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Δεν πιστεύω να ξεχάστηκες;
Έχουμε ΕΓΚΑΙΝΙΑ!!!

Σε περιμένω
την Τετάρτη 15/06

στις 7μμ... 

ήρθαμε για εσάς!

Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης, 
επικεφαλής της ομάδας των γλυ-
πτών που «πλάθουν» αυτές τις 
ημέρες το Παριανό μάρμαρο, στο 
χώρο των αρχαίων λατομείων, 
σύμφωνα με την καθηγήτρια  Ιστο-
ρίας της Τέχνης, Μαρίνα Λαμπράκη 
Πλάκα, «ανήκει σε μία οικογένεια 
δημιουργών που σπανίζουν ολο-
ένα και περισσότερο: σε αυτούς 
που ξαναγράφουν την ιστορία της 
τέχνης, ξεκινώντας από την πα-
ράδοση, για να κατακτήσουν, με 
επώδυνους ερευνητικούς αναβαθμούς, την προσωπική τους 
απελευθέρωση». 

Η καταγωγή του είναι από την Ήπειρο. Σπούδασε στην 
Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών με υποτροφία και δάσκαλο τον Γιάννη Παπ-
πά. Το 1970 άρχισε την πανεπιστημιακή του καριέρα με το 
διορισμό του ως βοηθός στην Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο γλυ-
πτικής του Γ. Παππά. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συμπόσια στην Ελλάδα και 
χρόνια τώρα, μαζί με την Δ/ντρια του Μουσείου Περαντινού 
κ. Παπουλή, επεδίωκαν να υλοποιήσουν την ιδέα του αεί-
μνηστου Περαντινού για ένα συμπόσιο στα αρχαία λατομεία 
στην Πάρο. 

Στην συνέντευξή του στη ΦτΠ μιλάει με πάθος, για το Συ-
μπόσιο, για το χώρο, για το Παριανό μάρμαρο και για τους 
συναδέλφους του γλύπτες, που ανέλαβαν να λαξεύσουν τους 
Παριανούς όγκους και να τους δώσουν μορφή… εμπνεόμενοι 
από τον περιβάλλοντα χώρο. 

Εγώ, ήρθα κυρίως να προσκυνήσω το χώρο, μαγεύομαι, 
ακούω τις φωνές των ανθρώπων που έβγαζαν το μάρμα-
ρο…, είναι οι πρώτες του κουβέντες.

Κύριε Παπαγιάννη, μιλήστε μας για το Συμπόσιο. 
Χρόνια τώρα προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε αυτό 

το Συμπόσιο. Να φανταστείτε, 
εγώ ήμουν νέος και γέρασα. Γι’ 
αυτό και δεν συμμετέχω, απλά το 
οργανώνω, διότι έχω αποκτήσει 
εμπειρία, μέσα από τη συμμετοχή 
μου σε διάφορα συμπόσια στην 
Ελλάδα. Θέλω όμως να σημει-
ώσετε, ότι αυτό το νησί ήταν πα-
ραγωγός γλυπτικής. Δηλαδή, ένα 
από τα προϊόντα του τα μεγάλα, 
ήταν η γλυπτική από την αρχαιό-
τητα έως και σήμερα. Επομένως, 
εγώ έρχομαι εδώ σχεδόν σαν 

προσκυνητής. Έρχομαι με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό γι’ αυ-
τόν τον τόπο. Σχεδόν ακούω τ’ αγκομαχητά των ανθρώπων 
που έβγαζαν τα μάρμαρα και που σ’ αυτούς οφείλουμε πολ-
λά. Και νομίζω ότι η Πάρος αυτό που κάνει τώρα (συμπόσιο), 
θα έρεπε να το είχε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά έστω 
και τώρα που το κάνει, μπράβο της…

Είναι προβολή και του χώρου και του νησιού;
Όχι μόνο προβολή, είναι και μία τιμή για τον τόπο και για 

την γλυπτική που έχει παράξει. Η Πάρος από την αρχαιότη-
τα φαίνεται σαν ένα μεγάλο εργαστήρι. Πρέπει να συνεχιστεί 
αυτό. Δεν συνεχίστηκε, γιατί σε άλλα πράγματα έχουμε δώ-
σει προτεραιότητα. Όμως αυτό, είναι ένα γεγονός πάρα πολύ 
σημαντικό. Γένεται βέβαια, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, η 
Ελλάδα έχει προβλήματα, έχει οικονομικές δυσκολίες, αλλά 
γι’ αυτό το Συμπόσιο δεν είναι χρήματα πεταμένα, που πάνε 
στράφι. Σ’ αυτή τη χώρα δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια που 
κάνουμε και τις πλατείες που τις γυρίζουμε πάνω – κάτω, να 
έρχεται ο ένας Δήμαρχος και να γυρίζει ανάποδα τα έργα του 
προηγούμενου δημάρχου. Πρέπει να κάνουμε και παραγω-
γικές επενδύσεις και αυτό είναι επένδυση. Το να είναι η τέχνη 
στο δημόσιο χώρο, είναι επένδυση.                         συνέχεια σελ.5

"Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία
εργαστήρια γλυπτικής"

Θεόδωρος Παπαγιάννης:

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Ο Ουκρανός Πρέσβης
σε Πάρο και Αντίπαρο
Στην Πάρο θα βρίσκεται το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος ο Ουκρανός 
πρέσβης στην Ελλάδα Shkurova 
Volodymyr, προσκεκλημένος του 
Εμπ/κού Συλλόγου Πάρου – Αντιπά-
ρου. Ο κ. Shkurova θα συναντηθεί με 
τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και θα 
επισκεφθεί περιοχές του νησιού. Την 
Κυριακή θα επισκεφθεί την Αντίπαρο, 
θα ξεναγηθεί στα διάφορα αξιοθέατα 
του νησιού και θα συναντηθεί με τον 
Δήμαρχο Γ. Λεβεντάκη. 
Την Δευτέρα θα παραστεί στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις στις Λεύκες.

Η Φλόγα της Ελπίδας
στην Πάρο

Από τις 9 Ιουνίου 2011 ξε-
κινάει το ταξίδι της Φλόγας της 
Ελπίδας για τους Παγκόσμιους 
Αγώνες Special Olympics ΑΘΗ-
ΝΑ 2011 και από τον Ιερό Λόφο 
της Πνύκας, η οποία θα διατρέξει 
την Ελλάδα από τη μια άκρη στην 
άλλη. Ο Δήμος της Πάρου θα εί-
ναι ένας από τους σταθμούς της 
διαδρομής της αγάπης. Η άφιξη της Φλόγας της Ελπίδας στην 
Πάρο θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουνίου στο λιμάνι όπου θα γί-
νει και τελετή υποδοχής.  

Τη Δευτέρα θ’ αναχωρήσει με το πλοίο για Αντίπαρο και 
στις 11.10 θα ξεκινήσει η λαμπαδηδρομία από το λιμάνι, πε-
ριφερειακά γύρω από την πόλη, με κατάληξη στην κεντρική 
πλατεία. Στις 14.30 επιστροφή στην Πάρο και έναρξη Λαμπα-
δηδρομίας στην Αλυκή, μπροστά από την Εκκλησία Αγ. Νικο-
λάου και μέσω της κεντρικής οδού θα καταλήξει στο λιμανάκι 
(χώρος τελετής). Στη συνέχεια θα γίνουν λαμπαδηδρομίες και 
μικρές τελετές στην Μάρπησσα, στα Μάρμαρα, στον Πρόδρο-
μο, στις Λεύκες, στον Κώστο, στην Νάουσα και τέλος στην 
Παροικία. 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο 
Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου 
Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μην αγκυλώνεσαι και μην αγκυλώνεις
«Μικρή σουίτα σε κόκκινο μείζον». Μας πληγώνουν τα 

τρέχοντα και ανοίγουμε άλλη θύρα εξόδου με τον κόκκι-
νο λόγο του Γιάννη Ρίτσου, περπατώντας ξυπόλητοι στ’ 
αγκάθια. Ψάχνουμε για κόκκινο στον «Ερωτικό Λόγο» 
του ποιητή με τ’ αγκαθωτά λόγια. Αυτά της ομορφιάς και 
των χρωμάτων ή τα άλλα με συμβολισμούς που φοβί-
ζουν. Πρινάγκαθα, φιδάγκαθα, νεράγκαθα και χριστάγκα-
θα τώρα και μέσα στον Ιούλιο κοκκινάγκαθα, ασπράγκα-
θα, γαλανάγκαθα και μοσχάγκαθα. 

Το δέρμα του χαρτιού ανάβει κόκκινο, το ολόγυμνο 
σώμα είναι κόκκινο, τα τζάμια κόκκινα, κόκκινος ουρα-
νός, το λευκό με κηλίδες κόκκινες, η εσπέρα κόκκινη,  ο 
θάμνος κόκκινος, οι γυναίκες κόκκινες. 

Έρωτας κόκκινος και άτρωτο κόκκινο μας παρασέρ-
νουν. Ήλιος κόκκινος, φεγγάρι αιμόφυρτο και η αγάπη 
μας πορφυρογέννητη πάντα. Ξαναβρίσκουμε τον ποι-
ητή στα οινομαγειρεία ως Παπαδιαμάντη, στις εξορίες 
ως Βάρναλη, στα εκτελεστικά αποσπάσματα ως Λόρκα, 
στους πολέμους ως Μαβίλη, στο κατάστρωμα του βαπο-
ριού ως Καβαδία, στη φυλακή ως Ναζίμ Χικμέτ. Βάσανα 
και αίματα και καινούρια αγκάθια και μαγικά ονόματα στα 
θαυμαστά της χλόης, αργαλειοί με νέα ρήματα για τα φο-
ρέματα της ψυχής μας. 

Τι να σου γράψουμε που εξαντλήθηκαν οι λέξεις μας; 
Πρόσεχε μη γλιστράς πάνω τους, όπως πάνω στα βρά-
χια με τα μούσκλια της θάλασσας, πρόσεχε μην αγκυλώ-
νεσαι και μην αγκυλώνεις. Φυλάξου απ’ τις μάσκες που 
φορούν και σε κάθε συνάντηση τις αλλάζουν. Κάτω απ’ 
τις αμφιέσεις και τις μεταμφιέσεις τους, ζήτα όσο γίνεται 
καθαρότερα πρόσωπα να προχωρήσεις, καθάρισε και συ 
τις δικές σου λέξεις. 

Διαφορετικός αυτός ο Ιούνιος στο νησί μετά τις βροχές 
του Απρίλη και τις ψύχρες του Μάη. Ενθαρρυμένο το 
πράσινο, ωραίο και λαίμαργο και ισχυρό το κίτρινο. Αν-
θισμένα τα σπάρτα επιμένουν παντού με ακατάλυτες μυ-
ρωδιές. Ελίχρυσα, δακράκια της Παναγίας, ασπάλαθροι 
που φοβερίζουν και κάτασπρα λουλουδάκια αλισαριάς 
και ρίγανης.

Ορυχεία λέξεων υπάρχουν πολλά και λιβάδια, χρειάζε-
ται όμως σκάψιμο και κόπος πολύς. Βυθισμένες για και-
ρό στον ύπνο τους, θέλουν μουσική να ξαναπάρουν ζωή. 
Σκάψε σε χρυσωρυχεία βιβλίων, ψάξε παντού όπου πα-
λεύουν άνθρωποι. Ζήσε τη φύση ως τρυγητής θαυμάτων 
και λέξεων, ως ασκητής των αισθήσεων. Τέκνα της είμα-
στε, μας στέργει και μας στυλώνει σε δύσκολες ώρες. Απ’ 
αυτήν ερχόμαστε και σ’ αυτήν πάμε, συχνά πολύ βιαστικά, 
εκεί πορεύεται το τραίνο, για το λιμάνι αυτό πλωρίζει το 
βαπόρι πάντα. Ο δρόμος μακρύς, σπαρμένο το πέλαγος 
με θαλασσάγκαθα και παντού αθέριστο κόκκινο.   

Είσαι, δεν είσαι στο νησί, βρες τα χρώματα όλα και τα 
ονόματα των αγκαθιών, τα μυστικά των κόκκινων ερώ-
των, μάζεψε κι άλλες λέξεις και τόλμα επιτέλους να μι-
λήσεις.

(Νίκου Σαρρή, Ηλία Γουρδούκη, Ελευθερίας Σκιαδά, 
Κώστα Αργουζή, φίλων των αγκαθιών).

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
του Χρίστου Γεωργούση

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά 

για τη συμμετοχή σας 
στο πένθος μας για το 
θάνατο του πολυαγα-
πημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελ-
φού ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. 
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Η σύζυγος
και τα παιδιά.

Αναγγελία Γάμου

Ο Παναγιώτης Λαύκας του Παναγιώτη 
Λαύκα και της Ζωής το γένος Βλαχάκη, που 
γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς, Καλιφόρνια 
Αμερικής και η Αδαμαντία Σουρβάνου του 
Γεράσιμου Σουρβάνου και της Μαριάνθης 
το γένος Μινέτου, που γεννήθηκε στο Τόρ-
ρενς, Καλιφόρνια Αμερικής, πρόκειται να 
τελέσουν Θρησκευτικό γάμο στην Εκατο-
νταπυλιανή της Πάρου το Σάββατο 2 Ιουλί-
ου 2011.

«Πόσο θα ήθελα»
Πόσο θα ήθελα χαρά και ευτυχία/ σ’ όλο τον κόσμο, σε μεγά-
λους και μικρούς,/ να μην υπάρχουν κακοποιά στοιχεία,/ ν’ 
απαλλαγούμε κι από τους αναρχικούς.

Δικαιοσύνη να υπάρχει και ισότης / να μην σερβίρονται τα 
λάθη για σωστά, / και να παντρεύεται ακόμη και ο Δεσπότης/ 
και η ζωή μας να μην έχει Γολγοθά. 

Πόσο θα ήθελα τη βία να χτυπήσω,/ να σταματήσουν έκτρο-
πα, καταστροφές,/ και τα ανώμαλα να ομαλοποιήσω,/ να λι-
γοστέψουν και στα δάση οι φωτιές.

Πόσο θα ήθελα να πάψουν οι σπατάλες,/ τον κρατικό να μην 
αδειάζουν κουμπαρά/ και να πετάξουν οι φαγάδες τις κουτά-
λες,/ που ξεζουμίζουν την Ελλάδα τη φτωχιά.

Πόσο θα ήθελα να δίνανε τα χέρια,/ όλα τα κόμματα στις δύ-
σκολες στιγμές,/ να σταματήσουν ν’ ακονίζουν τα μαχαίρια/ 
και να δημιουργούν αγιάτρευτες πληγές.

Πόσο θα ήθελα να μην υπάρχουν πόνοι/ και οι ανίατες αρ-
ρώστιες στη ζωή,/ της ευτυχίας ο καιρός να μην τελειώνει,/ 
παντού αγάπη μόνο να κυριαρχεί. 

Κάποτε ήθελα τραγουδιστής να γίνω,/ αλλά δεν μ’ άφησαν, 
μου κόψαν τα φτερά/ και με παράπονο τον πόνο καταπίνω,/ 
άλλοι δεν θέλανε να χάσουν την πρωτιά.

Είναι και κάτι που δεν θα ‘θελα να βλέπω,/ το πρόσωπό μου 
που γεμίζει αυλακιές/ κι αναρωτιέμαι τι ζωή ακόμα έχω;/ 
πόσο θ’ αντέξω να θα βρω κακοτοπιές;

Πόσο θα ήθελα σ’ αυτή την κοινωνία,/ όλα τ’ αδύνατα να 
γίνουν δυνατά,/ να ‘ρθει διάθεση να φύγει η ανία/ κι όλα τα 
πρόσωπα να είναι χαρωπά. 

Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης 

Η εκδήλωση αφιέρωμα στον 
Τσιτσάνη την Κυριακή 29 Μαΐ-
ου στην αυλή του Αγίου Αθα-
νασίου, διοργανώθηκε από 
τα ΑΜΕΑΙ και το Σύλλογο 
Γυναικών Νάουσας και όχι 
Μάρπησσας όπως γράφτηκε 
εκ παραδρομής.

Ψήφισμα της Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου-Aντιπάρου

«Όχι»
στο γλωσσικό γκέτο

Την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας, να διδάσκεται μία μόνο β’ ξένη γλώσσα σε 
δημοτικά και γυμνάσια, εκφράζει με ψήφισμά της η ΕΛΜΕ 
Πάρου – Αντιπάρου και επισημαίνει τα προβλήματα που θ’ 
ανακύψουν από το μέτρο αυτό. 

Στο ψήφισμα τονίζεται:
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πάρου-Αντιπάρου καταδικάζει την αιφ-

νιδιαστική απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να διδάσκεται από το 
σχολικό έτος 2011-2012 μία και μόνο β΄ ξένη γλώσσα τόσο 
στα Δημοτικά όσο και στα Γυμνάσια δημιουργώντας, έτσι, 
γλωσσικά γκέτο, εφόσον κάθε Δημοτικό και Γυμνάσιο θα χα-
ρακτηρισθεί άπαξ και δια παντός γαλλόφωνο, γερμανόφωνο, 
ιταλόφωνο ή ισπανόφωνο και οδηγώντας ενδεχομένως σε 
συρρίκνωση σχολικών μονάδων.

Τα αποτελέσματα αυτής, εκτός της αντιπαιδαγωγικής πο-
λιτικής είναι: •εκατοντάδες συνάδελφοι ξένων γλωσσών θα 
παραμείνουν χωρίς αντικείμενο,

•αντίστοιχος αριθμός οργανικών θέσεων θα καταργηθούν.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός του Υπουργείου δεν προβλέπει πού 

και πώς θα απορροφηθούν οι εκπαιδευτικοί που θα χάσουν 
τις οργανικές τους θέσεις. Να υποθέσουμε ότι θα αποτελέ-
σουν τα εξιλαστήρια θύματα σε μια επόμενη διαπραγμάτευση 
της κυβέρνησης με την τρόικα; Όσον αφορά τους μαθητές, 
αυτοί θα υποβληθούν σε καταναγκαστική διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας που θα επιλέξει η πλειοψηφία ή θα πρέπει 
να αλλάξουν σχολική μονάδα, αν θέλουν να συνεχίσουν με 
τη γλώσσα της αρεσκείας τους! Το πρόβλημα είναι ασφαλώς 
ακόμη εντονότερο στις περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, ιδι-

αίτερα στα μικρά νησιά όπου 
υπάρχει ένα και μοναδικό 
Γυμνάσιο. Να επισημάνου-
με, μάλιστα, ότι πρόκειται για 
περιοχές στις οποίες η εκμά-
θηση ξένων γλωσσών είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη 
του τουρισμού.

Γενικότερα, είναι σαφές 
πως η διδασκαλία και εκμά-
θηση της β΄ ξένης γλώσσας 
δεν θα είναι αποτελεσματική, 
εφόσον τα τμήματα θα είναι 
πολυπληθέστερα. Επίσης, η 
εξαγγελθείσα σύνδεση της 
διδασκαλίας με την απόκτη-

ση του διπλώματος Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει-
ας δεν θα είναι πλέον εφικτή.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η γνώση των ξένων γλωσσών εί-
ναι μία από τις οκτώ δεξιότητες που οι χώρες μέλη της Ε.Ε. 
δεσμεύονται να καλλιεργήσουν μέσω των εκπαιδευτικών 
συστημάτων τους κατ’ επιταγή των κοινοτικών συνθηκών 
οι οποίες έχουν υπογραφεί και από την Ελλάδα. Θεωρούμε, 
λοιπόν, πως η πολιτική του Υπουργείου οδηγεί το Δημόσιο 
Σχολείο σε πρωτοφανή υποβάθμιση, αφού εκτίθεται κατ’ αυ-
τόν τον κυνικό τρόπο ως προς το ζήτημα της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, και εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί μόνο ένα προοίμιο του τυφώνα που επίκειται να 
πλήξει τη δημόσια εκπαίδευση στο σύνολό της σε μια εποχή 
που αυτή ήδη ακρωτηριάζεται από το λεπίδι των δανειακών 
συμβάσεων, απαιτούμε την άμεση ανάκληση της σχετικής 
εγκυκλίου.

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ
Για το ίδιο θέμα, ερώτηση στη Βουλή προς τον υπουργό 

παιδείας κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κου-
ράκης και Μιχάλης Κριτσωτάκης. Οι δύο βουλευτές ρωτούν 
την υπουργό:

1. Ποιος είναι πραγματικά ο σχεδιασμός του Υπουργείου 
σε σχέση με τη διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας και βάσει 
ποιων εκπαιδευτικών κριτηρίων έχει προκύψει;

2. Σε περίπτωση που η διαφαινόμενη εκπαιδευτική πολιτική 
ως προς τη Β’ ξένη γλώσσα αρχίζει να εφαρμόζεται, τι σκο-
πεύετε να κάνετε με όλο αυτό το πλεονάζον προσωπικό που 
θα προκύψει; 

3. Τι θα γίνουν χιλιάδες πτυχιούχοι γαλλικών και γερμανι-
κών που ήδη έχουν εργαστεί στην εκπαίδευση ή και όχι, κα-
θώς με τους σχεδιασμούς σας τους αφαιρείτε το δικαίωμα να 
εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση; Θα τους πείτε ότι στον 
επόμενο ΑΣΕΠ με τα μέτρα που προτίθεστε να πάρετε δεν 
πρόκειται να προκηρυχτεί ούτε μία οργανική θέση;

4. Μπορείτε να πείσετε τους γονείς ότι στοχεύετε στο καλό 
των παιδιών τους εάν καταργήσετε τη διδασκαλία της Β΄ ξέ-
νης γλώσσας από το Δημοτικό, όταν οι ίδιοι, σε εποχή οικονο-
μικής κρίσης και ανεργίας, με το υστέρημά τους, επενδύουν 
στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών των παιδιών τους; Με 
τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην άμβλυνση των κοινωνικών 
και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και συγχρόνως στην προσφο-
ρά ίσων ευκαιριών;

5. Όταν το κριτήριο «ξένες γλώσσες», προσμετράται  και μο-
ριοδοτείται ως ουσιαστικό και τυπικό προσόν του βιογραφι-
κού σημειώματος για την κατάληψη θέσεων εργασίας παντού 
στην υφήλιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, 
θεωρείτε ότι η άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής και στρατηγι-
κών μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία για τη χώρα, 
το κράτος και τους πολίτες;

Στην Summer 
Holidays η Πάρος

Στην έκθεση Summer Holidays από τις 20 -22 Μαΐου στο 
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE, έλαβε μέρος ο Δήμος 
Πάρου με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και εκπρόσωπο την Πρό-
εδρο της Τουριστικής Επιτροπής Μαρία Χανιώτη. 

Σε δελτίο Τύπου της Επιτροπής αναφέρεται ότι: Από το stand 
του Δήμου Πάρου πέρασαν  ο Πρέσβης Ινδοκίνας, ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου  Πέτρος Τατούλης,  εκπρόσωποι των 
Πρεσβειών  Περού, Ισπανίας, Τυνησίας, η αρμόδια Αντιπερι-
φερειάρχης Τουρισμού, Δέσποινα Διακοσταυριανού, η Αντιπε-
ριφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου κ. Αποστολία Λύκου, καθώς 
και πλήθος κόσμου, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το νησί μας, αλλά και  για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν 
στην Πάρο, καθώς και για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
όπως περιπατητικός και θρησκευτικός τουρισμός. Μεγάλο 
ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες και για το φεστιβάλ οινογα-
στρονομίας που θα πραγματοποιηθεί  τον Σεπτέμβριο.

Διακοπή Νερού
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώθηκε ότι την Παρα-

σκευή 10/06 από τις 8πμ έως τις 2μμ, θα γίνει 
διακοπή νερού στην ευρύτερη περιοχή της Αλυ-
κής, της Αγκαιριάς, στη Μ. Μύτη και στο Βουτάκο, 
λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης.

Απεντόμωση στην Πάρο
Ξεκίνησε από τις 9 Ιουνίου η απεντόμωση - μυ-

οκτονία σε ολόκληρη την Πάρο. Θα επαναληφθεί 
τον Ιούλιο, ενώ από 15 Αυγούστου ως 10 Σεπτεμ-
βρίου θα γίνει σε όλα τα σχολεία.

Μετεγκατάσταση του 
νηπιαγωγείου Νάουσας
Η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Νάουσας 
στο παλαιό Δημοτικό σχολείο της πόλης, προ-
ωθείται από το Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
στις 4 Ιουνίου, ψήφισε ομόφωνα τη μελέτη δι-
αμόρφωσης του δημοτικού, προϋπολογισμού 
800.000 ευρώ με το ΦΠΑ.
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Υπογραφή απόφασης χρηματοδότησης έργων
του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2007-2013

Υλοποιούνται
άμεσα σε Αντίπαρο 
και Πάρο

Δύο σημαντικά έργα, ένα στην 
Αντίπαρο και ένα στην Πάρο εντά-
χθηκαν στο ΠΕΠ και παίρνουν το 
δρόμο της υλοποίησης, καθώς 
έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις. 

Το ένα είναι: η «Αποχέτευση και 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λημ-
μάτων Αντιπάρου» (βιολογικός 
καθαρισμός), προϋπολογισμού 
6,55 εκατ. ευρώ, το οποίο πρόκει-
ται να δημοπρατηθεί άμεσα.

Το δεύτερο είναι: η «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς 
Πάρου», προϋπολογισμού 1,54 εκατ. ευρώ, το οποίο επίσης 
δημοπρατείται άμεσα.

Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψε απόφαση κατανο-
μής πιστώσεων για το 2011 και εντολή προς την Τράπεζα της 
Ελλάδας για χρηματοδότηση τεσσάρων έργων (τα άλλα δύο 
σε Μήλο και Θήρα), που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΠΕΠ Νο-
τίου Αιγαίου 2007 – 2013. 

Λαϊκή Συσπείρωση

Άθλιο κόλπο η μείωση
των εισιτήριων

Σε ένα καλοστημένο «κόλπο» από εφοπλιστές 
και κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύεται όλη η 
ιστορία της δήθεν μείωσης των ακτοπλοϊκών εισι-
τηρίων που ανακοινώθηκε την 1η Ιούνη. 

Η πατέντα στήθηκε με τον εξής τρόπο: Την 1η 
Απρίλη οι εφοπλιστές εκτίναξαν τις τιμές στα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια από 10% έως 14%. Η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ τάχα για το δημόσιο συμφέρον, όμως 
με καθαρή την εφοπλιστική εντολή, κατάργησε από 
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα τέλη υπέρ τρίτων τα οποία αποτελούσαν στις 
τιμές των εισιτηρίων ένα 10% περίπου. Και ενώ οι επιβάτες περίμεναν ότι 
θα υπήρχε έστω μία αντίστοιχη μείωση στις τιμές των εισιτηρίων, τελικά 
αυτό που είδαν φτάνοντας στον γκισέ ήταν ένας απροκάλυπτος εμπαιγμός!

Οι μειώσεις δεν φτάνουν ούτε το 10% που ήταν τα τέλη υπέρ τρίτων 
και που καταργήθηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Δεν 
χρειάζονται περισσότερα λόγια. Ο καθένας το βιώνει όταν βάζει το χέρι στην 
τσέπη. Είναι ώρα για συμπεράσματα. Ακόμα και εκείνοι που καλοπροαίρετα 
υποστήριζαν ότι καταργώντας τα τέλη θα μειωθούν οι τιμές, για άλλη μια 
φορά διαψεύδονται. Έστω και τώρα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό και 
να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 

Όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά που γίνονται είναι θέμα « ικανού» ή «ανί-
κανου», «καλού» ή «κακού» υπουργού τρέφουν αυταπάτες. Δεν είναι πο-
λιτική Διαμαντίδη, είναι πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που δείχνει 
ξεκάθαρα ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Το ποσό των επιδοτήσεων - 
για τους εφοπλιστές - που αρχικά είχε προϋπολογίσει για το 2011 ήταν 92,8 
εκατομμύρια ευρώ και εν μια νυκτί  αυξήθηκε κατά 33% φτάνοντας τελικά 
να εισπράξουν 126 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα όμως εξακολουθεί η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να έχει τους ναυτεργάτες σε καθεστώς πολιτικής 
επιστράτευσης. Αυτή είναι η αλήθεια.

Το λέγαμε και στην ανακοίνωση που είχαμε βγάλει στις 2 Απριλίου του 
2011 για τις αυξήσεις - φωτιά στα εισιτήρια το επαναλαμβάνουμε και τώρα: 
«Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση χειροτερεύει. Αν δεν αντιδράσου-
με θα μας λιώσουν. Χρειάζεται οργανωμένη αντεπίθεση για την ανατροπή 
αυτής της πολιτικής τώρα, πριν είναι αργά. Πρέπει μια και καλή να τους 
γυρίσουμε την πλάτη. Αυτοί δεν αλλάζουν. Πάει τελείωσε. Εμείς πρέπει να 
αλλάξουμε. Οι ναυτεργάτες, οι κάτοικοι των νησιών και συνολικά τα λαϊκά 
στρώματα αποδεικνύεται ότι έχουν κοινό εχθρό, τους εφοπλιστές και τα 
άλλα τμήματα της πλουτοκρατίας καθώς και τα κόμματα που την υπηρε-
τούν». 

Ξανασκεφτείτε το: Από τη μια μισθοί και μεροκάματα στον πάτο και από 
την άλλη από το 2001, κάθε χρόνο αυξήσεις στα εισιτήρια από 5% έως 
14%!!!

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιορισμός 
γραφειοκρατίας

Με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατί-
ας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά 
στην απλοποίηση των διαδικασιών για την εκ 
νέου έκδοση αδειών, ξεκινώντας από τη τμή-
μα Εμπορίου και συγκεκριμένα τις άδειες των 
πλανόδιων παραγωγών γεωργικών προϊό-
ντων, ψαράδων και χειροτεχνών.

Στο εξής, για την ανανέωση αδειών, θα είναι 
αρκετή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του δι-
καιούχου, η οποία θα πιστοποιεί ότι βρίσκονται 
σε ισχύ τα δικαιολογητικά που έχουν υποβλη-
θεί στην αρμόδια υπηρεσία. 

Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά καταργείται η 
έως τώρα απαραίτητη προσκόμιση, των ίδιων 
κάθε χρόνο -οκτώ σε αριθμό- δικαιολογητι-
κών.

Όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος, “σκοπός του 
μέτρου είναι να μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαι-
πωρία του πολίτη, αλλά και το κόστος που η 
γραφειοκρατία συνεπάγεται”. 

Ο κ. Πουσσαίος ανακοίνωσε πως “θα χρησι-
μοποιηθεί κάθε μέσο και κάθε τρόπος για την 
εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Έχει γίνει, ήδη, 
καταγραφή των περιπτώσεων αδειοδότησης 
και η απλοποίηση των διαδικασιών θα υλοποι-
ηθεί σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει νο-
μική κάλυψη”.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει προχω-
ρήσει στην ενημέρωση των ΚΕΠ αλλά και των 
συνεταιρισμών προκειμένου να ενημερώσουν 
με τη σειρά τους τα μέλη τους.

Φεστιβάλ στη θάλασσα
Φεστιβάλ θαλάσσιων δραστηριοτήτων διορ-
γανώνει την Κυριακή 12 Ιουνίου η ΚΔΕΠΑΠ 
στο Πάρκο Άϊ Γιάννη Δέτη, με παιχνίδια, 
αγάλματα στην άμμο κ.λπ. Η δραστηριότητα 
θα εξελιχθεί από τις 12 έως τις 2 μ.μ. 

Παραιτήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω αυ-
ξημένων υποχρεώσεων, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πάρος 
ΑΞΙΑ, Γ. Μπαφίτης, ο οποίος ζήτησε η αποζημίωσή του να πα-
ραμείνει στο Ταμείο του Δήμου. 

Τη θέση του στην Επιτροπή πήρε ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, Κ. Ροκονίδας. 

 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλα-

ντίς» και η Εστία Λαογραφικών Μελετών Ν. Τρικάλων πραγ-
ματοποιούν εκδήλωση το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 9.00 το 
βράδυ στην πλατεία του ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής στο 
Άσπρο Χωριό σε μια εκδήλωση με χορούς και τραγούδια της 
Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Ελλάδας από το χορευτικό τμή-
μα της «εστίας λαογραφικών μελετών Ν. Τρικάλων.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Κωνσταντίνος Β. ∆ούρος
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

τ.ιατρός Νοσ. Ερυθρός Σταυρός

∆έχεται κάθε ∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
απόγευµα 7.00µµ-10.00µµ

Οδός Λευκών 1
(Γεφυράκι στη διαστάυρωση Γκίκα)

Κιν.: 6977 295 345 | Τηλ.: 22850 25725

Ν. Μαριάνος:
Επισημάνσεις
...χωρίς αποδέκτη

Καταγραφή διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στον τρόπο 
λειτουργίας του Δήμου Αντιπάρου, έγινε από την «Ενωτική Κίνηση 
Προόδου», ο επικεφαλής της οποίας, Ν. Μαριάνος ζήτησε να συ-
ζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης στα δύο τελευταία Δημοτικά 
Συμβούλια. Το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό και δεν του δόθηκε ο 
λόγος ούτε για την απλή ανάγνωση της επιστολής που απευθύνεται 
προς τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψη-
φίας, με κοινοποίηση στον επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε 
Αντίπαραρο» Π. Σφαλαγκάκο.

Στην επιστολή αναφέρεται: «Το τελευταίο διάστημα έχουν προ-
κύψει διάφορα ζητήματα, τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να τα 
συζητήσουμε στο Δ.Σ. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικότατα και γι 
αυτό το λόγο αποφασίσαμε να τα αναφέρουμε προ ημερησίας δι-
άταξης.

1. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήσατε 5 προμήθειες αξίας 
πάνω από 60.000 ευρώ. Για τις προμήθειες αυτές, επιθυμούμε να 
υποβάλλουμε στον κ. δήμαρχο τα εξής ερωτήματα:

•α. Γιατί οι εν λόγω προμήθειες έγιναν χωρίς προσφορές;
•β. Γιατί επιλέγει εταιρεία (χρεοκοπημένο ταξιδιωτικό γραφείο) 

για την απεντόμωση. Χαιρόμαστε που τελικά ακυρώσατε την ερ-
γασία, αλλά πως είναι δυνατό έστω και να μιλάμε για απεντόμωση 
με εταιρεία που δεν διαθέτει την σχετική άδεια; Επί πλέον τι είδους 
φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν όταν πραγματοποίησε ραντισμό για 
μια ημέρα;

•γ. Γιατί για τον καθαρισμό των ρεμάτων δεν ερωτηθήκαν καν 
οι ντόπιοι προμηθευτές;

•δ. Γιατί το απορριμματοφόρο δεν απεστάλη για επισκευή στην 
αντίστοιχη αντιπροσωπεία, αλλά σε κάποιο συνεργείο άλλης ειδι-
κότητος;

•ε. Για την πιστοποίηση του Δήμου γιατί δεν παρθήκαν προσφο-
ρές από την TUV και τον ΕΛΟΤ όπως είχε συζητηθεί στην Οικονο-
μική επιτροπή; 

•στ. Γιατί δεν μας δόθηκαν αντίγραφα των συμβάσεων των 5 
προμηθειών, αφού έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την 
ημερομηνία της αίτησης μας

•η. Γιατί δεν φέρατε στο παρόν Δ.Σ. το θέμα που ζητήσαμε, σύμ-
φωνα με τον νόμο, «να μην γίνεται προμήθεια πάνω από 500 ευρώ 
χωρίς προσφορές»; 

•θ. Γιατί πραγματοποιήσατε αγορά καθαριστικών σε τιμές υπερ-
πολλαπλάσιες της αγοράς;

2. Έχει γίνει καμιά ενέργεια για την ενεργοποίηση της Επιτροπής 
τουριστικών θεμάτων ή το θέμα έχει μείνει στον «αέρα». Σχετικά 
με το θέμα, στο προεκλογικό σας Πρόγραμμα αναφέρατε: «Στο 
πλαίσιο του νέου δήμου δημιουργούμε από την πρώτη ημέρα Επι-
τροπή Τουριστικής Ανάπτυξης στην οποία θα μετέχουν εκπρόσω-
ποι όλων των επαγγελματιών του τόπου μας. Με το τρόπο αυτό 
δημιουργούμε και χαράζουμε ενιαίο σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης, κοινής αποδοχής στο νησί. Οι δράσεις αυτές θα μας αποφέ-
ρουν άμεσα αποτελέσματα στην τουριστική εξέλιξη και αύξηση της 
επισκεψιμότητας». Ανεξάρτητα από την τύχη της Επιτροπής, γιατί 
δεν έχετε οργανώσει συνάντηση Δήμου - Επαγγελματιών για την 
δρομολόγηση ενεργειών που θα αφορούσαν την φετινή τουριστική 
περίοδο; 

3.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της ιστοσελίδας του 
Δήμου; Γιατί δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση; Γιατί δεν έχει συζητη-
θεί τίποτα στο Δ.Σ. για το κρίσιμο αυτό θέμα;

4.Που βρίσκονται οι αναλύσεις νερού που ανατέθηκαν στο ΕΛ-
ΚΕΔΕ;

5.Γιατί κομβικά ζητήματα δεν περνούν από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αλλά αποφασίζονται από εσάς προσωπικά, κατά το απο-
φασίζουμε και διατάσσουμε; Γιατί υπάρχει αυτή η τέλεια απαξίωση 
του Δημοτικού Συμβουλίου; Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, που συ-
χνά επικαλείστε, θα σας υπενθυμίσουμε ότι το Δ.Σ. αποφασίζει και 
ο κ. δήμαρχος εκτελεί. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετα: Αποφα-
σίζετε εσείς και καλείται το Δ. Σ. να επικυρώσει

6. Έχετε γνωστοποιήσει στο κ. πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου 
τις τοπικές προτεραιότητες για να προχωρήσουν τα προγραμματι-
σμένα έργα;

7. Έχει προχωρήσει καμιά ενεργεία σε σχέση με τις κλειστές πα-
ραλίες, όπως είχε συζητηθεί και αποφασιστεί σε προηγούμενο Δ.Σ.;

8. Ποιο θα είναι το ωράριο του Σπηλαίου και πως θα διευθετηθεί 
το ζήτημα του κυλικείου;

9. Τέλος θα υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί ακόμα η ενημέρωση 
του Δ.Σ. σε σχέση με το ύψους του ταμείου που παραλάβατε από 
την προηγουμένη Κοινοτική Αρχή. 

Κύριε δήμαρχε, αγαπητοί σύμβουλοι, η τοπική μας κοινωνία 
χρειάζεται μια χρηστή διαχείριση των κοινών, που αποκτά ακόμα 
πιο βαρύνουσα σημασία με δεδομένη την δεινή οικονομική κρίση 
που διέρχεται όλη η χώρα. Είναι βέβαιο ότι σε λίγο θα γίνει ακόμα 
πιο έντονη η στενότητα των οικονομικών πόρων που ο Δήμος θα 
έχει στη διάθεση του και επομένως κάθε ευρώ θα πρέπει να «πιά-
νει τόπο». Η οικονομία μας πρέπει να οργανωθεί με ανταγωνιστικά 
κριτήρια, να αναπτυχθεί με συγκεκριμένο σχέδιο και να απαλλαγεί 
από τις νοοτροπίες που έφεραν όλη τη χώρα στη σημερινή δεινή 
κατάσταση.

Είναι ολοφάνερο ότι η σημερινή αρχή είναι εγκλωβισμένη σε 
παρωχημένες και καταστροφικές νοοτροπίες και πρακτικές και 
αδυνατεί να επικεντρωθεί στα σοβαρά ζητήματα του τόπου Η πα-
ράταξη μας δεν επιθυμεί τις συγκρούσεις ούτε τις αναφορές ούτε 
τις καταγγελίες, γιατί θεωρεί ότι τελικώς θα βλάψουν την κοινωνία 
μας. Αναμένει όμως, μια καλύτερη διαχείριση προς το συμφέρον 
όλων των πολιτών. Δηλώνουμε δε ότι είμαστε εδώ για να βοηθή-
σουμε όπου κρίνεται αναγκαίο. Ειλικρινώς ελπίζουμε ότι έχουμε 
κάνει λάθος στις εκτιμήσεις μας αλλά και στις πληροφορίες που δι-
αθέτουμε σε σχέση με τα παραπάνω και ότι ο κ. δήμαρχος θα είναι 
σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Αγώνας ορεινής ποδηλασίας 
στην Αντίπαρο
Βραβεία και έπαθλα
στους νικητές

Ο Ναυτικός Όμι-
λος Αντιπάρου με την 
υποστήριξη του Δήμου 
Αντιπάρου και των επαγ-
γελματιών του νησιού 
διοργανώνει ανοιχτό πο-
δηλατικό αγώνα ορεινής 
ποδηλασίας το Σάββατο 
Σεπτέμβρη (3/9/2011) 
και ώρα 16:00 με εκκίνη-
ση στην παράλια του Άη 
Γιώργη και τερματισμό 
στο λιμάνι της Αντιπά-
ρου.

Η διαδρομή έχει ως 
εξής: Εκκίνηση παρα-
λία Άη Γιώργη - Παλαιά 
μεταλλεία - Παραλία 
Μοναστήρια – Ακονητός 
– Κάμπος – Τσιγκούρα - 
Αγ.Παρασκευή -Προφ.Ηλίας - Περιφερειακός - Α΄Ψαραλυ-
κή παραλία - Λιμάνι Τερματισμός.

Ο αγώνας είναι ανοιχτός και μπορούν να συμμετάσχουν 
όλοι από 18 και άνω. Κάτω των 18 θα συμμετέχουν με υπο-
γραφή γονέα.

Είναι επίσης, υποχρεωτική η υπογραφή υπεύθυνης δή-
λωσης πριν από την έναρξη του αγώνα με αποδοχή των 
όρων συμμετοχής. Θα υπάρξει συμβολική συμμετοχή 10 
ευρώ προς ενίσχυση των παιδικών τμημάτων ιστιοπλοΐας 
του Ν.Ο.Α.  Εγγραφή στον αγώνα στο τηλ.: 6937313200,.

Βραβεία- έπαθλα
1ος Χρυσή στραβωμένη ζάντα Ποδηλατικό Κράνος Χο-

ρηγία cyclist.gr
2ος Αργυρή στραβωμένη ζάντα Κλειδαριά Ποδηλάτου 

Χορηγία cyclist.gr
3οςΧαλκινη στραβωμένη ζάντα Κλειδαριά Ποδηλάτου 

Χορηγία cyclist.gr

Κυκλαδίτες και Αθηναίοι στο γύρο
της Πάρου με ποδήλατο

Περιβαλλοντική
εκδήλωση

Με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 
πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία στις 4 και 5 Ιουνίου ο 
Ποδηλατικός Γύρος Πάρου 
που διοργανώθηκε από την 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., τον Ποδηλα-
τικό Όμιλο Πάρου και το 
Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό 
Πάρκο Πάρου.  

Πενήντα ποδηλάτες, δια-
φόρων ηλικιών από την 
Πάρο, την Σύρο, την Σαντο-
ρίνη και την Αθήνα πραγ-
ματοποίησαν τον γύρο της 
Πάρου, με σημείο εκκίνη-
σης το λιμάνι της Νάουσας 
και αφού πέρασαν από όλα 
τα χωριά του νησιού, κατέ-
ληξαν στον Αϊ Γιάννη Δέτη, 
όπου και ακολούθησε η 
βράβευσή τους. 

Επίσης τριάντα περίπου ποδηλάτες συμμετείχαν  στην Ποδη-
λατική Βόλτα με εκκίνηση από το ίδιο σημείο έως τον Αϊ Γιάννη 
Δέτη.

Οι τρεις πρώτοι που τερμάτισαν στον γύρο των 68 χιλιομέ-
τρων ήταν:  1ος ο Χρήστος Φραντζής  - 2ος ο Κωνσταντίνος Τρι-
πολιτσιώτης  - 3ος ο Παναγιώτης Πετρόγιαννης. 

Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν διά-
φορες εκδηλώσεις, όπως επίδειξη ελεύθερης κατάβασης από 
την ομάδα «BREATHE TEAM», ομιλία του δημοσιογράφου κ. 
Γιώργου Αμυρά, με   αποκορύφωση την τελετή βράβευσης των 
αθλητών. Αξιοσημείωτη ήταν και η βράβευση του κ. Χρήστου 
Αλιφιέρη για την  αγάπη του προς το ποδήλατο, μιας και είναι  το 
μοναδικό μέσο που χρησιμοποιεί  καθημερινά εδώ και 35 χρό-
νια.  Σε όλα αυτά παρόντες ήταν,  ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος 
Βλαχογιάννης,  καθώς επίσης  αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και πλήθος κόσμου. 

Σκοπός όλων ήταν να παρακινηθούν όλο και περισσότεροι 
συνάνθρωποί μας, ώστε να εντάξουν στην καθημερινότητά τους 
τη χρήση του ποδηλάτου και να απολαύσουν τις ευεργετικές 
του επιπτώσεις τόσο στους ιδίους όσο και στο περιβάλλον και 
τη κοινωνία που ζουν. 

Να σημειωθεί, ότι την Κυριακή 12 Ιουνίου και ώρα 11:00 
θα προβληθούν από την εκπομπή της  ΕΤ2 «Ποδήλατο Πα-
ντού» στιγμιότυπα από το διήμερο του Ποδηλατικού Γύρου 
Πάρου  και θα επαναληφθούν άλλες δύο φορές.

Βία κατά των γυναικών: 

Σπάστε τη σιωπή
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό 

πρόβλημα με δυσάρεστες συνέπειες. Στατιστικά έχει βρεθεί ότι 
στην Ευρώπη 1 στις 5 γυναίκες έχει υποστεί βία κάποια στιγ-
μή στη ζωή της από το σύζυγο ή το σύντροφο της. Τα Ηνωμένα 
Έθνη ορίζουν τη βία κατά των γυναικών ως την πιο επαίσχυντη 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που δεν κάνει δια-
χωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου και εμποδίζει 
κάθε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την 
ειρήνη.

Η βία μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική. Η 
γυναίκα θύμα της βίας συχνά αισθάνεται ανυπεράσπιστη, απελ-
πισμένη, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε ορισμένες περιπτώσεις  
μπορεί να εκδηλώσει κατάθλιψη ή μετατραυματικό στρες, ενώ οι 
συνέπειες της βίας στο σώμα είναι επίσης οδυνηρές. Ταυτόχρο-
να, έχει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές συνέπειες της κατάστα-
σης, τη ντροπή, το στίγμα και την προκατάληψη για τη γυναίκα 
που κακοποιείται. Θύματα της βίας είναι πολλές φορές και τα ίδια 
τα παιδιά είτε άμεσα είτε ως παρατηρητές.

Ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
είναι η αναγνώρισή του και η ενθάρρυνση των γυναικών για 
αναζήτηση βοήθειας. Προς αυτή την κατεύθυνση η Κινητή Μο-
νάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ οργανώνει Ομάδες 
Ενδυνάμωσης Γυναικών Κατά της Βίας στην Οικογένεια, που 
απευθύνονται σε οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να ενημερωθεί για 
τέτοιου είδους θέματα και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Ο 
στόχος των ομάδων, εκτός από την ενημέρωση είναι η ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης των γυναικών, η αποτελεσματική διαχείριση 
των συγκρουσιακών καταστάσεων στην οικογένεια, η προστασία 
της γυναίκας και των παιδιών κλπ. Η δράση αυτή αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Kατά της Βίας στην 
Οικογένεια DAPHNE σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς 
και πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού.

Για συμμετοχή στην ομάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στα τη-
λέφωνα 22840 22011, 6948374928 έως 25 Ιουνίου 2011.

Στέλλα Παντελίδου, Κλινική Ψυχολόγος MSc
Επιστημονική Υπεύθυνη Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγεί-

ας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Το Δημοτικό σχο-
λείο Λευκών – 
Κώστου προσκαλεί 
όλους στην καλο-
καιρινή του γιορτή 
που θα γίνει την Πα-
ρασκευή 10 Ιουνίου 
στις 7.30 το απόγευ-
μα, στο θεατράκι των 
Λευκών. 

Σημαντικό το έργο του PAWS για τα ζώα

Χρειάζεται βοήθεια…
Απολογισμός της χρονιάς που πέρασε, έγινε κατά τη Η Γε-

νική Συνέλευση της φιλοζωικής οργάνωσης PAWS, την Κυ-
ριακή 5 Ιουνίου. 

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης επισημαίνεται: «Η χρονιά 
που πέρασε ήταν δύσκολη, όπως για όλες τις ζωοφιλικές ορ-
γανώσεις. Οι δωρεές δεν κάλυψαν τα έξοδά μας, ο Δήμος δεν 
μας έδωσε επιχορήγηση το 2010 κι έτσι χρειάστηκε πολλές 
φορές να αναλάβουμε οι ίδιοι τα έξοδα για να συνεχίσει να 
υπάρχει ο Σύλλογος. Χρειαζόμαστε κεφάλαια, αλλά και εθε-
λοντές. Αυτή τη στιγμή όλη η δουλειά γίνεται από 3-4 άτομα 
που έχουν παραμείνει.

 Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να περισυλλέξουμε 130 σκυ-
λιά και να βρούμε σπίτι σε 169. Επίσης, στειρώσαμε 157 γάτες 
και ταΐσαμε όλο το χειμώνα 12 κοινότητες αδέσποτων γατών.

»Τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί ακόμη. Δυστυχώς, εγκα-
ταλείπονται σκυλιά, σκοτώνονται νεογέννητα με φρικτούς 
τρόπους, ζουν πολλά ζώα σε άθλιες συνθήκες και πολλοί ιδι-
οκτήτες δεν έχουν ακόμη στειρώσει τα ζώα τους. Υπάρχουν 
πολλοί σκύλοι και γάτες που υποφέρουν στην Πάρο.

 »Αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται σε επαφή 
μαζί μας και το ενδιαφέρον για την προστασία και την ευζωία 
των ζώων προωθείται τόσο από στόμα σε στόμα, όσο και από 
την καινούρια νομοθεσία.

»Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να συνεχίσει να υπάρχει 
ο PAWS».
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ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Τηλ. επικοινωνίας: 6974903604

συνέχεια από σελ.1
Είναι η ομάδα σας εδώ; 
Εμείς ξεκινήσαμε αυτού του είδους τα Συμπόσια, εδώ 

και περίπου 22 χρόνια. Ξεκινήσαμε από την Θάσο, Γιάννενα, 
Κύπρο… τουλάχιστον 20 χώρες της Ελλάδας. Ο καημός μας 
είναι, να βάλουμε ξανά την τέχνη στη ζωή του πολίτη. Μια 
τέτοια προσπάθεια είναι και αυτό το Συμπόσιο. 

Η Ομάδα των γλυπτών, έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυα-
λό της; 

Αφήνουμε συνήθως τον καλλιτέχνη να είναι ελεύθερος να 
δημιουργήσει αυτό που θέλει, όσο το δυνατόν καλύτερα, δι-
ότι βασικός κανόνας είναι: ο καλλιτέχνης δημιουργεί, όχι υπό 
πίεση, να του δοθεί δηλαδή το θέμα, αλλά να το ...εμπνευστεί 
ο ίδιος. Η Παρία Λίθος, που είναι ο τίτλος του Συμποσίου, νο-
μίζω ότι είναι και έκφραση. Από αυτή την πέτρα θα γίνουν τα 
γλυπτά και επομένως τα έργα θ’ αντιπροσωπεύουν αυτό το 
υλικό και θα είναι και στο ύψος των περιστάσεων. 

Από την εμπειρία σας σε τόσα Συμπόσια, τι έχετε αποκο-
μίσει, σε σχέση με τα γλυπτά και τους πολίτες;

Ο κόσμος είναι λίγο αμήχανος μπροστά σ’ αυτό το γεγονός, 
γιατί δεν έχει συνηθίσει να βλέπει έργα γλυπτικής σε δημόσιο 
χώρο και τέτοιου είδους γλυπτική. Από αμηχανία χαρακτηρί-
ζονται και οι ερωτήσεις που γίνονται. Συνήθως, θέλει μια εύ-
κολη απάντηση και να φύγει. Γι’ αυτό και εμείς προσπαθούμε 
ν’ ανοίξουμε διάλογο. Όταν λοιπόν μας ρωτά ένας πολίτης,  τι 
είναι  αυτό; Εμείς του λέμε: τι βλέπεις; Ξεκινάει η κουβέντα 
έτσι και προσπαθούμε να τον βάλουμε μέσα στο κλίμα… Το 
γεγονός όμως, ότι είμαστε εδώ, σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, 
σε επαφή με κοινό, που θα έρθει ελπίζω κι αν έρθει θα δει τη 
διαδικασία, είναι σημαντικό. Αυτή η διαδικασία γινόταν από 
την αρχαιότητα. Την ξεχάσαμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα 
και τώρα προσπαθούμε να βρούμε το μίτο αυτής της ιστορί-
ας. Εδώ στα αρχαία λατομεία γινόταν τα ξεχοντρίσματα των 
έργων τέχνης, κάπου εδώ ήσαν τα εργαστήρια, για να είναι 
κοντά στα λατομεία και στη συνέχεια δεν αποκλείεται να πή-

γαιναν και σε άλλα εργαστήρια. 
 Θέλετε να προσθέσετε κάτι;
Θέλω να πληροφορηθεί ο κόσμος από τα ΜΜΕ, και να 

έρθει εδώ να δει τη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι η παράδοσή 
μας. Ο τόπος αυτός παρήγαγε χιλιάδες γλυπτά  κάποτε. Μπο-
ρεί πολλά να έχουν μπει σε μάντρες ή σε σπίτια, γιατί υπήρξε 
και μια σκοτεινή περίοδος, είναι όμως καιρός, τον πολιτισμό 
μας να τον ξαναβγάλουμε προς τα έξω. Γι’ αυτό τον πολιτισμό 
ψάχνει ο ξένος που έρχεται στη χώρα μας. 

Πείτε μας για τους συναδέλφους σας που βρίσκονται 
εδώ. 

Εμένα όταν με κάλεσαν από το Δήμο να βοηθήσω, πιστεύω 
μέσω της κ. Παπουλή, γιατί μαζί σχεδιάζαμε εδώ και χρόνια 
να γίνει αυτό το Συμπόσιο, βρήκα ανθρώπους που αυτή την 
περίοδο δεν έχουν υποχρεώσεις (διδασκαλία κ.λπ). Από τον 
πρώτο πυρήνα είναι ο Κυριάκος Ρόκος και ο Χρήστος Ρη-
γανάς. Οι άλλοι είναι νεώτεροι, μαθητές μας, οι οποίοι είναι 
ικανότατοι και μπορούν να βγάλουν ένα θέμα εις πέρας, κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, τον περιορισμένο χρόνο δηλαδή. Πι-
στεύω ότι στο τέλος, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 
Επομένως είμαστε μία ομάδα που οι μεγαλύτεροι με τους νε-
ώτερους κάνουν σκάντζα βάρδια σιγά-σιγά. Φεύγουμε εμείς, 
έρχονται οι νεώτεροι, διαμορφώνονται, αποκτούν εμπειρίες…

"Ξαναζωντανεύουν τα αρχαία
εργαστήρια γλυπτικής"

Θεόδωρος Παπαγιάννης:

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Έξι γλύπτες επί τω έργω

 Βασίλης Βασίλη. Γεννήθηκε το 1964. Ζει στην Αθή-
να. Το 1997 φοιτά στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα (καθηγητές Ε. Πανουργιάς και Θ. Παπαγιάν-
νης). Συνεχίζει με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (1999), του Ωνάσσειου Ιδρύματος (1999), 
του Ιδρύματος Γεροντέλη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ (2000) 
και του MFA, PaFa, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ (2001). Έργα του 
υπάρχουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Έχει 
πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε 11 συμπόσια γλυ-
πτικής.

Χρήστος Λαζαράκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπού-
δασε στην ΠΕΣΚΤΠ Τήνου γλυπτική, ζωγραφική, θε-
ωρητικά, αρχιτεκτονικό σχέδιο και μαρμαρογλυπτική. 
Τελείωσε με υποτροφία και συνέχισε στην ΑΣΚΤ στο ερ-
γαστήριο γλυπτικής, με δασκάλους τους Γ. Νικολαΐδη και 
Θ. Παπαγιάννη. Ατομικές εκθέσεις του στις Γκαλερί Πλει-
άδες (1993), Μύλος Θεσ/νίκη (1996), Γκαλερί Καπλα-
νών 5 (2008) και συμμετοχή σε πολλές ομαδικές. Έργα 
του υπάρχουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε 7 συμπόσια 
γλυπτικής.

Αντρέας Λόλης. Γεννήθηκε το 1970. Τα πρώτα μα-
θήματα γλυπτικής διδάσκεται από τους Σ. Παπαμιχαήλ 
και Γ. Κωστάκη. Το 1995 εισάγεται στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Υπήρξε βοηθός του καθηγη-
τή Θ. Παπαγιάννη. Έχει συνεργαστεί με τον Κ. Δικέφαλο. 
Το 2005 με υποτροφία του ΙΚΥ μεταβαίνει για μεταπτυχι-
ακές σπουδές στην Carrara της Ιταλίας όπου βραβεύεται. 
Έχει λάβει μέρος  σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέ-
σεις. Έχει συμμετάσχει σε 10 συμπόσια γλυπτικής.

Χρήστος Ρηγανάς. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 
1944. Σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ. Από το 1980 ζει 
και δουλεύει στην Καλαμάτα. Έργα του μνημειακής και 
εικαστικής γλυπτικής μεγάλων διαστάσεων εκτίθενται 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στη Λεμεσό της Κύ-
πρου. Γλυπτά του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δείξει δουλειά του σε 
οκτώ ατομικές και πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έχει λάβει 
μέρος σε 9 συμπόσια γλυπτικής.

Κυριάκος Ρόκος. Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1945. 
Κατάγεται από το Μέτσοβο. Παίρνει τα πρώτα μαθήματα 
σχεδίου στο εργαστήριο των Σαραφιανού-Βλαχόπουλου. 
Εισήχθη πρώτος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
όπου σπούδασε γλυπτική με υποτροφία του ΙΚΥ με δά-
σκαλο τον Γιάννη Παππά και γυψοτεχνία-χαλκογλυπτική 
με τον Νίκο Κερλή. Το 1972 με υποτροφία της Ακαδημίας 
Αθηνών πηγαίνει στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ecole des Beaux Arts. Έχει πάρει πολλά βραβεία και 
διακρίσεις. Έχει λάβει μέρος σε 16 συμπόσια γλυπτικής. 

Δημήτρης Σκαλκώτος.  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1970. Φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Μαρμαρο-
γλυπτική, Πάνορμος Τήνου, στη Σχολή Καλών Τεχνών 
Αθηνών και στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Έχει λάβει μέρος 
σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έχει πάρει βραβείο 
γλυπτικής από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (2008). 
Έπαινος στο διαγωνισμό του γλυπτού για το νέο δημαρ-
χιακό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη.  Έχει πάρει μέρος σε 14 
συμπόσια γλυπτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1ο Συμπόσιο Γλυπτικής Πάρου
«Παρία Λίθος»

Ανάδειξη της 
κληρονομιάς μας

Έγινε το πρωί στο χώρο των αρχαίων 
Λατομείων η επίσημη έναρξη του 1ου Συ-
μποσίου Γλυπτικής «Παρία Λίθος», που 
διοργάνωσε η ΚΔΕΠΑΠ. Όπως ανέφερε 
στους λίγους παριανούς που παραβρέ-
θηκαν στη σεμνή τελετή η Πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ Άννα Κάγκανη, με το Συμπόσιο 
πραγματοποιήθηκε το όνειρο των Παρια-
νών και η επιθυμία του αείμνηστο Περαντι-
νού, ν’ αναβιώσει στο χώρο αυτό η τέχνη 
της γλυπτικής. 

Ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ευχαρί-
στησε όλους όσοι συνεργάστηκαν για την 
υλοποίηση του Συμποσίου, κυρίως όμως 
τον καθηγητή – Παπαγιάννη και τους έξι 
γλύπτες, λέγοντάς τους: θα γίνεται κήρυκες 
γιατί η σημαντική αυτή δουλειά θα βοηθή-
σει στην υλοποίηση του στόχου, που είναι 
η ανάδειξη των αρχαίων λατομείων. Αυτό 
το Συμπόσιο είπε, θα γίνει θεσμός και γι’ 
αυτό θα πρέπει να έχει επιτυχία. Οι όγκοι 
παριανού μαρμάρου, που θα γίνουν έργα, 
θα τοποθετηθούν σε χώρους που θα επι-
λέξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε βα-

ριά κληρονομιά, πρόσθεσε, που πρέπει να 
τη διατηρήσουμε και να την αναδείξουμε. 
Μ’ αυτό το Συμπόσιο λοιπόν, βάζουμε τα 
περιουσιακά μας στοιχεία στη βιτρίνα. 

Στους συγκεντρωμένους μίλησε και ο κ. 
Παπαγιάννης, ο οποίος τόνισε ότι ο χώρος 
των αρχαίων λατομείων, επιβάλλεται να 
γίνει χώρος πολιτισμού, γιατί οι ξένοι που 

γνωρίζουν για το Παριανό μάρμαρο από 
έργα που βρίσκονται στα μουσεία των χω-
ρών τους, έρχονται εδώ και δεν πρέπει να 
τους απογοητεύσουμε. 

Σε ότι αφορά στα έργα, ο κ. Παπαγγιά-

νης ζήτησε να το-
ποθετηθούν όσο 
θα είναι στο νησί 
οι γλύπτες που 
τα φιλοτεχνούν 
και σημείωσε ότι 
θα έρχονται να τα 
βλέπουν σε τι κα-
τάσταση είναι και 
να τα συντηρούν. 

Στο διάλογο που ακο-
λούθησε, ο γλύπτης Χρ. Ρηγανάς πρότεινε 
να δημιουργηθεί στο χώρο αυτό ένα μου-
σείο με όλα τα εργαλεία εξόρυξης που βρί-
σκονται ακόμη μέσα στα μισογκρεμισμένα 
κτίρια, αλλά να συγκεντρωθούν και εργα-
λεία από οικογένειες των παριανών λατό-
μων.

Αυτό να σημειωθεί ότι έχει ήδη ξεκινή-
σει από τον κ. Βασιλειόπουλο.  

Η Επιτροπή Συμποσίου Γλυπτικής
Παπουλή, Ευδοκία, Λαμπροπούλου 

Λένα, Σαρρής Νίκος, Αρκάς Αντώνης, Με-
ταξάς Πέτρος, Κανελλοπούλου Χρυσαυγή, 
Λέστου Κατερίνα, Κορδονέλη Μαρία, Μη-
τρογιάννης Σπύρος, Βαξεβανίδου Αγγέ-
λικα, Μαύρης Μένεγος, Βασιλειόπουλος 
Γιάννης, Καταπόδης, Φάνης, Ραγκούση 
Κατερίνα, Βαρριάς Αριστείδης, Φωκιανός 
Μανώλης, Γκίκας Στέλιος και όλο το Δ.Σ. 
της ΚΔΕΠΑΠ. Εθελοντικά εργάστηκαν: 
Ραγκούσης Ανδρέας, Τσιλιχρήστος Νίκος, 
Κάγκανης Γιώργος, Περαντινού Μαρία. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                    
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN                                      

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου ο-
ρόφου 84τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
2 υπνοδωμάτια, μεγάλο μπάνιο, 
κουζίνα, καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
155.000€. Έτερη οικία 150τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, βερά-
ντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. Τιμή 
225.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κα-
τασκευαστής  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768.

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, πωλείται σπίτι και 
δύο στούντιο. Τηλ.: 6979616675.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, πωλείται 
κατοικία 156m2 σε οικόπεδο 740m2 
με 4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνι – κου-
ζίνα, 3 μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 
280.000€. Τηλ.: 6940622456. Κος Κο-
ντάη Βασίλης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 κατοικίες 156m2, 148m2, 147m2 
σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων η κά-
θε μία και με πηγάδι. Πωλούνται 
μαζί ή ξεχωριστά. Τιμή: 650.000€. 
Τηλ.: 6940622456. Κος Κοντάη Βα-
σίλης.

ΑΛΥΚΗ, ημιυπόγειος χώρος 208τ.μ. 
για οικία ή αποθηκευτικός χώρος, 
καλοριφέρ, επιπλωμένο ή μη, 3 υ/δ, 
3 μπάνια, σαλόνι κουζίνα ο υπόλοιπος 
χώρος. Ευκαιρία 700€ το μέτρο. Τηλ.: 
6932285768.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 
μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική Εται-
ρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά οικία με 
θέα, 73m2 με 30m2 υπόγειο και 
400m2 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 42423, 

6971962021.

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νε-
όκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 165.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε 
κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι 
και πολύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 53044, 22840 52605.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 
4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλορι-
φέρ, πισίνα, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 255.000€. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτιστες 
γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 50τ.μ. και 
ισόγειο 40τ.μ. με κρεβατοκάμαρα, 
σαλόνι-κουζίνα, μπάνιο, μπαλκόνι, 
τζάκι, κεντρική θέρμανση μόλις 100 
μέτρα από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 47τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλο-
ριφέρ, κήπος 65.000€ Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΜΠΙ, οικία 75τμ2 πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.400τμ2, 2 κρεβ/ρες, 2 μπά-
νια, βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, 
θέα, πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932-
285768.

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΛΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 

44τ.μ. 85.000€, 
ε π ι π λ ω μ έ ν α , 
κήπος, πλησίον 
θαλάσσης. Ευκο-
λίες, ανταλλαγή, 
καλύτερη τιμή 
στα μετρητά. Τηλ.: 
6932285768.

3,5 ΧΛΜ Α-
ΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
πωλείται βίλλα 
διώροφη ημιτε-
λής (στα τούβλα) 
ο ι κ ό π ε δ ο 

1100τ.μ. εντός οικισμού, πανοραμική 
θέα. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 4 
υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, κουζί-
να, βεράντες κλπ χώροι. Περίφραξη, 
βόθρος, 2 δεξαμενές σχεδόν έτοιμά. 
Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί-
α 85τμ2 πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σα-
λόνι, σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 165.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, σε κεντρικό σημεί-
ο, πωλείται κατάστημα 40τ.μ. 
(λειτουργεί ήδη σαν Μίνι Μάρκετ). 
Τηλ.: 6973741701.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ                           
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                      

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή ευκαιρία. Τιμή: 65.000€ 
(Συζητήσιμη). Τηλ.:  6976818757.

ΚΑΜΑΡΕΣ, κεντρικός δρόμος, πω-
λείται αγρόκτημα 8,5 στρέμματα. 
Κατάλληλο και για επιχείρηση. Τηλ.: 
22840 21789, 6944130223.

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται οικόπεδο 
περίπου 7 στρέμματα, γωνιακό επί του 
κεντρικού δρόμου. Τιμή: 100.000€. 
Τηλ.: 6986702352. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, 
φως, πολλά φρουτόδεντρα και παλιά 
κατοικία 35m2. Τηλ.: 6932319774. 

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλείται αγροτεμά-
χιο 4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 
μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 
42423, 6948511546. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 10 
στρέμματα με θέα τη Νάξο, 100 μέτρα 
από την θάλασσα. Τηλ.: 6932346544.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, δίπλα στην εκκλησία του 
Αγ. Γεωργίου, πωλείται οικόπεδο 2 
στρεμμάτων εντός οικισμού. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτημα 
8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 65.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά α-
πό Παροικιά) 15.604τμ2 με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο (ημιτελή). 
220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Η-
λεκτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. 
Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ               
- ΖΗΤΗΣΗ                      

ΝΑΟΥΣΑ, ζητείται διαμέρισμα ή 
δωμάτιο για ενοικίαση για την καλο-

καιρινή σεζόν. Τηλ.: 6936109600.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                      
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΓΛΥΣΣΙΔΙΑ, μονοκατοικία 80τμ με 2 
υ/δ, καθιστικό  με κλιματισμό,  μπά-
νιο, κουζίνα,  μεγάλες  βεράντες με 
εκπληκτική θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ  Τηλ: 22840 22070, 210 
6229589, 6972 700 100, www.aiare.
gr
 
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  μεζονέτα 90τμ. 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, πολύ κοντά στην παραλία,  
με  πισίνα  και καταπληκτική θέα θά-
λασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: 22840 
22070, 210 6229589, 6972 700 100, 
www.aiare.gr

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μικρό διαμέρι-
σμα με κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο, 
κλιματισμό, t.v. τοστιέρα, ατμοσίδερο. 
50 μέτρα από την παραλία για μήνα Ι-
ούλιο 1000€ 3ο και 4ο άτομο δωρεάν. 
Τηλ.: 6980306053.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται μεζονέτα 
130τ.μ. με 4 υ/δ, αυτόνομη θέρμαν-
ση, τζάκι, ηλιακός, 4χλμ από το λιμάνι 
της Παροικίας. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρες ή δυάρια με το μήνα ή σεζόν, 
επιπλωμένα με a/c, 4χλμ από το λιμά-
νι της Παροικίας. Τηλ.: 6948506456, 
6939998399.

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ δυάρι 
με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκολα, 
τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6938912440.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζε-
ται ολοκαίνουργιος επαγγελματικός 
χώρος 80τ.μ. σε πολύ λογική τιμή. 
Τηλ.: 6974705915.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στον 1ο όροφο με 1 υ/δ, σε κεντρικό 
σημείο με θέα θάλασσα είναι διαθέσι-
μο για όλο το χρόνο. Τιμή: 300€. Τηλ.: 
6974809328.

ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως επιπλωμένο. Τηλ.: 
6942432446, Κα  Ματίνα.

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ), ενοι-
κιάζεται κατάστημα 55τ.μ. με 
εξωτερικούς χώρους κατάλληλο για 
γραφείο, φροντιστήριο ή φαρμακείο. 
Τηλ.: 6978220687. 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ενοικιάζονται ε-
πιπλωμένα διαμερίσματα για μήνα 
σεζόν ή χρόνο 100 μέτρα από την κα-
λύτερη θάλασσα με απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 210 4511861, 6947424831.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ανεξάρτητος 
όροφος 90τ.μ. σε καινούργια οικο-
δομή στο κέντρο. Κατάλληλος για 
επαγγελματική στέγη και κατοικία 
με A/C, καλοριφέρ, 3 δωμάτια, W.C.  
μπάνιο, 2 βεράντες, χωλ κλπ. Τηλ.: 
6932417400.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΜΦΙΑΛΗ, ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 75m2. Τηλ.: 22840 
21088.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΑΡΕΣ       ενοικιάζεται 
οροφοδιαμέρισμα 120τ.μ. με 3 υπνο-
δωμάτια, 2 λουτρά, σαλοτραπεζαρία με 
τζάκι, κουζίνα και αυτόνομη θέρμαν-
ση. Τηλ.: 6944895780, 2224031527.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis@yahoo.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται οικία 120τ.μ. με κουζίνα, σαλόνι, 3 
υπνοδωμάτια, 2 wc και μπάρμπεκιου. 
Τηλ.: 6936670555.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα 
γωνιακό, μεγάλο 30 μέτρα από την 
θάλασσα, έναντι στάση κτελ. 2 είσο-
δοι, δυνατότητα 2 καταστημάτων. 
Τηλ.: 22840 91407. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ, ενοικιάζε-
ται κατάστημα. Τηλ.: 22840 25292, 
6945120247.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΥΝΑΔΟΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα- δυάρι. Τηλ.: 
6972077052.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ, απέναντι από τυροκο-
μείο, ενοικιάζεται κατάστημα για 
επαγγελματική χρήση (φροντιστήρι-
ο, γραφείο κλπ). Τηλ.: 22840 41332, 
6977900901.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6948436366, e-mail: oassis10@

yahoo.gr

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζονται 
καταστήματα. Τηλ.: 6946275820.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ενοικιάζεται κτίρι-
ο για επαγγελματική χρήση 240τ.μ. ή 
80τ.μ. και 160τ.μ. με χώρο στάθμευ-
σης. Τηλ.: 6976336421, 22840 91468.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητεί εργα-
σία ως οικονόμος σπιτιού. Τηλ.:  
6958606780. 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, κατά πα-
ραγγελία, από έμπειρο αγιογράφο, σε 
τιμές λογικές. Τηλ.: 6949612196.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει πρωινή εργασία σε 
ξενοδοχείο ως καμαριέρα ή σε μπου-
φέ ή και βραδινή εργασία για λάντζα. 
Τηλ.: 6986717114.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙ-
ΚΩΝ, παραδίδονται σε πολύ καλές 
τιμές (και καλοκαιρινή περίοδο). Τηλ.: 
6948448274. 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά ερ-
γασία receptionist, σερβίρισμα, 
μεταφορές, κατάστημα. Ομιλεί Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail: elpapasp@yahoo.
gr, Τηλ.: 6985920321.

ΚΥΡΙΑ, με καλές συστάσεις, α-
ναλαμβάνει φύλαξη παιδιών ή 
ηλικιωμένων ατόμων, πρωινό ωρά-
ριο, περιοχή Παροικία και Αντίπαρος. 
Τηλ.: 6973741701.

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος ε-
πάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και ο-
μαδικά. Ειδικές τιμές για μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου. Προετοιμασία 
εξετάσεων και αντίστοιχων διπλω-
μάτων, κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ και με προ-
ϋπηρεσία ως γραμματέας – πωλήτρια, 
ζητεί εργασία. Τηλ.: 6983008966. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                      

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για τουριστικό 
κατάστημα στην Παροικία, ομιλών 
ξένες γλώσσες. Τηλ.: 22840 25086, 
(ώρες: 10:00 – 14:00 και 18:00-
23:00).

TΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Minois Village» 
ζητά να προσλάβει: Receptionist 
με γνώση Αγγλικών και Γαλλικών, 
Υπεύθυνη πρωινών,  απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών,  Μπουφετζού σερ-
βιτόρα για το Pool Bar απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών, θεραπεύτρια Spa  
απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ.: 
6932447867.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται με γνώσεις 
γραφιστικής για επιχείρηση επιγρα-
φών. Τηλ.: 6937411195. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@epigraph.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΤΟΜΟ, ζητείται από 
νεοσυσταθείσα εταιρία για μόνιμη 
απασχόληση, ικανό να διαχειρίζεται 
πολλούς και διαφορετικούς τομείς, 
με ανώτερες σπουδές σε διοίκηση και 
μάνατζμεντ ή με ανώτερες σπουδές 
άλλης κατεύθυνσης αλλά με εμπειρία 
διοίκησης και μάνατζμεντ. Απαιτείται 
άριστη γνώση της Ελληνικής και της 
Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ, Ιντερνέτ. 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές με απο-
στολή βιογραφικού στη διεύθυνση : 
future9@otenet.gr

ΨΗΣΤΗΣ, ζητείται για κατάστη-
μα εστίασης στην Αλυκή. Τηλ.: 
6970881293, 22840 42328.

 ΔΙΑΦΟΡΑ             

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Α.Ε. που-
λάει μισό ή ολόκληρο μερίδιο. Τηλ.: 
6973879393.

XR 650R DALLARA, πωλείται, 
12.000χλμ, μοτάρντ μαμίσιο. Τιμή:  
5.500€. Τηλ.: 6974364045. 

AIR-CONDITION FUJITSU R-410A 
36000 BTU (κασέτα οροφής) πω-
λείται, σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 
1.850€ Τηλ.: 6984048498.

ΦΟΥΣΚΩΤΟ 3,50μ.  με μηχανή 25α-
ρα, Johnson πωλείται 2.500 ευρώ. 
Τηλ. 6977251567.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε άριστη κατάσταση, 
air condition 18.000 B.T.W μάρκα 
MIDEA. Τιμή: 400€. Παραδοσιακός 
μπουφές (2 κομμάτια). Τιμή: 400€. 
Καναπές κρεβάτι με στρώμα και 
μαξιλάρια. Τιμή: 250€. Βιτρίνα γω-
νιακή κλασική. Τιμή: 200€.  Τηλ.: 
6980497292.

ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ, πωλείται 4,40 μέτρα 
με μηχανή Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 
22840 42413.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, πωλεί-
ται σε λειτουργία στην Πάρο στο 
κεντρικό δρόμο Μάρπησσας, φουλ 
εξοπλισμένο με πολλές δυνατότητες. 
Τιμή: 10.000€. Τηλ.: 6950035604. 

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβικά, 
μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, full extra, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6973061083, 22840 41743.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ πωλείται, στην παραλία της 
Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972938242.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, πω-
λείται πλήρης. Τηλ.: 6986821365. 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, πωλεί-
ται. Λειτουργεί χειμώνα – καλοκαίρι. 
Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλείται. Τι-
μή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,  πωλείται 
στην Παροικία 70τ.μ. λόγω συνταξι-
οδότησης. Διαθέτει εμπόρευμα από 
χρώματα, εργαλεία, αντλίες και ενερ-
γειακά προϊόντα. Τηλ.: 22840 23810, 
22840 24370, 6979577109. 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, πωλείται, 
Υ: 200cm, Π: 60cm, Β: 60cm, inox, 
μοντέλο AEG – Santos, 3 ετών, έ-
χει δουλέψει μόνο 2 χρόνια. Τιμή: 
400€. (Καινούργιο 1.150€) Τηλ.: 
6944909393. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ, 
πωλείται στην Νάουσα Πάρου. Τηλ.: 
6937195346.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΚΟΡΟΝΕΛΑΙΟ, φε-
τινής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ 
Τηλ.: 6932127470.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πωλεί-
ται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 22840 
22673, 6944167104.

HONDA SHADOW, American 
Classic Edition, 1100 cc, μοντέλο 
1999, 12.000 km, πωλείται σε άρι-
στη κατάσταση! Τιμή:  5.500€. Τηλ.: 
6932285768.

TIARA 40› MID CABIN 96 μοντέ-
λο με 2 340 ίππους και 700 ώρες 
λειτουργία σε άριστη κατάσταση και 
όλο τον εργοστασιακό εξοπλισμό 
πωλείται. Τηλ.: 6946507323 Κος Ιω-
ακειμίδης Βασίλης. 

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. 
Πωλούνται. Τιμή: 450€ για τους δύο, 
850€ για τον ένα. Τηλ.: 6984048498.

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 δύο πρώτες δημοσιεύσεις.

ΝΑΟΥΣΑ ● ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΕΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

 121 τμ2 & 128  τμ2

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

→ 3 Υ/Δ
→ Ενδοδαπέδια Θέρμανση & Τζάκι
→ Πλήρως εξοπλισμένα
→ Μεγάλες βεράντες & Πέργκολες
→ Απεριόριστη Θέα
→ Κατοικήσιμα όλο το χρόνο

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu / τηλ: 6942.985.111
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
10-17 JUN 2011
Until 2 Jul, Sculpture symposium "Parian Marble" at 
Marathi Ancient Quarries with participating sculptors at 
work. Info: Katy 694-734-5026.

10-13 Jun, ‘Paros Cup’ NOP sailing regatta. Info: Left-
eris 694-593-2931, www.paros-sailing.gr

10 Jun, Opening of “Paros & Marble” exhibition at Dim-
itracopoulos Building, Paroikia. Until 29/6. Info: KDEPAP 
22840-22860.

10 Jun, around 8pm, Annual celebration of "Whistling 
John's" birthday. Musical evening at Grigori's (To Tha-
lassaki), Logaras Beach. Visiting musicians welcome.
 
10 Jun, 8.30pm, Friday Movie Club: 'The Guitar' at 
Tao's Center, Ambelas.  Info: 22840-28882, www.taos-
greece.com
 
10 Jun, 9pm, Opening of Lina Bebi exhibition at Fotis 
Art Café, Naoussa. Until 31/10. Daily 10am-3am. Info: 
Fotis 697-033-9326, www.medusaartgallery.com

11 Jun, 8pm, Artist Talk by Rich Cameron at Apothiki 
Art Center, Paroikia. Info: 22840-25197, www.apothiki.
com

11 Jun, 8.30pm, Performance by the House of Folk-
dance Studies of Trikala, Zoodoxos Pigis Square, Aspro 
Chorio.  Info: Nikos 694-851-7080.
 
11 Jun, 8.30pm, Opening of Stella Lubsen photography 
exhibition "Images of the Sixties - a visit to the Paros of 
the past" at the Monastery of Ai Giannis Detis, Kolym-
bithres. Until 30/6 11am-2pm & 7-10pm. 

11 Jun, 9pm, Performance by the Folkdance Group 
of Naoussa (XON) in the courtyard, Panaghia Church, 
Naoussa. Info: Katerina  697-475-7611, http://www.
paros-xon.gr

11-13 Jun, Natural Building workshop with Ko-
sta Kontomanos & Cob at Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840-28882, www.taos-greece.com

12 Jun, (weather permitting) The Yoga Boat: Paros to 
Naxos with yoga on the beach, swimming & campfire 
dinner. Info: pierra@lapierra.com

12 Jun, 10am, Underwater & Beach Clean-up, Alyki. 
Info: www.cycladicdiving.com

12 & 13 Jun, Celebration in Lefkes of Pentikosti (Whit-
sunday) and Aghios Pnevmatos (Whitmonday) with tra-
ditional dancing performance at the Lefkes amphithea-
tre on 12/6 at 9.30pm. Info: Pantelaios 693-285-2126.

12 Jun,  9.30pm, Graveyard Café Band: “Bijoux de 
kant” presents a musical inspired by poetry of the Greek 
Romantics at Environmental & Cultural Park Ai Yiannis 
Detis. Entrance 10€ (free for children under 12). Info: 
22840-53560, 697-490-3604, www.parkoparos.gr
 
13 Jun, Aghios Pnevmatos (Whitmonday). Banks, 
some offices and shops closed.
 
13-17 Jun, The Way of the Heart workshop with Orly 
Doctori at Tao's Center, Ambelas. Info: 22840-28882, 
www.taos-greece.com

14 Jun, 7.30pm, Celebration of World Blood Donor Day 
at Mando Mavrogenous Square, Paroikia. Info: KDEPAP 
22840-22860, www.wbdd.org
 
16 Jun, 8pm, Opening of Pan. Koufovasili painting ex-
hibition at Aghios Athanasios Hall, Naoussa.  Until 30/6 
10am-2pm & 6-11pm (Sat/Sun 6-11pm). Info: KDEPAP 
22840-22860.

17-26 Jun, Antonis Vourexakis photography exhibi-
tion at Galerie Pontoporos, Naoussa. Info: 22840-52242.

17 Jun, 8pm, Artist Talk by Cate Woodruff  & David van 
Tieghem at Apothiki Art Center, Paroikia. Info: 22840-
25197, www.apothiki.com  

17-19 Jun, 3-day cultural festival "Giorgos Konitopou-
los" in Alyki with live concerts. Fri 17th at 9pm - Evening 
of Cretan music with Vassili Skoula. Sat 18th at 9pm 
- Presentation of the work of Giorgos Konitopoulos & 
10pm Nasia Konitopoulo and Michalis Gampierakis 
Concert. Sun 19th at 9pm - Traditional songs from Seri-

fos & 10pm Delaparo concert. Painting exhibition with 
work by Dimitris Calandranis, Chrysanthi Louki & Hans 
Giesen next door to Chaniotis Rent-a-Car and 8.30-
11pm Dimitra Skandali & Christos Skandalis, Spyros 
Balios photo exhibition. Info: Maria 693-090-0903.

IT'S ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

Visit by Ukrainian Ambassador
Shkurova Volodymyr, the ambassador of Ukraine in 
Greece, accepted an invitation from the Trade and Busi-
ness Association of Paros & Antiparos and the Greek-
Ukranian Friendship and Progress Association to visit 
our islands during 11-13 June. This initiative is part of 
the Association’s attempts to promote Paros and An-
tiparos during the summer season and support local 
businesses and products. The Ukranian ambassador 
is a lecturer in the department of Greek Literature at 
the University of Kiev and a good friend of Greece. His 
willingness to help Greece and Ukraine forge closer ties 
is shown by his immediate acceptance of the invitation. 
The natural beauty of Paros and Antiparos, our filoxenia 
(hospitality) and our local products constitute our best 
ambassadors abroad.
Foni tis Parou 164 / 3 Jun 2011

International Tennis Tournaments
The first Ioakimidis Houses Women's May $10,000 ten-
nis tournament took place on Paros at the end of May. 
18-year-old Karen Barbat from Denmark, the world’s 
number 574, beat Despina Vogasari in the final (6-1, 
7-5). After the game athletes were presented with 
awards and treated to a barbecue where they could re-
lax and be joined by spectators of the games. The end 
of the first international tournament marked the begin-
ning of a second one - the Ioakimidis Houses Women's 
June $10,000 which began on 30 May. Full results are 
available at the official tournament website www.ten-
nisnews.gr/parostennisclub
Foni tis Parou 164 / 3 Jun 2011

Ferry Prices Reduced
The Attica Group (Blue Star) and Hellenic Seaways an-
nounced they will reduce ferry prices as of 1/6 follow-
ing the decision by the Ministry of Maritime Affairs to 
abolish some ticket surcharges. According to Blue Star 
representative D. Petropoulos, the average reduction in 
ferry prices is 7.5%. So, for example, an economy ticket 
on the Blue Star now costs 30.5€ rather than 32.50€, 
while the ticket for a car costs 77€ instead of 81.50€. 
Hellenic Seaways also announced it will reduce ferry 
tickers by an amount equal to the cut in surcharges. In 
an announcement to the press it stated that these cuts 
“will give a push to the maritime sector, which is going 
through hard times, especially now that the tourist sea-
son is around the corner.”
Foni tis Parou 164 / 3 Jun 2011

Future of Tax Offices Uncertain
A government committee that looked into the run-
ning of tax services around the country concluded that 
Greece has an excessive number of tax services (DOYs) 
constituting a burden on state finances. According to a 
24-page report it submitted to the Ministry of Finance, 
each prefecture should have one tax authority, meaning 
that today’s 288 tax authorities should be replaced by 
75 tax authorities across the country. The personnel of 
tax authorities who are made redundant would be ab-
sorbed by the tax authority operating in each prefecture. 
In the case of Paros, tax personnel would need to move 
to Syros, while some of their duties would be taken over 
by the island’s KEP (Citizens' Service Centre). The re-
port recommends that tax declarations are submitted 
electronically and tax payments also made via Taxisnet. 
The Federation of Tax Officers, however, believes that 
the number of DOYs should not be reduced, at least in 
the islands where circumstances are completely differ-
ent to those faced by inhabitants of the mainland. It is 
not known if and when these recommendations will be 
adopted.
Foni tis Parou 164 / 3 Jun 2011

λακωνικά
Στο Μποντρούμ της Τουρκίας, στις 27 Μαΐου, είκοσι εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων 

από τη Ρωσία  δηλητηριάστηκαν από κακής ποιότητας ποτά που κατανάλωσαν σε εστια-
τόριο. Το γεγονός αυτό ίσως κοστίσει στη γείτονα  μερικές χιλιάδες λιγότερους  Ρώσους 

επισκέπτες. Στην Πάρο, στις 27 Απρίλιου, μια ομάδα  Ρώσων δημοσιογράφων προσκεκλημένοι 
από τον Δήμο πέρασαν αξέχαστες στιγμές στο νησί μας χάρη στην παραδοσιακή μας φιλοξενία. 
Γεύτηκαν τα νόστιμα φαγητά μας και ήπιαν τα υπέροχα ποτά μας και επέστρεψαν στην πατρίδα 
τους κατενθουσιασμένοι.

Για την επίσκεψη αυτή των Ρώσων δημοσιογράφων στο νησί μας έγιναν σχόλια και ασκή-
θηκε δριμύτατη κριτική για τον τρόπο που έγινε η πρόσκληση, για τον συνοδό του ΕΟΤ 
Μόσχας που δεν ήταν ο Διευθυντής, αλλά κάποιος αξιωματούχος του ΕΟΤ, για το δείπνο 

των δημοσιογράφων που έγινε στο άλφα χωριό και όχι στο βήτα... Τα σχόλια και η κριτική είναι 
χρήσιμα όταν αφορούν την ουσία και όχι λεπτομέρειες και διαπιστώσεις που ίσως σε άλλη 
περίπτωση να ήταν σημαντικές. Η ουσία και ο στόχος στην επίσκεψη των Ρώσων δημοσιογρά-
φων στην Πάρο ήταν η απόλυτη ικανοποίησή τους και η μεταφορά των εντυπώσεών τους στην 
Ρώσικη αγορά και πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη. Έπαινος λοιπόν οφείλεται γι αυτή 
την πρωτοβουλία.             Α.Γ.
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Μ. Παντελαίου - Θ. Καζακίδης, 
προπονητές κολύμβησης του ΝΟΠ

Πανελλήνιες 
πρωτιές
Δύο νέα παιδιά, η Μαρία 
Παντελαίου και ο Θεό-
δωρος Καζακίδης είναι οι 
προπονητές του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου στην Κο-
λύμβηση. Τέσσερα χρόνια 
τώρα, μαθαίνουν κολύμπι 
σε μικρούς και μεγάλους 
και προπονούν τους αθλη-
τές για τους πανελλήνιους 
αγώνες που γίνονται κάθε 
Σεπτέμβριο και δικαιώνο-
νται πανηγυρικά.  
Η καλή δουλειά που γί-
νεται, αποδεικνύεται από 
το γεγονός, ότι πέρσι οι 
αθλητές του ΝΟΠ ήρθαν 
πρώτοι σε όλη την Ελλάδα στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα που έγινε τον Σεπτέμβριο στην 
Κάλυμνο. 
Οι προπονήσεις είναι τρεις φορές την εβδο-
μάδα από μία ώρα για τα παιδιά, ενώ 1μιση 
ώρα κάθε μέρα εκτός Κυριακής για τους με-
γάλους. 
Κάθε χρόνο συνολικά περίπου 100 άτομα (50 
παιδιά), συμμετέχουν στα μαθήματα κολύμ-
βησης και αποκτούν εμπειρίες, εξοικειώνο-
νται με το υγρό στοιχείο, αποκτούν αυτοπε-
ποίθηση.  Ο εξοπλισμός, σωσίβια, σανίδες, 
άλλα βοηθητικά όργανα, βατραχοπέδιλα…
Τέσσερα μαθήματα για να μάθουν να επιπλέ-
ον, ενώ σε περίπου ένα μήνα, ανάλογα με το 
παιδί και την επαφή που είχε από μικρό με τη 

θάλασσα, κολυμπούν χωρίς εξάρτηση…
Στην αρχή, μας λένε η Μαρία και ο Θόδωρος, 
τα παιδιά, κυρίως όσα από μωρά δεν είχαν 
επαφή με τη θάλασσα, είναι ανασφαλή, φο-
βούνται… σιγά-σιγά όμως ελευθερώνονται, 
χαλαρώνουν και αφήνονται στο νερό. 
Η δική τους ευθύνη τεράστια. Απαιτείται προ-
σοχή και για τους μικρούς και για τους μεγά-
λους. Έχει όμως και ενδιαφέρον να βλέπεις 
μικρούς και μεγάλους, που δείλιαζαν στην 

αρχή, να αφήνονται στο 
νερό με σιγουριά πια, για τις 
δυνατότητές τους. 

Προετοιμασία
για το πανελλήνιο 
Με περηφάνια μας μιλάει ο 
Θεόδωρος Καζακίδης για 
τους αθλητές της κολύμβη-
σης που κάθε Σεπτέμβριο 
παίρνουν μέρος στο πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα και τα 
πηγαίνουν άριστα. Είναι 18 
παιδιά, τα οποία περνούν 
από εξαντλητική προπόνη-
ση τους τρεις καλοκαιρινούς 
μήνες, ώστε να φτάσουν το 

επίπεδο των αθλητών των άλλων περιοχών 
της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν το προνόμιο 
να προπονούνται και το χειμώνα σε πισίνες. 
Ο όμιλος δεν διαθέτει δυστυχώς πισίνα και 
επειδή η προπόνηση και σ’ αυτήν είναι απα-
ραίτητη, δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά από 
12 ετών και πάνω, να πηγαίνουν μία φορά το 
15νθήμερο σε πισίνα στην Σύρο. Εκεί δου-
λεύουν κομμάτια, που δεν μπορούν να τα 
δουλέψουν στη θάλασσα, όπως: είσοδο στο 
νερό από βατήρα, σροφές, κ.λπ.
Τα παιδιά αυτά, σύμφωνα με τους προπονη-
τές, αφοσιώνονται σώμα και πνεύμα, γι’ αυτό 
και  αποδίδουν… Μία πρωτιά σε πανελλήνιο, 
ανάμεσα σε αθλητές από ομίλους όλης της 
χώρας, δεν είναι και λίγο άλλωστε.

Μαθήματα beach volley
Ο ΝΟΠ ξεκινά φέτος τμήματα εκμάθησης  beach volley για παιδιά και εφήβους ηλικίας 10-17 

ετών. Οι προπονήσεις θα γίνονται καθημερινά  στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο, μπροστά 
στις εγκαταστάσεις του ομίλου στα Λιβάδεια.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 24 Ιουνίου, ώστε να 
διαμορφωθούν το πρόγραμμα και οι ώρες των προπονήσεων. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 
από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011.Η προπόνηση θα γίνεται από έμπειρο γυμνα-
στή και τα παιδιά παράλληλα θα συμμετάσχουν σε τουρνουά και αγώνες επίδειξης. 

Πληροφορίες στη γραμματεία του ΝΟΠ. Τηλ:22840 21800.
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Εορτασμός Αγίας Τριάδας 
στις Λεύκες

Ο Δήμαρχος Πάρου 
Χρήστος Βλαχογιάν-
νης, ο Πρόεδρος και το 
Συμβούλιο της Τοπικής 
Κοινότητας Λευκών, 
σας καλούν να τιμήσετε 
με την παρουσία σας τις 
εορταστικές εκδηλώσεις 
που θα γίνουν στις Λεύ-
κες για τον εορτασμό της 
Αγίας Τριάδας στις 12 και 
13 Ιουνίου 2011.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσε-
ων: Κυριακή 12 Ιουνίου 2011, 19:30 Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός, 21:30 Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα 
χορευτικά του Συλλόγου «ΥΡΙΑ» και της Εστίας Λαογραφικών 
Μελετών Τρικάλων στο ανοικτό θέατρο Λευκών / Δευτέρα 
13 Ιουνίου 2011, 09:00 Αρχιερατική θεία λειτουργία, 10:00 
Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγίας Τριάδας με την συνο-
δεία της φιλαρμονικής του Δήμου Πάρου και του Α’ Σώματος 
Προσκόπων Λευκών.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δευτέρας θα πα-
ρευρεθεί και ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελληνική 
Δημοκρατία κ. Shkurova Volodymyr.

Η γιορτή
του Εμπ/κού Συλλόγου

Για άλλη μια χρο-
νιά πραγματοποιήθη-
κε με μεγάλη επιτυ-
χία το «Πανηγύρι του 
Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου» την 
παραμονή της Ανα-
λήψεως στον Άγιο 
Φωκά, στη μικρή πα-
νέμορφη εκκλησία, που βρίσκεται στην άκρη του ομώνυμου 
κάβου απέναντι από την πόλη της Παροικίας.

Οι εμποροεπαγγελματίες της Πάρου -Αντιπάρου και  πλή-
θος κόσμου τίμησαν με την παρουσία τη γιορτή. Παρευρέ-
θηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, οι τρεις  
Αντιδήμαρχοι Πάρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι των 
Δημοτικών Κοινοτήτων , ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κων/
νος Μπιζάς και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και πρώην πρόεδρος 
του Εμπ/κού Συλλόγου Στ. Φραγκούλης , Σύλλογοι και φο-
ρείς των δύο νησιών. 

Το πανηγύρι του Συλλόγου μας διεξάγεται από το 1929 
από τους εμπόρους-μέλη του Συλλόγου, όπου όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος  βράβευσε έναν από τους δι-
ατελέσαντες Προέδρους, οι οποίοι συντέλεσαν στο να φτάσει 
ο Σύλλογος να γιορτάζει τα 82 χρόνια λειτουργίας του. Σειρά 
για φέτος είχε ο κ. Στέλιος Φραγκούλης που διατέλεσε Πρόε-
δρος του Συλλόγου τα έτη 1978-1982, ο οποίος παρέλαβε την 
τιμητική πλακέτα από τον σημερινό Πρόεδρο Απ. Αλιπράντη.

Δύο πρωτότυπες εκδηλώσεις στο Πάρκο Πάρου

«Ταξίδι σε άλλες εποχές» 
Στις 11 και 12 Ιουνίου, το Πάρκο Πάρου σας προσκαλεί σε 

δύο πρωτότυπες εκδηλώσεις που ταξιδεύουν τους θεατές σε 
άλλες εποχές μέσα από την τέχνη!

“Graveyard Café Band” Live Music Performance, την Κυρια-
κή 12 Ιουνίου στις 21:30 στο θέτρο «Αρχίλοχος» του Πάρκου.

Το εισιτήριο στοιχίζει €10, ενώ για παιδιά κάτω των 12 ετών 
είναι δωρεάν.

Μουσική, performers, ρομαντικοί ποιητές, projections, 
φαντάσματα και στοιχειά, βιολί και λαούτο: η Αθήνα του 19ου 
αιώνα μέσα σε έναν ιδεατό χωροχρόνο.  H ομάδα bijoux de 
kant, του εικαστικού Γιάννη Σκουρλέτη και του μουσικού Κώ-
στα Δαλακούρα, παρουσιάζουν την Graveyard Café Band– μια 
ασυνήθιστη παράσταση που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στα 
θεατρικά δρώμενα της Αθήνας.

Με βάση την ποίηση της λεγόμενης Παλιάς Αθηναϊκής Σχο-
λής (1850 – 1930) και με πρωτότυπη μουσική, μελοποιημένη 
ποίηση και βίντεο εγκατάσταση, το κοινό ταξιδεύει στα τότε 
«στέκια» των ποιητών των Παπαρρηγόπουλου, Βασιλειάδη, 
Παράσχου, Μωρεά.  Η παράσταση βραβεύτηκε από την Ένωση 
Ελλήνων Θεατρικών και  Μουσικών Κριτικών και αγαπήθηκε 
από κοινό και κριτικούς.

Η δεύτερη εκδήλωση είναι έκθεση της φωτογράφου  Stella 
Lubsen “Εικόνες της Πάρου από τη Δεκαετία του ‘60”. Τα έργα 
θα εκτεθούν στα κελιά του Άϊ-Γιάννη του Δέτη από τις  11έως 
τις 20 Ιουνίου, καθημερινά 11:00-14:00 και 19:00-22:00. Τα 
εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 20:30.

Σε μια καλλιτεχνική αποτύπωση του κοντινού παρελθόντος 
των κατοίκων της Νάουσας και του ίδιου του εκθετηρίου χώ-
ρου του Μοναστηριού, η φωτογράφος Stella Lubsen παρουσι-
άζει εικόνες από την Πάρο του ’60.

Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από την περιοχή του Άϊ-
Γιάννη του Δέτη, από το κτίσμα του Μοναστηριού και  από την 
καθημερινή και τη θρησκευτική ζωή των ντόπιων.  

Στην Πάρο η Stella Lubsen ήρθε για πρώτη φορά σαν προ-
σκεκλημένη  της  Ολλανδής ζωγράφου Gisèle d’Ailly που μαζί 
με το σύζυγό της Arnold d’Ailly (τότε δήμαρχο του Άμστερνταμ), 
πήραν την πρωτοβουλία να αναπαλαιώσουν το κατεστραμμένο 
κτίσμα του Μοναστηριού του  Άϊ-Γιάννη Δέτη το 1963.  Η Stella 
Lubsen επισκέφτηκε πολλές φορές την Πάρο τη δεκαετία του 
’60,  έζησε με τον κόσμο, έμαθε τα τοπικά έθιμα της Νάουσας 
και τα αποτύπωσε με το φακό της.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στις 19 Ιουνίου στις 19:00, θα 
τελεστεί  θεία λειτουργία στο Μοναστήρι.

Εκδήλωση στην Νάουσα
Εκδήλωση του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος «Νά-

ουσα Πάρου» θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουνίου, στις 9 μ.μ. στην 
Νάουσα με πολύ χορό και τραγούδι.

Τιμή στους αιμοδότες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας, την Τρίτη 14 
Ιουνίου, ο Δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ τιμώντας το Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών, θα τοποθετήσουν αναμνηστική πλα-
κέτα σε σημείο στον πεζόδρομο ανάμεσα στην Αγροτική και 
Εθνική Τράπεζα, ενώ ο πεζόδρομος θα ονομαστεί οδός Αι-
μοδοτών…
Η πλακέτα είναι από παριανό μάρμαρο, προσφορά του γλύ-
πτη Αρ. Βαρριά. 
Καλούνται όλοι οι Παριανοί την Τρίτη 14 Ιουνίου στις 19.30 
μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, για «ένα μεγάλο ευχαριστώ» 
στους εθελοντές αιμοδότες Πάρου και Αντιπάρου.


