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Ανάστατοι και καχύποπτοι είναι 
πλέον γονείς και μαθητές στην Πα-
ροικιά μετά τον εμπαιγμό τους από 
το Επαρχείο Πάρου – Αντιπάρου 
όσον αφορά την πρόοδο των έρ-
γων σε 2ο Δημοτικό και 2ο Γυμνά-
σιο Παροικίας. 

Στον «αέρα» βρίσκεται και η υπό-
θεση ανέγερσης του 2ου Γυμνασί-
ου Παροικιάς, αφού όπως πληρο-
φορούμαστε από έγγραφο της Πε-
ριφέρειας, η μελέτη απεντάχθη-
κε από 30 Ιουνίου του 2009. Το πα-
ράξενοι είναι, ότι όπως και για το 
2ο Δημοτικό σχολείο έτσι και το 2ο 
Γυμνάσιο το Επαρχείο μας πληρο-
φορεί, ότι τα έργα εξελίσσονται κα-
νονικά! 

Στο και 5΄υποβλήθηκε η πρόταση 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
για ένταξη της μελέτης στο ΕΣΠΑ 
για το δεύτερο Γυμνάσιο Παροικι-
άς στην Περιφέρεια, αφού η πράξη 
με τίτλο:«Μελέτη ανέγερσης 2ου 
Γυμνασίου Παροικίας Πάρου» είχε απενταχθεί από το 
ΠΕΠ με απόφαση του Περιφερειάρχη Χ. Κόκκινου από 
τις 30/7/2009 «διότι εξαιτίας μηδενικής προόδου υλο-
ποίησης του φυσικού αντικειμένου της μελέτης υπήρξε 

αδυναμία ολοκλήρωσης της πρά-
ξης εντός των χρονικών ορίων του 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006». 

Κανείς δεν γνώριζε απολύ-
τως τίποτα για την απένταξη, που 
είχε κοινοποιηθεί στη Νομαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση και άρα και στο 
Επαρχείο και την τελευταία στιγμή, 
αφού έληξε η προθεσμία υποβο-
λής προτάσεων για το ΕΣΠΑ, γνω-
στοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρε-
σία της Περιφέρειας, ότι αναμένε-
ται να υποβληθεί η πρόταση και να 
περιμένουν… 

Επί της ουσίας, έσπευσε το 
Επαρχείο να προλάβει, καθώς ήδη 
με αφορμή το ζήτημα με το 2ο Δη-
μοτικό Σχολείο, άρχισαν να «σκά-
νε» ερωτήσεις για το τι γίνεται με 
το 2ο Γυμνάσιο. 

Πρώτη η Συν-κυκλαδική πρω-
τοβουλία σε δελτίο Τύπου της ρω-
τούσε: «Τι γίνεται με το νέο γυ-
μνάσιο που αποφασίστηκε να κτι-

στεί στο νέο οικόπεδο που αγοράστηκε εδώ και ενά-
μιση χρόνο; Πότε θα σταματήσουν επιτέλους τα παιδιά 
που αποφοιτούν από το δημοτικό να καταλήγουν πάλι 
σε προκάτ;»                                                  συνέχεια στη σελ 5

Στον «αέρα» το 2ο

Γυμνάσιο Παροικιάς

Αναστάτωση με τις συνεχείς ανατροπές

ΈχΈι απΈνταχθΈι η μΈλΈτη από 30 ιόυνιόυ 2009

συνεχιζοντΑι οι κινητοποιησεισ
στο 2ο Δημοτικό σχολείο παροικίας

τοπικη οΡΓΑνΩση ν.Δ.
νέος πρόεδρος ο κ. Ροδίτης

ΜεΓΑΛη συΜΜετοχη στην εΑΡινη ΑιΜοΔοσιΑ

περισσότερα από 500 άτομα έδωσαν αίμα

Αποχή από τα μαθήματα έως και την Παρασκευή 
4 Ιουνίου (σήμερα)

Νέα μέλη στο Δ.Σ. και στόχοι για μια ισχυρή 
κομματική οργάνωση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ευχαριστήρια

• Ευχαριστώ θερμά τους φίλους, τους γνωστούς μας και 
τους συμπατριώτες μου, που μου συμπαραστάθηκαν στη 
δύσκολη στιγμή της ζωής μου, από το χαμό του αγαπημέ-
νου μου συζύγου Δημήτρη Καραγιάννη. 

Η στήριξή τους ήταν ψυχολογική που τόσο ανάγκη την 
είχα, αλλά και οικονομική και τους ευχαριστώ θερμά και 
πάλι. 

Ο Δημήτρης έχασε τη ζωή του από την επάρατη νόσο σε 
ηλικία μόλις 53 ετών. Κατάγετο από τους Μελισσουργούς 
της Άρτας, από μικρός όμως έφυγε από το σπίτι του και γι’ 
αυτόν ήταν «όπου γης πατρίς». Έμεινε σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας και έκανε διάφορες εργασίες για την επιβίωσή 
του, ώσπου το 1996 βρέθηκε στην Πάρο, αγάπησε το νησί 
και τους ανθρώπους του και κυριολεκτικά ρίζωσε, καθώς 
το νησί αυτό, ήταν ο τελευταίος του σταθμός. 

Εδώ στην Πάρο γνωριστήκαμε το 2000, παντρευτήκαμε 
το 2002 και το 2007 αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, που έκανε το Δημήτρη ιδιαίτερα 
ευτυχισμένο και ένοιωσε ότι με τη γέννηση της κόρης μας ολοκληρώθηκε ως άνθρω-
πος. Μαζί εργαζόμασταν στο δικό μας ταβερνάκι στην είσοδο της Μάρπησσας με το 
όνομα «Παρέα». 

Την αγάπη που έδωσε ο Δημήτρης στην Πάρο και τους Παριανούς, την εισέπραξα 
εγώ από τον κόσμο, μετά το χαμό του, που μου συμπαραστάθηκαν και εξακολουθούν 
να είναι δίπλα μου. 

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 9 το πρωί, στον 
Ιερό Ναό Χριστού της Μάρπησσας.

Καλό ταξίδι Δημητράκη

Τζούλια-Σοφία 

• Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τ.Λ. Αντιπάρου κ. Φι-
λοθέη Μαριάνου και η Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Μπασακάρη εκ μέρους του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Διδασκόντων αντίστοιχα ευχαριστούν 
θερμά τον κ. Γεώργιο Γεράρδη για τη δωρεά ξυλείας που έκανε στο σχολείο τους και 
χάρη στην οποία κατασκευάστηκε η βιβλιοθήκη, πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς.

ΑιΡετικΑ 
του χρίστου Γεωργούση

Ποίηση και καθημερινοί άγγελοι
Τυχαίνει κάποτε να μοιραζόμαστε ψωμί και ήλιο 

και έγνοιες καθημερινές με ανθρώπους-αγγέλους. 
Περπατούν δίπλα μας και δείχνουν ουράνιο φως 
θεοδρόμων αστέρων με τη γλύκα της ψυχής και 
των λόγων τους. Για ένα τέτοιο άγγελο μίλησε ο Μα-
νώλης Χανιώτης στην κηδεία του Νικόλα Ραγκού-
ση (Χιονά), που περιφερόταν στις Λεύκες ως πνεύ-
μα αθώας και πληγωμένης αγάπης. Ο «κουμπάρος», 
ο συγγενής, ο φίλος, έφυγε αφήνοντας αναπάντη-
τα όλα της στοργής και ανθρωπιάς, όπως τότε που 
αποχαιρετίσαμε άλλο άγγελο των Λευκών, την κυρά 
Χρυσούλα τη νοσοκόμα. 

Εξόριστοι ποιητές αποκρυπτογραφούν χρησμούς 
κι αινίγματα γιατί «μπορούν να χορέψουν πηδώντας 
από καμπαναριό, να περπατήσουν σε σχοινί τεντω-
μένο, πάνω απ’ την άβυσσο», γιατί συνομιλούν με 
σκιές αγίων, φορούν φτερούγες σεραφείμ και χε-
ρουβείμ, παγιδεύουν αστραπές ζεφύρων με δωρεά 
φωτός ανέσπερου που διαρκεί στον αιώνα. Εμείς οι 
εξόριστοι ή αυτοί που αποχαιρετούμε ή άλλοι, ας τα-
πεινωθούμε να τους γνωρίσουμε.

Λιμάνια συγγενή με τους κυματισμούς της ψυχής 
μας γυρεύουμε, καταφεύγοντας σε τραγούδια και 
ψαλμούς, μήπως απαλύνουμε το μόνιμο αίσθημα 
φόβου, φθοράς και πτώσης. Ξένη γίνεται η θάλασσα 
που μας λίκνισε, η συνήθεια οξειδώνει και οι οσμές 
που μας εξήγειραν εξατμίζονται γρήγορα. Ήταν σύ-
ντομα όλα, βιαστικά και οι διαψεύσεις ανοιχτές πλη-
γές που ματώνουν. Τα μέτρα που μας προσάρμοσαν 
με τον κόσμο άλλαξαν, αλλάξαμε όλοι. Μας κατανα-
λώνει ο χρόνος, καθημερινές τριβές συμβιβασμών 
μας γονατίζουν, ψάχνουμε σε ασυνέχειες και ρήγ-
ματα και χορταίνουμε κενό και απουσία. Καραδοκεί 
το αδυσώπητο, σκιές μας γνέφουν μηνύματα ακατά-
ληπτα, ενώ γλιστρά ανάμεσά μας άγγελος παραμυ-
θίας η ποίηση. 

«Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει φεύγουμε. Σημαί-
νει εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Παρατάμε τη χαρά 
στους ανίδεους, τις γυναίκες στα φιλιά του ανέμου 
και στη σκόνη του καιρού. Σημαίνει πως φοβούμα-
στε και η ζωή μας έγινε ξένη, ο θάνατος βραχνάς». 

Όλα αυτά δεν είναι παρά σχέδιο μουσικής για να 
μιλήσουμε, πείραμα θαύματος που κάνει το νερό 
κρασί κι αυτό αίμα νοήματος. «Μονάχα με την ποί-
ηση μεγαλώνουνε τα στάχια και τα στήθη των κορι-
τσιών», με την ποίηση το αμίλητο νερό γίνεται ζων 
ύδωρ, παγάν λαλέουσα, αθάνατο νερό, με τέρατα και 
φύλακες δράκους.

Ανεμίζουμε διαρκώς σημαίες αναχώρησης, με-
τέωροι πάντα ανάμεσα στο λιμάνι του ουρανού και 
σ’ αυτό της θάλασσας. Σαλπάρουμε, δραπετεύου-
με, φεύγουμε και η πόλη μας ξαναβρίσκει κρυμμέ-
νους σε παραλλήλους άλλους. Αιωρούμενοι ή καλ-
πάζοντας στη ράχη φτερωτών κριαριών, αργοναύ-
τες επίμονοι, πολιορκητές της Τροίας, επιστρέφου-
με στην Ιθάκη, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που 
αξιωθήκαμε, «σαν έτοιμοι από καιρό, σα θαρραλέ-
οι». Περνούμε τη γέφυρα τη μετάγουσα τους εκ γης 
εις ουρανόν, την οδηγούσα στους άλλους ανθρώ-
πους. Σύντροφοι του Οδυσσέα, εκτεθειμένοι σε σει-
ρήνες μουσικής και ποίησης, αναζητούμε στηρίγμα-
τα ζωής, ικέτες και ναυαγοί της αγάπης.  

 «Η Ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη του 
Θεού» κατά τον Ελύτη. «Ή εάν όχι, για να δείχνει 
πόσο λανθασμένα εμείς συλλάβαμε τη δωρεά του». 
Έγινε για να ακούμε την ανάσα των αγγέλων που 
περνούν αόρατοι δίπλα μας, να τολμούμε καινού-
ριους δρόμους, να αξιωνόμαστε το απρόσιτο φως. 
Η ποίηση έγινε για να βρίσκουμε «δρόμους απέρα-
ντους, τη διασταύρωση των πουλιών και των σω-
στών ανθρώπων». Για να ακούμε φτερουγίσματα 
θαυμάτων και το βιαστικό βηματισμό της ζωής.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), μπιζά Έλένη (αναγέννηση), 
Ρούσσος νικόλαος (Internews), Σ/μ ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/μ Σιρόκο, αρ-
τοποιείο αλιπράντη, αρτόπολις, πρατήριο 
άρτου αλιπράντη, Κάβα τάσσος, πρακτο-
ρείο ταξιδίων πώλος Tours, Γενική τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
όπωροπωλείο αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώ-
νη, Καφέ λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσ-
σος Audiophile, βιβλιοπωλείο πολύχρωμο, 
περίπτερο ότΈ, πρακτορείο πΡόπό αρσέ-
νης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. ταξιαρχών), 
Bioshop - αλιπράντης απ.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού μαργαρίτα, αρια-
νούτσου ιωάννα «Σαΐτα», Σ/μ Έυρωαγορά, 
Σ/μ Σπυριδούλα. αρτοποιείο μαργαρίτη, 
αρτοποιείο μπατίστα, αρτοποιείο τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, μπαρμπα-
ρίγου Έυαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: αρτοποιείο η παράδοση, 
Σ/μ ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο νικήτας, Σ/μ μαρινόπου-
λος, αΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/μ μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/μ ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/μ Proton, περίπτερο ιωάννη χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού νικολάου, πα-
ραδοσιακός Φούρνος της αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη μαρία
(Σ/μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία α. μπάλιου,
τάσου Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
νικόλας παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/μ Proton, Γρηγόρης μαριά-
νος, περίπτερο ιάκωβου μαριάνου

αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Καθαρίστηκε το 
λιμάνι της Νάουσας

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιήθηκε, την 
Κυριακή 30 Μαΐου, ο καθαρισμός του 
βυθού στο παλιό λιμάνι της Νάουσας, 
από δύτες της Ελληνικής Ομάδας Δι-
άσωσης – Παραρτήματος  Κυκλάδων 
(Χάλα Κων/νο, Στέρκεμαν Φίλιππο και 
Φωτόπουλο Δημήτρη), σε συνεργασία 
με  το Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας. 

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Ομάδας Γ. Μπαρμπα-
ρίγος, «παρά την ενη-
μέρωση που έγινε 
από το Λιμεναρχείο 
Πάρου, κάποιοι αλι-
είς δεν απομάκρυναν 
τα σκάφη τους, προ-
κειμένου να διευκο-
λύνουν τον καθαρι-
σμό. Μερικοί δε απ’ 
αυτούς ήταν παρό-
ντες, αλλά διάλεξαν 
το ρόλο του απλού 
θεατή κι όχι του πο-
λίτη, που νοιάζεται 

για τον τόπο του και επιθυμεί να προσφέρει την καλύτε-
ρη δυνατή εικόνα στους τουρίστες, που τόσο περιμένει, 
για να εισπράξει απ’ αυτούς τα προς το ζειν». 

Οικογενειακό 
επίδομα

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την έναρξη καταβολής των οικο-
γενειακών επιδομάτων έτους 2010 ως εξής: 1) την 1η 
Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία και άνω παιδιά, 2) 
την 1η Ιουλίου 2010 για τους δικαιούχους με δύο παι-
διά, 3) την 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τους δικαιούχους 
με ένα παιδί.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικο-
γενειακού επιδόματος υποβάλλονται μέσω εργοδότη 
ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείο και θα παραλαμβάνονται από τις 
Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

Τελευταία ημερομηνία λήξης του οικογενειακού επιδό-
ματος έτους 2010 ορίζεται η 31-01-2011. Πληροφορίες 
για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά παρέχονται 
από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oaed.gr.

Συνάντηση στον «Αρχίλοχο» 
για το Σχέδιο Πόλης 

Τους κατοίκους – ιδιοκτήτες του οικισμού της Παροικίας καλεί η Συντονιστική Επι-
τροπή Κατοίκων – Ιδιοκτητών Παροικίας, σε συγκέντρωση για το Σχέδιο Πόλης που 
έχει εκπέσει και χρόνια τώρα δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα στην αίθουσα του 
«Αρχίλοχου». 

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται: «Ελάτε να μάθετε πως απαξίωσαν την 
ιδιοκτησία μας και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό. 

»Πως, 20 χρόνια η πολιτεία, χωρίς την ικανότητα να εφαρμόσει ένα σωστό και δίκαιο 
σχέδιο πόλης, ουσιαστικά ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΑΝ εκατοντάδες ιδιοκτησίες, που …κουβα-
λούν στους ιδιοκτήτες μόνο φορολογικά βάρη και ζημιά. Όλα άδικα και αντισυνταγ-
ματικά».

Γενική Συνέλευση
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου στις 7:30 μμ στην αίθουσα του Νη-

ρέα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του συλλόγου 
Ενοικιαζομένων Δωματίων "Ο Φιλόξενος Δίας" με θέματα:  
Ενημέρωση για καίρια θέματα του κλάδου μας, Οικονομικός 
απολογισμός, Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα μετα-
φερθεί την επόμενη Τετάρτη 16 Ιουνίου, την ίδια ώρα 7:30 μμ 
στην αίθουσα του Νηρέα. 

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότη-
τα θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι την 07/06/10 στα τηλ.:. 
2284051515 & 2284052362.          
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ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3Μ - ΧΑΡΤΙΚΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
Από 1η Ιουνίου θα λειτουργεί παράλληλα και το κατάστημά μας επί της οδού Παροι-

κίας - Νάουσας (Αγ. Ραφαήλ)

εσωκομματικές εκλογές στη νέα Δημοκρατία 

Με 168 ψήφους 
πρόεδρος
της Τοπικής
ο Κ. Ροδίτης
Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
30 Μαΐου οι εσωκομματικές εκλογές στην Τοπική 
Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή 
Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων 
(ΝΟΔΕ) και για Πρόεδρο και μέλη της τοπικής 

Οργάνωσης Πάρου – Αντιπάρου. 
Πρόεδρος είναι πλέον ο μοναδικός υποψήφιος Κ. 
Ροδίτης, ο οποίος εκλέχτηκε με 168 ψήφους. 
Συνολικά ψήφισαν 220 άτομα. Υπήρχαν 2 λευκά, οπότε 
τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήσαν 218.
Έλαβαν: Παπακυρίλου - Σαρρή Θεοδώρα 
109, Μανωλάκη - Κονταράτου Θεοδοσία 96,  
Τριαντάφυλλος Γιάννης 94, Τριπολιτσιώτης Γιώργος 
59, Τσιγώνια Μαρία 49, Ρούσσος Γιάννης 47, Ροδίτου 
Άντζελα 46, Λατσός Γιάννης 36, Μαργαρίτης Ηλίας 
17.

«Ισχυρή εντολή»
Ευχαριστημένος από την προσέλευση στις εκλογές, ο 
τέως Πρόεδρος Χ. Μαλινδρέτος δήλωσε: «Το ψηφοδέλτιό 
μας που έχει καινούρια άτομα, τα περισσότερα για 
πρώτη φορά υποψήφια και τα περισσότερα κάτω των 
35 χρόνων, φέρνει αποτέλεσμα. Ο κόσμος είναι πολύς 
που δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα, με μια ισχυρή 
εντολή οι νέοι μας να προχωρήσουν μπροστά. Κάποτε 
λέγαμε: δείξτε μας έναν νέο κάτω των 35 χρονών 
δίπλα μας, τώρα το ψηφοδέλτιό μας κατά πλειοψηφία 

αποτελείται από νέους. Αυτοί είναι η ελπίδα μας, η 
ανανέωση του κόμματος, το νέο πρόσωπο που πρέπει 
να δείξουμε στην κοινωνία μας». 

Για τη ΝΟΔΕ
Ψήφισαν: 220, 2 άκυρα, 2 λευκά, έγκυρα 216
Έλαβαν: Δημήτρης Νικολιάς 168, Εμμανουήλ Στέλλας 
48.

Συγχαρητήρια 
Ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης, συγχαέρει 
τον νέο Πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής Δημήτρη 
Νικολιά και τον συναγωνιστή κ. Στέλλα Μανώλη, καθώς 
επίσης  και τους νεοεκλεγέντες προέδρους και μέλη 
των δημοτικών οργανώσεων σε όλα τα νησιά των 
Κυκλάδων.

κίνηση πολιτών πάρου

Προσπάθειες
για ψηφοδέλτιο…
ανατροπής
Με αργούς, αλλά σταθερούς ρυθμούς προχωρά 
η κίνηση πολιτών τις προσπάθειές της για ένα 
ψηφοδέλτιο με ανθρώπους που θέλουν να 
προσφέρουν στον τόπο, αλλά και που επιζητούν 
την ανατροπή των έως σήμερα δεδομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση της Πάρου. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις έως τώρα 
επαφές, διαφαίνεται ότι ο κόσμος της Πάρου, 
επιζητεί ένα τέτοιο σχήμα και είναι πρόθυμος 
να προσφέρει τη στήριξή του. Ακούγονται 
διάφορα ονόματα, που θα μπορούσαν να 
τεθούν ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αλλά 
η ομάδα που κινεί τα νήματα αυτής της κίνησης, 
δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο. Το ζητούμενο, όπως είπαν στη ΦτΠ, 
είναι ν’ αναπτυχθεί μια δυναμική που να δίνει 
δυνατότητα για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου 
και στη συνέχεια, ο κόσμος που πραγματικά 
επιθυμεί την ανατροπή, να εκλέξει τον 
επικεφαλής.

Γ. Γ. Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής 
Ψήφισμα για την 
αναγνώριση της 
νησιωτικότητας
Ψήφισμα για την αναγνώριση της νησιωτικότητας από την ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική στο πλαίσιο της ισπανικής προεδρίας, εξέδωσε 
η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς με 
βάση τα αναφερόμενα στα άρθρα 170 και 174 της Συνθήκης της 
Λισαβώνας, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για τη διαμόρφωση 
διακριτών πολιτικών για τη νησιωτικότητα. Η προσπάθεια αυτή έχει 
ως προτεραιότητες:
1. Στις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο για τον 
προϋπολογισμό της Ε.Ε. περιόδου 2014-2020, να μην μειωθεί το 
ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ για κάθε κράτος-μέλος, έτσι ώστε 
να συνεχισθεί η περιφερειακή πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας θα 
μπορούσαν να εφαρμοσθούν πολιτικές και για την νησιωτικότητα. 
2. Να διαφοροποιηθούν οι ισχύοντες στατιστικοί δείκτες (π.χ. το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ που ισχύει για την προγραμματική περίοδο 2007-2013) 
με βάση τους οποίους καθορίστηκε η επιλεξιμότητα των περιοχών 
στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα 
νησιά, η χρήση του ΑΕΠ ως μοναδικού κριτηρίου δεν απεικονίζει 
ικανοποιητικά την πραγματική τους κατάσταση. Απαιτούνται νέοι 
δείκτες που θα εντοπίζουν τις διαρθρωτικές διαφορές και δομικές 
ανισότητες. Οι νησιωτικές περιοχές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
ξεχωριστές στατιστικές ενότητες.
3. Απαιτούνται αλλαγές σε επίπεδο κανονισμών της Ε.Ε. έτσι ώστε 
να αρθούν τα όποια εμπόδια δεν επιτρέπουν παρεμβάσεις υπέρ 
των νησιωτικών περιοχών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και να επιτραπεί 
ένας βαθμός ελευθερίας στα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και να μην καθορίζονται 
απόλυτα από την Ε.Ε.

σπ. καλακώνας

Αλλαγή 
χρηματοδότησης 
και διαχείρισης
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αντ. Αρκά έστειλε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος της μειοψηφίας Σπ. Καλακώνας, 
με αφορμή τα τεκταινόμενα στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Παροικίας, κάνοντας δύο προτάσεις.
Στην επιστολή του επισημαίνεται: «Κύριε 
Πρόεδρε, στο παρελθόν είχα εκφράσει 
(αρκετές φορές) το σκεπτικισμό μου για τον 
τρόπο διαχείρισης των χρημάτων εκ μέρους 
των Σχολικών Επιτροπών, καθώς και τις 
απόψεις μου για το πώς θα έπρεπε αυτός να 
επαναθεσμοθετηθεί. Υπό το φως των λυπηρών 
εξελίξεων στα πεπραγμένα της Σχολικής 
Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Παροικίας, επανερχόμενος προτείνω: 1) να 
καταγραφεί η «τυφλή» ισόποση με το υπουργείο 
επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές εκ 
μέρους του Δήμου και να καθιερωθεί η 
επιχορήγηση, μόνο κατόπιν αιτιολογημένων 
αιτημάτων, που θα είναι προϊόν συνεδριάσεων 
των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών και 
όχι αυθαίρετων εκτιμήσεων του εκάστοτε 
διαχειριστή. 2) αντί του σημερινού καθεστώτος 
των αναλήψεων και πληρωμών σε μετρητά, 
να καθιερωθεί η διενέργεια των συναλλαγών 
αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών και μάλιστα αυθημερόν, έτσι 
ώστε να μην έρχεται ο διαχειριστής προσωπικά 
σε επαφή με το δημόσιο χρήμα και μάλιστα για 
ικανό διάστημα. 
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ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μεµβράνες Αυτοκινήτων

Συµβάλλουν στην εµφάνιση του αυτοκινήτου,

µειώνουν αισθητά τη θερµοκρασία στο εσωτερικό,

προστατεύουν από θραύσµατα σε περίπτωση 

ατυχήµατος και δυσχεραίνουν τους επίδοξους κλέφτες.

Αντηλιακές Μεµβράνες

Προστατεύουν κατοικίες και κτίρια από τη ζέστη

και την αντηλιά, µειώνουν αισθητά τα έξοδα λειτουργίας

των κλιµατιστικών και ελαχιστοποιούν την εισερχόµενη 

υπεριώδη ακτινοβολία.

Αντιυπεριώδεις Μεµβράνες

Τοποθετούνται σε βιτρίνες καταστηµάτων, µουσείων,

κατοικιών και προστατεύουν εκθέµατα και έπιπλα

από το ξεθώριασµα. 

Θερµοµονωτικές Μεµβράνες

Έχουν σχεδιαστεί  για περιοχές που έχουν αυξη-

µένες ανάγκες για θέρµανση και περιορίζοντας

την απώλειά της εξοικονοµούν ενέργεια & πόρους.

Παροικία, Πάρος

22840 21142

6974 930117

συνέχεια από σελ.1
Λίγες ημέρες αργότερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο (την 

περασμένη Δευτέρα), έθεσε το ερώτημα ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Μάρκος Κωβαίος, για να πάρει την απάντη-
ση από το Δήμαρχο, ότι δεν υπάρχει μελέτη.

Επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία της Περι-
φέρεια και μας είπαν, ότι όσον αφορά την ένταξη ή απέ-
νταξη στο ΠΕΠ (Γ΄ ΚΠΣ), αυτό έχει τελειώσει. Η επιλε-
ξιμότητα του προγράμματος ήταν έως τις 30/6/2009 γι’ 
αυτό και έγινε η απένταξη μετά από αυτήν την ημερο-
μηνία, δηλαδή στις 30/7/2009.

Βεβαίως αυτό σε ότι αφορά το ΠΕΠ. Σε ότι αφορά στο 
ΕΣΠΑ, βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να επανυποβληθεί 
πρόταση. Χτες Τρίτη 1 Ιουνίου δεν υπήρχε από πλευ-
ράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης – Επαρχείο, υποβο-
λή πρότασης γι’ αυτό το έργο. Εδώ και μία εβδομάδα 
η αρμόδια υπηρεσία έστειλε έγγραφο σε όλα τα Επαρ-
χεία, τους Δήμους και τις Νομαρχίες προκειμένου να 
υποβάλλουν προτάσεις για εκπόνηση μελετών, ώστε να 
προετοιμαστούν για το ΕΣΠΑ. Η προθεσμία έληξε τη 
Δευτέρα 31 Μαΐου. Υπάρχει πρόταση από το Δήμο Πά-
ρου για δύο μελέτες. Τη μελέτη για το 2ο Γυμνάσιο Πα-
ροικιάς και τη μελέτη για το Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς.  
Επίσης, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό παράγοντα, επι-
κοινώνησαν από τη Νομαρχία και τον ενημέρωσαν ότι 
θα προτείνουν δύο μελέτες για ένταξη, μία για το δεύ-
τερο Δημοτικό σχολείο Παροικιάς και μία για το δεύ-
τερο Γυμνάσιο τις οποίες θα στείλουν σήμερα ή αύριο 
(Τετάρτη ή Πέμπτη).

Ευτυχώς, όπως είπε στη ΦτΠ ο υπηρεσιακός παράγο-
ντας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την εκπρόθεσμη κατά-
θεση της αίτησης. Εκείνο που τους ενδιαφέρει, είναι να 
έχουν τις προτάσεις για να συζητηθούν στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 16 Ιουνίου, να 
εγκριθούν και να σταλούν στη συνέχεια στο Υπουργείο 
Οικονομίας – ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στον «αέρα» το 2ο

Γυμνάσιο Παροικιάς

Αναστάτωση με τις συνεχείς ανατροπές

ΈχΈι απΈνταχθΈι η μΈλΈτη από 30 ιόυνιόυ 2009

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 28 έως και 30 Μαΐου η εαρινή αιμοδοσία 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, όπως κάθε φορά, στο 
Κέντρο Υγείας και στη Μάρπησσα από το συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία». 

Η προσφορά ήταν και αυτή τη φορά σημαντική. 520 Παριανοί έδωσαν το αίμα 
τους για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Άλλοι 52 που προσήλθαν 
δεν έγινε εφικτό να δώσουν αίμα, λόγω χαμηλού αιματοκρίτη, υψηλής πίεσης κ.λπ. 

Δεν επαρκεί όμως δυστυχώς, το αίμα των εθελοντών. Όπως αναφέρει σε δελτίο 
Τύπου η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαρία Ναυ-
πλιώτη, «το πρόβλημα 
έλλειψης του αίματος 
παραμένει. Η εθελοντική 
αιμοδοσία στην Ελλάδα 
αναπτύσσεται με αργούς 
ρυθμούς. Γι’ αυτό εμείς 
που έχουμε πιστέψει 
πια σ’ αυτή την ανθρώπι-
νη ιδέα, ας κρατήσουμε 
ψηλά το ποσοστό συμμε-
τοχής μας σε προσφορά 
ζωής».

Αυξάνονται τα 
κρούσματα κλοπών

Να 
έχουμε το 
νου μας…

Αυξάνονται δυστυχώς, 
τα κρούσματα κλοπών στο 
νησί μας. Σε αρκετά σπί-
τια «χτυπούν», κυρίως τη 
νύχτα και αφαιρούν ότι 
βρουν μπροστά τους, κατά 
προτίμηση χρήματα. Μά-
λιστα οι δράστες, δεν απο-
τρέπονται από το γεγονός, 
ότι την ώρα που μπαίνουν 
σ’ ένα σπίτι, οι ένοικοι βρί-
σκονται μέσα και κοιμού-
νται. Αυτοί μπαίνουν αθό-
ρυβα, λειτουργούν αθό-
ρυβα και αθόρυβα εξαφα-
νίζονται. 

Από τα Αστυνομικά Τμή-
ματα του νησιού, γίνονται 
νυχτερινές περιπολίες για 
την προστασία των πολι-
τών, η αστυνομική δύνα-
μη όμως στο νησί μας δεν 
επαρκεί και που να πρω-
τοπρολάβουν να περιπο-
λήσουν. 

Πάντως, η αστυνομία 
βρίσκεται σε καλό δρό-
μο, γιατί εκτός από περι-
πολίες, πράττει και ότι εί-
ναι δυνατόν για τη σύλλη-
ψη τους. 

εαρινή αιμοδοσία 

Οι Παριανοί προσέφεραν 
και πάλι το αίμα τους
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ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313 • www.praxeisnaxos.gr
 e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 22840 22739 & 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ έκδοση του βιβλίου μαθητών του Γυμνασίου νάουσας

Τα καμπαναριά της Πάρου
 Δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη 

έκδοση του βιβλίου  με τίτλο «Τα καμπα-
ναριά και η χρησιμότητά τους στους ναούς 
της Πάρου», που ήταν καρπός δουλειάς  
21 μαθητών-τριών  σε πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γυμνασίου 
Νάουσας, υπήρξε ανάγκη-  λόγω της γρή-
γορης εξάντλησής του- επανέκδοσής του, 
σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Διευθυ-
ντή του σχολείου Ηρ. Χατζόπουλο. 

Όπως αναφέρεται, οι περισσότεροι από 
εκείνους τους μαθητές, σήμερα έχουν κά-
νει δική τους οικογένεια, ενώ όλοι τους 
είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες και επι-
στήμονες τόσο στο νησί όσο και στο εξω-
τερικό. Έτσι εφέτος αποφασίστηκε από τη 
Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Νάουσας 
να επανεκδοθεί, αφού πολλοί είναι εκείνοι 
που το ζητούν. Άλλωστε είναι οφειλή προς 
τους 21 μαθητές-τριες  εφ’ όσον  το πόνη-
μά τους αυτό «κτήμα τέ ‘ες αίεί ξύγκειται».  

Στη δεύτερη αυτή έκδοση δεν πειράχθη-
κε  το παραμικρό από την πρώτη έκδοση. 
Το μόνο που άλλαξε  ήταν το εξώφυλλο.  
Πρόκειται για τη φωτογραφία των μικρών δίτοξων μαρμάρινων καμπαναριών του Ναού 
της Εκατονταπυλιανής, τα οποία την περίοδο της αναπαλαίωσης του ναού 1959-65 από 
τον αείμνηστο καθηγητή Α. Ορλάνδο είχαν καθαιρεθεί. Επανατοποθετήθηκαν μετά από 
42  χρόνια στην πρόσοψη του περιβόλου του ναού,  με ενέργειες του μακαριστού μη-
τροπολίτη Παροναξίας  Αμβροσίου Στάμενα στις 15 Αυγούστου 2002.                

Το εύηχο άκουσμα κάθε καμπάνας μικρής ή μεγάλης  δηλώνει την εγρήγορση και το 
κάλεσμα. Στοιχεία που πάντα πρέπει να  έχουν οι κοινωνίες μας,  για να πορευθούν με 
αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και αγάπη για το έσχατο μέλλον.

Η 2η αυτή έκδοση αφιερώνεται στην κ. Μαρία Ναυπλιώτου, ακάματη  αγωνίστρια και 
εθελόντρια στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο, Πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών 
Πάρου-Αντιπάρου.

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες στο Γ΄ Διεθνές συνέδριο 
Αρχαιολογίας πάρου και κυκλάδων 

Για τον Σκόπα τον Πάριο 
Ο Δήμος Πάρου, το Ινστιτούτο Αρχαιολογί-

ας Πάρου και Κυκλάδων, σε συνεργασία με 
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους «Αρχίλοχο» 
και «Σκόπας ο Πάριος» διοργανώνουν το Γ΄ 
Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας Πάρου και 
Κυκλάδων, το οποίο πραγματοποιείται από 
11 έως 14 Ιουνίου και είναι αφιερωμένο στο 
διάσημο Παριανό γλύπτη και αρχιτέκτονα 
του 4ου αιώνα π.Χ Σκόπα τον Πάριο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το συνέδριο εί-
ναι το μοναδικό έως σήμερα σε παγκόσμιο 
επίπεδο για τον Σκόπα της Πάρου. Αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το νησί 
μας και ταυτόχρονα ένα σοβαρότατο επι-
στημονικό σημείο αναφοράς για τη ζωή και 
το έργο του Σκόπα, καθώς ανάμεσα στους 
συνέδρους ομιλητές είναι καθηγητές ελλη-
νικών και ξένων πανεπιστημίων της Αμερι-
κής και πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά 
και Διευθυντές Μεγάλων Μουσείων της χώ-
ρας μας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν 
ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τον Σκόπα 
και το έργο του, όπως οι καθηγητές: Άγγελος 
Δεληβορριάς του Μουσείου Μπενάκη, Νί-
κος Σταμπολίδης του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης και η Διευθύντρια του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Αρχαιοτήτων του διάσημου 
Μουσείου Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έχει κληθεί να κηρύξει ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννης Ραγκούσης.

Σε ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρεται: «Στην προσπάθειά μας να φανούμε 
αντάξιοι της ελληνικής φιλοξενίας και να προβάλλουμε την Πάρο στο εξωτερικό μέσω 
των φιλοξενουμένων επιστημόνων, ζητούμε την συμβολή όλων με την παρουσία σας 
στις εργασίες του Συνεδρίου».

Προσοχή!
Αν σας τηλεφωνήσουν 
στο κινητό σας από κά-
ποιον που θα σας πει 
ότι είναι τεχνικός εται-
ρείας, και κάνουν έλεγ-
χο στο τηλέφωνό σας 
και θα πρέπει να πατή-
σετε #90 ή 09# ή οποιο-
δήποτε άλλο αριθ-
μό,κλείστε το τηλέφωνο 
χωρίς να πατήσετε κά-
ποιον αριθμό! Πρόκει-
ται για κάποια εταιρεί-
α-απάτη που χρησιμο-
ποιεί κάποια συσκευή, 
η οποία μόλις επιλέξε-
τε τους παραπάνω αιρ-
θμούς, μπορεί να μπει 
στην κάρτα SIM και να 
παίρνουν τηλέφωνα με 
δική σας χρέωση.

«Είμαι»
Είμαι φτωχός και τίμιος – μ’ αρέσει η αλήθεια
δεν μπαίνω δίχως να χτυπώ – μέσα σε ξένα σπίτια.
Είμαι σαν σύζυγος πιστός – όχι όπως οι άλλοι,
που εκτός από το μήλο τους – θέλουν και πορτοκάλι.
Κι’ εμένα μου αρέσουνε – οι όμορφες κυρίες,
αλλά εξωσυζυγικές – δεν κάνω αμαρτίες.
Ούτε ποτέ θα ανεχτώ – κάτι που με προσβάλει, 
δεν θέλω όταν περπατώ – να σκύβω το κεφάλι.
Είμαι παράξενος πολύ – τα θέλω όλα ωραία
και στην ταράτσα μου στραβά – δεν έχω την κεραία.
Είμαι και λίγο ποιητής – όχι εκ του προχείρου,
δεν έχω όταν θα με δεις – και τη μορφή του χοίρου!
Είμαι και υπερήφανος – λίγο στην ακοή μου, 
όμως δεν είμαι ανίκανος – έχω την αντοχή μου.
Είμαι από φτωχή γενιά – και λίγο μορφωμένος 
δεν κάνω δέκα τα εννιά – δεν είμαι φαντασμένος.
Είμαι στο μπόι του κοντού – χωρίς μαλλιά βαμένα,
γι’ αυτό ποτέ αφ’ υψηλού – δεν κοίταξα κανένα.
Μ’ αρέσουνε τα σοβαρά – το όμορφο μοντέρνο,
δεν θέλω αλογοουρά – στο σβέρκο μου να σέρνω.
Οι άντρες απ’ τα θηλυκά – πρέπει να ξεχωρίζουν,
είναι άσχημο τα αρσενικά – γυναίκες να θυμίζουν.
Θέλω να είμαι καθαρός – και ευπρεπής εν γένει,
όχι να είμαι εξύριστος . σαν τράγος με το γένι.
Θα είμαστε για κλάματα – ο κόσμος σαν φορέσει,
αν γίνει μόδα κάποτε – το τούρκικο το φέσι.
Είμαι πολύ προσεκτικός – και ρουφιανιές δεν βάνω, 
δεν ειμ’ οπιστοδρομικός – ούτε τον ξύπνιο κάνω.
Είμαι πολύ σχολαστικός – σε όλες τις δουλειές μου, 
αλλά εκτός απ’ τις καλές – έχω και τις κακές μου. 
Κανείς δεν είναι τέλειος – χωρίς κανένα λάθος,
καμιά καρδιά καμιά ψυχή – δίχως καημό και πάθος.

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης

συΡιζΑ 

Τοπική Επιτροπή 
Πάρου - Αντιπάρου 

Καταγγέλλουμε την δολοφονική επίθεση του ισραηλινού κράτους στα 
πλοία με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι νεκροί και οι τραυματίες και οι απαγωγές των επιβατών στα διεθνή 
χωρικά ύδατα αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει σε μόνιμη βάση 
εγκλήματα πολέμου.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση:
Nα ενεργήσει για την άμεση απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων και 

την επιστροφή των σκαφών του Στόλου της Ελευθερίας
Nα κλείσει την πρεσβεία του Ισραήλ
Να διακόψει κάθε σχέση με το κράτος-τρομοκράτη.

Κονσέρτα από το φωνητικό 
σύνολο του Aegean center

Στην Πάρο βρίσκεται το φωνητικό 
σύνολο του Aegean center υπό την δι-
εύθυνση του Ορφέα John Munsey με 
θρησκευτική μουσική «για να εμπνεύ-
σει και να ανεβάσει τους ακροατές σε 
έναν ευρύτερο ορίζοντα, μια υπερβα-
τική πραγματικότητα. 

Το πρόγραμμα περιέχει ένα ρε-
περτόριο από Ανατολική Χριστιανι-
κή Λειτουργική μουσική Ρωσική και 
Ελληνική, από τη Δυτική Χριστιανική 
υμνολογία, από τις Ηνωμένες πολιτεί-
ες. 

To  φετινό πρόγραμμα είναι υψηλών 
απαιτήσεων για τους τραγουδιστές. 

Οι τραγουδιστές του φωνητικού συνόλου αυτή τη σεζόν ειναι οι: Νίκη Χασάπη, η 
Stephanie Dissette, η Απολλωνία Οικονόμου, η Στέλλα Σκορδαλελλη, ηUte Maria 
Troussa, η Jane Morris Pack, η Μπριγκίτε Καραβία, ο Charlie Edwards, o Jun -Pierre 
Shiozawa και ο Αντώνης Πρέκας.

Ήδη δόθηκε το πρώτο κονσέρτο στη Νάουσα στην Καθολική Εκκλη-
σία του Αγ.Γεωργίου  την Τετάρτη 2 Ιουνίου και ακολουθούν δύο ακόμη 
κονσέρτα στην Παροικιά στην Καθολική Εκκλησία του Αγ.Αντωνίου το 
Σάββατο και την Κυριακή 5 και 6 Ιουνίου .

Όλα τα κοντσέρτα ξεκινούν στις 8:30 μ.μ. και όπως πάντα, οι εκδηλώ-
σεις του Aegean Center είναι ελεύθερες για το κοινό της Πάρου.
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Παροικία Πάρος, τηλ.: 22840 22734

Σας περιµένουµε στο καινούριο µας 
κατάστηµα στην Κεντρική Aγορά

(δίπλα στην Εθνική Τράπεζα)

Η κινητοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, αυτή τη φορά 
είχε αποτελέσματα. Μετά την αποκάλυψη από τη ΦτΠ, 
ότι ο φάκελος για τους κατά παρέκκλιση όρους δόμη-
σης δεν είχε σταλεί στη Μυτιλήνη, την ίδια ώρα που η 
Έπαρχος κ. Πρωτολάτη «έσκιζε τα ιμάτιά της» περί του 
αντιθέτου, μπήκε το νερό στ’ αυλάκι. Ο φάκελος έφυγε 
τελικά στις 21 Μαΐου για τον προορισμό του, το Επαρχι-
ακό Συμβούλιο στις 31 Μαΐου αποφάσισε την απευθεί-
ας ανάθεση προς εκμίσθωση ακινήτου για την κάλυψη, 
προσωρινά των στεγαστικών αναγκών του σχολείου, 
ενώ η Έπαρχος, αποδεχόμενη το αίτημα των γονέων, 
καλεί σε σύσκεψη στις 6 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή στις 
10.30 το πρωί στην αίθουσα του Επαρχείου με θέμα : 
«Κτιριακό Πρόβλημα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πα-
ροικιάς. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι συναρ-
μόδιοι φορείς: Δήμος Πάρου, Νομαρχία, Περιφέρεια, 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.                                              
Οι γονείς ωστόσο, επιφυλακτικοί ακόμη, καθώς νιώ-
θουν ότι εμπαίζονται, αποφάσισαν σε νέα συνέλευσή 
τους, με παρόντα 71 άτομα, να συνεχίσουν τα παιδιά 
τους την αποχή από τα μαθήματα, έως και την Παρα-
σκευή (σήμερα) 4 Ιουνίου.
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν μετά τη συνέλευσή 
τους, τονίζεται:
«Όπως είναι γνωστό, οι γονείς του 2ου Δημοτικού σχο-
λείου Παροικίας Πάρου από τις 25-05-2010 δε στέλ-
νουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για το κτιριακό πρόβλημα που υφίσταται  εδώ 
και αρκετά χρόνια. Οι κινητοποιήσεις μας απέφεραν τα 
εξής αποτελέσματα:
1. Το Επαρχείο και ο Δήμος Πάρου υποσχέθηκαν –ως 
προσωρινή λύση- τη μίσθωση και διαμόρφωση παρα-
κείμενου κτιρίου , προκειμένου να φύγουν οι μαθητές 
από τα προκάτ. 
2. Το Επαρχείο Πάρου κατέθεσε φάκελο στο Υπουργείο 
Αιγαίου προκειμένου να πάρει όρους δόμησης για την 
ανέγερση σχολικών αιθουσών εντός του οικοπέδου του 
σχολείου.
3. Η Έπαρχος Πάρου θα συγκαλέσει στις 06-06-2010 
συνέλευση με  όλους τους αρμόδιους φορείς( Νομάρ-
χη Κυκλάδων, Περιφερειάρχη, Περιφερειακό Δ/ντή Εκ-
παίδευσης, Δήμαρχο Πάρου, Προϊστάμενο 6ου Γραφεί-
ου, Σύλλογο Γονέων 2ου Δημοτικού, Ένωση Γονέων) 
για την άμεση και οριστική επίλυση του στεγαστικού- 
κτιριακού προβλήματος του σχολείου.

4. Ο Δήμαρχος Πάρου δεσμεύτηκε 
ότι θα υλοποιήσει το αποστραγγι-
στικό έργο και τη διαμόρφωση του 
αύλειου χώρου του σχολείου κατά 
τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
»Επειδή όλα τα παραπάνω αποτε-
λούν μόνο προφορικές και όχι έγ-
γραφες δεσμεύσεις των αρμοδίων, 
οι γονείς, μετά από γενική συνέ-
λευση στις 31-05-2010, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε 
τις κινητοποιήσεις  μας  μέχρι τις 04-06-2010. Οι γο-
νείς μετά από τόσα χρόνια αδιαφορίας δεν μπορούμε 
να αρκεστούμε πλέον μόνο σε υποσχέσεις. Απαιτούμε 
έγγραφες δεσμεύσεις, που αφενός θα αποφέρουν άμε-
σες λύσεις, ώστε να φύγουν τα παιδιά από τα προκάτ 
και αφετέρου να δρομολογήσουν την ανέγερση νέων 
σχολικών αιθουσών είτε κατ’ επέκταση του υπάρχο-
ντος κτιρίου είτε σε ένα νέο οικόπεδο». 
 
Με την ελπίδα…                                    
Η φετινή σχολική χρονιά, που φτάνει στο τέλος της θα 
ολοκληρωθεί στις αίθουσες προκάτ. Από τη νέα όμως 
σχολική χρονιά, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, θα κατασκευα-
στεί το αποστραγγιστικό έργο, σύμφωνα με τη δέσμευ-
ση του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, ώστε να μην μετα-
τρέπεται η αυλή του σχολείου σε ποτάμι με την πρώτη 
βροχή. 
Τα παιδιά που κάνουν μάθημα στις προκάτ αίθουσες, 
θα μεταφερθούν σε κτίριο στην Απανεμιά, εφόσον 
το Επαρχείο αποφάσισε τη μίσθωσή του και ο Δήμος 
δεσμεύτηκε για την τροποποίησή του. Συγκεκριμένα, 
ο Δήμαρχος δήλωσε στη ΦτΠ: «Εάν όντως βρεθεί οί-
κημα που χρειάζεται τροποποιήσεις, γνωρίζω πολύ 
καλά, πως ούτε το Επαρχείο, ούτε ο Δήμος μπορούν 
να τροποποιήσουν το οίκημα ώστε να είναι κατάλληλο 
για σχολείο. Επειδή όμως, πρόκειται για τα παιδιά μας, 
που τόσο καιρό στεγάζονται σε αίθουσες, η χρήση των 
οποίων έχει λήξει, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από 
εισήγησή μου (νομίζω ότι θα αποδεχτεί την πρόταση), 
θα πάρει απόφαση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
στη Σχολική Επιτροπή προκειμένου να καλύψει αυτές 
τις ανάγκες. Αν βέβαια τα χρήματα που απαιτούνται για 
την τροποποίηση είναι πολλά, θα πρέπει να δούμε αν το 
επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου και αν η Επίτρο-
πος δεχτεί την απόφαση». 

Σε ότι αφορά στην ανέγερση των νέων αιθουσών στο 
οικόπεδο που βρίσκεται το 2ο Δημοτικό Σχολείο, στο 
δελτίο Τύπου του Επαρχείου αναφέρεται: «Εχει ήδη εκ-
πονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Επαρχείου προ-
μελέτη για την προσθήκη  σχολικού κτιρίου συνολικά 
έξι αιθουσών και υπογείου χώρου για τις ανάγκες του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας μετά από συνεν-
νοήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς ( Πολεοδομία 
Νάξου, ΟΣΚ, Υφ/ργείο Υποδομών, Νομαρχία Κυκλάδων 
και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και έχει προωθηθεί  
από 21-5-2010  με το υπ’ αριθμ.213/2010 έγγραφο, η 
διαδικασία έγκρισης των παρεκκλίσεων στις αρμόδιες 
υπηρεσίες».

Συν – Κυκλαδική Πρωτοβουλία
Δελτίο Τύπου για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς 
εξέδωσε η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία στο οποίο 
μεταξύ άλλων τονίζει: «Ευτυχώς που υπάρχουν και οι 
κινητοποιήσεις για να υπενθυμίζουν στους αρμόδιους 
τα χρονίζοντα και οξυμμένα προβλήματα της σχολικής 
στέγης των νησιών μας και στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση του 2ου δημοτικού σχολείου της Παροικιάς. Αφού 
λοιπόν με αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και 
του δήμου – στις οποίες πάγια και πάντοτε διαφωνήσα-
με και διαφωνούμε – εγκρίθηκε το 2003 η εγκατάσταση 
τριών προκάτ αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του 
2ου δημοτικού της Παροικιάς, τώρα μετά από 7 χρό-
νια βαδίζοντας πλέον προς την ημερομηνία λήξης της 
χρήσης τους και μετά τις κινητοποιήσεις του συλλόγου 
γονέων, αποφάσισαν να ασχοληθούν πιο σοβαρά».
Η Συν-Κυκλαδική Πρωτοβουλία εκφράζει τη συμπα-
ράστασή της στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για 
οριστική και όχι προσωρινή λύση που θα ανταποκρίνε-
ται στα σύγχρονα παιδαγωγικά δεδομένα και δηλώνει 
ότι θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Γονείς - μαθητές 2ου Δημοτικού παροικίας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
για να σταματήσει ο εμπαιγμός

Αντιπρύτανης η 
Άννα Ρούσσου
Η Αντιπαριώτισσα Άννα Ρούσσου, 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου 
Πατρών εξελέγη Αντιπρύτανης στις 
πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη 
πρυτανικών αρχών. Συγχαρητήρια!

Αντιγράφουμε από το antiparios. blogspot
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίας του Βlog η 
ανασκαφική ομάδα με επικεφαλής τον αρχαιολόγο 
Γιάννο Κουράγιο έφερε στο  φως νέο αρχαιολογικό 
εύρημα στο Δεσποτικό στη νέα φάση των ανασκα-

φών που άρχι-
σαν 25 Μαΐου.
Κατά τα άλλα η 
ελέω δικαστηρί-
ων πρόεδρος της 
Κοινότητας σε 
πρόσφατο κοι-
νοτικό συμβού-
λιο αρνήθηκε 
και πάλι την οικονομική ενίσχυση της Αποστολής 
και ειδικά του περαματάρη Σαργού,  με προσχημα-
τικές δικαιολογίες .

κοινότητα Αντιπάρου

Δεν αναγνωρίζεται η 
αξία του Δεσποτικού
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Με το δέοντα σεβασμό πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 30 Μαΐου το πρωί στη Μάρπησσα, το καθιερωμένο 
θρησκευτικό μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Νικόλαου 
Στέλλα, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Παροναξίας 
Καλλίνικου. Παρόντες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρ-
χών, πολίτες και μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους. 

Στη φετινή εκδήλωση παραβρέθηκε και η Κόμισσα 
Γκρέισεν Κλοτίλντι Φον Μέρινμπεργκ, γιατρός, κόρη του 
Γερμανού διοικητή, που μετά από παράκληση του ηγού-
μενου της Λογγοβάρδας Φιλόθεου έσωσε τους 125 Πα-
ριανούς αντιστασιακούς από το θάνατο. 

Κεντρικός ομιλητής στο μνημόσυνο ο Μανώλης Γλέ-
ζος, ο οποίος «τα είπε» στους μεγαλύτερους για να τ’ 
ακούσουν οι νεότεροι. Ο λόγος του αυτοκριτικός και 
απολογητικός προς τον Νικόλαο Στέλλα που έδωσε τη 
ζωή του για την πατρίδα του. «Όπως κάθε χρόνο γίνε-
ται τούτη η τελετή. Και την ίδια ώρα τα παιδιά του σχο-
λείου σου από τις Λεύκες, έχουν πάει εκδρομή αλλού. 
Αναρωτιέμαι: Γιατί τούτη η τελετή; Μήπως εγκλωβιζό-
μαστε μέσα σε παγειωμένα σχήματα και εκτονωνόμα-
στε, θεωρώντας ότι κάναμε το χρέος μας; Νικόλα Στέλ-
λα, θα μιλήσω κάπως αλλιώς. Παμπάλαια συνήθεια αυ-
τού του τόπου. Λογαριάζει την ώρα της αποδημίας, σαν 
να είναι ζωντανός ο αποδημών. Έχουν περάσει από τότε, 
πολλά χρόνια. Εγώ θα ξαναφέρω την ίδια στιγμή. Θα μου 
επιτρέψεις αγαπητέ Νικόλα Στέλλα, ν’ ανασύρω τας συν-
δόνας της λήθης και να φυσίξω τις στάχτες της λησμο-
σύνης. Να σε παρουσιάσω μπροστά μας ολοζώντανο. Θα 
μου επιτρέψεις να λασκάρω λιγάκι τη θηλιά του απαγχο-
νισμού σου και να σε θέσω απέναντί μας και να μας ρω-
τήσεις: Λευτερωθήκαμε Μανώλη; Θα απαντήσω: ναι, εί-
μαστε λεύτεροι. Βοήθησε η Πάρος, βοήθησε και ο ελ-
ληνικός λαό, βοήθησε τα μέγιστα. Γνωρίζεις τη συμβο-
λή της Ελλάδας το 1940, όταν άλλαξε το ρου της ιστορί-
ας, αφού ως τότε ο άξονας παντού νικούσε. Ξαφνικά ξε-
κίνησε ο δικτάτορας της Ιταλίας δηλώνοντας ότι τα 8,5 
εκατομμύρια των Ιταλικών λόχων, θα παρελάσουν από 
τα σύνορα της Ελλάδας. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλος ο 
πληθυσμός της Ελλάδας τότε ήταν λιγότερος από τα 8,5 
εκατομμύρια των ιταλικών λόχων. Ήταν μόλις 7.335.000. 
Και κανένας δεν το περίμενε. Επτά μήνες να πολεμούν 
οι Έλληνες, απέναντι σε δύο αυτοκρατορίες. Άλλαξε η 
πορεία της ιστορίας. Γεννήθηκε η ελπίδα στους σκλα-
βωμένους λαούς της Ευρώπης, ότι να, μέσα σ’ αυτό το 
σκοτεινό τούνελ, όπου δεν φαίνεται πουθενά ελπίδα για 
λευτεριά, ο ελληνικός λαός επιτελεί το χρέος του απέ-
ναντι στους λαούς και στην ιστορία του. Τότε ο Ουίστον 
Τσώρτσιλ Δήλωσε: «από τώρα και στο εξής θα λέμε ότι 
οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες». 

»Είναι γεγονός, ότι οι Έλληνες κατέρριψαν το μύθο 

περί του αήττητου του άξονα. 
Πολλά είναι εκείνα που προσφέραμε, αλλά Νικόλα 

Στέλλα, εγώ τις ερωτήσεις τις νιώθω ως ένα κατηγορώ 
για μας. Μανώλη, τι κάνατε; Καλά λευτερώσατε την πα-
τρίδα δεν θα πεις βέβαια, γιατί αργήσατε να μου κάνε-
τε το μνημείο, το κάνατε 42 χρόνια μετά. Δεν θα πω Μα-
νώλη τι γίνεται; Μήπως στα σχολεία σήμερα της Πάρου, 
συζητιέται η προσφορά του Νικόλα του Στέλλα και των 
άλλων αντιστασιακών, η προσφορά της Πάρου. Η βάση 
υποβρυχίων είχε ως αποτέλεσμα 4 Παριανούς νεκρούς. 
Τον Πατέλη, τον Αρβανιτόπουλο, τον Τσαντάνη και τον 
Τζαβέλα. Τους μνημονεύουμε καθόλου αυτούς; Έχει μια 
προσφορά η Πάρος, η οποία δημιούργησε και ΕΛΑΣ Πά-
ρου που πήγε να βοηθήσει στην απελευθέρωση της Νά-
ξου. 

»Νικόλα Στέλλα, το δεύτερο ερώτημά σου είναι: Καλά 
τη λευτεριά την πετύχαμε. Πετύχαμε όμως την εθνική 
ανεξαρτησία; Μην τα συζητάς. Εθνική ανεξαρτησία δεν 
πετύχαμε. Η τρόικα ξένων κατευθύνει τις τύχες της Ελ-
λάδας. 

»Τρίτο ερώτημά σου. Για τη Δημοκρατία τι έγινε Μα-
νώλη; Η απάντησή μου είναι κάπως δύσκολη. Έχουμε 
την καλύτερη δημοκρατία από όσες γνώρισε η χώρα μας, 
από 1828 ως σήμερα. Και τη χειρότερη δημοκρατία από 
αυτήν που έπρεπε να έχουμε και δεν έχουμε. Και για 
εκείνη την περίφημη κοινωνική δικαιοσύνη; Σήμερα τι 
να σου πω, αγωνιζόμαστε μπας και πετύχουμε να παρα-
μείνει το οκτάωρο που αγωνίστηκαν τρεις αιώνες πριν οι 
πρόγονοί μας. 

»Μας εγκαλείς Νικόλα Στέλλα Τι κάνουμε; Και οφεί-
λουμε ν’ απολογηθούμε. Δεν κάναμε τίποτα Νικόλα, έτσι 
απολογούμαι απέναντί σου.  Και έρχομαι στο ερώτημα 
σου: Τι θα κάνετε από δω και πέρα; Ας αναλογιστούμε 
όλοι τις ευθύνες μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε να 
κάνουμε τα πάντα αν το θελήσουμε. Αν ξεφύγουμε από 
τις κομματικές διόπτρες. Αν ξεφύγουμε από τις κομμα-
τικές αντιπαλότητες. Δικαιούται ο καθένας να έχει τη δι-
αφορετική του άποψη, αλλά δεν χρειάζεται να εξοντώνει 
τον άλλον. Όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να πάει επι-
τέλους αυτός ο τόπος να πάει μπροστά».

Ενός λεπτού σιγή
Στεφάνια κατέθεσαν όλοι οι φορείς. Δήμαρχος, έπαρ-

χος, Εκπρόσωπος της Περιφέρειας, της Νομαρχίας, Εκ-
πρόσωποι κομμάτων, συλλόγων και σχολείων της Μάρ-
πησσας. Απουσίες πολλές, που στηλιτεύτηκαν από το Μ. 
Γλέζο. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης κρατήθηκε 
ενός λεπτού σιγή και η τελετή έκλεισε με τον εθνικό 
ύμνο από την μπάντα του Δήμου.

Η Κόμισσα Γκρέισεν Κλοτίλντι Φον 
Μέρινμπεργκ

Φανερά συγκινημένη η Γερμανίδα κόμισα, παρακολού-
θησε με ευλάβεια όλη την τελετή και προσέφερε στον 
αγωνιστή μία ανθοδέσμη. 
Όπως η ίδια είπε στη ΦτΠ, 
δεν γνώριζε το συγκεκρι-
μένο περιστατικό. Το έμα-
θε από το πρόσωπο από 
το οποίο ζητήθηκε από 
τον ηγούμενο της Λογγο-
βάρδας να έρθει σε επαφή 
μαζί του. Ένιωσε έκπλη-
ξη, χαρά και συγκίνηση 
και ζήτησε να έρθει στην 
Πάρο, να γνωρίσει από 
κοντά τον τόπο τους μονα-
χούς της Λογγοβάρδας και 
τους ανθρώπους. Έκλαιγε 
στο τηλέφωνο. Οι γερμανικές οικογένειες είπε, έχουν το 
φόβο, μήπως οι δικοί τους στη διάρκεια του πολέμου, 
έχουν κάνει κάτι τρομερό και κακό. Και χάρηκε όταν έμα-
θε πως ο πατέρας έκανε κάτι καλό και ωραίο… 

Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας
 Το βράδυ της Κυριακής, ο Σύλλογος Γυναικών Μάρ-

πησσας πραγματοποίησε εκδήλωση στην Αργοτολέσχη 
αφιερωμένη στη μνήμη του «Ηρωα Νικόλα Στέλλα».

Η νεοφώτιστη χορωδία του, υπό τη διεύθυνση του Βί-
κτωρα Τζόγια στην πρώτη εμφάνισή της, αφιέρωσε μια 
ενότητα τραγουδιών μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον 
Ήρωα. Απαγγέλθηκαν ποιήματα από την ποιητική συλ-
λογή της αείμνηστης Δασκάλας Βασιλείας Ασωνίτη -Κα-
φούρου. Η εκδήλωση έκλεισε με τον ύμνο του Ήρωα 
Νικόλα Στέλλα, ο οποίος σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε 
όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν.

παρούσα η κόρη του Γερμανού Διοικητή 
που έσωσε 125 παριανούς Αντιστασιακούς

Φόρος τιμής στον
Νικόλαο Στέλλα 

Χ. Μαλινδρέτος: «Σήμερα δεν καταθέσαμε ως Νέα 
Δημοκρατία στεφάνι. Αυτό επ’ ουδενί βέβαια δεν δη-
λώνει έλλειψη σεβασμού στον εθνομάρτυρα. Όμως, 
λόγω των εσωκομματικών εκλογών, ζητούμε την επι-
είκειά σας. Η Ν.Δ. πάντα τιμά και θα τιμά αιώνια τους 
εθνομάρτυρες όπως το Νικόλαο Στέλλα, που έδωσαν 
τη ζωή τους, για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα για να 
κάνουμε εκλογές και να ζούμε ελεύθεροι».

τον ιούλιο η έναρξη του Θερινού 
σχολείου στις Λεύκες

Μετανάστευση 
και νησιωτικός 
χώρος

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Πάρου, διοργανώνουν για έβδομη 
συνεχή χρονιά Θερινό Σχολείο στις Λεύκες της 
Πάρου για το διάστημα από 19 έως 30 Ιουλίου 
2010. Αντικείμενο του Θερινού Σχολείου για το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι το θέμα: 

«Σύγχρονα μεταναστευτικά ζητήματα και επι-
πτώσεις στον ελληνικό νησιωτικό χώρο».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου και φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κα-
θώς επίσης άτομα από την τοπική κοινωνία της 
Πάρου, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Πανε-
πιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή ισότιμων 
της αλλοδαπής.

Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρα-
κολουθήσει τις εργασίες του Θερινού Σχολεί-
ου Πάρου θα ανέλθει στους τριάντα (30). 

Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα, δέκα (10) 
φοιτητές και τελειόφοιτοι από το Τμήμα Γε-
ωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δέκα 
(10) φοιτητές και τελειόφοιτοι από το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, αμφότεροι από τα δύο τελευταία έτη 
σπουδών τους, και, τέλος, δέκα (10) άτομα από 
την τοπική κοινωνία της Πάρου. Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί 
τον προβλεπόμενο, θα γίνει κλήρωση. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτόπια άσκη-
ση κατά τις πρωινές ώρες και διαλέξεις από 
επιλεγμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές 
και ερευνητές κατά τις απογευματινές. Με την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθεί 
Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τελειό-
φοιτους και απόφοιτους των Πανεπιστημια-
κών Τμημάτων: 25.6.2010

Πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήμα-
τος Γεωγραφίας, στα τηλέφωνα 22510-36426 
& 36402 και στη Γραμματεία του Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων, στο τηλέφωνο 28210-37102.

Αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται:
(α) για το Τμήμα Γεωγραφίας στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση: egou@aegean.gr και sanom@
aegean.gr  

(β) για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
στη ηλεκτρονική διεύθυνση: galateia@arch.
tuc.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι από την τοπική κοινω-
νία της Πάρου μπορούν να καταθέσουν αίτη-
ση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση depa@paros.gr  ή στα γραφεία του Δήμου 
στην Πάρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22840-
22860. 

ευτυχώς που είναι 
και οι γονείς...

» Οι γονείς ήσαν εκείνοι 
που ανακάλυψαν και αποκά-
λυψαν το «σκάνδαλο» στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Παροικί-
ας και το θέμα πήρε το δρό-
μο του. 

Η κινητοποίηση των γονιών 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
έφερε στο φως ότι φάκελος 
δεν υπήρχε στο υπουργείο 
Αιγαίου για κατά παρέκκλι-
ση όρων δόμησης και ανα-
γκαστικά ο φάκελος από το 
Επαρχείο στάλθηκε στις 21 
Μαΐου, σύμφωνα με δελτίο 
Τύπου της Επάρχου. Ευτυ-
χώς που είναι και οι Σύλλο-
γοι Γονέων …

» Τη συμπαράστασή της 
προς τους γονείς του 2ου 
Δημοτικού εκφράζει η Συν-
Κυκλαδική Πρωτοβουλία και 
δηλώνει ότι θ’ αγωνιστεί μαζί 
τους. Τα άλλα κόμματα, ΠΑ-
ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, 
δεν θεωρούν μείζον το συ-
γκεκριμένο ζήτημα ή … ωχ 
αδερφέ, κατά το ελληνικόν! 

                                    Μ.Δ.



 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                         
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                              

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ 
ΓΙΑΛΟΣ, πωλείται μονοκατοι-
κία 45m2 επί ίσου εμβαδού 
οικοπέδου, πίσω από τον κε-
ντρικό δρόμο της παραλιακής 
οδού. Τιμή : 70.000,00€. Τηλ.: 
6909246522.

ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείται μονο-
κατοικία (3άρι) 75τ.μ. Τηλ.: 
6957549034.

ΛΕΥΚΕΣ, κατοικία 117τμ κα-
τασκευής 2008 σε ύψωμα με 
καταπληκτική θέα στο Αιγαί-
ο, σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων 
& με δυνατότητα επιπλέον δό-
μησης 100τμ, 3 υ/δ, 2 μπάνια, 
ενεργειακό τζάκι & κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιακός θερ-
μοσίφωνας, αποθήκη & γκα-
ράζ 35τμ, δεξαμενή νερού, 
τιμή 370.000€ ASPIS REAL 

ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr 
Κωδικός: RP149412

ΝΑΟΥΣΑ 2χλμ από το κέντρο 
του οικισμού, νεόδμητη κατοι-
κία 140τμ σε 3 επίπεδα, 4 υ/δ, 
3 μπάνια, βεράντες με ωραία 
θέα στη Νάουσα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr 
Κωδικός: RP149552

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ, παλιά 
διώροφη μονοκατοικία 133τμ.  
(54+34τμ ισόγειο &  45τμ 1ος 
όροφος )  δίπλα στη θάλασσα. 
ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 
22070, 210 8087501, 6972 700 
100

ΑΛΥΚΗ   (ΑΓΚΑΙΡΙΑ), αυτό-
νομη  μονοκατοικία 68τμ 2Υ/Δ 
μπάνιο σε οικόπεδο 3.100τμ 
θέα θάλασσα και το ηλιοβασί-
λεμα. ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΑΡΟΥ Τηλ: 

22840 22070, 210 8087501, 
6972 700 100

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλεί-
ται οροφοδιαμέρισμα 73τ.μ. 
4ου ορόφου με θέα θάλασσα 
(γκαράζ και αποθήκη). Τηλ.: 
6973879393.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται πα-
λαιά οικία 2 επιπέδων, 65τ.μ, 
στον κεντρικό πεζόδρο-
μο, Τιμή: 75.000€. ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ». ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ: 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλείται α-
νακαινισμένη κατοικία 2 ε-
πιπέδων, 85τ.μ. κοντά στην 
κεντρική πλατεία, κατάλ-
ληλο και για επαγγελματι-
κή χρήση. Τιμή: 250.000€ 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕ-
ΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχείρη-
ση ενοικιαζόμενων δωματίων 
(14 δωμάτια) πλήρως εξο-
πλισμένα και ανακαινισμένα. 
Τηλ.: 6936980095.

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ 
- ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται 2 κα-
τοικίες από 106τ.μ. η κάθε μία, 
με 2 κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια, υπόγειο, τζάκι, σαλόνι με 
πέργολες, πηγάδι, δεξαμενές, 
από 1,5 στρέμμα το καθένα. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
Τηλ.: 6956079843. 

ΛΕΥΚΕΣ παραδοσια-
κή οικία 100 τ.μ. με δύο 
κύρια υπνοδωμάτια, ένα μι-
κρότερο, κουζίνα, καθιστικό, 
ιδιωτικό σπα-πισίνα. Τιμή 
220.000 €. Μεσιτικό Λεοντής: 
6944276444, www.parosgr.
com

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ 
από τη θάλασσα, πωλείται 
εξοχική κατοικία 130τ.μ. χω-
ρίς υπόγειο σε οικόπεδο 2,5 
στρεμμάτων. Μεσιτικό Γρα-
φείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσα στον οικι-
σμό, πωλούνται στα σχεδία, 2 

αυτόνομες πέτρινες κατοικίες, 
56τ.μ. έκαστη, σε δικό τους ε-
ντός σχεδίου οικόπεδο 100τ.μ 
και 115τ.μ αντίστοιχα, με πα-
ροχές κλπ. Τηλ.: 6946217831, 
22840 61761.

ΝΑΟΥΣΑ, παραθαλάσσι-
α μονοκατοικία 150 τ.μ. σε 
2 επίπεδα μέσα στο χωριό 
με μοναδική θέα στον κόλ-
πο της Νάουσας (χρειάζεται 
επισκευές). Τιμή: 600.000 € 
www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πα-
ραδοσιακή οικία 60 τ.μ. με 
δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, 
κουζiνα, σκεπαστή βεράντα 
8 τ.μ. και βοηθητικό δωμάτιο 
20 τ.μ., όλα σε οικόπεδο εντός 
οικισμού 250 τ.μ. με θαυμάσια 
θέα θάλασσα, με ρεύμα - νερό 
πόλεως. Τιμή 165.000€. Με-
σητικό Λεοντής: 6944276444, 
www.parosgr.com

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ. - 100 τ.μ. 
- 150 τ.μ. από το κέντρο της 
Αλυκής με θέα στη θάλασσα. 
ΤΗΛ.: 6946704466

ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, πωλούνται σπίτια, σε 
συγκρότημα, 153τ.μ., 2 όροφο 
με υπόγειο, 2 λουτρά, 3 κρε-
βατοκάμαρες, αποθήκη, τζάκι, 
σαλονοκουζίνα με πέργολες, 
κήπο, πηγάδι και 2 στρέμματα 
οικόπεδο. Εκπτώσεις ή ευκο-
λίες δεκτές. Τηλ.: 6956079843. 

ΑΛΥΚΗ. Πωλούνται ανεξάρ-
τητες ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 
250μ. από το κέντρο της Α-
λυκής 100μ. από την παραλία. 
ΤΗΛ.: 6946704466

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλεί-
ται σπίτι καινούργιο διώροφο, 
156τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 
2 κουζίνες, 2 σαλόνια, 3 λου-
τρά με πέργολες, τζάκι, κήπο, 
θέρμανση, ηλιακό, 200m από 
την θάλασσα μέσα σε οικισμό. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
Τηλ.: 6956079843.

ΛΕΥΚΕΣ, κατοικία 117τμ κα-
τασκευής 2008 σε ύψωμα με 
καταπληκτική θέα στο Αιγαί-
ο, σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων 
& με δυνατότητα επιπλέον δό-
μησης 100τμ, 3 υ/δ, 2 μπάνια, 
ενεργειακό τζάκι & κεντρι-
κή θέρμανση, ηλιακός θερ-
μοσίφωνας, αποθήκη & γκα-
ράζ 35τμ, δεξαμενή νερού, 
τιμή 370.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr 
Κωδικός: RP-149412

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τ.μ., 
άνετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 
3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώ-
νας, μεγάλη κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, βεράντες, κα-
λοριφέρ, air condition, ειδική 
κατασκευή, κήπος 810τ.μ., 
πισίνα. 460.000€. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932-28576

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., 
πετρόκτιστη με την ποιο ω-
ραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, bbq, κήπος 
φυτεμένος, γκαράζ, 285.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διαμερίσματα 
50 τ.μ. πολυτελούς κατα-
σκευής, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Τιμή: 125.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικία ερειπωμένη 
60 τ.μ. πολύ κοντά στο λιμάνι 
και στο Κ.Τ.Ε.Λ., κατάλληλη 
και για χρήση γραφείου ή ι-
ατρείου. Τιμή: 80.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500. 

ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΙ - ΔΡΥΟΣ, 
πωλείται δωμάτιο 26τ.μ. (πα-
λιό κτίσμα) με κηπάριο 26τ.μ. 
εντός οικισμού. Συνολικά 
52τ.μ. Τηλ.: 6981652740.

ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίες παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής 60, 65, 73 
τ.μ., με αυτόνομους κήπους 
(εντός οικισμού), σε επικλι-
νές οικόπεδο με θέα στην 
Αντίπαρο. Τιμές: 160.000 €, 
180.000 €, 200.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπιζάς: 
6944-786500. 

\

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τ.μ. 2 μεγά-
λες κρεβατοκάμαρες, και έναν 
ξενώνα, 4 μπάνια, τζακού-
σι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού και 

ηλιοβασιλέματος. 320.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα 
καινούργια 95τ.μ. εντός οικι-
σμού σε προνομιούχα θέση, 
θέα στη θάλασσα και όχι ηχο-
ρύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπά-
νια, σαλοκουζίνα, τζάκι, κλι-
ματισμός, κεντρική θέρμανση 
και γκαράζ. Τηλ.: 6932534794 
-6936351159.

 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
καινούργια πετρόχτιστη οικία 
89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000 € 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πε-
τρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα 
θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 
85.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
148.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οι-
κία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 205.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 
238τ.μ., σε 2 επίπεδα, 4 κρε-
βατοκάμαρες, 2 σαλόνια, 3 
μπάνια, 2 σκεπαστές βερά-
ντες, 200τ.μ. βεράντες με 
πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τ.μ. με κτιστά κα-
θιστικά, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
620.000€ Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
κτίριο και επιχείρηση ενοικι-
αζόμενων δωματίων, πλήρως 
εξοπλισμένα και ανακαινισμέ-

ADS

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

• Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€

• Έγχρωμη αγγελία: 10,00€

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

• Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις.
ΔΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

w w w . p a r o s a d s . g r

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και 
παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν, 
πάντα υπάρχουν ευκαιρίες έξυπνων 
επενδύσεων για όσους έχουν και θέ-
λουν να "τοποθετήσουν" κάποιο ποσό 
χρημάτων.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ με τις ειδικές 
σελίδες που καθιερώνει θα προσπα-
θήσει να εξυπηρετήσει τους ενδιαφε-
ρόμενους.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και η 
αντίστοιχη ιστοσελίδα φιλοδοξώντας 
να καλύψει τις ανάγκες της κτηματα-
γοράς. Ψάχνοντας λοιπόν ίσως βρείτε 
κι εσείς τη δική σας "χρυσή ευκαιρία". 

Ν.Ρ. Λ.

ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΑ
με φανταστική θέα!

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

τηλ: 6942.985.111

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ Από 115 τμ2

→ Με ενδοδαπέδια θέρμανση
→ Πλήρως εξοπλισμένα



να. Τηλ.: 6936980095.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγιος Γεώργιος, 
οικίες πολυτελούς κατασκευ-
ής 100 και 110 τ.μ., με 2 ή 3 
υπνοδωμάτια, με αυτόνομες 
πισίνες, σε ήσυχο σημείο με 
πολύ καλή θέα. Τιμές: 290.000 
€ εώς 330.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας ) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. 
και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑΠΟ-
ΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 
50τ.μ. Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436. 

Κατασκευές, Αναπαλαιώσεις, 
Επί-βλεψη, Διακόσμηση, 
REAL ESTATE. Περισσότερα 
Ακίνητα - Κατασκευές στο: 
www.scopas.gr ΤΗΛ.: 6977-
335656 - 22840 24731 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τ.μ. 
ισόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 
6937150618.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΚΡΙΟΣ, οικόπεδο 5,5 στρεμ-
μάτων με εύκολη πρόσβαση 
& πολύ καλή θέα στο λιμά-
νι, τιμή προσιτή ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr 

Κωδικός: RP141438

ΥΣΤΕΡΝΙ, εκπληκτικό  πανο-
ραμικό οικόπεδο 1.100τμ. ε-
ντός οικισμού (χτίζει 400τμ.), 
απεριόριστη θέα θάλασσα 
και τη Νάξο, 300 μέτρα από 
την παραλία. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ    Τηλ: 22840 22070, 210   
8087501, 6972 700 100

ΛΕΥΚΕΣ, μοναδικό αμφιθε-
ατρικό οικόπεδο εντός οικι-
σμού 900τμ. με θέα θάλασσα 
και η Νάξος. ΑΚΙΝΗΤΑ   ΠΑ-
ΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 210   
8087501, 6972 700 100

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΔΡΟΜΟ), πωλείται οικόπε-
δο εντός σχεδίου 900m2 με 
2 πηγάδια, νερό, φως, πολ-
λά φρουτόδεντρα και πα-
λιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, πωλούνται οικόπεδα 
1.000τμ. έκαστο, εντός σχε-
δίου, εντός οικισμού, Σ.Δ:0,4, 
θέα θάλασσα, τιμές από 
80.000€ εως 200.000€. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ.: 22840 61761. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ-
ΜΠΟΣ, πωλείτε αμφιθεατρι-
κό αγροτεμάχιο 30.000τ.μ., 
πανοραμική θέα θάλασσα, 
με άδεια δασαρχείου, κτίζει 
400τ.μ, Τιμή: 430.000€. ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ “ΚΑΛΙΜΠΕ”. ΜΕΛΟΣ 
Μ.Α.Σ. Τηλ: 22840 61761.

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται αγροτεμάχιο 8,4 στρεμ-
μάτων με έτοιμη άδεια οικο-
δομής για 310τ.μ. ενιαίο με τι-
μή: 240.000€ ή χωριστά δύ-
ο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τ.μ. με τιμή: 150.000€ 
και 90.000€ αντίστοιχα, σε α-
πόσταση 500μ από την παρα-
λία, με πηγάδι και 50 ρίζες ε-
λιές. Τηλ.: 22840 23793, 22840 
24145, 6946025951.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Περιοχή Κα-
λούδια, πωλούνται στα σχέ-
δια, 2 αυτόνομες πέτρινες μο-
νοκατοικίες, 56 τ.μ έκαστη, 
σε δικό τους οικόπεδο, εντός 
σχεδίου, 100 τ.μ και 115 τ.μ α-
ντίστοιχα, βεράντα με πέργκο-
λα, δεξαμενή νερού, παρο-
χές, κ.λ.π. ΤΗΛ. 6946-217831, 

22840-61761

ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, πωλεί-
ται οικόπεδο 20 στρεμμάτων. 
Τιμή: 150.000€ (Συζητήσιμη) 
Τηλ.: 6984521194.

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται οικό-
πεδα 1 στρέμματος το καθένα 
εντός σχεδίου, λίγα μέτρα από 
τη θάλασσα. Μεσιτικό Γραφείο 
«SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο 300τ.μ. με συντελεστή δό-
μηση 0,7. Μεσιτικό Γραφείο 
«SPITI» Καραχάλιος Σταύρος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4 στρεμμάτων, 
άρτιο και οικοδομήσιμο με 
θέα θάλασσα και έτοιμο έντυ-
πο του Δασαρχείου. Μεσιτικό 
Γραφείο «SPITI» Καραχάλιος 
Σταύρος. Τηλ.: 6937033316.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 4.150τ.μ., σε ήσυχο 
μέρος, οικοδομήσιμο, μέσα 
στο πράσινο. Τιμή 85.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση 
στα μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
Οικόπεδο 4.000 τμ άρτιο οικο-
δομήσιμο, πάνω σε δρόμο, και 
όλες τις παροχές, θεά θάλασ-
σα. Τιμή: 95.000 €. Μεσιτικό 
Λεοντής. Τηλ.: 6944276444. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, αγροτεμάχι-
ο 5.300 τ.μ., ανάμεσα στις 
παραλίες ‘’Σουβλιά’’ και ‘’Πα-
ρασπόρο’’. Τιμή: 200.000 €. 
www.parosrealestate.gr (45 
χρόνια παρουσίας) Στέλιος Θ. 
Μπιζάς: 6944-786500.

ΝΑΟΥΣΑ, αγροτεμάχι-
ο 5.480 τ.μ. στην πλαγιά πριν 
την Αγία Κυριακή, σε ήσυ-
χη τοποθεσία με θέα στην 
Νάξο. Τιμή: 120.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500. 

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 120.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα με-
τρητά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
οικόπεδο σε τιμή ευκαιρίας. 
Καλή τοποθεσία. Τηλ.: 22840 
21569, 6977367790.

ΚΑΜΠΟΣ, οικόπεδα εντός 
οικισμού 500 - 1.000 - 2.000 
τ.μ. σε κεντρικό σημείο με 
Σ.Δ. 100 - 200 - 400 τ.μ. α-
ντίστοιχα. Τιμές: 50.000 €, 
100.000 €, 200.000 €. www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500. 

ΑΛΥΚΗ, παραθαλάσσιο α-
γροτεμάχιο 4.000 τ.μ., δίπλα 
στην παραλία ‘’ Βοτσαλάκια‘’, 
με Σ.Δ. 400τ.μ. (τα 1.000 τ.μ. 
είναι εντός οικισμού). www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500.

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό 
κτήμα (15 λεπτά από Παροι-
κιά) 15.604τ.μ. με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται 
με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμέ-
νο. Θέα. Τιμή 165.000€. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γεώργι-
ος, οικόπεδα των 1.000 τ.μ., 
εντός οικισμού με Σ.Δ. 400 
τ.μ, σε διάφορα σημεία του 
οικισμού. Τιμές: από 60.000 
€ έως 120.000 € www.
parosrealestate.gr (45 χρόνια 
παρουσίας) Στέλιος Θ. Μπι-
ζάς: 6944-786500. 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -   
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΝΑΟΥΣΑ, κεντρικότατο κα-
τάστημα μεγάλης προβολής  
300τμ. ισόγειο, 300τμ. υπόγειο 

και χώρος παρκινγκ. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 22070,  
210  8087501,  6972 700 100. 

ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ - 2,5 ΧΛΜ. Α-
ΠΟ ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται Ι-
ούνιο και Σεπτέμβρη σπιτάκι 
35τ.μ. εξοπλισμένο, στην εξο-
χή. Τηλ.: 6973010699, 22840 
53131.

ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ, ε-
νοικιάζεται πολυτελές δια-
μέρισμα 75τ.μ. εντός μικρού 
συγκροτήματος, με κήπους, 
κούνια, παρκινγκ σε μαγευ-
τική τοποθεσία, πλήρως εξο-
πλισμένο. Τηλ.: 22840 53131, 
6973010699. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστη-
μα 30m2. Τιμή: 300€ Τηλ.: 210 
6533630, 6938431095.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΣΤΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοι-
κιάζεται χώρος 50τ.μ. κατάλ-
ληλο για γραφείο. Τηλ.: 22840 
21927. 

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩ-
ΡΙΟ, ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρες για καλοκαιρινή σε-
ζόν, πλήρως εξοπλισμένες, 
50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 
6932656851, 22840 42660, 
22840 43195. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 4άρι 
διαμέρισμα στην περιοχή Ατ-
λάντικ. Τηλ.: 6973741701.

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 40τ.μ. με T.V., 
DVD, 10μ. από θάλασσα, κή-
πος, BBQ, παρκινγκ, για σεζόν 
ή έτος. Τηλ.: 6948134134.

ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τ.μ. 
με AC, T.V., DVD, 10μ. από θά-
λασσα, BBQ, παρκινγκ, για σε-
ζόν ή έτος. Τηλ.: 6948134134. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
studio 27τ.μ. για όλο το χρόνο. 
Τιμή: 2.400€ (τον χρόνο) Τηλ.: 
210 6533630, 6938431095.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα με 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι, 
τραπεζαρία, τζάκι, αυτόνομη 
θέρμανση, με θέα Κολυμπή-
θρες. Τηλ.: 6944895780, 22240 
31527. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόκτι-
στη γκαρσονιέρα στον πρώτο 
όροφο, 50τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπά-
νιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, μόλις 100 μέτρα α-
πό την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεό-
κτιστη γκαρσονιέρα στο ισό-
γειο, 40τ.μ. με κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι-κουζίνα, μπά-
νιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρική 
θέρμανση, μόλις 100 μέτρα α-
πό την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται 
δωμάτια με τον μήνα, μονό-
κλινα και δίκλινα, για όλο το 
χρόνο. Πλήρως εξοπλισμένα. 
Τηλ.: 6936980095. 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 3 
επιπλωμένα διαμερίσματα, 
για καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 
6977356609.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                       

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, αναλαμ-
βάνει καθαρισμούς και συ-
ντηρήσεις. Τηλ.: 6946060620.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ, παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα για όλα τα ε-
πίπεδα. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6934382462, 22840 41475. 

ΚΟΠΕΛΑ, με πολύ καλή γνώ-
ση Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσας ζητά εργασία για Ι-
ούλιο και Αύγουστο. Τηλ.: 
6947763802. Από τις 19:00 έ-
ως τις 21:00. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητεί ερ-
γασία ως νοσοκόμα ή φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6986717053.

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, αναλαμβά-
νει μελέτες φωτοερμηνείας 
για τη διερεύνηση του δασι-
κού ή αγροτικού χαρακτήρα 
έκτασης. Κα Βασιλική Νάκου, 
Τηλ.: 22810 87593, e-mail: 
dasoponos@gmail.com

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε 
ενήλικες και παιδιά. Προε-
τοιμασία Celi 1-5 Diploma, 
κρατικό πιστοποιητικό. Τηλ.: 
6974-365805. 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                         

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΝΕΛ, 
πωλείται με HASP και ISO  5 
μηνών λειτουργία διαστάσεις : 
(160 χ 160 χ 250) ωφέλιμο και 
1 λιρ. κοντισιον 24.000 B.T.U. 
Τηλ.: 6983385224.

BMV, μοντέλο 1984’, 1800 κυ-
βικά, χρώμα πράσινο σκού-
ρο, injection μηχανή, με cd 
player. Πωλείται. Τιμή : 3.000€ 
Τηλ.: 6973694226. 

PEUGEOT 106, rallye  1.600 
μοντέλο 03’, 90.000 km, ατρα-
κάριστο, a/c, πωλείται. Τιμή: 
5.200€ Δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.: 6951090674. 

ROLL BAR, πωλείται μαύρο, 
διπλό με αλουμίνιο μπάρες 
για Nissan Navara και Isuzu. 
Τιμή: 300€ Τηλ.: 6973745218. 

ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ, 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22627, 
6944107132.

ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 4,40 
με HONDA 50αρα cc, μοντέλο 
2007’ με πολλά extra, υπερά-
ριστο, πωλείται. Τηλ.: 
6944155819. 

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, ερα-
σιτεχνικό με μηχανή 30 HP 
LISTER. Τηλ.: 22840 28129, 
6974394887. 

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 
300i, 4000 km, με σύστη-
μα PG-M-Fi, +ABS, πω-
λείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 
6974059820.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, 
πωλείται. Τηλ.: 6974059820.

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πω-
λείται, μήκος 8,40 με μηχανή 
270 HP, VOLVO PENTA /εργά-
της-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 
15.000€. Δεκτός κάθε έλεγ-
χος. Τηλ.: 6974012006.

www.parosads.grΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

mexican
food pizza SCOPA

για MENU;
Μόνο στο...

22840 53555

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

τιµοκατάλογοι
σουβέρ
σουπλά
θήκες µαχαιριών
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Όμιλος των "6"

Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Άνω Σύρος 24 10 27-08

Πανναξιακός 22 10 22-10

Αστέρας Κορθίου 17 10 20-13

ΑΜΕΣ Νηρέας 17 10 21-18

Α.Ο.Πάρου 6 10 12-23

Α.Σ.Ιου 3 10 05-32

10η Αγωνιστική - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΑΜΕΣ Νηρέας Άνω Σύρος 1-1

Αστέρας Κορθίου Πανναξιακός 1-2

Α.Ο.Πάρου Α.Σ.Ιου 5-1

22840 53555

Στυλό
Αναπτήρες
Easy-post

Εκτυπώστε σήµερα
το λογότυπό σας και...

κάντε τους πελάτες
να σας θυµούνται 

κάθε µέρα!

Με χαμόγελα 
έκλεισε η χρονιά

Απολαυστικός ο Νηρέας χωρίς κίνητρο, αλλά για τον 
κόσμο του και την ιστορία του, έκοψε βαθμούς από την 
Άνω Σύρο που μάλλον θα είναι καταδικαστικοί για την 
Συριανή ομάδα. Η άλλη μας ομάδα ο ΑΟΠ έκλεισε τη 
χρονιά με μια εμφατική νίκη με σκορ 5-1 απέναντι στην 
Ίο και ο Μαρπησσαϊκός, μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά 
και μαθηματικά έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην 
Α΄ Κατηγορία για την επόμενη χρονιά. 

Νηρέας 
Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αυτή η ομάδα είναι 

για μεγάλα πράγματα. Μπορεί να μην είχε κανένα βαθ-
μολογικό κίνητρο, αλλά δεν άφησε κανένα περιθώριο 
στην Άνω Σύρο. Μπήκε από την αρχή αποφασιστικά και 
πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για ένα θετικό αποτέ-
λεσμα. 

Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό. Οι Συριανοί θέλανε νίκη 
για να εξασφαλίσουν την άνοδο, αλλά για κακή τους τύχη 
πέσανε πάνω σε έναν πολύ ψυχωμένο Νηρέα. Με γκολ 
στο 43΄ του Πρίντεζη, για την ομάδα της Σύρου φαινό-
ταν πως το όνειρο ανόδου ήταν πολύ κοντά, αλλά η ομά-
δα του Μοστράτου είχε άλλα σχέδια και ο Ευαγγέλου στο 
66΄ ισοφάρισε την ομάδα μας. Στη συνέχεια η ομάδα της 
Σύρου πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει και 2ο γκολ 
και έτσι ο αγώνας έληξε ισόπαλος με 1-1. Ένα αποτέλε-
σμα που μπορεί να αποδεχτεί καταστροφικό για την ομά-
δα της Σύρου.

Αντίθετα, η ομάδα του Νηρέα έπαιξε για την ιστορία της 
και τις εντυπώσεις και τα κατάφερε. Τώρα θέλει ξεκού-
ραση, γιατί του χρόνου, ο στόχος που χάθηκε φέτος στις 
λεπτομέρειες, πρέπει να πραγματοποιηθεί .  

Εν τω μεταξύ, παρελθόν αποτελεί για τον Νηρέα ο Νί-
κος Μοστράτος. Ο τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή στο 
ΔΣ της ομάδας και έγινε δεκτή. Εμείς του ευχόμαστε ότι 
καλύτερο για τη συνέχεια.

ΑΟΠ
Για τον ΑΟΠ φέτος τα έχουμε πει παρά πολλές φορές. 

Η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και δεν είναι δυνατόν 
να παίζει στον τελευταίο αγώνα με την Ίο για την αποφυ-
γή της τελευταίας θέσης. Φέτος είναι ένα πολύ σημαντι-
κό καλοκαίρι για το ΔΣ της ομάδας. Θα πρέπει να παρ-
θούν μεγάλες αποφάσεις. Το μέλλον είναι ευοίωνο για 

αυτήν την ομάδα, αλλά θέλει και παίχτες ηγέτες. Ένας 
κούκος δεν φέρνει την άνοιξη (Αρκουλής). Θέλει παί-
χτες που να κάνουν τη διαφορά και τα όνειρα των πολ-
λών φιλάθλων τους πραγματικότητα, διότι το θεωρώ αδι-
ανόητο, μια ομάδα με τόσο μεγάλες υποδομές σε μικρές 
ηλικίες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο κάθε χρόνο 
στη μεικτή, να μην είναι και πρωταγωνιστές μαζί με 4, 5 
μεγάλους παίχτες και στην Α΄ Κατηγορία. Το θέμα είναι 
απλό. Όλα αρχίζουν από τον προπονητή και μετά με ένα 
σωστό σχεδιασμό θα βγουν οι στόχοι και ο προγραμμα-
τισμός για τη νέα χρόνια. Για την ιστορία, ο ΑΟΠ έκλεισε 
με νίκη τις φετινές του υποχρεώσεις με σκορ 5-1 απένα-
ντι στην Ίο. Τα τέρματα για την ομάδα μας πέτυχαν στο 4΄ 
ο Μπάλκας το 2-0 έκανε 37΄ ο Αρκουλής, στο 40΄ ο Δα-
φερέρας διαμόρφωσε το 3-0 στο 51΄, ο Χατζάρας έγρα-
ψε το 4-0 (από του διακριθέντες της συνάντησης), για να 
έρθει να μειώσει ο Χάρος στο 58΄ σε 4-1. Το τελικό 5-1 
έκανε ο Κορτιάνος στο77΄. 

Έφεση του Αστέρα Κορθίου
*Εκκρεμεί η έφεση του Αστέρα Κορθιου στον αγώνα με 

την Άνω Σύρο για την αντικανονική συμμέτοχη του Ντα 
Σίλβα (παίχτη της Άνω Σύρου). Για τον εν λόγω ποδο-
σφαιριστή, όπως υποστηρίζουν οι παράγοντες του Αστέ-
ρα Κορθίου αντικανονικώς του εκδόθηκε δελτίο, διό-
τι ο ποδοσφαιριστής ανήκει σε ομάδα της Ισπανίας και 
συγκεκριμένα στην Βιγιερούμπια, η οποία ανήκει στην 
Ισπανική Ομοσπονδία. Η ομάδα της Άνδρου ζητεί το μη-
δενισμό της Συριανής ομάδας και την κατοχύρωση του 
αγώνα με 0-3. Την απόφαση θα την πάρει η ΕΠΟ και η 
άνοδος θα κριθεί στα χαρτιά. Με βάση τον κανονισμό και 
το σχετικό άρθρο, η ένσταση δεν υπάρχει περίπτωση να 
χαθεί και είναι σχεδόν σίγουρη, το μόνο που περιμένου-
με είναι η οριστική απόφαση από την ΕΠΟ. Αν η από-
φαση γίνει δεκτή, τότε η ομάδα που θα πάρει το εισιτή-
ριο για την Δ΄ Εθνική θα είναι η ομάδα του Πανναξιακού.

Το παρόν θα δώσουν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος (νέος 
πρόεδρος του Π.Σ.Α.Π.) και οι υπέροχες μαζορέτες του 
Ολυμπιακού.

Πρόσκληση
Ο  Όμιλος  αντισφαίρι-

σης  Πάρου  σας  προ-
σκαλεί  την  Κυριακή  
6  Ιουνίου  το  απόγευ-
μα  μετά τις  πέντε  η  
ώρα  στις  εγκαταστά-
σεις  του  paros  tennis  
club  για  να  παρακο-
λουθήσετε  τους  τελι-
κούς  του  εσωτερικού  
πρωταθλήματος.  

Θα  ακολουθήσουν  οι  
απονομές  των  επά-
θλων  στους  νικητές.

ελληνικό ινστιτούτο Διατροφής 

Τα ψάρια και τα …μωρά
Οι μητέρες που καταναλώνουν συχνά ψάρια στην αρχή της εγκυμοσύνης αλλά και κατά 

τη διάρκεια του θηλασμού γεννούν πιο έξυπνα παιδιά! 
Σύμφωνα με μελέτες, οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να επιδιώκουν να καταναλώνουν 

τουλάχιστον δύο μερίδες ψαριών την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών 
ψαριών, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη της οπτικής οξύτη-
τας και της γνωσιακής ικανότητας του βρέφους. 

Η υψηλότερη συγκέντρωση πολυακόρεστων οξέων στον εγκέφαλο, σε βρέφη που οι 
μητέρες τους κατά την εγκυμοσύνη έτρωγαν πιο πολλά ψάρια και θαλασσινά, συσχετίζε-
ται επίσης, με καλύτερη ακουστική ικανότητα του βρέφους και καλύτερες νοητικές και 
ψυχοκινητικές επιδόσεις. 

Τα ψάρια πρέπει να είναι ποικίλα με προτίμηση στα μικρά ψάρια, καθώς έχουν πολύ μι-
κρότερο κίνδυνο από τα μεγάλα να είναι μολυσμένα από βαρέα μέταλλα ή τοξίνες.
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Συναρµολόγηση
στο σπίτι σας !

Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συναρμολόγηση των επίπλων σας,
τότε κάντε μας ένα τηλεφώνημα! 

Αποκλειστικός Συνεργάτης Αθήνας
τώρα για Πάρο, Νάξο & ΑντίπαροΜε χρέωση τιμοκαταλόγου Αθήνας

N. G. ASSEMBLY
Γιάννης Παντελαίος
κιν.: 6972.051.890

με το φακό
 της 

  Αί-
σχος! 

Κι άλλο 
ψέμα μας 
έχει σερ-
βίρει η κυ-
ρία ΕΓΩ. 
Τελικά δεν 

θα είναι υποψήφια για τη δημαρχία ΠΑΡΟΥ. 
Έτσι απλά το είπε και αυτό, όπως όλα τα 
άλλα ψέματα. Θα είναι υποψήφια αντιπε-
ριφερειάρχης με το ψηφοδέλτιο του Τάκη 
Ρήγα. 

  Οι γονείς από το 2ο δημοτικό, επειδή 
αγωνιούσαν, αφού τα παιδιά τους συνεχί-
ζουν να κάνουν μάθημα στις επικίνδυνες 
πλέον αίθουσες προκάτ, ρωτούσαν εδώ και 
μήνες τον τεχνικό του Επαρχείου. Το γεγο-
νός εκνεύρισε την κυρία Έπαρχο γιατί έπρε-
πε να ρωτούν μόνο αυτήν. Βλέπετε, ήθελε 
να τους σερβίρει η ίδια με πιο πιστικό τρόπο 
το ψέμα, ότι αναμένουμε την απόφαση για 

τις νέες αίθουσες, ενώ δεν είχε κατατεθεί 
ούτε άδειος ο φάκελος. Άδικο έχουν οι γο-
νείς όταν αγανακτούν με τον εμπαιγμό τους; 
Μάλλον πολύ ευγενικά φέρονται ακόμα...

  Στον απολογισμό της 8ετίας διαβάσαμε 
ότι έχουν διατεθεί 305.000 για τη μελέτη 
για την ανέγερση του 2ου γυμνασίου. Έτσι 
όλοι είμαστε χαρούμενοι και περιμέναμε να 
αρχίσουν τα έργα της ανέγερσης, μέχρι που 
η κακή περιφέρεια μας ενημέρωσε ότι από 
30/7/09 το σχετικό κονδύλι χάθηκε, γιατί 
δεν ήταν ολοκληρωμένος ο φάκελος του 
Επαρχείου. Να δεις τώρα που θα βγούνε οι 
κακεντρεχείς και θα λένε ότι η κυρία Έπαρ-
χος μας είπε πάλι ψέματα. 

  Κουίζ: Ποιο είναι το κοινό σημείο των 
δυο αξιωματούχων γυναικών σε Πάρο – 
Αντίπαρο; 

Όχι, δεν είναι ότι λένε ψέματα. 
Όχι, όχι, δεν είναι ότι και οι δύο εξέδωσαν 

απολογισμό 8ετίας.

Ούτε ότι συναγωνίζονταν στις απεντάξεις  
έργων. 

Ε, όχι, δεν είναι το κόμμα τους. Η μια είναι 
δεξιά,η άλλη σοσιαλίστρια.

Άντε, ας το πάρει το ποτάμι…
Το κοινό σημείο είναι ο "συνταγογράφος" 

τους! 

  Στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινο-
τικού Συμβουλίου της Αντιπάρου, ο Γ. Λεβε-
ντάκης επανέφερε το θέμα της οικονομικής 
ενίσχυσης της ανασκαπτικής προσπάθειας 
στο Δεσποτικό και πήρε για άλλη μια φορά 
αρνητική απάντηση.

Είναι φανερό, ότι λεφτά κατά προτεραιότη-
τα η κ. πρόεδρος έχει για φιέστες και εκδό-
σεις υστεροφημίας. Δεν έχει για την ανάδει-
ξη των ιστορικών θησαυρών του νησιού της. 
Αυτά για να θυμόμαστε γιατί στη νέα περίο-
δο του Δήμου (πλέον) Αντιπάρου, θα πρέπει 
να δουλέψουμε με σύγχρονες αντιλήψεις 
και όχι σαν τον "βλαχοδήμαρχο" της δεκα-

ετίας του '30.

  Κάθε χρόνο τιμούμε τον ήρωα Ν. Στέλ-
λα. Η εκδήλωση αυτή έχει χαρακτήρα "Για 
να θυμούνται οι παλιοί αλλά και - το κυριό-
τερο - για να μαθαίνουν οι νέοι".

Να μαθαίνουν για "αξίες", για "ιδανικά", 
να μαθαίνουν για την πάλη του λαού και να 
παραδειγματίζονται από ήρωες και ηρωικές 
πράξεις. Όμως προχθές οι νέοι ήταν από-
ντες. Ποιος τους βοήθησε να καταλάβουν 
ότι η παρουσία τους είναι μια ελάχιστη προ-
σφορά στον ήρωά μας; Σε ποια σχολεία έγι-
νε συζήτηση για το τί έκανε εκείνη την περί-
οδο ένα αμούστακο παλικάρι;

Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και με την 
παρουσία της ΤΡΟΪΚΑ, ίσως θα χρειαστού-
με πολλούς σαν τον Στέλλα, η εκπαιδευτική 
κοινότητα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα 
αυτό.


