φήμες που ακού-
στηκαν για τις ικανότητες του ίδιου. 

Στα δημοσιεύματα, αλλά και τις φήμες ότι η Παροικιά κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς 
νερό, ο κ. Αντιπαριώτης θύμισε πως και την περσινή χρονιά μεταφέρθηκε νερό με 
βυτία στη δεξαμενή της Παροικιάς.

Ακόμα, ο κ. Αντιπαριώτης, στη συνεδρίαση της 28/6 εξήρε τις προσπάθειες των 
εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, που μέρα-νύχτα πασχίζουν, ώστε η Πάρος να μπορεί να 
προσφέρει ποιοτικό νερό στους κατοίκους της και στους επισκέπτες του νησιού μας.

Επίσης, ο κ. Αντιπαριώτης είπε πως η ΔΕΥΑΠ, βλέπει με ανησυχία τους ολοένα και 
περισσότερους απλήρωτους λογαριασμούς των χρηστών των υπηρεσιών της, αλλά 
προσπαθεί με κοινωνική προσέγγιση να «ξεχωρίσει» τους συμπολίτες μας που δεν 
μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς λόγω της οικονομικής κρίσης, από τους 
«επαγγελματίες» τζαμπατζήδες…

Οι δηλώσεις Αντιπαριώτη

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πάρου, κ. Δημ. Αντιπαριώτης, έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Η μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων, δεν είναι κάτι πρόσφατο για το νησί μας, 

όπως και η ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για νερό, η υπερκατανάλωση, η κατασπατά-
ληση του, ταυτόχρονα με τη μείωση των αποθεμάτων του νερού και τα χρονίζοντα 
προβλήματα του συστήματος της ύδρευσης. Και δεν θα πρέπει να είναι κάτι που αφορά 
μόνο τη Διοίκηση ή το προσωπικό της ΔΕΥΑ Πάρου, αλλά θα πρέπει να κάνει όλους 
μας να κινητοποιηθούμε και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με επαγρύπνηση, αλλά 
κυρίως με την προσπάθεια της ορθολογικής χρήσης του. 

Σύμμαχός μας στο δύσκολο αυτό έργο είναι η συσσωρεμένη εμπειρία, αλλά και η 
υπευθυνότητα του προσωπικού, που εργάζεται νυχθημερόν για την προάσπιση του 
αγαθού αυτού και την άμεση αποκατάσταση κάθε προβλήματος που παρουσιάζεται. Το 
σίγουρο είναι πως αγρυπνούμε και ενεργούμε άμεσα, με ενέργειες ψύχραιμες, μεθο-
δικές, όπως επιβάλλεται για την απρόσκοπτη υδροδότηση, αλλά και για κάθε εναλλα-
κτική εξεύρεση λύσης σε πιθανές βλάβες που κατά καιρούς συμβαίνουν. Για το λόγο 
αυτό λειτουργεί στη ΔΕΥΑ Πάρου, τηλέφωνο 24ωρης αναγγελίας βλαβών (22840-
25300)».
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Οι εργαζόμενοι

Εκ μέρους των εργαζομένων 
μίλησε στην εφημερίδα μας ο κ. 
Νίκος Γκουρογιάννης.

Ο κ. Γκουρογιάννης είπε στη 
«Φ.τΠ.», ότι οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας δεν ενδιαφέρονται για 
τα πολιτικά παιχνίδια που παί-
ζονται ή παίχθηκαν στις πλάτες 
τους. «Αυτό που έχει σημασία» 
τόνισε, «είναι η ΔΕΥΑΠ να μπορεί 
να προσφέρει στο κοινό απρό-
σκοπτα τις υπηρεσίες της. Το 
«κλίμα» πλέον μεταξύ εργαζομέ-
νων και διοίκησης είναι καλό και 
όλοι προσπαθούν για το καλύτε-
ρο».

Η ουσία

Αμέσως μετά την αντικατάστα-
ση του κ. Στ. Φραγκούλη και την 
καταβολή της πρώτης δόσης των 
δεδουλευμένων επιδομάτων το 
«κλίμα» στη ΔΕΥΑΠ άλλαξε. 

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, 
που είχαν ως ουσιαστικό αίτημα 
την αλλαγή του κ. Φραγκούλη, σχεδόν μ’ ένα μαγικό τρόπο, δεν ξανασχολήθηκαν με 
την υπόθεση και οι σχέσεις με τη διοίκηση είναι πλέον σε πολύ καλό σημείο. Αυτό, 
που φαίνεται να ζητούν και οι δύο πλευρές (εργοδοσία-εργαζόμενοι), είναι μία μικρή 
πίστωση χρόνου, και αυτό, φαίνεται πως έχει γίνει κατανοητό και από τις δύο πλευ-
ρές. 

Ένα άλλο στοίχημα στη ΔΕΥΑΠ είναι να ξεκινήσει και πάλι το σωστό μοίρασμα των 
εργασιών, αφού επειδή είχαν κοπεί τα επιδόματα δεν υπήρχαν ουσιαστικά προϊστά-
μενοι. Σε ό,τι αφορά τη σχέση των εργαζομένων με το νέο πρόεδρο, κ. Δ. Αντιπαριώ-
τη, τα πράγματα εξελίσσονται καλά, καθώς ο τελευταίος εμφανίζεται διαλλακτικός και 
συζητήσιμος όπως λέγεται. Ακόμα, είναι φανερό ότι αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο και 
ο διευθυντής της εταιρείας, κ. Ξαγοράρης.

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το δήθεν πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού, εί-
ναι γνωστό, ότι ειδικά κάθε Αύγουστο, η επιχείρηση λειτουργεί στα όριά της, λόγω 
της υπερκατανάλωσης που υπάρχει. Ακόμα, λόγω των οριακών δραστηριοτήτων της 
κάθε Αύγουστο, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ζημιές μπορούν να συμβούν 
στα αντλιοστάσια. Κάθε καλοκαίρι όμως, όλοι γνωρίζουν, πως ό,τι και να συμβεί η 
ΔΕΥΑΠ λειτουργεί κανονικά. Και αυτή είναι η ουσία.

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ

Υπό τον τίτλο: «ΚΕΠΠ, ΔΕΥΑΠ, ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ, και άλλες… αθλιό-
τητες», η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύ-
που:

«Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και άρχισαν τα όργανα. 
Έχουμε μπροστά μας  μια καλά ενορχηστρωμένη επίθεση ενάντια στην Παράταξη μας. 
Καθοδηγητές, για άλλη μια φορά αυτοί που πριν δυόμιση χρόνια, με νύχια και με δό-
ντια προσπάθησαν να τορπιλίσουν  την δημιουργία της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΑΡΟΥ-(ΚΕΠΠ) και να αποτρέψουν την υποψηφιότητα του Μανώλη Γλέζου. Και τι δεν 
σκαρφίστηκαν τότε…

Σήμερα επανέρχονται. Νέες ετερόκλητες συμμαχίες, νέα ταξίματα, νέες δήθεν πο-
λιτικές διαφωνίες, νέοι αριβισμοί, νέες προσπάθειες αποδόμησης, νέες ίντριγκες… 
Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία της ΚΕΠΠ να συζητήσει, για τα Δημοτικά Θέματα, με άλλες 
συγγενείς  συλλογικότητες και πολίτες, τους χάλασε τους υπόγειους σχεδιασμούς, γιατί 
πίστευαν ότι με τις παρασκηνιακές τους κινήσεις θα περνούσαν τα σχέδια τους.

Σκέψου τι έχει να γίνει όταν αυτές οι πρώτες συζητήσεις, όπως από τώρα φαίνεται, 
προχωρήσουν… Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους.

Είναι σε όλους γνωστό ότι για το θέμα της ΔΕΥΑΠ και τον παλιό της Πρόεδρο, η 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου ήταν η Δημοτική Παράταξη που τράβηξε πάνω της 
όλη  την αντιπαράθεση με την Δημοτική Πλειοψηφία, φέρνοντας το θέμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο. Κρατήσαμε μια ξεκάθαρη στάση στο θέμα των εργαζομένων, όταν 

άλλοι «έστριβαν δια του αρ-
ραβώνος», ενώ ταυτόχρονα 
βάζαμε  επιτακτικά το θέμα 
αντικατάστασης του Προέ-
δρου της. Θυμίζουμε ότι εκ-
δώσαμε πάμπολλα Δελτία 
Τύπου και Ανακοινώσεις και 
κάναμε συνεχείς παρεμβά-
σεις τόσο στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο όσο και στο ΔΣ της 
Εταιρείας. Μετά από μήνες 
αντιπαραθέσεων, που πολλές 
φορές έφτασαν στα όρια της 
πολεμικής, η Πλειοψηφία 
καταλαβαίνοντας το αδιέ-
ξοδο, που η ίδια είχε φέρει 
στη ΔΕΥΑΠ, αποφάσισε να 
αντικαταστήσει το Πρόεδρο 
της, διά της «παραίτησης για 
προσωπικούς λόγους». 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι 
στην εξέλιξη των πρωτο-
βουλιών μας για την ΔΕΥ-
ΑΠ, συναντήσαμε, εκτός από 
την αναμενόμενη αντίδραση 
του Προέδρου της και της 
Πλειοψηφίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τη παρέμβαση 

καλού μας «φίλου», που σε δύο περιπτώσεις κινήθηκε ανοιχτά ενάντια στις προτάσεις 
και πρωτοβουλίες μας. Η πρώτη στις αρχές του χρόνου όταν συζητιόνταν η μομφή της 
ΚΕΠΠ, που έκανε παρασκηνιακή παρέμβαση στο Δήμαρχο υπέρ της παραμονής Φρα-
γκούλη και η δεύτερη,  μετά την «παραίτηση» Φραγκούλη, που πάλι παρασκηνιακά, 
προσπάθησε να αποτρέψει την αποδοχή της από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Σαν κερασάκι στη τούρτα ήρθε  τελευταία και η επώνυμη παρέμβαση, σε τοπική εφη-
μερίδα, «πολυγραφότατου»  αρθογράφου που μας τα «έχωσε» για τη στάση μας να 
ψηφίσουμε τον Δημήτρη  Αντιπαριώτη για Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ.

Ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά τα πράγματα: Αγωνιστήκαμε για την αντικατάστα-
ση του Στέλιου Φραγκούλη από την προεδρία της ΔΕΥΑΠ και  μετά από μήνες δικαιω-
θήκαμε για την επιλογή μας. Προτάθηκε από την πλειοψηφία ο αντικαταστάτης του, και 
εμείς θα έπρεπε να τον καταψηφίσουμε για να δείξουμε τι; ότι κάνουμε αντιπολίτευση ; 
ότι είμαστε συνεπείς ; ότι είμαστε Αριστεροί ; ότι ψηφίζουμε «παρών» για να βγάλουμε 
την ουρά μας απ’ έξω ; ότι δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε δύο γαιδάρων άχυρα ; Απλές 
ερωτήσεις για απλά πράγματα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΚΕΠΠ Σωτήρης Καστρουνής ψήφισε τον Δημήτρη Αντι-
παριώτη για πολιτικούς λόγους, αφού πρώτα έθεσε το θέμα της πολιτικής νερού που 
θα πρέπει να ακολουθήσει, γιατί το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν και δεν αφορά 
μόνον εμάς. Το νερό είναι Κοινωνικό Αγαθό σε ανεπάρκεια και το δικαιούνται και αυτοί 
που θα έρθουν μετά από εμάς. Η πολιτική διαχείρισης του έχει σαν προϋπόθεση την 
λελογισμένη χρήση του. Τον ψηφίσαμε: 

- Για να μην είμαστε ανακόλουθοι με τον αγώνα και τις θέσεις της ΚΕΠΠ για το θέμα 
της ΔΕΥΑΠ, μέχρι σήμερα.

- Γιατί ο προταθείς ήταν το μόνο μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ που έμπρακτα αντιτάχθηκε 
στη πολιτική Φραγκούλη, όχι μόνο παίρνοντας θέση υπέρ των εργαζόμενων, αλλά  πα-
ραιτούμενος και από το ΔΣ της Εταιρείας, καταγγέλλοντας τη στάση του Προέδρου της. 

Ψηφίσαμε τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ και θα τον στηρίξουμε όσο θα προσπαθεί 
να επαναφέρει την ηρεμία στις σχέσεις διοίκησης  και εργαζομένων και, όσο οι απο-
φάσεις του ίδιου και του ΔΣ  θα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα διστάσουμε 
όμως να τον κριτικάρουμε αν δεν προσπαθήσει να βγάλει τη ΔΕΥΑΠ από  το τέλμα της 
διαχείρισης Φραγκούλη, και αν βαδίσει ενάντια στα συμφέροντα του Κοινωνικού Συ-
νόλου. Σίγουρα όμως δεν θα τον περιμένουμε στη γωνία για να του φορτώσου-
με Ανεπάρκειες και Αμαρτίες του Παρελθόντος. Όσοι το κάνουν σήμερα, έχουν 
ιδιοτελείς σκοπούς και κινούνται  εκ του πονηρού.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΚΕΠΠ (Γλέζος, Ισιγώνης, Καστρουνής), όλα αυτά τα 
χρόνια δεν ακολούθησαν μια στείρα Αντιπολιτευτική Τακτική. Από την αρχή τόλμησαν, 
αξιολογώντας κατά περίπτωση τις προτάσεις της Πλειοψηφίας, είτε να τις ψηφίζουν, 
είτε να τις απορρίπτουν καταψηφίζοντας τις, δικαιολογώντας, και στις δύο περιπτώ-
σεις, τις θέσεις της Παράταξης. Πιστεύουμε ότι έτσι ασκείται μια υπεύθυνη πρακτική 
και τακτική και ένας ουσιαστικός αντιπολιτευτικός ρόλος.

Την ίδια πολιτική θα συνεχίσουμε και δεν θα πέσουμε στη παγίδα του Λαϊκισμού που 
κάποιοι προσπαθούν να μας σπρώξουν»
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Οι «φουσκωτοί» 
στην Αντίπαρο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε φέτος η 8η 
συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φουσκωτών 
Σκαφών, στο νησί  της Αντιπάρου. Στην επίσκεψη συμ-
μετείχαν 16 όμιλοι απ’ όλη την Ελλάδα, με 300 περίπου 
άτομα, 83 φουσκωτά σκάφη και δημοσιογράφους του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους είχαν τη δυ-
νατότητα να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους στο 
νησί όπως το Δεσποτικό και το Σπήλαιο, τις παραλίες 
και τον παραδοσιακό μας οικισμό. Προς τιμήν τους ορ-
γανώθηκε μουσική βραδιά με το συγκρότημα του κ. 
Μιχ. Μαραγκάκη, που τους συνόδευε στην επίσκεψή 
τους αυτή. Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν παραδοσι-
ακοί μεζέδες της Κρήτης από τους Κρητικούς ομίλους, 
καθώς επίσης, και της Αντιπάρου, προσφορά των επαγ-
γελματιών του νησιού. Γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Αντιπά-
ρου ευχαριστεί τους επαγγελματίες και όλους όσοι βοή-
θησαν στην προσπάθεια αυτή. Σε σχετικό δελτίο τύπου, 
ο Δήμος Αντιπάρου αναφέρει: «[…] Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι δράσεις αυτές είναι προϊόν οργανωμένων ενερ-
γειών, επαφών και προετοιμασίας και αποτελούν μέρος 
μιας σειράς στοχευμένων δράσεων για την προώθηση 
– προβολή του νησιού μας, με απτά και άμεσα αποτελέ-
σματα που σκοπό έχουν την προβολή του νησιού μας, 
την αύξηση της επισκεψιμότητας και κυρίως την ενίσχυ-
ση της ντόπιας αγοράς».

Ο Συρμαλένιος  
για την παράκτια 
αλιεία 

Ο σωστός σχεδιασμός ενός σύγχρονου νομοθετικού 
πλαισίου για την αλιεία, σε συνδυασμό με δράσεις προ-
στασίας και ελέγχου των αλιευτικών αποθεμάτων θα 
μπορούσε και να προστατεύσει το θαλάσσιο οικοσύ-
στημα από την υπεραλίευση και να ενισχύσει την ορθή 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, επεσήμανε ο 
βουλευτής ΣΥΡΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος Συρμαλένιος.

Τα παραπάνω, ο κ. Συρμαλένιος, τα υποστήριξε σε πα-
ρέμβασή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την Νέα 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).  

Όπως δήλωσε: «η παράκτια αλιεία απασχολεί το 95% 
των αλιέων συνολικά της χώρας. Έχουμε πάρα πολλά 
νησιά, έχουμε ακτογραμμές και η παράκτια αλιεία είναι 
αυτή που πρέπει να μας ενδιαφέρει από άποψη εισοδή-
ματος, γιατί ζουν περίπου 40 χιλιάδες οικογένειες απ’ 
αυτήν την δραστηριότητα στη χώρα μας. Επίσης, μας εν-
διαφέρει και από πλευράς στήριξης των αλιευτικών απο-
θεμάτων, διότι η παράκτια αλιεία δεν είναι βιομηχανική 
αλιεία, είναι μια αλιεία που προστατεύει τα αποθέματα, 
τον γόνο κλπ. Κατά συνέπεια, εάν θέλουμε να εκπλη-
ρώσουμε τον στόχο, ο οποίος αναφέρεται στην πρώτη 
σελίδα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή 
να διασφαλιστούν τα αποθέματα και να δημιουργηθούν 
μακροπρόθεσμες βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες για τον κλάδο, θα έπρεπε σήμερα ήδη να συ-
ζητάμε συγκεκριμένα σχέδια. Άλλως, μικρή πρακτική 
σημασία έχει το όλο θέμα για εμάς, για την χώρα μας, 
τη στιγμή που έχουμε τεράστια μείωση των αλιευτικών 
αποθεμάτων, περίπου κατά 80%, σύμφωνα με τα στοι-
χεία από στατιστικές και από μελέτες που έχουν γίνει». 
Οι δράσεις στις οποίες θα πρέπει να εστιαστούμε είναι 

διπλής κατεύθυνσης: Αφενός να στοχεύουν στην παύση 
της υπεραλίευσης και, δεύτερον, στην προστασία των 
ιχθυο-αποθεμάτων. Πώς θα γίνουν αυτά τα δύο; Αφε-
νός είναι θετικό ότι οι περιφέρειες μπορούν να χαράξουν 
προτάσεις και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης 
της δικής τους αλιείας, το οποίο σχέδιο στη συνέχει θα 
προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, ταυτό-
χρονα θα ήταν πολύ καλύτερο να γνωρίζουμε συγκεκρι-
μένα σχέδια, εάν π.χ. θα απαγορευτούν συγκεκριμένα 
αλιευτικά εργαλεία, τα οποία μέχρι σήμερα ευθύνονται 
για πολύ μεγάλες ζημιές στα αποθέματα. Μιλάμε για 
τις ανεμότρατες, για τέτοιου τύπου αλιευτικά εργαλεία, 
τα οποία με τη σημερινή νομοθεσία έχουν δικαίωμα να 
αλιεύουν μέχρι 1,5 μίλι από την ακτή. Αν δεν έχουμε 
τέτοιου τύπου προστατευτικά μέσα, νομίζω ότι δεν θα 
έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται και έχει υποστηριχθεί 
από πολλές οργανώσεις, περιβαλλοντικές και φορείς 
αλιέων και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ότι υπάρ-
χουν συγκεκριμένες μελέτες για κάποιες περιοχές στην 
χώρα. Για παράδειγμα, στις Βόρειες Κυκλάδες μεταξύ 
Άνδρου, Τήνου και Γυάρου υπάρχει μια μελέτη και από 
τους αντίστοιχους δήμους με την συναίνεση των παρά-
κτιων αλιέων, καθώς και με την συναίνεση των περι-
βαλλοντικών οργανώσεων, όπως η Greenpeace, αλλά 
και Πανεπιστημίων της χώρας, να δημιουργηθούν προ-
στατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Ενώ λοιπόν υπάρχει 
μια προεργασία 7-8 χρόνων, δεν υπάρχει επίσημη το-
ποθέτηση από πλευράς Πολιτείας, έτσι ώστε να ξέρουμε 
ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική βούληση να προ-
χωρήσει. Δυστυχώς όμως και αυτό το θέμα έχει μείνει 
«στον αέρα», κατέληξε ο κ. Συρμαλένιος.

Θέατρο  
στην Αντίπαρο

Δύο πολύ 
όμορφες βρα-
διές πρόσφε-
ραν τα παι-
διά των δύο 
θ ε α τ ρ ι κ ώ ν 
ομάδων της 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης 
του Δήμου της 
Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα, στις 18/6 η θεατρική ομάδα εφήβων 
παρουσίασε την παράσταση «Σήμερα γάμος γίνεται» στο 
Κάστρο της Αντιπάρου και στις 20/6 η παιδική ομάδα 
παρουσίασε το έργο «Μπελάδες στα θρανία» σε σκηνο-
θεσία και επιμέλεια της κ. Μαρίας Μαρινάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΑ: «Τα παιδιά δού-
λεψαν με μεράκι και ενθουσιασμό και μέσα σε λίγο χρο-
νικό διάστημα κατάφεραν το αποτέλεσμα που όλοι μας 
απολαύσαμε. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των 
πολιτιστικών δράσεων της Κ.Ε.Δ.Α. που απευθύνονται 
στα παιδιά και τους νέους του τόπου μας και σκοπό 
έχουν τη δημιουργική απασχόλησή τους. Ευχαριστούμε 
θερμά όλα τα παιδιά, τη δασκάλα τους και όλους όσοι 
βοήθησαν και στις δύο αυτές εκδηλώσεις».
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Απολογισμός 
Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής 
Επιτροπής

Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του απολογισμού 
Δήμου Πάρου και ο απολογισμός της Σχολικής Επιτρο-
πής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου.

Ο απολογισμός του 2012 ήταν ισοσκελισμένος (έσο-
δα-έξοδα) με 177.335 ευρώ. Όμως το παραπάνω 
νούμερο δεν είναι και τόσο… ισοσκελισμένο, αφού τα 
76.933 ευρώ των εσόδων ήταν από υπόλοιπο προη-
γούμενης χρήσης, ενώ η επιχορήγηση του Δημοσίου, 
το 2012 μόλις άγγιξε τα 54.135 ευρώ. Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι μόνο οι λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανήλθαν το 2012 στις 
42.500 ευρώ περίπου.

Τι είπε ο Κωβαίος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος, κατά τον απολογισμό 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Πάρου (της οποίας έχει την προεδρία), είπε:

«Γνωρίζετε όλοι το πόσο δύσκολες καταστάσεις αντι-
μετωπίζουμε ως Δήμος και στα σχολεία μας σε σχέση 
με το μνημόνιο.

Μια και μόνο διαπίστωση φθάνει: Το 2012 είχαμε δια-
θέσιμα για τα σχολεία μας περίπου τα μισά χρήματα απ’ 
αυτά που είχαμε το 2009. Και όταν το 2009 θεωρούσα-
με τα χρήματα λίγα, φανταστείτε πόσο δύσκολα είναι τα 
πράγματα τώρα, με τα μισά χρήματα. Εμείς βέβαια δεν 
καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έπρεπε να δώσου-
με λύσεις. Και δώσαμε λύσεις:

1. Κινητοποιήσαμε τις δικές μας δυνάμεις, τις δυνά-
μεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δηλαδή και κά-
ναμε εκτεταμένες συντηρήσεις χωρίς εξωτερικές εργο-
λαβίες.

2. Κάναμε οικονομίες, κάναμε ένα «νοικοκύρεμα» 
στις λειτουργικές δαπάνες-ποσοστώσεις.

Έτσι πετύχαμε ένα μικρό θαύμα το 2012 και κάναμε 
ικανοποιητικές συντηρήσεις στα σχολεία (βαψίματα και 
επιδιορθώσεις) με μηδενικό κόστος, αφού τις έκαναν 
δικά μας συνεργεία, εργαζόμενοι της Τεχνικής μας Υπη-
ρεσίας. Αξιοποιήσαμε δηλαδή, και εδώ τις δικές μας δυ-
νάμεις στο μέγιστο βαθμό. Το ίδιο μοντέλο ακολουθή-
σαμε γενικότερα στα έργα του Δήμου, κάνοντας πολλά 
μικρά έργα με ελάχιστα χρήματα.

Συγκεκριμένα, για τα Δημοτικά μας Σχολεία κάναμε:
- Αλλαγή καλοριφέρ και συντήρηση – αγορά θερμο-

πομπών
- δημιουργία νέων αιθουσών και WC
- συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
- τάπητες ασφαλείας σε Νηπιαγωγεία
- συντηρήσεις γενικότερα σε Νηπιαγωγεία και
- ελαιοχρωματισμούς και καθαρισμούς μοκετών.
Ακόμα, θέλω να σημειώσω και να ευχαριστήσω ολό-

κληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για το «νοικοκύρε-
μα» που πετύχαμε στις λειτουργικές μας δαπάνες. Πε-
τύχαμε σημαντικές εξοικονομήσεις χωρίς να ρίξουμε το 
επίπεδο λειτουργίας μας. Νομίζω ότι σ’ αυτά τα δύσκο-
λα χρόνια και μαθαίνοντας τι γίνεται σε άλλους Δήμους, 
πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που εμείς σταθήκαμε 
στα πόδια μας, «νοικοκυρέψανε» τις δαπάνες, κάναμε 
δουλειά, καταφέραμε να λειτουργήσουμε χωρίς μεγά-
λα προβλήματα τα σχολεία μας. Όμως, δεν πρέπει να 
μείνουμε εδώ. Ούτε πρέπει το μνημόνιο να είναι η δι-

καιολογία για δικές μας 
αδράνειες. Τώρα, νομί-
ζω, είναι η ώρα να πε-
ράσουμε μπροστά και να 
κάνουμε έργο που υπερ-
βαίνει τα στενά όρια του 
μνημονίου. Ιδιαίτερα στα 
σχολεία μας έχουμε χρέ-
ος να κινητοποιήσουμε 
κάθε διαθέσιμη δύναμη 
στην κοινωνία μας, στο 
επιχειρηματικό κόσμο, 
στα ευρωπαϊκά ή κρατι-
κά προγράμματα.

Εδώ όμως, απαιτείται 
η συμμετοχή όλης της 
εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Όλοι μαζί μπορούμε να 
έχουμε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και 
το Σεπτέμβριο, θα οργανώσουμε μια συνάντηση με όλη 
την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με προγραμματισμό δράσεων για το επόμενη 
διάστημα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος προγραμματισμός που 
να ξεφεύγει από τους εκλογικούς κύκλους σε τοπικό ή 
εθνικό επίπεδο και πρέπει να υπάρχει ένας προγραμ-
ματισμός που να κάνει τα σχολεία μας να στέκονται σ’ 
ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ, πρέπει να βάλουμε τον πήχη 
ψηλά, γιατί είναι η πιο σοβαρή επένδυση που μπορούμε 
να κάνουμε. Από την πλευρά μας θα θέσουμε τις εξής 
προτεραιότητες: 

1. Να μπούμε στο πρόγραμμα αγοράς διαδραστικών 
πινάκων. Να ενισχύσουμε την εισαγωγή με ασφάλεια 
των νέων τεχνολογιών και το διαδικτύου στα σχολεία 
μας. Το νησί μας στρατηγικά και σε όλα τα επίπεδα, 
πρέπει να αξιοποιήσει το διαδίκτυο, γιατί αυτό μπορεί 
να άρει τα γεωγραφικά μας προβλήματα. Ας ξεκινήσου-
με λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους γονείς και τα παιδιά να 
αποφεύγουν τις παγίδες και να αξιοποιήσουν σωστά το 
νέο μέσο. Θα ήθελα η Πάρος, να γίνει ένα εκπαιδευτικό 
κέντρο νέων τεχνολογιών για ολόκληρες τις Κυκλάδες, 
με συνεχή σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, δράσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

2. Να ενθαρρύνουμε την αγάπη των παιδιών προς 
το διάβασμα, θέτοντας άμεσα ως στόχο τη δημιουργία 
μίας παιδικής βιβλιοθήκης ενός παιδικού διαγωνισμού 
βιβλιοανάγνωσης. Αλλά και άλλων σχετικών διαγωνι-
σμών και εκδηλώσεων.

3. Να ξεκινήσουμε από του χρόνου πρόγραμμα δη-
μιουργικής απασχόλησης για δύο μήνες το καλοκαίρι, 
μέσα στο σχολείο, όπως γίνεται σε πολλούς Δήμους της 
χώρας μας.

4. Να ενθαρρύνουμε τις δημιουργικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες που θα συνδέσουν τα παιδιά μας με τον 
πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την κοινωνία μας.

5. Να συνδέσουμε τα αθλητικά μας σωματεία με τα 
σχολεία, ενθαρρύνοντας στις ακαδημίες αθλημάτων, με 
στόχο κάθε παιδί να συμμετέχει σ’ ένα ή δύο ανάλογες 
ακαδημίες. 

6. Να προχωρήσουμε σε προγράμματα συμβουλευ-
τικής γονέων για διάφορα θέματα, όπως ψυχολογία και 
διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο διαδίκτυο, διατροφή.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Όπως σας είπα και πριν, αφού καταφέραμε να στα-

θούμε στα πόδια μας μετά το σοκ του μνημονίου, τώρα 
είναι η ώρα να περάσουμε μπροστά, επιθετικά, με νέες 
ιδέες και δράσεις, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του Δή-
μου, της κοινωνίας μας, του επιχειρηματικού κόσμου. 
Τότε όλοι μας θα είμαστε υπερήφανοι και τα σχολεία 
μας σημεία αναφοράς σ’ ολόκληρο το Αιγαίο. Σ’ αυτή 
την προσπάθεια πρέπει να δηλώσουμε όλοι «παρών».

Ξεκίνημα 
στο θέατρο 
Λευκών

Το θέατρο των Λευκών, που φέτος ανακαινίστηκε και 
αποτελεί ένα από τα κοσμήματα του χωριού, ξεκινάει τις 
εκδηλώσεις του από την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σημει-
ώνουμε, ότι το ανοιχτό θέατρο των Λευκών, μπορεί να 
φιλοξενήσει 800 θεατές πλέον.

Σύμφωνα με τον πολιτιστικό σύλλογο «Υρία» Λευκών, 
οι εκδηλώσεις που θα γίνουν φέτος είναι οι εξής:

Ιούλιος

12-13-14/6: Ώρα 
20:30 έως 22:30. Η 
αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία 
«LO AND BEHOLD» 
και ο «πολιτιστικός 
σύλλογος ΜΕΕΑΣ 
ΥΡΙΑ Λευκών» διορ-
γανώνου τριήμερο 
ομιλιών για την σύγ-
χρονη τέχνη.

14/6: Ώρα 21:30. 
Θεατρική παράσταση 
για μικρούς και με-
γάλους: «Το μαγικό 
ταξίδι της Ευγενίας». Τιμή εισόδου 6 ευρώ.

27/6: Ώρα 21:30. Συναυλία Τζάζ . (JAZZ IN PAROS, 
POERTY & JAZZ)

31/6: Ώρα 21:00. Πρώτο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊό-
ντων της Πάρου, αφιέρωμα στο ψωμί. «Ο Άρτος ο Επι-
ούσιος της Πάρου». Οργάνωση ΚΔΕΠΑΠ.

Αύγουστος

1/8: Ώρα 21:30. Από το Σύλλογο Γυναικών Μάρπησ-
σας θεατρική παράσταση – κωμωδία «Ο Κουνενές».

2/8: Ώρα 21:30. Ο «ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευκών» διοργα-
νώνει συναυλία. Έντεχνο λαϊκό τραγούδι, με τον Μίλτο 
Πασχαλίδη.

3/8: Ώρα 21:30. Συναυλία από το International 
Music Workshop από τους Stockhausen – Bussurro – 
Bouman – Ρακόπουλο. Διοργάνωση ΚΔΕΠΑΠ.

5/8: Ώρα 21:30. Ο «Προοδευτικός Σύλλογος Λευκια-
νών της Αθήνας» και ο «πολιτιστικός σύλλογος ΜΕΕΑΣ 
ΥΡΙΑ Λευκών» παρουσιάζουν αφιέρωμα στο Σταύρο 
Ξαρχάκο, με τους «EMELON».

11/8: Ώρα 21:00. Η ΚΔΕΠΑΠ και ο «πολιτιστικός σύλ-
λογος ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ Λευκών», διοργανώνουν αφιέρωμα 
στα 30 χρόνια του «ΥΡΙΑ».

17/8: (Δίπλα στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών). Ώρα 
21:30. Γιορτή του Καράβολα, παραδοσιακό λαϊκό πα-
νηγύρι με κύρια εδέσματα καραβόλους σκορδαλιά και 
ρεβύθια φούρνου.

26/8: Ώρα 21:00. Θεατρική παράσταση-κωμωδία 
«ΠΕΡΛΙΜΠΛΙΝ ΚΑΙ ΜΠΕΛΙΣΑ» του Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα. Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Μάϊνας, Δήμητρα 
Ματσούκα, Ελένη Καστάνη.

29/8: Ώρα 20:30. Παρουσίαση βιβλίου «Ο Ξενιτεμέ-
νος» του Αντώνη Αρκά και αφήγηση του Χρίστου Γεωρ-
γούση, «Μνήμες για τους φίλους που έφυγαν».

Σεπτέμβριος

1/9: Ώρα 20:30. Εκκλησιαστικοί-Βυζαντινοί ύμνοι από 
τη χορωδία του Εμμανουήλ Ιωάννου Χανιώτη, πρωτο-
ψάλτη Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

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

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατοικία δυο ε-
πιπέδων (60 τµ ισόγειο, 22 
τµ ορόφου), µε τακτοποιη-
µένους τους ηµιυπαίθριους 
χώρους και εξαιρετική θέα 
στο λιµάνι. Τηλ.: 6973304112 
(κος  Μαύρης)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-
κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 
για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 
85.000€. Τηλ.: 6932285768, 
www.paroshomes.livadas.
de

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΒΙΛΛΑ ζητείται προς ενοι-
κίαση, από τον Οκτώβριο 
και για ένα χρόνο, κοντά 
στη θάλασσα, µε τρία υπνο-
δωµάτια, επιπλωµένη, µε 
καλοριφέρ, προαιρετικά µε 
πισίνα. Τηλ.: 6945169793  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικι-
άζονται δίχωρα studios 
ανά µήνα/εβδοµάδα. Τηλ.: 
2284053381, 6978333147

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 30 τµ γωνιακή, ήσυχη, µε 
ηλιακό. Τηλ.:  6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 150τµ (πρώην 
Goodys). Τηλ.: 6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζεται 
εστιατόριο. ∆ίνεται κενό, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 
6934179139 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζονται ένα δυάρι, ένα 
τριάρι και µια γκαρσονιέ-
ρα. Όλα επιπλωµένα. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(200 µέτρα από σταθµό η-
λεκτρικού Αγ. Νικολάου), 
ενοικιάζεται ή και πωλείται, 
αποκλειστικά σε Παριανούς 
φοιτητές, γκαρσονιέρα 3ου 
ορόφου σε οικογενειακή 
πολυκατοικία, πολύ ευρύ-
χωρη και φωτεινή. 
Τηλ.: 6944522337

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µε-
ζονέτα-µονοκατοικία, 100 
τµ, µε πολύ καλή θέα. Τηλ.: 
6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος) ε-

νοικιάζεται διαµέρισµα. Τηλ.: 

6972077052

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ή ΔΗΛΙΟΝ ή 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ,  ζητείται 

οικία προς αγορά, µε τρεις 

κρεβατοκάµαρες, κήπο και 

θέα. Τηλ.: 6945169793  

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµ-

βάνει το διάβασµα παιδιών. 

Τηλ.: 6973814493 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, µε 

εµπειρία, για ξενοδοχείο στη 

Νάουσα. Τηλ.: 6972601031 

ΚΥΡΙΑ ζητείται, από ε-

στιατόριο, για υπάλληλος 

κουζίνας, (λαντζέρα, τη-

γάνια, κτλ), απογευµατινές 

ώρες. Τηλ.: 6932362568  

ΚΟΠΕΛΑ για κοµµωτήριο 

στην Αλυκή ζητείται. Τηλ.: 

2284091172, 6945047477 

(κα Έφη) 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO µονή 

πωλείται, Nuova Simonelli 

και silex,φούσκα 1,2µ. µαζί 

µε το µοτέρ Όλα σε τιµή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 6947617521

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Τηλ: 22840 21932
E-mail: styl.paros@hotmail.com

Περιφερειακός Παροικιάς-Πούντας (Αγία Ειρήνη)

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

ΑΠΟ 199€
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ 40€

ΠΡΟΣΦΟΡεσ

Γεωργία Κυπραίου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος BSc

Τηλ.: 22843 00508 | Κιν.: 693 6585744
e-mail: geo_kypraioy@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όποιος έχει συγκεκριμένα στοιχεία για το τροχαίο ατύχημα που έγινε στις 10-3-
2012 στην Περιφερειακή οδό Νάουσας – Πάρου που είχε ως συνέπεια τον τραυμα-
τισμό μου από αγνώστου αρ. κυκλ. αυτοκίνητο να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέ-
φωνο 6984329017 ή στην Τροχαία Νάουσας Πάρου στο τηλέφωνο 2284051202. 

Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλείται ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου χρώματος ασημί (ονόματι Σπύρος) 
που με μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάρου μετά το τροχαίο ατύχημα στις 10-3-
2012 στην Περιφερειακή οδό Νάουσας – Πάρου να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλ. 
6984329017 ή με την Τροχαία Νάουσας Πάρου (τηλ. 2284051202) για περισσότερες 
εξηγήσεις περί του τροχαίου ατυχήματος. 

 Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

πλ. Μαντώς Μαυρογένους (1ος όροφος)  τηλ. 22840 27439  κιν. 6937 069220

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χον
δρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ
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Συνέδριο 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Παρουσία του Βουλευτή Επικρατείας, 
ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, κ. Μανώλη Γλέζου, που εί-
ναι μέλος της τοπικής οργάνωσης, πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 
30 Ιουνίου, η Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Πάρου-Αντιπάρου.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», 
στη Νάουσα. Κατά τη διάρκεια της συνέ-

λευσης συζητή-
θηκαν και ψηφί-
στηκαν οι θέσεις 
και τα οργανωτικά 
ζητήματα. Στη συ-
νέχεια εκλέχτη-
καν οι 8 αντιπρό-
σωποι που θα μεταφέρουν στο ιδρυτικό 
συνέδριο του ενιαίου φορέα, τις αποφά-
σεις της Τοπικής Οργάνωσης.

Για το συνέδριο εκλέχθηκαν αλφαβητι-
κά: Βολοσυράκης Νίκος, Ισιγώνης Μανώ-
λης, Κούτλα Ασημίνα, Μαύρης Μένεγος, 
Παπανικολάου Γιώργος, Σάμιος Αντρέας, 
Στέλλας Σταύρος και Χάρος Στέλιος.

ΣΥΡΙΖΑ: Περί 
άσπονδων 
«φίλων»

Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύς 
ντόρος στα τοπικά ΜΜΕ για το θέμα της 
ΔΕΥΑΠ, την ΚΕΠΠ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενημερώνουμε λοιπόν τους Πολίτες 
της Πάρου ότι:

1. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πάρου-
Αντιπάρου είναι μόνον αυτές που εκφρά-
ζονται από τις ανακοινώσεις και από τα 
δελτία τύπου της Τοπικής Οργάνωσης, 
και όχι αυτές που κυκλοφορούν στα διά-
φορα, ενυπόγραφα ή μη κείμενα, που 
εκφράζουν τις προσωπικές και μόνον 
απόψεις των συντακτών τους.

2. Δεν υπάρχει ταύτιση κομματικού 
χώρου (ΣΥΡΙΖΑ) και Δημοτικής Παρά-

ταξης (ΚΕΠΠ) για τον απλούστατο λόγο, 
που και οι πέτρες γνωρίζουν, ότι η ΚΕΠΠ 
είναι μια Πολυσυλλεκτική Δημοτική Πα-
ράταξη στην οποία συμμετέχουν βέβαια 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλοί πολί-
τες που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς 
χώρους.

3. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΔΕΥΑΠ 
ήταν και είναι ξεκάθαρη:

Σταθήκαμε στο πλευρό των εργα-
ζόμενων στη διεκδίκηση των δίκαιων 
αιτημάτων τους και για την άρση των 
παρανομιών σε βάρος τους, χωρίς να 
προσπαθήσουμε να τους καπελώσουμε 
και/ή να τους εκμεταλλευτούμε για δικό 
μας πολιτικό συμφέρον. Κάθε άλλη ερ-
μηνεία είναι εκ του πονηρού.

4. Ενημερώνουμε λοιπόν τους άσπον-
δους «φίλους» και εχθρούς μας ότι Η 
Τοπική Οργάνωση της Πάρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν έχει ανάγκη από «Πάτρωνες» και  
«Αβανταδόρους».

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Πάρου-Αντιπάρου

Υπάρχουν 
τρία είδη 
διαφωνίας

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επι-
διώκουν μέσα από την πολιτική κάτι 
άλλο από εμάς και δηλώνουν ότι επι-
διώκουν κάτι άλλο από εμάς -- ακό-
μα και το αντίθετο από εμάς. Απέναντί 
τους φερόμαστε με την αξιοπρέπεια 
που οφείλει ένας μονομάχος σε έναν 
άλλο. Κρατάμε τις δυνάμεις μας για την 
σύγκρουση μαζί τους και δεν τις σπα-
ταλάμε σε πρόωρους καυγάδες.

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επι-
διώκουν μέσα από την πολιτική το ίδιο 
με εμάς και το επιδιώκουν με άλλο 
τρόπο από εμάς. Απέναντί τους εκφρά-
ζουμε τη διαφωνία μας και το σκεπτικό 

της ρητά και ελπίζουμε η πραγματικό-
τητα η ίδια να επιλύσει τις διαφορές 
μας. Αντλούμε όμως δύναμη και παρη-
γοριά από το γεγονός ότι συμπορεύο-
νται μαζί μας παρά τις διαφωνίες μας.

Υπάρχουν άνθρωποι, όμως, οι 
οποίοι επιδιώκουν μέσα από την πο-
λιτική κάτι άλλο από εμάς, ακόμα και 
το αντίθετο από μας, αλλά δηλώνουν 
ότι επιδιώκουν το ίδιο με εμάς. Με 
αυτούς τους ανθρώπους δεν μπο-
ρεί να γίνει ειρήνη ούτε προσωρι-
νή ούτε βέβαια τελική, γιατί κρατάνε 
μακριά μας και τους φίλους μας και 
τους εχθρούς μας. Και εμείς θέλουμε 
και τους φίλους μας και τους εχθρούς 
μας κοντά, για να τους βλέπουμε και να 
μας βλέπουν στα μάτια. Γιατί πολιτική 
για μας σημαίνει αντιπαράθεση ιδεών 
και θέσεων, πάνω στο τραπέζι, και όχι 
σκοπιμότητες και κρυφές επιδιώ-
ξεις... που κάνουν τη λογική μας χυλό.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Συζήτηση 
για το 
παραεμπόριο

Συνάντηση εργασίας με θέμα την 
αντιμετώπιση του παραεμπορίου πραγ-
ματοποιήθηκε  στις 27 Ιουνίου, στη συ-
νεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων, στην Ερμούπολη, με απευ-
θείας σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης με 
τα γραφεία του Επιμελητηρίου στα νη-
σιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, 
Πάρο και Τήνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 
κ. Στέφανου Κομνηνού και του επικεφα-
λής του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμε-
τώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), αντι-
στράτηγου εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. 
και πρώην γενικού επιθεωρητή Νοτίου 
Ελλάδος, κ. Δημήτριου Μπουλούκου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Χωρι-
κός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. 
Γιώργος Πουσσαίος, Δήμαρχοι και Αντι-
δήμαρχοι του Νομού Κυκλάδων, εκπρό-
σωποι της Δημοτικής Αστυνομίας, ο Προ-
ϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου, ο Αστυνομικός Δ/ντης Κυκλάδων, 
Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων 
και Τμημάτων Ασφαλείας Ν. Κυκλάδων, 
Διοικητές των Λιμεναρχείων, Υπολιμε-
ναρχείων και Λιμενικών Σταθμών Ν. 
Κυκλάδων, ο πρόεδρος της Κυκλαδικής 
Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμά-
των και εκπρόσωποι των Εμπορικών και 
Εμποροεπαγγελματικών Συλλόγων του 
Ν. Κυκλάδων.

Κατά τη διάρκεια των αναλυτικών ει-
σηγήσεων που έγιναν από το Γενικό 
Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανο Κο-

μνηνό, και τον επικεφαλής του ΣΥ.Κ.Α.Π 
κ. Δημήτρη Μπουλούκο, σε θέματα που 
αφορούν στο νομικό πλαίσιο που διέπει 
την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, στο 
ρόλο του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμε-
τώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), 
και στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
χώρα, για την καταπολέμηση του φαινο-
μένου, κατέστη σαφής η πρόθεση τους 
να περιφρουρήσουν με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, την εφαρμογή της νομοθεσίας, με 
σκοπό την πάταξη του φαινομένου. Για 
πρώτη φορά, έγιναν εκ του σύνεγγυς, 
σαφείς οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες 
των Περιφερειών, των Δήμων και των 
Διωκτικών Αρχών (Αστυνομίας και Λι-
μενικού Σώματος) που απορρέουν από 
το αναμορφωμένο νομικό πλαίσιο, και 
δόθηκαν κατευθύνσεις και οδηγίες για 
τη συγκρότηση από την Περιφέρεια, των 
Κλιμακίων Ελέγχου και το συντονισμό 
όλων των Αρχών, με σκοπό την άμεση 
καταπολέμηση του φαινομένου. Επιπλέ-
ον, η δέσμευση τόσο του Χωρικού Αντι-
περιφερειάρχη, κ. Γιώργου Πουσσαίου, 
όσο και των εκπροσώπων των αρμόδιων 
Υπηρεσιών, των Διωκτικών και των Δη-
μοτικών Αρχών, για άμεση ενεργοποίηση 
και συντονισμό των υπηρεσιών τους, δη-
μιουργεί για πρώτη φορά τις προϋποθέ-
σεις για τη θωράκιση του νομού και την 
προστασία της νόμιμης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Από πλευράς Επιμελη-
τηρίου Κυκλάδων, ο πρόεδρος κ. Γιάννης 
Ρούσσος, δεσμεύθηκε για άμεση επικοι-
νωνία και συντονισμό με τις αρμόδιες 
αρχές και τους επαγγελματικούς φορείς 
του Νομού, αλλά και για οποιαδήποτε 
υποστήριξη κριθεί απαραίτητη. 

Τέλος, τόνισε ότι το Επιμελητήριο αντι-
λαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα των 
Υπηρεσιών, αλλά και ότι θα περιφρουρή-
σει με κάθε τρόπο την εφαρμογή της νο-
μοθεσίας, με σκοπό τον περιορισμό του 
φαινομένου, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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Τέλος εποχής

Έντονη δραστηριότητα 
από το Ν.Ο. Αντιπάρου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, θα διοργανώσει το Σάββατο 6 Ιουλίου, τον κολυμ-
βητικό διάπλου από την Πούντα έως την Αντίπαρο.

Ο κολυμβητικός διάπλους θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, από την Πούντα, ενώ οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τις 4 το απόγευμα της ίδιας μέρας 
στο λιμάνι της Αντιπάρου. Όλοι οι αθλητές πρέπει να υπογράψουν δήλωση ότι γνω-
ρίζουν κολύμπι. Μετά το πέρας των αγώνων θα ακολουθήσει γλέντι στο λιμάνι της 
Αντιπάρου.

Ακόμα, στις 6 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν και άλλοι αγώνες στο πλαίσιο του εορτασμού της
Αγίας Μαρίνας. Η αρχή θα γίνει με τον κολυμβητικό διάπλου και θα ακολουθήσουν 
ο ποδηλατικός αγώνας, ο μικρός «μαραθώνιος» δρόμος για παιδιά, απόστασης δύο 
χιλιομέτρων και ο μεγάλος «μαραθώνιος» δρόμος απόστασης 10 χιλιομέτρων.

Optimist
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες πανελλήνιου κυπέλλου optimist 11χρονων, στην Ιτέα, 

στους οποίους συμμετείχαν 199 ιστιοπλόοι απ’ όλη τη χώρα.
Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, συμμετείχε με τέσσερις αθλητές, ενώ σημειώνουμε 

ότι για μια ακόμα φορά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν σωστοί αγώ-
νες. 

Στα κορίτσια η Μαρία Φαρούπου, κέρδισε την 30η θέση, ενώ στα αγόρια ο Μιχάλης 
Καλάργυρος, την 42η θέση, ο Αλέξανδρος Κοκάι, την 97η θέση και ο Θεόδωρος Πα-
λαιολόγος, την 99η θέση.

Νέα ιστοσελίδα
Μία νέα ιστοσελίδα εγκαινίασε ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου (antiparosnc.gr), προ-

κειμένου να πληροφορεί τους φίλους του για τις δραστηριότητες του.

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, ιδρύθη-
κε το 2004 με σκοπό τη διάδοση και πα-
ροχή εκπαίδευσης σχετικά με τα θαλάσσια 
αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα και η κολύμ-
βηση, αλλά και την ενεργή συνεισφορά 
στα πολιτιστικά δρώμενα της Αντιπάρου.

Πολλά παιδιά κάθε ηλικίας συμμετέχουν 
κάθε χρονιά στις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες και προπονήσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Αντιπάρου. Κάθε έτος λειτουρ-
γούν δύο τμήματα ιστιοπλοΐας (αρχαρίων 
και προχωρημένων), ενώ κάθε καλοκαίρι 
λειτουργεί και τμήμα θαλάσσιας κολύμ-
βησης.

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου -που δραστηριοποιείται εδώ και 8 χρόνια- προσπα-
θεί με πολύ λίγα εφόδια, αλλά με μεγάλη αγάπη, να προσφέρει στα παιδιά του νησιού 
τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το ναυταθλητισμό και το απαιτητικό αγώνισμα της 
ιστιοπλοΐας. Οι υπεύθυνοι του συλλόγου προσπαθούν να δώσουν τη δυνατότητα και 
σχετικά ίσες ευκαιρίες με άλλα παιδιά, ώστε να αναδείξουν το ταλέντο τους και να 
αξιοποιήσουν τις ικανότητές  τους. Ο Ν.Ο. Αντιπάρου αριθμεί περίπου 25 παιδιά στο 
αγώνισμα της ιστιοπλοΐας τα οποία το καλοκαίρι αυξάνονται στα 40-45 παιδιά.

Τους καλοκαιρινούς μήνες τα παιδιά του νησιού, αλλά και οι  επισκέπτες μπορούν 
να ασχοληθούν με την κολύμβηση, για να μάθουν να κολυμπούν με ασφάλεια, αλλά 
και να περνούν κάποιες ώρες ευχάριστα μαζί με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Τους χειμερινούς μήνες ο Όμιλος προσφέρει μαθήματα γυμναστικής -με παρακο-
λούθηση άνω των 45 γυναικών του νησιού- ενώ δεν παραλείπει και μαθήματα καλ-
λιτεχνικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά. Ακόμα, όλα αυτά τα χρόνια ο ΝΟ Αντιπάρου, 
στηρίχτηκε στις χορηγίες φίλων, και στα έσοδα από τις χοροεσπερίδες που διοργα-
νώνει. Τον κύριο όγκο των λειτουργικών του εξόδων καλύπτουν τα δίδακτρα των 
παιδιών που παρακολουθούν τα μαθήματα κολύμβησης και ιστιοπλοΐας, καθώς και 
τα έσοδα και οι προσφορές από τα μέλη του.

Τέλος, μετά από προσπάθειες ο Όμιλος, κατάφερε να αριθμεί 3 σκάφη laser και 8 
σκάφη  optimist.

Το όγδοο παγκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών, που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο, 
ήταν η τελευταία δραστηριότητα της συγκεκριμένης ακαδημίας με τη μορφή της σχο-
λής ποδόσφαιρου Παναθηναϊκού Πάρου.

Τα παιδιά κατάφεραν να κλείσουν τον εξαετή κύκλο λειτουργίας της ακαδημίας, 
επιστρέφοντας στην Πάρο, με το κύπελλο στην κατηγορία τζούνιορ.

Πέτυχαν τρεις νίκες και μια ισοπαλία, αλλά το πραγματικό κύπελλο ήταν τα σχόλια 
και τα συγχαρητήρια που δέχτηκαν απ’ όλους ανεξαιρέτως στη Νάξο, για την γενική 
παρουσία και εικόνα της ομάδας, για το ήθος και την άψογη συμπεριφορά των παι-
διών, εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Αποδείχτηκε με τον καλύτερο τρόπο 
ότι με συστηματική δουλειά και σωστές αρχές, αλλά και κατάλληλο περιβάλλον, τα 
αποτελέσματα έρχονται και οι παίκτες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δένονται μεταξύ 
τους και προοδεύουν.

Τέλος, σε δηλώσεις του ο κ. Χρήστος Σαρρής, υποστηρίζει: «Θέλω να τονίσω ότι 
αυτά θα ίσχυαν, ακόμα και αν δεν καταλάμβαναν την πρώτη θέση, καθώς οι πρω-
τιές δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός και τα οφέλη για τα παιδιά από τη συμμε-
τοχή τους σε μια ομαδική προσπάθεια, είναι πολύ πιο σημαντικά από μια νίκη.
Σε ότι αφορά το μέλλον βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τη νέα μορφή της λειτουργίας 
ακαδημιών στο «ΠΑΝΘΕΟΝ» και σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Ακόμα, επεξερ-
γαζόμαστε την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα καλοκαιρινό camp στο «ΠΑΝΘΕΟΝ» 
όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα από θεματικές προπονήσεις να βελτιωθούν.
Κλείνοντας, θα ευχαριστήσω δημόσια τον δυστυχώς απερχόμενο από την Πάρο προ-
πονητή, Αχιλλέα Κουτσιάνο, για την άψογη συνεργασία, για το έργο του, αλλά και για 
την παρακαταθήκη που μας άφησε σχετικά με το πως πρέπει να δουλεύει μια ακαδη-
μία».
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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
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap  
 
continuing...
Food distribution to those in need by the Paros Women’s 

Association Ariis every Wed 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. 
Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  

until 31 Aug, Exhibition «Three Artists at Porto Paros» by Jan Mulder 
(painting), Kelly Athanasiadou (metal sculpture) & Apostolis Zolotakis 
(mixed media) at the Porto Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 22/6-
31/8. Info: 22840-52669, www.zolotakis.com, www.janmulder.info, 
www.kellyathanasiadou.gr

until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia» by Gagianos, Lavdas, 
Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & Zoumboulakis 
at the Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 
28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr,  
www.natasalavda.gr

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions «Moons» 
at Fotis Art Cafe, Naoussa and «Sea bed» at Franca Scala Restaurant, 
Paroikia. Duration 14/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info:  Fotis Art 
Cafe 697-033-9326, Franca Scala 22840-24407, Medusa 210-724-
4552, www.medusaartgallery.com

5 Jul, Opening of Dimitris Lagios 
art exhibition at Ag.Athanasios Hall, 
Naoussa. Duration 5-20/7.# 

   5 & 6 Jul, 10pm, Martha Moreleon 
Trio live at El Prado, Piso Livadi. Info: 
Vassilis 22840-41444.

6 Jul, Opening of Toralf Sandaker, 
Magnus Fredriksson & Antiparos 
Facebook Photo Gallery photography 
exhibition at Art Gallery anti, Kastro, 
Antiparos. Duration 6-17/7, daily 7pm-
12.30am.  Info: 694-489-8924 & 697-
440-0035, www.antiartgallery.gr 

6 Jul, 10pm, Concert by Pantelis 
Thalassinos and Nana Binopoulou, 
Mando Mavroyennous Square, 
Paroikia.#

7-13 Jul, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-
935-1951,  www.yoga-paros.com 

7-14 Jul, «Artists on the Move» art workshop (drawing, painting, 
printmaking). http://artistsonthemove.com 

7 Jul, 1st Parian Festival of Local Products «Paros’ Daily Bread» 
dedicated to the tasting of traditional bread with music, workshops and 
entertainment in Naoussa. #

7 Jul, 9pm, Festival of the Sea with performance by the Music & 
Dance Group of Naoussa Choir in the port of Naoussa and screening of 
documentary fi lm by Phoebus Gouzelis,Marina Building, Naoussa. Info: 
Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.
htm 

7 Jul, 9.30pm, Greek fi lm «Let the Women Wait» with English 
subtitles at the Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 
22840/53573, www.parospark.com

8-12 Jul, «The Way of the Heart» workshop with Ujallah at Tao’s 
Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

9-15 Jul, «Designer’s Black Box» workshop for designers at Galerie 
Pontoporos, Ag.Dimitrios, Naoussa. Info: 22840-52242, 694-2464418, 
www.pontoporos-gallery.com 

9 Jul, 9.30pm, French fi lm «Les Quatre Cents Coups» with Greek 
subtitles at the Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 
22840/53573, www.parospark.com

10-14 Jul, ‘Figure Drawing Intensive’ two-week painting course  
with Jane Morris Pack at the Aegean Center for the Fine Arts, Paroikia.  
Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org/Aegean_Summer_2013/
Drawing.html

10-14 Jul, 8.30pm, Three-day series of talks on contemporary 
art «Expanded Points» organized by Lo & Behold & the Yria Cultural 
Association in Lefkes. Info: Angelika 697-724-3577.

10 Jul, 9.30pm, Greek fi lm «Marinos Kontaras, the Aegean Sea 
Corsair» at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 
22840/53573, www.parospark.com

11-13 Jul, Groove Island Festival (music, food & lifestyle) in 
Antiparos. Info: www.grooveislandfestival.com

11 Jul, 9.30pm, French fi lm «Le Mari de la Coiff euse» with Greek 
subtitles at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 
22840/53573, www.parospark.com

12-16 Jul, Yoga Retreat with Nefeli Makri at Okreblue, Santa Maria. 
Info: Sasy 698-101-4300, 697-909-3731, www.okreblue.com, http://
www.facebook.com/Okreblue, www.yogalife.gr

   
FOR KIDS
12 Jul, 9.30pm, Children’s theatrical performance «Around the 

World in Eighty Days» at the Paros Park near Kolymbithres. Entrance: 
10€. Info: 22840-53520, www.parospark.com

 Montessori Summer Programme 1/7-20/8, Mon-Fri 10am-
2pm, English/Greek, 2.5-9yrs at Linguakids Montessori, Naoussa. 
Info: Katerina 697-282-4325, http://www.facebook.com/Linguactive

Arts & Crast s classes Thu 6.30-8.30pm & Sat 11am-1pm, Greek/
English, 4-10yrs, at Polina’s Studio, Potami, Naoussa. Info: Polina 695-
550-9594.

Edutainment Creative Playtime kids 3-12yrs (English & Greek). 
17 Jun-30 Aug, Mon-Fri 9am-3pm at Myrsini Educational Centre, 
Paroikia. Info: 22840-22850, http://www.myrsini.edu.gr 

Dramatherapy workshops for kids with Dora Tsilouni-Tzika at 
«Ela na Paixoume», Naoussa. July/Aug, Fri/Sat 4.30-6pm.  Info: Elena 
22840-51312, Dora 694-490-6496.

NOP Swimming & sailing lessons, Livadia, Paroikia. Info: Theo 
22840-21800, www.paros-sailing.gr                                                  

AOP Swimming lessons, Santa Maria, Tue/Thu/Sat 10am. Info: 
Maria 694-543-0468, Kyriaki 697-481-1838.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα



€0,40/τεµ.

€1,79/τεµ.

€0,99τα 2 τεµ.

€1,98τα 3 τεµ.

€0,69/τεµ.

€0,39/τεµ.
€1,49/τεµ.

€1,50/τεµ.

*Οι προσφορές ισχύουν έως και 31/07/2013

0,400,400,€€0,0,400,€€0,0,400,ΜΕΛΙΣΣΑ µακαρόνια 
Νο6 ή Νο7 500γρ.

€€

ΝΟΥΝΟΥ γάλα εβαπορέ
πλήρες ή light 4% 410γρ.

ΦΕΤΑ δοχείο
ΠΟΠ Παρνασσού,
το κιλό

€0,0,0,0,
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
µπισκότα γεµιστά µε κρέµα κακάο 200γρ.

1+1
∆ΩΡΟ

COCA COLA
1lt 

2+1
∆ΩΡΟ

WASH&GO σαµπουάν 2σε1 
classic ή sport 2σε1 ή κατά 
της πιτυρίδας 2σε1 ή light 
clean λιπαρά 400ml

€€
ECONOMY
παγωτό βανίλια
ή κακάο 1lt

€1,1,491,491,/τεµ./τεµ.

ECONOMY
φόρµα τοστ 680γρ.

WASH&GO 
classic ή sport 2σε1 ή κατά 
της πιτυρίδας 2σε1 ή light 
clean λιπαρά 400ml

€€

ECONOMY
passata 500γρ.

€5,69το κιλό


