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Νέα, αξιόλογα ευρήματα 
αποκαλύφθηκαν και φέτος στις 
ανασκαφές που έγιναν από τις 
2 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου στο 
Δεσποτικό, απέναντι από τον 
Άγιο Γεώργιο της Αντιπάρου. 
Ο αρχαιολόγος της ΚΑ΄ΕΠΚΑ 
Γιάννος Κουράγιος, στη συ-
νάντηση που είχαμε μαζί του, 
κάνει λόγο για πολλές εκπλή-
ξεις, δύο εκ των οποίων ήσαν, 
ο κορμός ενός αρχαϊκού 
Κούρου που έχει το αριστερό 
χέρι στο στήθος και δύο θραύσματα από 
το αριστερό πόδι κούρου φυσικού μεγέ-
θους, από την φτέρνα έως και την κνήμη, 
σε άριστη κατάσταση. Βρέθηκε επίσης, μία 
μαρμάρινη τετράγωνη κατασκευή, που οι 
αρχαιολόγοι την ονομάζουν «βόθρο», στην 
οποία πραγματοποιούνταν τελετουργικές 
θυσίες. Παρόμοιες κατασκευές έχουν βρεθεί 
στη Νάξο και στη Σαμοθράκη.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τον κ. Κουρά-
γιο, αποδεικνύουν μια παλαιότερη λατρεία 
που αρχίζει στη θέση αυτή από τον 8ο – 9ο 
αιώνα.   

Στη φετινή ανασκαφή αναφέρεται αναλυτι-
κά ο κ. Κουράγιος. Όπως μας λέει, αποκα-
λύφθηκαν έξι νέοι τοίχοι, βαθύτερα θεμελι-
ωμένοι από αυτούς της κτιριακής ενότητας Ι 
και του λουτρού.

Αυτοί ορίζουν τρεις νέους χώρους που 
εκτείνονται κάτω από τα ανατολικά δωμάτια 
του Νοτίου Συγκροτήματος και η αποκάλυ-
ψή τους αποδεικνύει πως στο ιερό υπήρχε 
ακόμα ένα κτίσμα χρονολογούμενο στην 
πρώτη φάση λειτουργίας του ιερού (μέσα 
6ου αι.π.Χ). 

Η έρευνα συνεχίστηκε στο κτίριο Ε και στο 
παρακείμενο ναόσχημο οικοδόμημα, στη ΒΑ 
πλευρά του τειχισμένου λατρευτικού περι-
βόλου του τεμένους. Μετά από προσεκτική 
μελέτη της τοιχοποιίας των δύο κτισμάτων 
και μετά από ανασκαφή στην περιοχή νότια 
αυτών, διαπιστώθηκε ότι το μικρό ναόσχη-
μο κτίσμα εκτός από σηκό και άδυτο φέρει 
πρόδομο αποτελούμενο από πλακόστρωτο 
διάδρομο, τέσσερις μικρούς χώρους εκατέ-
ρωθεν αυτού και κατώφλι μεγάλων διαστά-
σεων.                συνέχεια σελ.6

Ένα ακατοίκητο νησί
«φωτίζει» Πάρο και Αντίπαρο 

Στο φως νέα σημαντικά ευρήματα
από τις ανασκαφές σε Δεσποτικό και Τσιμηντήρι

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κέντρο Υγείας Πάρου 

Ακυβέρνητο εν μέσω θέρους…
Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, την περίοδο δηλαδή που το Κέντρο Υγείας δέχεται 

τη μεγαλύτερη πίεση, λόγω του υπερπληθυσμού των νησιών μας και κατά συνέπεια της αύ-
ξησης των ατυχημάτων, το Κέντρο Υγείας έμεινε ολοκληρωτικά χωρίς ηγεσία.  

Η ξαφνική παραίτηση του επιστημονικού Δ/ντή και η απουσία, εδώ και πολλούς μήνες, 
Διοικούσας Επιτροπής σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
κάνουν την κατάσταση τραγική. Μια κατάσταση, που απαιτεί την επείγουσα παρέμβαση των 
αρμόδιων φορέων που προΐστανται του Κέντρου Υγείας. 

Είναι ανάγκη, ακόμη και ο Διοικητής του Νοσοκομείου της Σύρου, που είναι προϊστάμενη 
αρχή του Κ.Υ., έως ότου βρεθεί λύση να έρθει να εγκατασταθεί στην Πάρο.  Αλλά και όλοι οι 
παράγοντες σε Πάρο και Αντίπαρο, πρέπει ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες και να πιέσουν για να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, κατ’ αρχήν της Διοίκησης και στη συνέχεια της στελέχωσής 
του, σήμερα, γιατί αύριο θα είναι αργά. 

Η ΦτΠ επικοινώνησε την Τετάρτη 27 Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει αυτό το φύλλο, με τον Δι-
οικητή του Νοσοκομείου Σύρου, Δ. Ττσιργή, στον οποίο απευθύνεται η επιστολή παραίτησης 
του κ. Ανδρόνε. 

Ο κ. Τσιργής, μας είπε, ότι ο επιστημονικός Δ/ντής του Κέντρου Υγείας παραιτήθηκε μέσα 
από μία επιστολή, απάντηση σε έγγραφο με θέμα: «Αεροσκάφος του Βελέντζειου Ιδρύματος». 
Χτες παραιτήθηκε και σήμερα (Τετάρτη 27 Ιουλίου) θα στείλω την απάντησή μου στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου και στους αποδέκτες που εκείνος κοινοποιεί την επιστολή του. 

Παράλληλα, αντέκρουσε τον ισχυρισμό του κ. Ανδρόνε, ότι το συγκεκριμένο έγγραφο του 
Διοικητή του νοσοκομείου Σύρου δόθηκε πρώτα σε ιστοσελίδα, ενώ σε εκείνον δεν έφτασε 
ακόμη. Είπε συγκεκριμένα: «Ζητώ από τον κ. Ανδρόνε ν’ ανακαλέσει εγγράφως κάποιες φρά-
σεις του, όπως – κατά προτεραιότητα δημοσίευση της απάντησής σας σε ιστοσελίδα- γιατί 
αυτά είναι αναληθή. Εμείς επίσημα αποστείλαμε με αποδεικτικό FAX που έχουμε στα χέρια 
μας, πρώτα στο Κέντρο Υγείας το απαντητικό μας έγγραφο και από κει και πέρα αν αυτό έχει 
διαρρεύσει εκ των έσω ή εκ των υπολοίπων αποδεκτών και έχει διοχετευθεί σε ιδιωτική 
ιστοσελίδα, εγώ δεν το γνωρίζω και ούτε θέλω ν’ ασχοληθώ». 

Ο κ. Τσιργής, διαφωνεί και με το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης του Ανδρόνε, για 
μη ανταπόκριση της Διοίκησης στην επίλυση των προβλημάτων του Κ.Υ., λέγοντας: «Δεν συμ-
φωνώ με τον κ. Ανδρόνε. Κανένας δεν σιώπησε στα προβλήματα που έχει θέσει και αυτό 
αποδεικνύεται από τις απαντήσεις που έχει λάβει και που επισημαίνονται στο έγγραφο που θα 
αποστείλουμε σε λίγο, σχετικά με τα όσα αναφέρει, ότι από τον Απρίλιο μας είχε κοινοποιήσει 
απόψεις για εκκρεμούσες ενέργειες σχετικά με τα προβλήματα στο Κ.Υ. Είχε πάρει απαντήσεις 
συγκεκριμένες και αναμέναμε ενέργειές του οι οποίες στη συνέχεια κρίθηκαν από τον ίδιο και 
δεν είχε νόημα να επανέλθουμε με νέα επιχειρήματα και έκλεισε εκεί το θέμα.       συνέχεια σελ.5
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...µε τo “Highspeed 4” από Πάρο προς...

...Πειραιά σε 305’

* Οι προσφορές ισχύουν για περιορισµένο αριθµό θέσεων. Οι χρόνοι ταξιδίου υπολογίζονται από την έξοδο του πλοίου από τον λιµένα αναχώρησης έως και την προσέγγιση του πλοίου στον λιµένα 
άφιξης. Τα δροµολόγια ισχύουν έως 4/9/2011.
Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στον HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 18531 Πειραιάς | τηλ.: 210 4199000 | fax: 210 4117900 | www.hsw.gr

Αναχωρήσεις κάθε µέρα στις 12:10 & στις 21:55
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΑγγελΙΑ γΑμΟυ
Ο Σαρρής Γεώργιος του Ιωάννη και της Μαρου-

σώς το γένος Σκιαδά που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο και η Ρούσσου Βασιλική 
του Αθανασίου και της Φλώρας το γένος Τριπο-
λιτσιώτη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν το Σεπτέμ-
βριο στην Πάρο..

ΣυλλυπητηρΙΑ 
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του Δημήτρη Χαραλάμπους (Δι-
πλού) για την απώλεια ενός από τους παλαιό-
τερους συναδέλφους της Παλαιάς Αγοράς και 
τελευταίους παραδοσιακούς μπακάληδες της 
Πάρου.

Αντί στεφάνου τα χρήματα θα δοθούν στον  οίκο 
ευγηρίας Πάρου.

Με ιδιαίτερη τιμή
για το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλό-

γου
Ο Πρόεδρος - Αλιπράντης Αποστόλης   
Ο Γ.Γραμματέας - Τριαντάφυλλος Αναστάσιος

ευχΑρΙΣτηρΙΑ
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι συντόνισαν και 

βοήθησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην 
Αγκαιριά. Ευχαριστούμε, να είστε όλοι καλά.

Μπενέτος και Πόλυ Σκιαδά 

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσοι μας συμπαραστάθηκαν 
ηθικά και οικονομικά στην 
απώλεια του συζύγου και πα-
τέρα μας Παντελή Δρόσου. 
Υγεία και ευτυχία στα σπίτια 
όλων.

Η οικογένεια του εκλιπόντος
Βασιλική, Μάρθα,
Αθηνά- Γεωργία

ΚΔΕΠΑΠ
Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 η Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ), παρουσίασε στο θέατρο του 
Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Πάρου  
«Αϊ Γιάννης Δέτης», συναυλία με  την Εθνική Συμ-
φωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του 
διακεκριμένου σολίστ πιάνου και φίλου της Πάρου 
Βασίλη Τσαμπρόπουλο.

Για πρώτη φορά το νησί της Πάρου φιλοξένησε 
μια τόσο σημαντική μουσική εκδήλωση, που μά-
γεψε πλήθος Παριανών, αλλά και επισκεπτών που 
παρακολούθησαν τη συναυλία,  υπό το φως της 
καλοκαιρινής πανσελήνου, στην αγκαλιά μιας από 
τις ομορφότερες γωνιές φυσικού κάλλους της Πα-
ριανής γης. 

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους, 
τον χορηγό επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε., το Δ.Σ. του 
Πάρκου καθώς και τους χορηγούς της εκδήλω-
σης BLUE STAR FERRIES, το Τουριστικό Γραφείο 
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ, τα ξενοδοχεία SANTA ANDREAS, 
ΚΑΠΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΡΩΜΑ, Σβορώνος, SWISS 
HOME, μα πάνω από όλα τους εθελοντές και 
όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, 
για να περάσουμε όλοι μαζί μια αξέχαστη και μα-
γική βραδιά. 

Η αυλή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης γέμισε από 
κόσμο, τραγούδια και αποσπάσματα από «εξομο-
λογήσεις προδομένων γυναικών» .

Ήταν  ένα υπέροχο βράδυ με την Ψυχολόγο – 
Ψυχοθεραπεύτρια  και συγγραφέα Μαριέττα Πε-
πελάση, η οποία παρουσίασε το βιβλίο της σαν να 
συζητούσε απλά με τους καλούς της φίλους.

Αποσπάσματα διάβασε η Απολλωνία Οικονόμου,  
ο Θανάσης Λάλας, ενώ η βραδιά έκλεισε με τρα-
γούδι. 

Ευχαριστούμε θερμά την Μαριέττα και τον Δια-
μαντή Πεπελάση που λατρεύουν την Πάρο και 
με κάθε τρόπο δείχνουν το αμέριστο ενδιαφέρον 
τους για το νησί μας. 

Η Πρόεδρος Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου 
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Έτος 66ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 172

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
E-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(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 ∆ωδώνη, 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: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, 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.

«Στον  Παριανό  Λατόμο»

Η  τέχνη απαντά 
στον Δήμαρχο

Τελικά, η τέχνη έρχεται πάντα, με τον τρόπο της, να αποκα-
ταστήσει το «πρέπον», εκεί που οι άρχοντες και οι αρχές δεν 
μπορούν να κατανοήσουν το ουσιώδες, ή …κωλύονται από …
άλλους λόγους.

Και είναι εκπληκτικός ο τρόπος που οι πνευματικοί άν-
θρωποι διαπερνούν τις ιδέες τους στο χρόνο, αφήνοντας τα 
σημάδια τους – μνημεία, πάνω στα οποία θα στηρίζεται η κα-
τανόηση της ιστορίας των ανθρώπων του κάθε τόπου. Όλα 
θα είναι ανεξάρτητα από τις συμπεριφορές των « ιθυνόντων», 
οι πράξεις των οποίων όταν  αντιστρατεύονται την αλήθεια 
λησμονούνται  εις το διηνεκές, όπως «απόλλυται» η μνήμη 
των ασεβών του Ευαγγελίου. 

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μαράθι της Πάρου, το 
πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο γλυπτικής, κατά το οποίο σημα-
ντικοί Έλληνες γλύπτες λάξευσαν τα γλυπτά τους στο χώρο 
των αρχαίων λατομείων. Προσπάθεια σημαντική, για να φρε-
σκαριστεί η μνήμη μας για την αξία των αρχαίων λατομείων, 
ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.     Με-
λετούμε τις δημιουργίες των καλλιτεχνών. Ακόμα και αν δεν 
είμαστε μυημένοι στα μυστικά της γλυπτικής τέχνης, ο επι-
βλητικός χώρος με τις στοές και τις λατύπες, οι ιστορίες της 
εξόρυξης,  τα θαυμαστά έργα τέχνης που ξεκίνησαν από εδώ 
για όλο τον κόσμο, ακόμα η ιδέα πως όλα τούτα τα θαυμαστά 
ανήκουν στο δικό μας ιδιαίτερο τόπο,  μας υποβάλλουν και 
μας συγκινούν.

Μέχρις εδώ, όλα μιλούν για το μάρμαρο ( το υλικό), τα δη-
μιουργήματα που παρήχθησαν από αυτό, τα θαυμαστά έργα 
τέχνης μέσω των οποίων η ανθρώπινη ευαισθησία διατύπω-
σε τις ιδέες του ωραίου και του υψηλού και κατονομάζονται 
και οι γνωστότεροι γλύπτες. 

Και ξαφνικά, ανάμεσα στις δημιουργίες των καλλιτεχνών, 
σταματάμε στο έργο του γλύπτη κ. Ρηγανά και διαβάζουμε με 
προσοχή τη σκαλισμένη επιγραφή: « Αφιερωμένο στο μόχθο  
των Παριανών λατόμων». Ο καλλιτέχνης βρήκε τον τρόπο να 
αναφερθεί και να τονίσει με δυο λόγια τη συμμετοχή των αν-
θρώπων που κατέβηκαν στις στοές, που ανέσυραν την πέτρα, 
που την πελέκησαν στα αρχικά στάδια, μέχρι να φτάσει στο 
εργαστήρι του καλλιτέχνη.

Τι γνώριζε για τους Παριανούς λατόμους ο καλλιτέχνης και 
θέλησε να αφιερώσει σ’ αυτούς το έργο του;

Πριν από δυο χρόνια μια Παριανή συγγραφέας μελέτησε 
και κυκλοφόρησε σε βιβλίο την ιστορία των Παριανών λατό-
μων. 

Ο  κ. Ρηγανάς ήρθε στην Πάρο κρατώντας στο χέρι το 
βιβλίο για το οποίο εκφράστηκε με κολακευτικά λόγια. Δεν 
συνάντησε ποτέ τη συγγραφέα. Συνάντησε το έργο της. Και 
θέλησε να τιμήσει τους πρωταγωνιστές και το μόχθο τους, 
όπως τα  έζησε μέσα από το έργο του άλλου δημιουργού.

Είναι βέβαιο ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υπ’ όψη  του ότι η 
Παριανή συγγραφέας, μετά την έκδοση του βιβλίου, πρότεινε 
στο Δήμο την ανέγερση στον χώρο των αρχαίων λατομείων 
προτομής ή αναμνηστικής πλάκας προς τιμήν των Παριανών 
λατόμων, στην οποία ο Δήμος δεν απάντησε ποτέ, ούτε ως 
όφειλε κατά τον νόμο, ούτε ως θα επέβαλλαν κάποιοι κανό-
νες ευγένειας προς τους πνευματικούς ανθρώπους του τό-
που, έστω και όχι σημαντικούς για τις αρχές.

Απάντησε όμως η τέχνη.
Οι δημιουργοί άφησαν το ίχνος τους. η συγγραφέας 

πρότεινε, ο γλύπτης άκουσε την αγωνία και σκάλισε με 
την ψυχή του. 

Το δίδαγμα μέγα!!!
Θα το αντιληφθούν ή θα ακουστεί ξανά η ξύλινη γλώσσα 

της  «αυθεντίας» της Αρχής ;;; Σημείωση: Για να μη κουρα-
στούν μερικοί να ψάχνουν για  διαψεύσεις και δικαιολογίες, 
είναι στη διάθεσή τους το έγγραφο της πρότασης.  

Αλέκος Κοντογιώργος

Νέος προπονητής στον ΑΟΠ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του νέου του προπονητή κ. Αντώ-

νη ερρίκου.
Ο κ. Ερρίκος έχει εργαστεί επί 17 χρόνια στις Ακαδημίες της ΠΑΕ Ιωνικού Νικαίας, ενώ 

παράλληλα υπήρξε και Ενωσιακός προπονητής στην ΕΠΣ Πειραιώς. Επίσης, έχει εργαστεί σε 
ομάδες του Πειραιά όπως και στον ΑΟ Σαντορίνης.

Το ΔΣ του ΑΟΠ εύχεται καλή επιτυχία στο νέο του προπονητή και ευχαριστεί τον Γιώργο 
Παντελαίο για την έως τώρα βοήθεια που προσέφερε στο σύλλογο και καλωσορίζει το νέο 
μέλος του ΔΣ κ. Στέλιο Μπόνη που αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Αρχηγού της ομάδας.

Επίσης, με απόφαση του ΔΣ του ΑΟ Πάρου στη συνεδρίαση της 18/7/2011 υπεύθυνοι για 
την Επιτροπή μεταγραφών – αποδεσμεύσεων ορίζονται οι κ.κ. Κώστας Τσαντάνης, Γιάννης 
Αποστόλου, Στέλιος Μπόνης και Δημήτρης Σιφναίος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Πάρος  20 Ιουλίου  2011 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός κατάταξης Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυ-
ναικών) έτους 2011.

1.- Ανακοινώνεται, ότι με την αριθ. πρωτ: 1212.3 / 03 / 2011/ 19-7-2011 Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ., προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελλη-
νική Ακτοφυλακή, εκατόν ογδόντα (180) δόκιμων Υπαξιωματικών.  

2.- Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr) , καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: 
4ΑΣΗΙ-ΞΘ1, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Ραγκούσης Αντώνιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Α.Π. 10111
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟN/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ        
Πάρος   26- 07- 2011 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Πάρου  
βάσει του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011)
Σύμφωνα με το παραπάνω νόμο και την 
υπ’ αριθ. 279/2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, καλούνται να προσέλ-
θουν μέχρι και τη Τρίτη  18-10-2011, στο 
αρμόδιο γραφείο εσόδων της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου και να 
υποβάλλουν αίτηση-δήλωση, όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατά-
ξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, για 
τη ρύθμιση και εξόφληση οφειλών τους 
προς το Δήμο Πάρου. 
Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλού-
νται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι 
εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαι-
ρουμένων των προστίμων αυθαίρετων 
κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθη-
καν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέ-
χρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
[δηλ. την 16.06.2011] , εφόσον έχει κατα-
βληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως 
εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου 
αυτών.
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθη-
καν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011] 
, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν 
υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 63 του 
ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τρι-
άντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας 
οφειλής. 
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννή-
θηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημο-
σίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 
16.06.2011], εφόσον μέρος ή το σύνολο 
αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμημα-
τικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του 
ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% 
του διακανονισθέντος ποσού.
Η εν λόγω ρύθμιση, συγκαταλέγεται στη 
κατηγορία των ευεργετικών διατάξεων 
εξαιρετικού χαρακτήρα, με την οποία 
αποσκοπείται  η αντιμετώπιση του ζητή-
ματος της αδυναμίας πολλών οφειλετών 
να εκπληρώσουν συσσωρευμένες υπο-
χρεώσεις προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Είναι προφανές, ότι η υποβολή αίτησης 
ρύθμισης κάθε οφειλής προς τον Δήμο, 
μέχρι τη καταληκτική βάσει νόμου ημε-
ρομηνία της 18ης Οκτωβρίου 2011, και 
η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου54 
του Ν. 3979/2011 , είναι ιδιαίτερα ευ-
εργετική και αποβαίνει σαφέστατα προς 
όφελος κάθε πολίτη - οφειλέτη. 
 (Πληροφορίες στο αρμόδιο γραφείο Εσό-
δων: τηλέφωνο 2284360100-105 εσωτε-
ρικά 123-122).

Νηρέας - Μαρπησσαϊκός
ενώνουν τις δυνάμεις τους

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι ο προπονητής Ανδρών και Νέων του ΑΜΕΣ Νηρέα, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής ΑΜΕΣ Νηρέα – ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού. 

Στις 18 Ιουλίου 2011, έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών της επιτροπής που ορίστηκε 
να είναι υπεύθυνη για τα τμήματα ποδοσφαίρου Ανδρών και Νέων του ΑΜΕΣ Νηρέα για την 
περίοδο 2011-2012. Αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεννόησης των δύο συλλόγων ΑΜΕΣ 
Νηρέας-ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός. Η σύνθεση της 8μελούς επιτροπής έχει ως εξής:

Προεδρεύων: Φραντζής Ανδρέας, Γραμματέας  Γαβαλάς Παντελής, Ταμίας: Γεμελιάρης 
Γιάννης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Τριπολιτσιώτης Σταύρος (Πρόεδρος ΑΜΕΣ Νηρέα), Μέλη: 
Παντελαίος Γιώργος (Πρόεδρος ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού), Σιφναίος Μανώλης, Τσιγώνιας Άγγε-
λος, Καρποδίνης Βαγγέλης.

Σε συνέχεια της συνάντησης των μελών υπήρξε ραντεβού με τον προπονητή Μοστράτο Νι-
κόλαο του οποίου και έγινε πρόταση να αναλάβει την ομάδα. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή, 
λόγω έλλειψης χρόνου, αφού η νέα αυτή προσπάθεια έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Τα μέλη 
ευχαρίστησαν τον Νίκο Μοστράτο για την έως σήμερα παρουσία του στην ομάδα.  

Αναδιοργάνωση του 
«Θησέα» Κυκλάδων

Συνάντηση με την πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλλιώρη, 
είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  Γιώργος Πουσσαίος, με 
αντικείμενο της συνάντησης, την αναδιοργάνωση του κέντρου 
πρόληψης “Θησέας Κυκλάδων”.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε η ανάγκη για διαφορετική 
προσέγγιση στη λειτουργία της μονάδας στα νησιά, έτσι ώστε να 
επεκταθεί το πρόγραμμα πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων 
ουσιών τόσο σε περισσότερους αποδέκτες -γονείς και παιδιά- 
όσο και σε περισσότερα νησιά. 

“Απαιτείται διαφορετική προσέγγιση της λειτουργίας του 
φορέα, έτσι ώστε να καταφέρουν να πολλαπλασιαστούν οι 
ωφελούμενοι από την παρέμβαση πρόληψης”, τόνισε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως είναι αναγκαία η αποτε-
λεσματική  παρέμβαση στο ζήτημα των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο κ. Πουσσαίος επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία 
εθελοντικής ομάδας, ενώ τόνισε την ανάγκη διεύρυνσης και αξι-
οποίησης συνεργασιών με επιστημονικούς φορείς, που δραστη-
ριοποιούνται σε τομείς της ψυχικής υγείας. 

PAWS: Έκκληση για εθελοντές
Ζητούνται εθελοντές για να πηγαίνουν βόλτα τα σκυλιά 

του καταφυγίου, να φιλοξενούν γατάκια και σκυλάκια, να 
ταίζουν γατοκοινότητες και να μεταφέρουν γάτες στον κτηνί-
ατρο για να στειρωθούν. Πληροφορίες στα τηλ: 6975 060927 
- 6951 851 575.
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ΠΟΝΤΟΙ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 
DIXAN ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

(ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ) 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2ΤΕΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ SOFT KINGS (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ) ΔΩΡΟ 1LΙT HOPLA ΠΑΓΩΤΟ (ΔΙΑΦOΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ)

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2ΤΕΜ. Mc CAIN ΠΑΤΑΤΕΣ 
(GOLDEN LONG, TRADITION  Ή COUNTRY FRIES) 1KG 
ΔΩΡΟ 1 ΚΙΛΟ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ (ΧΥΜΑ  Ή ΔΙΣΚΑΚΙ)

3,25o
ΤΟ TEMAXIO

1,95o
ΤΟ TEMAXIO

15,90o
ΟΙ 66ΜΕΖ.

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ OΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ

2,69o
ΧΥΜΑ, TO KIΛΟ

2,85o
ΔΙΣΚΑΚΙ, TO KIΛΟ



ΠολιτισμόςΠαρασκευή 29 Ιουλίου 2011 www.fonitisparou.gr4

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°.

Βίντζι Παροικίας (δίπλα στο Λιµεναρχείο)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 27 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449

«Έστησε» πανηγύρι ο Γιώργος Πίττας
για τα «Πανηγύρια του στο Αιγαίο»...

Αιγαιοπελαγίτικο ταξίδι 
Ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου, είναι το 

βιβλίο του Γιώργου Πίττα «Πανηγύρια στο 
Αιγαίο», που παρουσιάστηκε το Σάββατο 23 
Ιουλίου στο ξενοδοχείο Lefkes Village στις 
Λεύκες. Την ίδια ημέρα έγιναν και τα εγκαίνια 
της ομώνυμης έκθεσης – πολυθεάματος στο 
μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού του Αιγαίου που 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχεί-
ου. 

Ήταν μια μικρή ευχάριστη γιορτή που 
έκλεισε με τσαμπούνες, με ένα πανηγυράκι 
δηλαδή, μικρογραφία των πανηγυριών που 
πραγματεύεται στο βιβλίο του και φέρνει κο-
ντά τον αναγνώστη με τους Αιγαιοπελαγίτες 
και τον τρόπο ζωής τους. 

Ο Σπύρος Μολφέτας, εκπαιδευτικός, δι-
ευθυντής της Σχολής Μωραϊτη άνοιξε την 
βιβλιοπαρουσίαση: Με γοήτευσε, είπε,  «η 
απλότητα και αμεσότητα της γραφής, η τεκ-
μηρίωση των δεδομένων που μετατρέπονταν 
σε πληροφορίες, το μεράκι του ανθρώπου 
που αλώνισε το Αιγαίο, καταρχήν για να ζήσει 
ο ίδιος τα δρώμενα, να γλεντήσει να χορέψει, 
να νιώσει την κατάνυξη που αποπνέει η όλη 
διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να αφουγκρα-
στεί, να καταγράψει, να απαθανατίσει και να 
διασώσει με τον τρόπο αυτό, βιώματα και συνήθεις του λαού στα  νησιά του αρχιπελάγους… 
Το βιβλίο του Γιώργου Πίττα, μας σηκώνει από την καρέκλα, μας κάνει να καταλάβουμε ότι τα 
πανηγύρια είναι κομμάτι και της δικής μας παράδοσης, είναι η αφορμή να διεγερθούν και να 
συντονιστούν διάφορες δημιουργικές δυνάμεις μιας τοπικής κοινωνίας, που σε συνδυασμό 
με το φυσικό περιβάλλον να μετουσιωθούν σ’ ενα γλέντι τρικούβερτο που ενδέχεται να μας 
αφορά και να μας αρέσει…».

Η δημοσιογράφος Μπήλιω Τσουκαλά, η οποία έζησε από κοντά τη διαδικασία για τη συγκέ-
ντρωση του υλικού και τη συγγραφή αυτού του βιβλίου (σύζυγος του συγγραφέα), το χαρα-
κτήρισε ως «πόνημα», που όπως είπε είναι δουλειά 20 και πλέον ετών έρευνας και καταγρα-
φής. «Πήγε, έψαξε, βρήκε. Ρώτησε ανθρώπους, μίλησε μαζί τους, άντλησε πηγές και μνήμες 
από τους παλαιότερους. Έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Συχνά κοπιαστικά, γύριζε σπίτι καταταλαι-
πωτημένος, αλλά και χαρούμενος, όταν έβρισκε ένα καλό πανηγυράκι, που τον γέμιζε με την 
αυθεντικότητα και την αλήθεια του».

Νομίζω, είπε,  «πως ο Γιώργος δεν θα είχε γράψει κανένα από τα βιβλία του, εάν δεν διακα-
τεχόταν από ένα μεγάλο πάθος. Να ψάχνει και να βρίσκει την αλήθεια των πραγμάτων. Τους 
αληθινούς τόπους, τους αυθεντικούς ανθρώπους, τα ειλικρινή συναισθήματα». 

Η εθνολόγος Μιράντας Τερζοπούλου, η οποία ξέφυγε λίγο από το θέμα, όταν αποφάσισε 
να μιλήσει πια για το συγκεκριμένο βιβλίο, ανέφερε: «...Θα έλεγα ότι τα «Πανηγύρια στο Αι-
γαίο», δεν είναι επιστημονική μελέτη, αλλά η προσωπική ματιά ενός επίμονου περιηγητή που 
καταπιάστηκε μ’ ένα θέμα-βουνό για τους ειδικούς και πέρασε τις ομορφότερες στιγμές της 
ζωής του ασχολούμενος με το αντικείμενο της έρευνάς του. «Τα Πανηγύρια στο Αιγαίο», είναι 
η αποτύπωση ενός κόσμου –στα μάτια πάντα του περιηγητή-συγγραφέα– που έρχεται να μας 
θυμίσει σε πείσμα των καιρών, ότι υπάρχει και η ζωή, η ζωή μαζί με τους άλλους, κι ότι σ’ 
αυτόν τον κόσμο και στα έσχατα υπολείμματα της κοινοτικής του ζωής ίσως βρούμε κάποιες 
απαντήσεις στα αδιέξοδα του σύγχρονου πολιτισμού μας.»

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος αναφέρθηκε σε όσα βίωσε μαζί με τον Γιώργο Πίτ-
τα, σε κάποια από τα ταξίδια τους στο Αιγαίο που τον συνόδευσε και μαζί έζησαν στιγμές 
πανηγυριού και περιπέτειας. 

Της παρουσίασης ακολούθησε η ξενάγηση στο μουσείο, στο οποίο τα αντικείμενα λαϊκού 
πολιτισμού και τέχνης… ερμηνεύονται μέσα από τις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στο 
κέντρο του χώρου.

Ακολούθησε πανηγύρι με εδέσματα και πιοτό. Οι μουσικοί ήταν: Λευτέρης Συκινιώτης, Μι-
χάλης Κουνάνης, Γιάννης Ασημομύτης από Μύκονο, Μάρκος και Γιάννης Γαβράς από Αμοργό, 
και οι Σαρήδες από την Πάρο.

Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο αντιδήμαρχος Μ. Κωβαίος, 
η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ ‘Αννα Κάγκανη και η Δ/ντρια Ειρήνη Κυριαζάνου, ο συγγραφέ-
ας Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος με τη σύζυγό του Νιόβη, ο τέως Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αντ. Αρκάς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, η συγγραφέας Λουκία Ρικάκη, ο Αδαμάντιος 
Πεπελάσης με τη σύζυγό του Μαριέττα, ο καθηγητής κ. Πολυζωίδης ο αρχιτέκτων καθηγητής 
του Ε.Μ. Πολυτεχνείου Τ.  Μπίρης, ο Πρόεδρος των Φίλων της Πάρου Γ. Βλαντάς, οι ζωγράφοι 
Γ. Μαυρομάτης, Μαρία Βλαντάκη και Ρόιλα Μπουζέα, οι δημοσιογράφοι: Τ. Τέλογλου, Δέσποι-
να Καλογεροπούλου, Θ. Λάλας, η παρουσιάστρια Άννα Δρούζα και πολύς κόσμος.

Εκδηλώσεις της ΚΔΕΠΑΠ
• Μουσική εκδήλωση με τον μουσικοσυνθέτη Λίνο Κόκοτο στις 28 Ιουλίου, στις 9.00 το βρά-

δυ, στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους». Τραγουδούν: Μαρία Κανελοπούλου, Πάνος Μπού-
σαλης, Κώστας Μακριδάκης. 
• Το βιβλίο του Αν. Γκίκα «Ρήξη και ενσωμάτωση», αφιερωμένο στον πατέρα του Ιωάννη 

Γκίκα, παρουσιάζεται την Κυριακή 31 Ιουλίου στις 8.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου.
• Η Μάρθα Φριντζήλα και ο Παναγιώτης Τσεβάς σε ρεσιτάλ στην Μαρίνα της Νάουσας, την 

Τρίτη 2 Αυγούστου στις 9.00 το βράδυ.

Συναυλία με
την Μόνικα

Την Κυριακή 31 Ιουλίου, στις 21.30 στο 
Θέατρο του Πάρκου ‘’Άρχίλοχος’’, θα βρεθεί 
η πολλά υποσχόμενη νεαρή τραγουδοποιός 
Μόνικα σε μια μαγευτική καλοκαιρινή συ-
ναυλία. Μετά την εξαιρετική παρουσία της 
στην Μικρή Επίδαυρο, η Μόνικα έρχεται 
στο Θέατρο Πάρκο όπου θα ερμηνεύσει στο 
πιάνο και την κιθάρα τα κομμάτια από το τε-
λευταίο της άλμπουμ “Exit”, επιτυχίες μέσα 
από τον πρώτο της δίσκο  “Avatar” και μια 
επιλογή από διασκευές αγαπημένων της 
κομματιών.  Το εισιτήριο είναι 15 ευρώ, με 
ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά κάτω των 12 
ετών.

λίγα λόγια για την μόνικα
Η Monika γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1985. Στα 23 της χρόνια κυκλοφορεί τον 
πρώτο της επίσημο δίσκο και στη συνέχεια  
κυκλοφόρησε 2 άλμπουμ. Το δεύτερο άλ-
μπουμ, είναι σε δική της σύνθεση/ερμηνεία 
και στίχους, με τίτλο «Exit».

Συναυλία Jazz μουσικής
στο Πάρκο

Το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου διοργανώνει συναυλία  Jazz μου-
σικής την Παρασκευή 29 Ιουλίουστις 21.30 μ.μ στο θέατρο ‘’Αρχίλοχος’’ του  Πάρκου.  O 
παγκοσμίου φήμης συνθέτης και δεξιοτέχνης τρομπετίστας Markus Stockhausen θα μας  
υποδεχτεί κάτω από τους ήχους της κλασικής και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής του.  

Τρεις καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί, ο Γιώργος Καλούδης - τσέλο, ο Βασίλη Ρακό-
πουλος – κιθάρα και ο Τάκης Φαραζής - πιάνο, που έδωσαν στο παρελθόν συνθέσεις 
και συναυλίες εξαιρετικής ευαισθησίας και εκτέλεσης, πλαισιώνουν  την κορυφαία αυτή 
προσωπικότητα.

Δεν είναι μόνο οι πρωτότυπες συνθέσεις που απεικονίζουν και προβάλλουν τη λι-
τότητα του κυκλαδικού ιδιώματος, αλλά και ο τρόπος προσέγγισης και ερμηνείας που 
αναζητά έναν ήχο ανάτασης, έναν ήχο αντίστοιχο με το φως των Κυκλάδων. Βασισμένοι 
σε δικές τους συνθέσεις εμπνευσμένες από παραδοσιακές αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες 
χτίζουν μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης μουσικής επικοινωνίας.

Εισιτήριο 10 € (ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 12).

Θεατρική Ανάγνωση

Διηγήματα του Ηλία Χ. Παπαδημητρακό-
πουλου θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Στέλιος 
Μάινας και Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, 
οι οποίοι θα αποδώσουν θεατρικά το κείμε-
νο "Συγκοπή Πλατάνου". Την εκδήλωση, που 
θα γίνει την Τετάρτη 3 Αυγούστου στις 20:30 
στο υπαίθριο θέατρο Λευκών, συντονίζει η 
Διευθύντρια του ΕΚΕΜΕΛ κ. Ελένη Ζέρβα.

Την εκδήλωση διοργανώνει η ΚΔΕΠΑΠ.
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συνέχεια από σελ.1
»Εμείς πάντως εμμένουμε στο έγγραφο 

που γράψαμε σχετικά με την εξυπηρέτηση 
του δημόσιου υγειονομικού συμφέροντος, 
την ασφάλεια των πολιτών της Πάρου, την 
αξιοποίηση και ανταποδοτικότητα των οικο-
νομικών πόρων προς ιατρικό και κοινωνι-
κό όφελος, αλλά και τη συνέργεια τόσο των 
μονάδων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ με 
το Βελέτζειο Κοινωφελές Ίδρυμα. Ξέρουμε 
ότι το Βελέτζειο έχει πάρει πολύ σημαντικές 
πρωτοβουλίες και υπάρχει και νομικό πλαί-
σιο αυτή τη στιγμή να υποστηριχτεί το αερο-
σκάφος και αυτό επισημαίνουμε. Δηλαδή να 
γίνουν οι διακομιδές κανονικά, σε συνεργα-
σία πάντα με το ΕΚΑΒ και αυτό κάναμε γνω-
στό στον κ. Ανδρόνε. Τώρα ο καθένας έχει τις 
προσωπικές του απόψεις και τις διατηρεί. 

»Αυτό που έχει συμβεί με το αεροσκάφος, 
είναι ότι έχει βρεθεί μια φόρμουλα, η οποία 
είναι απολύτως νόμιμη, γιατί το ΕΚΑΒ διατη-
ρεί τον συντονιστικό έλεγχο της διακομιδής, 
το αεροσκάφος είναι πιστοποιημένο επιχει-
ρησιακά από την ΥΠΑ και εκείνη δίνει το Ο.Κ. 
να πετάξει, αναγνωρίζεται ως υγειονομικό 
αεροσκάφος και το θέμα που μπαίνει τώρα, 
είναι διαδικαστικό. Για αυτό όμως, υπάρχουν 
συγκεκριμένα επίσης πράγματα. Υπάρχει έγ-
γραφο του ΕΚΑΒ που λέει ότι η διακομιδή 
θα πραγματοποιείται μετά από ένδειξη του 
υπευθύνου ειδικευμένου γιατρού, χωρίς 
την παρέμβαση του ΕΚΑΒ (2007), υπάρχει η 
απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του 2005 
που λέει ότι όλα θα καθοδηγούνται από το 
ΕΚΑΒ, με την έννοια της υπαγωγής και βέ-
βαια υπάρχει το έγγραφο του υπουργείου 
Υγείας που λέει ότι όλες οι διακομιδές πρέπει 
να λειτουργούν προς όφελος του ασθενούς. 
Άρα, εμείς προτείναμε ότι το πρώτο που προ-
έχει είναι η ασφάλεια των πολιτών και να σώ-
σουμε ζωές. Με λίγα λόγια, ο γιατρός θα κά-
νει την κλήση στο ΕΚΑΒ, αυτό με τη σειρά του 

θα επικοινωνεί με το Βελέντζειο,το οποίο θα 
παίρνει την άδεια από την ΥΠΑ, θα γίνεται συ-
νοδεία του περιστατικού, όπως για κάθε δια-
κομιδή με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο, 
το ΕΚΑΒ θα συντονίζει από το επιχειρησιακό 
του κέντρο και όταν προσγειώνεται το αερο-
σκάφος θα παραλαμβάνεται από το ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ  το περιστατικό και θα κα-
ταλήγει στο νοσοκομείου υποδοχής. Δηλαδή, 
κάποια φορά μπλεκόμαστε πάρα πολύ, χάνο-
ντας την ουσία που είναι να σώσουμε έναν 
άνθρωπο, ο οποίος κινδυνεύει και σε 20’ λε-
πτά δεν έχει άλλη δυνατότητα να μεταφερθεί. 
Γι’ αυτό δεν έγινε το αεροσκάφος;». 

η παραίτηση
Η εμμονή του να μην χρησιμοποιεί για τις 

διακομιδές το υγειονομικό αεροσκάφος, επι-
καλούμενος απόφαση – γνωμοδότηση του 
2005 της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλί-
ου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται «μόνο υπό το συντο-
νισμό και την καθοδήγηση των οδηγιών και 
εντολών του ΕΚΑΒ», οδήγησε σε παραίτηση 
τον επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου 
Υγείας Γκαμπριέλ Ανδρόνε. Προτιμά να χρη-
σιμοποιεί το πλωτό της Νάξου, το οποίο επί-
σης δεν εντάσσεται στη δύναμη του ΕΚΑΒ και 
επιπλέον δεν διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό. Η 
αντίφαση αυτή, εγείρει ερωτήματα στα οποία 
μόνο ο κ. Ανδρόνε μπορεί ν’ απαντήσει. 

Σε ότι αφορά στην παραίτησή του από 
Επιστημονικός Διευθυντής, ο κ. Ανδρόνε με 
έγγραφό του προς τον Διοικητή του Νοσοκο-
μείου Σύρου αναφέρει ότι με την απάντησή 
του ο κ. Τσιργής στην αναφορά του, ουσιαστι-
κά υιοθετεί τις απόψεις και τα επιχειρήματα 
του Βελέντζειου Ιδρύματος και ότι ισχύουν 
όσα αναφέρει «στην από 5/7/2011 αναφορά 
του μη μπορώντας να ακολουθήσω τις εκ 
μέρους σας προτεινόμενες μη σύννομες δι-
αδικασίες στα θέματα διακομιδής ασθενών». 

Κάνει λόγο, όπως και στην αναφορά του, 
ότι «με αφήνουν αδιάφορο οι όποιες αντιπα-
λότητες ιδιωτικών ή άλλων συμφερόντων 
και οι σκοπιμότητες (πολιτικές, προσωπικές 
κ.λπ), των οποιονδήποτε, αφού πάντα κινού-
με με βάση τον νόμο και τη διάφανη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών». 

Κάνει λόγο για «συκοφαντικές και απα-
ξιωτικές επιθέσεις που δέχομαι ιδίως το 
τελευταίο διάστημα, χωρίς η προϊστάμενη 
υπηρεσία μου να ευαισθητοποιείται και να με 
καλύπτει». 

Ο κ. Ανδρόνε δηλώνει ότι αισθάνεται συ-
νολική απαξίωση και από τον κ. Τσιργή, που 
όπως αναφέρει, αγνόησε και αποσιώπησε 
όσα σημαντικά του υπέβαλλε με την αναφο-
ρά του από τον Απρίλιο του 2011, σχετικά με 
ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη 
λειτουργία του Κ.Υ. Πάρου, όπως επίσημες 
και επώνυμες καταγγελίες για κακοδιοίκη-
ση και κακοδιαχείριση που επιβαλλόταν να 
ελεγχθούν. Γι’ αυτό τονίζει, «κάτω από αυτές 
τις συνθήκες δεν είναι δυνατή η συνεργασία 
μας» και «προκειμένου να διευκολύνω  το 
έργο σας, παραιτούμαι από σήμερα από τη 
θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Κ.Υ. 
Πάρου, παραμένοντας στο εξής απλός ιατρός 
– υπάλληλος, πιστός στο καθήκον και στην 
κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των 
συμπολιτών μου». 

Ο κ. Ανδρόνε παραιτείται και από τις Δη-
μοτικές επιτροπές (επιτροπή υγείας και επι-
τροπή μεταναστών), «επιλέγοντας τη σιωπή, 
που πιστεύω θα αποτελέσει τον εκ μέρους 
μου ηχηρό λόγο, απάντηση στην πολιτική μι-
ζέρια των πελατειακών σχέσεων, που πάντα 
απεχθάνομαι ως άνθρωπος των καλών προ-
θέσεων και της άδολης προσφοράς». 

«Ηρωική» η παραίτηση του κ. Ανδρόνε, δεν 
εξηγεί όμως που «κολλάνε» οι «πελατειακές 
σχέσεις». Η αντιπαράθεση αφορά στο αν θα 
χρησιμοποιηθεί από το Κέντρο Υγείας ή όχι, 
το Υγειονομικό αεροσκάφος, με το οποίο η 
διακομιδή είναι άμεση, ασφαλής και στοιχί-
ζει περίπου 800 ευρώ, που πληρώνονται 
από το Βελέντζειο ίδρυμα. Το πλωτό στοιχί-
ζει στον φορολογούμενο πολίτη πάνω από 
3000 ευρώ. 

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

SERVICES
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Καθαρισµοί κτιρίων

Συντήρηση και
αερισµός κατοικιών

Κατασκευή και
συντήρηση κήπων

Επισκευές υδραυλικών
& ηλεκτρικών
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κέντρο Υγείας Πάρου 

Ακυβέρνητο εν μέσω θέρους…
Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων

«Όχι» στην 
υποβάθμιση 
του ΕΣΥ

Την αντίθεσή του στην αποδόμηση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας εκφράζει με 
δελτίο Τύπου ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλά-
δων. Ο Σύλλογος κατηγορεί τον υπουργό 
Υγείας και τους περί αυτόν σοφούς, που 
έκριναν ότι περισσεύουν οι κλίνες στα το-
πικά νοσοκομεία και καταργούν μέρος αυ-
τών και υποβαθμίζουν την εφημεριακή κά-
λυψη του πληθυσμού, αφού ο κ. Λοβέρδος 
κατάργησε το άρθρο νόμου που προέβλε-
πε τη διενέργεια πρόσθετων εφημεριών σε 
υποστελεχωμένα ιατρικά τμήματα.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Κυ-
κλάδων, υπολογίζεται ότι πάνω από 2.500 
νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε 
τον χρόνο, λόγω έλλειψης κλεινών στις 
ΜΕΘ, κυρίως λόγω υποστελέχωσης, παρά 
λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού. 
Τονίζει επίσης, ότι αγνοούνται εδώ και 30 
χρόνια, από τους εκάστοτε υπουργούς 
Υγείας, οι προτάσεις του για οργανωμένο 
περιφερειακό ΕΚΑΒ στο Αιγαίο και για μο-
νάδα εντατικής θεραπείας, έστω στο νοσο-
κομείο Σύρου. 

Η υποβάθμιση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών είναι συνεχής και γι’ 
αυτό ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα συνεχί-
σει ν’ αγωνίζεται και να υπερασπίζεται το 
δίκαιο του αγώνα του Κυκλαδίτη γιατρού, 
του Έλληνα γιατρού, του Έλληνα πολίτη, 
έναντι οποιουδήποτε κόστους. 
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Σας πληροφορούµε ότι το γραφείο της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ µεταφέρθη-
κε στον Περιφερειακό Παροικίας Πάρου (δίπλα στο ζαχαροπλα-
στείο Μπαρµπαρής).

τηλ: 22840 22802 & 27241  • fax: 2284023102
e-mail: georgiaspanop@yahoo.gr

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε για την 
διεύρυνση της επαγγελµατικής µας δραστηριότητας, όπου επιπλέον της 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, εκπροσωπούµε στο εξής περισσότερες Ασφαλιστι-
κές Εταιρίες, το ίδιο αξιόπιστες και φερέγγυες.
Γεγονός το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουµε υπηρεσίες 
και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σηµερινές σας 
ανάγκες.

 Φιλικά,
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΦΡΟΣΩ, ∆ΕΥΤΕΡΗΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

συνέχεια από σελ.1
Στο κατώφλι αυτό βρέθηκε εντοιχισμένος 

σε β΄χρήση ο άνω κορμός-χωρίς το κεφάλι- 
του αρχαϊκού κούρου, που είναι κομμένος 
στο ύψος της μέσης. Το γλυπτό είχε τοποθε-
τηθεί ανάποδα στο έδαφος, η κάτω επιφάνεια 
του είχε αποκοπεί με βελόνι και έφερε δύο 
μολυδβοχοημένες εντορμίες για την υποδο-
χή του στροφέα της θύρας. Ο κορμός βρέθη-
κε σφηνωμένος με μαρμάρινους λίθους για 
την καλύτερη στήριξη της θύρας και η πίσω 
επιφάνειά του ήταν επεξεργασμένη με βελό-
νι, ώστε να εφάπτεται στη σχιστολιθική πλάκα 
του κατωφλιού. Ο κούρος σώζεται από την 
απαρχή του λαιμού έως και τη μέση, λείπουν 
τα χέρια από το ύψος των ώμων και σώζεται-
αν και αποκεκρουμένο- το αριστερό χέρι, λυ-
γισμένο πάνω στο θώρακα. Αυτός ο τύπος 
κούρων με το ένα χέρι λυγισμένο στο στή-
θος-χαρακτηριστικό γνώρισμα των αρχα-
ϊκών κορών- απαντάται μόνο στα παριανά 
εργαστήρια γλυπτικής του δ΄τετάρτου του 
6ου αι. π.Χ. Η αποκάλυψη του κούρου εί-
ναι πολύ σημαντική, καθώς αφενός αυτός 
είναι το τρίτο γλυπτό αυτής της ιδιαίτερης 
κατηγορίας κούρων μετά τον ημίεργο κούρο 
στο Μουσείο της Πάρου και τον κούρο της 
Carlsberg Glyptotek της Κοπεγχάγης και 
αφετέρου επιβεβαιώνει την παριανή ταυ-
τότητα του ιερού.  

Ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη των πο-
λυάριθμων θραυσμάτων γλυπτών που έχουν 
βρεθεί στο ιερό, είναι η διαπίστωση ότι το 
παραπάνω θραύσμα συνανήκει με τον κάτω 
κορμό κούρου που είχε αποκαλυφθεί εντοι-
χισμένος σε τοίχο της κτιριακής ενότητας Ι το 

2005 και ο οποίος ανήκε σε κούρο με λυγι-
σμένο το αριστερό χέρι. Και αυτός είχε κο-
πεί στο ύψος της μέσης, έφερε εντορμία για 
την υποδοχή του στροφέα και είχε λαξευτεί 
κατά τον ίδιο τρόπο. Στο ίδιο γλυπτό πιθανό-
τατα πρέπει να αποδοθεί το κεφάλι κούρου 
που είχε βρεθεί το 2010. Φαίνεται επομένως 
ότι το ναόσχημο οικοδόμημα κτίστηκε στην 
ύστερη αρχαϊκή περίοδο, μετά τη βίαιη κατα-
στροφή των αρχαϊκών κούρων. 

Κατά τη διάνοιξη τομής κατά μήκος του 
στυλοβάτη του προστώου των λατρευτικών 

δωματίων Α1-Α2 του κτιρίου Α, μήκους 17μ., 
αποκαλύφθηκε η ισχυρή θεμελίωση αυτού 
αποτελούμενη από μεγάλους δόμους γνευ-
σίου μήκους 2 έως 4μ. τοποθετημένους σε 
δύο ή τρεις επάλληλες σειρές, συνολικού 
ύψους 1μ. Ο στυλοβάτης ανήκει σε κιονο-
στοιχία που κατασκευάστηκε γύρω στο 500 
π.Χ., αποτελούμενη από επτά κίονες ύψους 
3,80μ., η οποία θα απαιτούσε μία τόσο ισχυρή 
θεμελίωση για τη στήριξη όχι μόνο της κιονο-
στοιχίας, αλλά και του θριγκού του ναού.

Βορειοανατολικά του στυλοβάτη και κάτω 
από το βωμό της Εστίας Ισθμίας αποκαλύ-
φθηκε τμήμα πρωιμότερου τοίχου κατα-
σκευασμένου από μαρμάρινους δόμους. 
Επίσης, στο βάθος της θεμελίωσης του στυ-
λοβάτη αποκαλύφθηκαν δύο συνανήκοντα 
θραύσματα από το αριστερό πόδι αρχαϊκού 
κούρου φυσικού μεγέθους, σωζόμενο από 
την φτέρνα έως και την κνήμη. Τα θραύσματα 
σώζονται σε άριστη κατάσταση και δείχνουν 
την απαράμιλλη ποιότητα των γλυπτών των 
παριανών εργαστηρίων. Κατά την καταγραφή 
τους στο Μουσείο της Πάρου, διαπιστώθηκε 
πως συνανήκουν με θραύσμα από το μηρό 
κούρου που είχε αποκαλυφθεί το 2005 στην 
περιοχή του κτιρίου Δ. Τέλος, δίπλα σε αυτά 
βρέθηκε η πλίνθος της βάσης ενός δεύτερου 
μικρότερου μεγέθους κούρου, στην οποία 
σώζονται τρία δάκτυλα του δεξιού ποδιού. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αποκάλυψη σε 
μεγάλο βάθος των δύο εντορμιών της δίφυλ-
λης θύρας της πρώτης φάσης που χρονολο-
γείται στην αρχαϊκή περίοδο (550 αι.π.Χ). 

Η φετινή ανασκαφή εκτός από τα παραπά-
νω ευρήματα έφερε στο φως πληθώρα γρα-
πτής αρχαϊκής και γεωμετρικής κεραμικής 
που αποδεικνύει την λειτουργία του ιερού 
ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια.  

Ανασκαφή και στο τσιμηντήρι 
Η έρευνα επεκτάθηκε και στο ακατοίκητο 

νησάκι Τσιμηντήρι στα ανατολικά του Δε-
σποτικού, το οποίο κατά την περίοδο χρή-
σης του ιερού ήταν ενωμένο με μία στενή 
λωρίδα γης με το Δεσποτικό. Άλλωστε αυτό 
επιβεβαιώνεται και από την αποκάλυψη του 
βωμού έξω από τα λατρευτικά δωμάτια του 
ιερού, αφιερωμένου στη θεά Εστία με την 
επωνυμία Ισθμία. Μετά από επιφανειακή 
έρευνα στο τμήμα του νησιού που έχει άμεση 

θέαση προς το ιερό και τον πορθμό μεταξύ 
Τσιμηντηρίου και Αντιπάρου, διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη πέντε μεγάλων κτιρίων, κτισμέ-
νων από μεγάλους δόμους τοπικού δολο-
μίτη, γνευσίου και σχιστόλιθους. Στο κέντρο 
του νησιού και σε κοντινή απόσταση από την 
ακτή ανασκάφηκε ένα από αυτά, το Κτίριο 
Α΄. Πρόκειται  για μεγάλο κτίριο, ορθογώνιας 
κάτοψης με προσανατολισμό Β-Ν και ορατές 
διαστάσεις 10,45Χ5,35μ. Η κατασκευή  του 
θυμίζει αυτή των κτιρίων Β, Γ, Η που εκτεί-
νονται στη χερσόνησο του Δεσποτικού, έξω 
από το τέμενος και πιθανότατα χρονολογείται 
στην αρχαϊκή περίοδο (6ος αι.π.Χ.). Οριοθε-
τήθηκαν δύο από τους χώρους του κτιρίου, 
αλλά λόγω του περιορισμένου χρόνου και 
της δυσκολίας που παρουσιάζει η ανασκαφή 
στο συγκεκριμένο νησί, η έρευνα του θα συ-
νεχιστεί το 2012.       

Οι αρχαιολόγοι
Να θυμίσουμε ότι στο Δεσποτικό από το 

2001 και υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου 
της ΚΑ΄ΕΠΚΑ  Γιάννου Κουράγιου ανασκά-
πτεται ένα εκτεταμένο αρχαϊκό ιερό αφιε-
ρωμένο στο θεό Απόλλωνα. Η φετινή ανα-
σκαφή πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
των αρχαιολόγων-μελών της επιστημονικής 
ομάδας-Κορνηλία Νταιφά, Σπύρο Πετρό-
πουλο, Θανάση Γκαρώνη και φοιτητών 
από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια. Πα-
ράλληλα συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η 
μελέτη του αρχιτεκτονικού υλικού και των 
δώδεκα  κτιρίων από την αρχιτέκτονα, κα-
θηγήτρια του Πολυτεχνείου του Μονάχου 
Δρ. Aenne Ohnesorg και την Δρ. Κατερίνα 
Παπαγιάννη. Τους αρχαιολόγους συνέ-
δραμε στην ανασκαφή ο εργάτης από την 
Πάρο, Θοδωρής Βελέντζας. 

Οι έρευνες δεν θα ήταν δυνατόν να διεξα-
χθούν χωρίς τις ευγενικές χορηγίες για τρίτη 
χρονιά του Ιδρύματος Ι. Λάτση και για πρώ-
τη φορά του Ιδρύματος Α.Π. Κανελλόπου-
λου. 

Ένα ανοιχτό μουσείο…
Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, που άγνωστο 

αν θα πάρει τελικά «σάρκα και οστά», είναι 
να γίνει το Δεσποτικό οικολογικό πάρκο, 
ένα ανοιχτό μουσείο για τους επισκέπτες, 
ντόπιους και ξένους. Είναι μία πρόταση της 
αρχιτέκτονος Κατερίνας Τσιγαρίδα, την οποία 

υποστηρίζει με σθένος ο αρχαιολόγος Γιάν-
νος Κουράγιος, που επιθυμεί να γίνει και 
αναστήλωση του ναού του Απόλλωνα. Όπως 
λέει, η Μύκονος αναδείχτηκε, εκτός των άλ-
λων και γιατί έχει δίπλα της την Δήλο. Γιατί 
λοιπόν, να μην αναδειχτούν η Πάρος και 
Αντίπαρος, όταν έχουν το Δεσποτικό και το 
Τσιμηντήρι. Θυμίζει επίσης, ότι για έργα αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος έχουν ενταχθεί 
στο ΕΣΠΑ, η Σέριφος, η Ίος, η Μήλος, η Άν-
δρος, η Νάξος, η Σίφνος…, ενώ η Πάρος που 
έχει τόσους αρχαιολογικούς χώρους και φυ-
σικά τα αρχαία λατομεία, δεν έχει επιδιώξει 
ανάλογη ένταξη, ώστε να τα αναδείξει και ν’ 
αναδειχτεί. 

Ο κ. Κουράγιος προτείνει επίσης, για την 
ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών χώρων 
στα δύο νησιά μας, να διοργανώνονται διαλέ-
ξεις, να γίνονται εκδρομές, ώστε οι μαθητές 
να επισκεφθούν τους χώρους και να γνωρί-
σουν την ιστορία των δύο νησιών. Το Δεσπο-
τικό, μας λέει ο κ. Κουράγιος, έχει παραμείνει 
ανέπαφο εδώ και 3.000 χρόνια. Δεν υπήρξε 
ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή τη φυσική 
ομορφιά έβλεπαν και οι αρχαίοι. 

η παραλία στο λιβάδι
Στο Πίσω μέρος του Δεσποτικού, η παρα-

λία του Λιβαδιού ήταν το φυσικό λιμάνι των 
αρχαίων. Ο κ. Κουράγιος έκανε μία επιφα-
νειακή έρευνα και εντόπισε έναν πρωτοκυ-
κλαδικό οικισμό. Όνειρό του είναι να γίνει η 
ανασκαφή αυτού του οικισμού. 

Πριν από τον κ. Κουράγιο, στην περιοχή 
έγιναν ανασκαφές και εντοπίστηκαν αρχαία 
νεκροταφεία, το 1880 από τον Χρ. Τσούντα 
και τη δεκαετία του ’60 από τον αρχαιολόγο 
Ζαφειρόπουλο. Τα ευρήματα Τσούντα βρί-
σκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών 
και του Ζαφειρόπουλου στο μουσείο της Πά-
ρου. 

Ένα ακατοίκητο νησί
«φωτίζει» Πάρο και Αντίπαρο 

Στο φως νέα σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές σε Δεσποτικό και Τσιμηντήρι

Γ. ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

Το μνημείο των Γάλλων
εκπέμπει SOS
Το μνημείο αυτό  που αποτελεί κομμάτι 
της ιστορίας όχι μόνο της Πάρου, αλλά και 
ολόκληρης της Μεσογείου βρίσκεται εγκατα-
λελειμμένο εδώ και χρόνια και  παρά τις επα-
νειλημμένες εκκλήσεις από φορείς, σε Δήμο 
και Λιμενικό Ταμείο  για να σωθεί,  βρίσκεται 
υπό κατάρρευση, έτοιμο να  το καταπιούν τα 
κύματα. Επιτέλους κάτι πρέπει να κάνουμε…

Σωτήρης Καστρουνής

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ 6.860 600

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6.850 590

ΣΥΝΟΛΟ 13.710 1.190
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ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Απάντηση Φραγκούλη
στις κατηγορίες για κακοδιαχείριση

«Πήραμε δάνεια 
και κάναμε έργα»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Στ. 
Φραγκούλης, απαντά στην επικεφαλής της παράταξης Πάρος 
Αξία Γρηγορία Πρωτολάτη, η οποία τον κατηγόρησε στο τε-
λευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για κακοδιαχείριση  της δημο-
τικής επιχείρησης. 

Ο κ. Φραγκούλης, επισημαίνει ότι «τα δάνεια που έχει συ-
νάψει η ΔΕΥΑΠ έχουν διατεθεί για έργα υποδομής και ανά-
πτυξης, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα ποσά των δανείων 
και τα έργα που έχουν γίνει από αυτά τα χρήματα και για να 
προλάβει ενδεχόμενη ερώτηση, γιατί τα συγκεκριμένα έργα 
δεν εντάχθηκαν στο Κ.Π.Σ., Απαντά: ‘Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα είχε κλείσει πριν αναλάβει το Δήμο η παράταξή του 
και ότι οι ευθύνες ανήκουν σε άλλη Δημοτική αρχή. 

Ο κ. Φραγκούλης θέτει δύο ερωτήματα στην κ. Πρωτολά-
τη: Εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με τα έργα που έγιναν και με 
ποιο τρόπο θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς 
δάνεια, ώστε να μην επιβαρυνθεί η Δημοτική Επιχείρηση; 

Πως είναι δυνατόν να κατηγορεί τον Πρόεδρο και τη διοί-
κηση για κακή διαχείριση, όταν τα αποτελέσματα των οικονο-
μικών ισολογισμών να έχουν θετικό πρόσημο; 

Και καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να την δι-
αβεβαιώσουμε ότι το Δ.Σ. σέβεται τα ανταποδοτικά χρήματα 
των καταναλωτών – συνδρομητών και τα διαχειρίζεται με 
απόλυτο σεβασμό και διαφάνεια». 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης

Στο στόχαστρο 
«άγρα πελατών» - 
παράνομη ενοικίαση

Την οριστική απομάκρυνση από το χώρο του λιμανιού, 
των ανθρώπων που επιδίδονται στην άγρα πελατών και την 
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της παράνομης ενοικία-
σης παραθεριστικών κατοικιών, αποφάσισαν ομόφωνα όλοι 
όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης, την Παρασκευή 22 Ιουλίου. 

Η πρόταση έγινε από τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, μετά 
τη διαπίστωσή του από τις τοποθετήσεις των παρευρισκό-
μενων, «ότι το πρόβλημα της  άγρας πελατών είναι χρόνιο  
και ότι δεν μας κολακεύει η εικόνα των ανθρώπων,  που 
με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να προσελκύσουν τους εν 
δυνάμει πελάτες τους δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα 
στους επαγγελματίες που επιλέγουν να δουλέψουν με άλ-
λους τρόπους πιο ενδεδειγμένους». Διαπιστώθηκε επίσης, 
ότι τα τελευταία χρόνια και άλλοι επαγγελματίες όπως ενοι-
κιάσεως αυτοκινήτων, κ.τ.λ  κάνουν το ίδιο «κατεβαίνοντας 
στο λιμάνι». 

Γι’ αυτό ο Δήμαρχος πρότεινε στην Τουριστική Επιτροπή:  
Πρώτον, να κάνει αίτημα στο Λιμενικό Ταμείο να επιληφθεί 
της υπόθεσης απαγορεύοντας την οποιαδήποτε διαφήμιση 
(ταμπέλες) στον ευρύτερο χώρο του λιμανιού. 

Δεύτερον, να γίνει περαιτέρω έρευνα από την Τουριστική 
Επιτροπή με τη συνεργασία  όλων των συλλόγων του θέμα-
τος που αφορά στην παράνομη ενοικίαση παραθεριστικών 

κατοικιών. 
Το θέμα της «άγρας πελατών», συζητήθηκε στην έκτακτη 

συνεδρίαση  της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης, μετά 
από αίτημα των Προέδρων των Συλλόγων Ενοικιαζομένων 
Δωματίων  «Μαντώ Μαυρογένους» και «Ποσειδών». 

Κατά τη συνεδρίαση, κοινή διαπίστωση ήταν ότι η κατά-
σταση που επικρατεί στο λιμάνι έχει βελτιωθεί σημαντικά, 
μπορεί όμως να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. 

Η άγρα πελατών θα σταματήσει οριστικά, εάν στην αστυ-
νόμευση από το Λιμεναρχείο Πάρου υπάρξει και η συμμε-
τοχή της Εφορίας (για τις παράνομες ενοικιάσεις κατοικιών), 
του ΙΚΑ Πάρου (για τους ανασφάλιστους που κατεβαίνουν 
στο λιμάνι προς άγρα πελατών) και της Αστυνομίας. 

Στη συνεδρίαση τονίστηκε επίσης, ότι η ενοικίαση παραθε-
ριστικών κατοικιών παράνομα στο νησί μας έχει πάρει μεγά-
λη διάσταση με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων, 1ον του 
κράτους και 2ον των ξενοδόχων. Όπως όλοι είπαν, αν συνε-
χιστεί αυτή η κατάσταση, τα καταλύματα σε λίγα χρόνια θα 
κλείσουν με συνέπεια τον οικονομικό μαρασμό του κλάδου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της Τουρι-
στικής Επιτροπής ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, ο Λι-
μενάρχης Πάρου- Αντιπάρου Κ. Γιαλελής, ο Αντιδήμαρχος Π. 
Κουτσουράκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πα-
ροικιάς Μ. Καλακώνας,  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικια-
ζομένων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογέ-
νους» και Περιφερειακός Σύμβουλος Κ.  Μπιζάς, ο Πρόεδρος 
Ενοικιαζομένων Δωματίων «Ποσειδών» Π.  Αμανατίδης, η 
Πρόεδρος Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάουσας Λουκία Μα-
λαματένιου, η Πρόεδρος Ενοικιαζομένων Δωματίων Αλυκής 
Σταυρούλα Τρίχα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τ. 
Αμπατζής. 

Απόντες, ενώ είχαν προσκληθεί, ήσαν ο Διοικητής του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, η Προϊσταμένη της Εφορίας 
και ο Προϊστάμενος  του ΙΚΑ Πάρου.

Ερανική Επιτροπή

Ξεκίνησαν οι εργασίες 
στον Αγίο Κων/νο

Η Ερανική Επι-
τροπή για τη διά-
σωση του μεταβυ-
ζαντινού μνημείου 
του Αγίου Κωνστα-
ντίνου του Κάστρου 
Παροικιάς, βρίσκε-
ται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώ-
σει σε όλους τους 
παριανούς και  ιδιαίτερα στους κατοίκους της Παροικιάς, ότι 
οι εργασίες επισκευής ξεκίνησαν, σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη μελέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και με 
την επίβλεψη αρχαιολόγου της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Υπεύθυνη για την για την πιστή εφαρμογή της μελέτης ορί-
στηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικα-
σίες η αρχιτέκτων κ. Αναστασία Γεωργιάδου.

Η Ερανική Επιτροπή ευχαριστεί όλους όσοι συνέδραμαν 
τις προσπάθειές της και καλεί τους παριανούς και τους φί-
λους της Πάρου να συμβάλουν με οποίο τρόπο θεωρούν 
πρόσφορο, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στο συντομότερο 
δυνατό χρόνο. Ήδη έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Τράπεζα 
Πειραιώς με αριθμό 5712-046613-064 για όσους επιθυμούν 
να εμβάσουν χρήματα. Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε  
στον ταμία της Ερανικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Γράβαρη 
στο τηλέφωνο: 6948781841.

Η επέτειος
της 23ης Ιουλίου 
στην Λογγοβάρδα

Τη διάσωση των 125 νέων της Πάρου κατά την περίοδο 
της κατοχής γιόρτασε και φέτος η Ιερά Μονή Λογγοβάρδας. 
Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρεται: 

«Πανηγυρίσθηκε και εφέτος την 23η Ιουλίου στο Μονα-
στήρι της Λογγοβάρδας, η επέτειος του θαύματος της δια-
σώσεως των 125 νέων της Πάρου το 1944 από την Παναγία. 
Παρόντες ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, 
ο οποίος λειτούργησε μαζὶ  με τον ηγούμενο της ἱ. Μονῆς  
ἀρχιμ. Χρυσόστομο και άλλους κληρικούς, ο δήμαρχος Παρί-
ων κ. Χρήστος Βλαχογιάννης και ο αναπληρωτής πρεσβευτής 
της Γερμανικῆς Πρεσβείας Αθηνών κ. Guy Feaux de la Croix. 

»Στις ομιλίες που έγιναν στην τράπεζα της Μονής όπου 
παρετέθη γεύμα για όλους τους προσκυνητές, οι επίσημοι 
τόνισαν ότι το θαύμα αυτό του αγίου Φιλόθεου είναι σημείον 
αισιοδοξίας και αδελφοσύνης μεταξύ των λαών και θα πρέπει 
να τιμάται δεόντως».

Νέος Αστυνομικός Δ/ντής 
στις  Κυκλάδες

Με απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατέθηκε την 22- Ιουλίου- 2011 
και ανέλαβε καθήκοντα Αστυνομικού Διευθυντή της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Βασιλάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος μέχρι  πρότινος υπηρε-
τούσε στο Επιτελείο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ 
για το ΕΚΑΒ

Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, με θέμα: «Υπό κατάργηση συγχώνευση και το 
ΕΚΑΒ;», κατέθεσαν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιου-
λίου. 

Στην αναφορά τονίζεται: «Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρα-
κλείου, Μιχάλης Κριτσωτάκης και B’ Αθήνας, Δημήτρης 
Παπαδημούλης, καταθέτουν αναφορά το Δελτίο Τύπου του 
«Παγκρήτιου Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και Εθελ. 
Αιμοδοτών», στο οποίο εκφράζουν την ανησυχία τους για την 
τύχη του ΕΚΑΒ αφού: «Το τελευταίο διάστημα διαβάσαμε σε 
Αθηναϊκή Εφημερίδα (Έθνος 05-06-2011) ότι το ΕΚΑΒ έχει 
μπει στο στόχαστρο της Κυβέρνησης και είναι στις υπό κα-
τάργηση-συγχώνευση υπηρεσία»  και καλούνε «τον Υπουργό 
Υγείας να παρέμβει άμεσα, να τοποθετηθεί και να διαψεύσει 
επίσημα το σχετικό δημοσίευμα».
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 πΩληΣεΙΣ ΑΚΙΝητΩΝ                                               
 & επΑγγελ. χΩρΩN                                      

ΑλυΚη, πέτρινη οικία πρώτου ορό-
φου 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, καλορι-
φέρ, air condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 225.000€  Έκπτωση στα  μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές. Κατα-
σκευαστής  www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται μονοκατοικία 
121τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, ενδο-
δαπέδια  θέρμανση όλες τις ηλεκτρικές 
συσκευές, με απεριόριστη θέα και σε 
εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 6942985111, 
info@paroshouses.eu. 

λευΚεΣ, Εντυπωσιακή Ευκαιρία. Κα-
τοικία, 400τμ σε οικόπεδο 3,2στρ, με 
εκπληκτική ανεμπόδιστη θέα προς Νά-
ξο, και μόλις 500m από το πανέμορφο 
χωριό των Λευκών. Αποτελείται από 
ένα διαμέρισμα 70τμ τελειωμένο (1ος 
όροφος), 2 διαμερίσματα των 145τμ 
έκαστο στους σοβάδες (ισόγειο) και ένα 
διαμέρισμα 50τμ και αυτό τελειωμένο 
(υπόγειο). Κωδ.: 572  RE/MAX ALL 
STAR www.parosrealestate.net 22840 
28530/1.

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται συγκρότημα  7 δια-
μερισμάτων πλήρως εξοπλισμένα 700μ 
από την παραλία. Σταύρος Καραχάλιος. 
Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟυΣΑ - ΑμπελΑΣ, πωλούνται υ-
πό κατασκευή κατοικίες 100τ.μ. η κάθε 
μία, λίγα μέτρα από την θάλασσα. Σταύ-
ρος Καραχάλιος. Τηλ.: 6937033316.

ΣΑΝτΑ μΑρΙΑ, πωλούνται πέτρινες 
εξοχικές κατοικίες χωρίς υπόγεια, λίγα 
μέτρα από τη θάλασσα. Σταύρος Καρα-
χάλιος. Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται κατοικία 100μ2 με 
5 ενοικιαζόμενα στούντιο λίγα μέτρα 
από την παραλία και 700 μέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας.  Σταύρος Καρα-
χάλιος. Τηλ.: 6937033316.

ΚΑμπΟΣ ΒΟυτΑΚΟΣ, πωλείται κα-
τοικία 156m2 σε οικόπεδο 740m2 με 
4 υπνοδωμάτια, 2 σαλόνι – κουζίνα, 3 
μπάνια, γκαράζ 50m2. Τιμή: 280.000€. 
Τηλ.: 6940622456 & 6958684932. Κος 
Κοντάη Βασίλης.

πΑρΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
κατοικίες 156m2, 148m2, 147m2 σε 
οικόπεδο 2 στρεμμάτων η κάθε μία και 
με πηγάδι. Πωλούνται μαζί ή ξεχωρι-
στά. Τιμή: 650.000€. Τηλ.: 6940622456 
& 6958684932. Κος Κοντάη Βασίλης.

ΑΣπρΟ χΩρΙΟ, πωλείται σε οικό-
πεδο 580m2 με μάνδρα, ισόγειο 6 
γκαρσονιέρες πλήρως εξοπλισμένες 
1ος όροφος 80m2 με 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλοτραπεζαρία και καθιστικό 
δεξαμενή, αυτόματο πότισμα και δέν-
δρα ελιές, ροδάκινα, ρόδια, ευκάλυπτος 
και παρκινγκ. Τιμή: 290.000€ Τηλ.: 
6934298244, 6979581879, 22840 
42718.

ΑΘηΝΑ – ΚυΨελη, πωλείται δι-
αμέρισμα 65τ.μ. 3ος όροφος, 3άρι, 
κατάλληλο και για ιατρείο. Τιμή: 
75.000€ Τηλ.: 6978940151.

ΝΑΟυΣΑ – ΚεΝτρΟ, μοναδική πε-
ρίπτωση, πλησίον πλατείας, ησυχία, 
περιοχή μόνο κατοικίες, διώροφη οικία 
80τ.μ., με 2 υ/δ, τζάκι, 2 μπάνια, θέα, 
βεράντες, παραδοσιακά ταβάνια ξύλο 
καλάμι. Σοβαντισμένη, χωρίς κουφώ-
ματα, κουζίνα, μπάνια. Πωλείται ως έχει 
ή αποπερατωμένη. Τηλ.: 6944856105, 
210 7213500, 2284052225.

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. υ-
περυψωμένη, με τζάκι και μεγάλες 
βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. σε κτήμα 
6 στρεμμάτων. Ελιές, πηγάδι και πο-
λύ νερό. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 22840 
53044, 22840 52605.

ελητΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγά-
λες κρεβατοκάμαρες, και έναν 
ξενώνα, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με πέργο-
λες, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού και 
ηλιοβασιλέματος. 255.000€. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑλΑμΑυΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 47τμ2 θέα θαλάσσης, μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, καλοριφέρ, 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 μπάνια, 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΑλυΚη, πωλείται τριάρι 70τ.μ. νε-
όκτιστο σε 250,00τ.μ. οικόπεδο, 
εντός σχεδίου. Τιμή: 160.000€. Τηλ.: 
6977362305, 6985963626. 

ΑΘηΝΑ - ΒΟυλΑ, στο κέντρο, 2 
διαμερίσματα, 54τ.μ. 120.000€ ή 
44τ.μ. 85.000€, επιπλωμένα, κήπος, 
πλησίον θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλ-
λαγή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. Τηλ.: 
6932285768.

ΑΘηΝΑ – ΚΟρυΔΑλλΟΣ, πωλούνται 
διαμερίσματα καινούργια 85τμ2, 80τμ2, 
76τμ2 και 60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ 
& ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 Κα-
τασκευαστική Εταιρία Αντιπαριώτης. 
Τηλ.: 210 5622980, 6937394436

λευΚεΣ, πωλείται παλαιά οικία με 
θέα, 73m2 με 30m2 υπόγειο και 
400m2 οικόπεδο. Τηλ.: 22840 42423, 
6971962021.

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.

3,5 χλμ ΑπΟ πΑρΟΙΚΙΑ, πωλείται 
βίλλα διώροφη ημιτελής (στα τούβλα) 
οικόπεδο 1100τ.μ. εντός οικισμού, 
πανοραμική θέα. Μεγάλος χώρος υ-
ποδοχής, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
wc, κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. Πε-
ρίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές σχεδόν 
έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 6984048498. 

ΚΑμπΟΣ ΒΟυτΑΚΟυ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
165.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΒΟυτΑΚΟΣ, 125m2 συν, μεζονέτα 
3 επιπέδων με 3 κρεβατοκάμαρες, 3 
μπάνια, 3 w.c. γκαράζ 300μ. από θά-
λασσα, απεριόριστη θέα 50m2 βεράντα 
ιδιόκτητη κατασκευή με εκλεγμένα 
υλικά Α’ ποιότητας, προσεγμένη. Τιμή: 
236.000€ - 255.000€ (Συζητήσιμη). Ε-
πίσης 2η ημιτελείς με όλες τις παροχές. 
Χρειάζεται δάπεδα & κουφώματα της 
αρεσκείας σας. Τιμή: 180.000€ (Συζητή-
σιμη).Τηλ.: 6943511925 Κος Βασίλης.

πΩληΣεΙΣ ΟΙΚΟπεΔΩΝ                           
& ΑγρΟτεμΑχΙΩΝ                      

λΟγΑρΑΣ, πωλείται οικόπεδο 500m2 
εντός σχεδίου αμφιθεατρικό, 50 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6937207822. 

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται οικόπεδο 300μ2 
εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, λίγα μέτρα από το γραφικό 
λιμανάκι.  Σταύρος Καραχάλιος. Τηλ.: 
6937033316.

ΝΑΟυΣΑ, πωλείται κτήμα 4 στρεμμά-
των, άρτιο και οικοδομήσιμο λίγο έξω 
από τη Νάουσα, με θέα την ανατολι-
κή ακτή. Σταύρος Καραχάλιος. Τηλ.: 
6937033316.

ΝΑΟυΣΑ – πΑρΑλΙΑ μΟΝΑΣτηρΙ, 
πωλείται κτήμα 22 στρεμμάτων μόλις 
100 μέτρα από τη θάλασσα. Σταύρος 
Καραχάλιος. Τηλ.: 6937033316.

ΚΑμπΟΣ ΒΟυτΑΚΟυ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4 στρεμμάτων με 
θέα την Αντίπαρο με 20 ελιές, φως, 
νερό. Τιμή: 200.000€ (Συζητήσιμη).Τηλ: 
6972755828.

ΑρχΙλΟχΟΣ, πωλούνται 2 διπλανά 
οικόπεδα 11 στρέμματα (5,5 στρέμ-
ματα το καθένα) με άδεια οικοδομής. 
Τιμή: 130.000€ & τα 2 μαζί. Τηλ.: 
6972254651.

πΑρΟΙΚΙΑ – πΑτΟυμεΝΟΣ, πωλεί-
ται οικόπεδο 4800τ.μ. με πηγάδι μέσα. 
Πολύ καλή ευκαιρία. Τιμή: 50.000€ (Συ-
ζητήσιμη). Τηλ.:  6976818757.

λΟλΑΝτΩΝηΣ, πωλείται αγροτεμάχιο 
4 στρέμματα, οικοδομήσιμο, 300 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 42423, 
6948511546. 

ΑμπελΑΣ, πωλείται οικόπεδο 8,5 
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 λε-
πτά από Παροικιά) 15.604τμ2 με 
κατοικιά, αποθήκες και παλαι-
ό μύλο (ημιτελή). 220 ελιές και πολλά 
οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

εΝΟΙΚΙΑΣεΙΣ ΑΚΙΝητΩΝ               
- ΖητηΣη            

μΟΝΟΚΑτΟΙΚΙΑ, ζητείται προς ενοι-
κίαση με 4 υπνοδωμάτια, αυτόνομη 
θέρμανση, τουλάχιστον για 2 χρόνια, 
μεταξύ περιοχή Πεταλούδες και Αγκαι-
ριά. Τηλ.: 6979819470.

εΝΟΙΚΙΑΣεΙΣ ΑΚΙΝητΩΝ                      
- πρΟΣΦΟρΑ                         

ΑλυΚη, ενοικιάζεται επιπλωμένο δυ-
άρι στον 1ο όροφο με το μήνα ή σεζόν. 
Τηλ. : 6944105828.

ΝΑΟυΣΑ – Αγ. ΑΝΑργυρΟΙ, ενοι-
κιάζεται οικία με το χρόνο 110τ.μ. 
περίπου, κοντά στη θάλασσα, με σαλό-
νι, τραπεζαρία, κουζίνα, 3 υ/δ, 2 μπάνια, 
αποθήκη, w.c. με αυτόνομη θέρμανση, 
χωρίς έπιπλα.  Τηλ.: 22840 51894.

πεΙρΑΙΑΣ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 
2άρι 45τμ, κοντά στο Πανεπιστήμιο. 
Τηλ: 6944.548017.

ΝΑΟυΣΑ, ενοικιάζεται συγκρότημα  7 
διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένα 
700μ από την παραλία. Σταύρος Καρα-
χάλιος. Τηλ.: 6937033316.

ΝΑΟυΣΑ, ενοικιάζεται κατοικία 
100μ2 με 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλόνι – τραπεζαρία, κουζίνα με κα-
θιστικό. Σταύρος Καραχάλιος. Τηλ.: 
6937033316.

ΝΑΟυΣΑ - ΚΑμΑρεΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι. Τηλ.: 6946688388.

ΑΘηΝΑ  - πΑτηΣΙΩΝ 136 (Στάση 
Κεφαλληνίας), ενοικιάζεται ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 120τ.μ. 4ου ορόφου 
θέρμανση με φυσικό αέριο, 2 υ/δ, 
σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, 
μπάνιο, w.c. και αποθήκη στο υπόγει-
ο. Ενοικιάζεται και ως επαγγελματική 
στέγη. Τιμή: 500€. Τηλ.: 6939287288.

ΑΘηΝΑ – ΣεπΟλΙΑ, διαμέρισμα 
48τ.μ., ιδανικό για φοιτητές, σε άριστη 
κατάσταση κοντά στον ηλεκτρικό και 
στο σούπερ μάρκετ. Τηλ.: 6982378390.

πΑρΟΙΚΙΑ – Αγ. ΣπυρΙΔΩΝΑΣ, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα με 2 δωμάτια και 
κουζίνα. Τηλ.: 6937442566.

ΝΑΟυΣΑ – ΒΟυΝΑλΙ, ενοικιάζεται 
σπίτι 130τ.μ. 4άρι, με αυτόνομη θέρ-
μανση & τζάκι. Τηλ.: 6947401120.

πΟυΝτΑ, ενοικιάζεται μονοκατοικία 
με 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 
μπάνια, θέρμανση, τζάκι & θέα θάλασ-
σα. Τηλ.: 6977157381.

ΑγΚΑΙρΙΑ, ενοικιάζεται κατοικία 3άρι, 
με αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 22840 
91935.

ΚΟλυμπηΘρεΣ, ενοικιάζονται επι-
πλωμένα διαμερίσματα για μήνα σεζόν 
ή χρόνο 100 μέτρα από την καλύτερη 
θάλασσα με απεριόριστη θέα. Τηλ.: 210 
4511861, 6947424831, 6934049499.

πΑρΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται τριάρι σε ά-
ριστη κατάσταση. Τηλ.: 22840 24983, 
6949306161.

ΝΑΟυΣΑ – ΑλΩΝΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 70τ.μ. με βεράντα, αυτόνομη 
θέρμανση και a/c. Τηλ.: 22840 52425 
(Μόνο πρωινές ώρες).

ΑλυΚη, ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 
και δυάρι επιπλωμένα 90 μ. από την 
παραλία για σεζόν ή για μόνιμα. Τηλ.: 
6937436326.

ΑΘηΝΑ – Αγ.μΑρΙΝΑ ηλΙ-
ΟυπΟληΣ, ενοικιάζεται ρετιρέ 
δυάρι με μεγάλο μπαλκόνι και πέργκο-
λα, τζάκι και αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.: 
6938912440.

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

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

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

πρΟΔρΟμΟΣ – ΚεΝτρΙΚΟΣ ΔρΟ-
μΟΣ, απέναντι από τυροκομείο, 
ενοικιάζεται κατάστημα για επαγγελ-
ματική χρήση (φροντιστήριο, 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 ΑΣ-
πρΟυ χΩρΙΟυ, ενοικιάζεται κτίριο για 
επαγγελματική χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. 
και 160τ.μ. με χώρο στάθμευσης. Τηλ.: 
6976336421, 22840 91468.

πΑρΟΙΚΙΑ – περΙΦερεΙΑΚΟΣ, ε-
νοικιάζεται κατάστημα κοντά στο Ι.Κ.Α. 
Τηλ.: 6977269614.
 
πΑρΟΙΚΙΑ, διασταύρωση Γκίκα, ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός χώρος 70τ.μ. 
Τηλ.: 6978602837.

ΑΘηΝΑ – ΑμπελΟΚηπΟΙ, όπισθεν 
ξενοδοχείου President, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 4ου ορόφου 50τ.μ.  2 κυρί-
ων δωματίων με ευρύχωρο χολ, 100μ. 
από τη λεωφ. Κηφισίας και πλησίον με-
τρό Αμπελοκήπων & Πανόρμου. Τηλ.: 
6944522337.

ΑΘηΝΑ – πλΑτεΙΑ Αγ.μΑρΚΟυ, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ου ορόφου 
με ευρύχωρο χολ και μεγάλα κουζίνα 
και μπάνιο 200μ. από τον ηλ. σταθμό 
Αγ. Νικολάου Αχαρνών σε ύσυχη περι-
οχή, οικογενειακή πολυκατοικία. Τηλ.:  
6944522337.         

ΑΘηΝΑ – ΚΑΙΣΑρΙΑΝη, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα δυάρι 53τ.μ. κοντά στο 
Πανεπιστήμιο, κατάλληλο για φοιτητές. 
Τηλ.: 22840 42216.

εργΑΣΙΑ - πρΟΣΦΟρΑ                                                  

ΚυρΙΑ από Βουλγαρία αναλαμβάνει 
ηλικιωμένους για εσωτερική. Τηλ.: 
6940634465. 

εμπεΙρΟΣ ΣερΒΙτΟρΟΣ, προ-
σφέρεται για εργασία σε ταβέρνα ή 
ξενοδοχείο στην Πάρο, με χαμηλό ημε-
ρομίσθιο και εξασφαλισμένη διαμονή. 
Τηλ.: 6972356435, Κος Χρήστος. 

ΝεΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών 
με 5ετή προϋπηρεσία γραμματειακής 
υποστήριξης, τηλεφωνικό κέντρο-υ-
ποδοχή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

ΝεΟΣ, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας με 
προϋπηρεσία σαν οδηγός και υπεύθυ-
νος  πωλήσεων, ζητεί μόνιμη εργασία. 
Τηλ.: 6986643131. 

ΚηπΟυρΟΣ αναλαμβάνει συντήρηση 
και φροντίδα κήπων σε συμφέρουσες 
τιμές. Τηλ.: 6936414437. 

ΙτΑλΙΚΑ, Καθηγήτρια κάτοχος επάρ-
κειας της ιταλικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες και 
παιδιά, ατομικά και ομαδικά. Ειδικές 
τιμές για μαθητές Γυμνασίου - Λυ-
κείου. Προετοιμασία εξετάσεων και 
αντίστοιχων διπλωμάτων, κρατικών & 
ιταλικών. Τηλ.: 6974365805. 

εργΑΣΙΑ - ΖητηΣη                      

ΝεΟΣ  Ή ΝεΑ, ζητείται για 4ωρη ερ-
γασία γραμματειακής υποστήριξης σε 
γραφείο στην Παροικία. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας. Με 
μηχανάκι για εξωτερικές εργασίες. 
Τηλ.: 6932224454 (Από 09:00 – 14:00).

μπΟυΦετΖΟυ ζητείται για καλοκαι-
ρινή εργασία σε παραλιακή καφετέρια 
της Παροικίας. Καλές αποδοχές. Τηλ.: 
6970456033, Κος Θεόδωρος. 

υπΑλληλΟΣ, ζητείται σε κατάστημα 
ψιλικών. Τηλ.: 22840 23721.

 ΔΙΑΦΟρΑ                              

ΟΙΚΙΑΚΟΣ εΞΟπλΙΣμΟΣ σε ά-
ριστη κατάσταση, πωλείται λόγω 
αναχώρησης. Ψυγείο, κουζίνα, πλυ-
ντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, 
σαλόνι, κρεβάτια παιδικά, βιτρίνα κ.α. 
Τηλ.: 6940874395.

ΨυγεΙΟ ΟλΟΚΑΙΝΟυργΙΟ, πωλείται. 
Τιμή: 120.00€. Τηλ.: 6948701070. 

ΒΑρΚΑ, πωλείται 4,40 μέτρα με μη-
χανή Mercury 10 ίππων. Τηλ.: 22840 
42413.

ΚΑτΑΣτημΑ ΚΑΦε-μπΑρ, στην Α-
λυκή, πωλείται με πανοραμική θέα, 30 
μέτρα από την παραλία. Πολύ καλή τι-
μή. Τηλ.: 22840 92225. (Μετά τις 17:00).

HONDA FMX 650cc, πωλεί-
ται, μοντέλο 2007’ σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 2.600€ (Συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6974888794.

BMW X5 3.0, πωλείται, μοντέλο 8ος 
2005, Ελληνικής αντιπροσωπείας, άρι-
στο. Τιμή: 17.000€ Τηλ.: 6947943913.

εΚΚληΣΑΚΙ πρΟΚΑτ, πωλείται από 
ενισχυμένο μπετόν 3χ2,5 τ.μ. και μία 
πισίνα προκάτ με αλουμινένιες αντη-
ρίδες και λάϊνερ διάσταση 7,30χ3,90. 
Δεν απαιτείται άδεια οικοδομής. Τιμή: 

1.600€  Τηλ.: 6937098076.

3 ΞυλΙΝΑ μΟΝΑ ΚρεΒΑτΙΑ, εξ-
πα-media strom και παιδική κουκέτα. 
Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
22840 21878. 

MITSUBISHI COLD, πωλεί-
ται, 1300cc, μοντέλο 2ος 2009’, 
πρώτο χέρι, 11.000χλμ. Τιμή: 8.500€ 
Τηλ.: 6983605007, 6944449741.

επΑγγελμΑτΙΚΟΣ εΞΟπλΙΣμΟΣ, 
πωλείται. Βιτρίνες, ντουλάπες, γραφεί-
α, φωτισμός, βιτρίνες – νησίδες. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΔΙΑΦΟρΑ πΑλΙΑ επΙπλΑ, πωλού-
νται από αγροικία. Τηλ.: 6945131056.

ΚΟυΖΙΝΑ μΑρΚΑΣ CANDY, ολο-
καίνουργια, πωλείται ημερ. Αγοράς 
7/7/2011. Διαθέτει 3 εστίες υγραερίου 
και μία ηλεκτρική. Επίσης ηλεκτρικός 
φούρνος, grill κλπ. Τιμή: από 340€ δι-
ατίθεται 200€ λόγω αναχώρησης. Τηλ.: 
22840 52069, 6938455073.

επΙχεΙρηΣη με άδεια καφέ – μπαρ 
– εστιατόριο εν λειτουργία, πωλείται 
στον Λογαρά, πλήρως εξοπλισμένο 
με πολλές δυνατότητες. Τιμή: 50.000€ 
(Συζητήσιμη). Τηλ.: 6944898790 (Από 
τις 17:00 – 19:00).

επΙχεΙρηΣη με οικιακό εξοπλισμό, 
είδη δώρων κ.λπ. άρτια εξοπλισμένο 
σε άριστη κατάσταση, στην Παροικία, 
πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6984048498. 

επΙχεΙρηΣη τΑχυμετΑΦΟρΩΝ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 22634

μετΟχΟΣ τηΣ Κτελ Α.ε. που-
λάει μισό ή ολόκληρο μερίδιο. Τηλ.: 
6973879393.

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

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

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

ΨητΟπΩλεΙΟ – ΣΟυΒλΑτΖΙΔΙΚΟ 
πωλείται, στην παραλία της Παροικίας. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6972938242.

ΚΑΦετερΙΑ Στη ΝΑΟυΣΑ, πωλεί-
ται. Λειτουργεί χειμώνα – καλοκαίρι. 
Τηλ.: 6973745218. 

ελΑΙΟλΑΔΟ ΝτΟπΙΟ, πωλείται. Τιμή: 
4,50€ το κιλό. Τηλ.: 6974069312.

εμπΟρΙΚΟ ΚΑτΑΣτημΑ,  πω-
λείται στην Παροικία 70τ.μ. λόγω 
συνταξιοδότησης. Διαθέτει εμπόρευ-
μα από χρώματα, εργαλεία, αντλίες 
και ενεργειακά προϊόντα. Τηλ.: 22840 
23810, 22840 24370, 6979577109. 

ελΑΙΟλΑΔΟ – ΚΟρΟΝελΑΙΟ, φετι-
νής σοδειάς, πωλείται. Τιμή: 4.00€ Τηλ.: 
6932127470.

HONDA SHADOW, American Classic 
Edition, 1100 cc, μοντέλο 1999, 12.000 
km, πωλείται σε άριστη κατάσταση! Τι-
μή:  5.500€. Τηλ.: 6932285768.

2 ΚΑΝΑπεΔεΣ χΩρΙΣ πλΑτη, ταπε-
τσαρία καπιτονέ μαύρη 1,80χ0,50χ0,45 
ύψος. Κατάλληλοι για κατάστημα, γρα-
φείο ή ιατρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ 
για τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

επΙχεΙρηΣη – ΣΟυΒλΑτΖΙΔΙΚΟ, 
πωλείται εν λειτουργία στις Λεύκες. 
Τηλ.: 22840 41000, 6974415928.

εΞΟπλΙΣμΟΣ ΒΑΦεΙΟυ πωλείται, 
καμπίνα βαφής, 1 κομπρεσέρ, 1 α-
ντλία πιέσεως (VAGNER), 1 πάγκος 
αναρροφήσεως, τριβία, πάγκοι, καβα-
λέτα. Τηλ.: 6977316022.

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.

Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr, http://www. photovoltaic.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήματα

Με φωτοβολταϊκά στις στέγες
...θα σας πληρώνει η ΔΕΗ!

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
29 JULY - 5 AUGUST 2011
29 Jul, 8pm, Opening of Dimitris Rokos, Stefanos 
Rokos, Juliano Kanglis, Ifigenia Kamperi, Achilleas 
Razis painting exhibition at Galerie Pontoporos, 
Naoussa. Duration 28/7-14/8, daily 11.30am-3pm 
& 7pm-1am. Info: 22840-52242.

29 Jul, 9pm, 'Night of the Poets' with Rory Bren-
nan and Anastazios (Anastasios Karpodinis), Holland 
Tunnel Gallery, Paroikia. Info 22840-22700/22195.

30 Jul, Family Day at Tao's Center, Ambelas. Info: 
22840-28882, www.taos-greece.com

30 Jul, 7.30pm, Opening of Jane Morris Pack 
exhibition “Illustrating the Iliad” at Aegean Center 
for the Fine Arts, Paroikia. Until 17/8. Info: 22840-
23287,www.aegeancenter.org

30 Jul, eve, Island-style feast with live music by 
'De La Paro', primary school, Kostos. Info: 22840-
22860.

30 Jul, midnight, Stan "Taxidepse Me" at My Stage, 
Potami, Naoussa. Tel: 693-690-6627. 

31 Jul, 8.30pm, Anastasios Gikas presents his 
book 'Violation and Integration', in memory of his 
father, Ioannis Gikas at the Public Library, Paroikia. 
Info: 22840-22860. 

31 Jul, 9.30pm, Monica Live Concert at the En-
vironmental & Cultural Park Ai-Yiannis Detis near 
Naoussa. Entrance 15€ (children under 12 free). Info: 
22840-53573, www.parkoparos.gr

1 Aug, Opening of Evangelos Kapopoulos art ex-
hibition at Aghios Athanasios Hall, Naoussa. Until 
15/8. Info: 22840-22860.

1 Aug, 8.30pm, Reception for Lena Kalidis exhi-
bition "When the Wood gets Soul" at Anemomilos 
Gallery, Angeria. Duration 10/7-7/8. Hours: 10am-
2pm & 6-11pm. Info: 22840-91089, 693-222-9878, 
www.archtrend.gr

2 Aug, 9pm, Concert with Martha Fritzila & Pana-
giotis Tsevas at the marina, Naoussa. Info: 22840-
22860.

3 Aug, 8pm, Drama recital with actors Stelios 
Mainas & Alexandra Sakelaropoulou performing 
passages from Ilias Papadimitracopoulos’ book at 
Lefkes amphitheatre. Info: 22840-22860.

3-7 Aug, NOP Beach Volley Tournament, Livadia, 
Paroikia. Info: 22840-21800, www.paros-sailing.gr

4 Aug, 9pm, Vodka juniors (dub reggae) concert at 
Antiparos Camping. Info: Theo 22840-61221.

5 Aug, Opening of exhibition by students of the Mu-
nicipal Art Workshop at the Dimitracopoulos Build-
ing, Paroikia. Until 15/8. Info: 22840-22860.
 
5 Aug, 8.30pm, Violin & Piano Concert with 
Andreas Haniotis, Spyros Souladakis & Roxani Pa-
padimitriou at Archilochos Hall, Paroikia. Info: David 
690-866-3591.
 
5-14 Aug, Book fair at Alyki beach. Info: 22840-
22860.
 
5 Aug, 8pm, Opening reception ‘1001 Dreams’ & 
vintage photo shoot by Lliam Storms, jazz by Heleen 
Schuttevaêr, Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info 
22840-22700/22195.

ITS ALL GREEK TO ME
(Local News
& Press Releases)
by Massaliotis

Paros Air Ambulance
Speaking on the subject of the air ambulance that 
remains grounded on the Paros airfield, Cyclades 
MP Panayiotis Rigas said: “It is imperative that we 
make full use of the air ambulance. Any obstacles 
of a procedural nature preventing it from flying need 
to be put aside as soon as possible. It is inexcusable 
for Paros to possess a modern means of transport 
and not make use of it.” He also noted that clear 
and mandatory instructions for carrying out airlifts 
will be announced within the week. Vice-president 
of the 2nd Health Directorate of Piraeus & the Ae-
gean, Mr Zotos, said the continued non-operation of 
the air ambulance puzzles him. In a meeting held 
in Syros on 16/7 looking into problems faced by 
the Cyclades islands in the provision of healthcare 
services, Secretary General of the Health Ministry, 
Mr Polyzos, assigned responsibility for the coordina-
tion of efforts to get the Paros air ambulance off the 
ground to EKAB (National First Aid Centre) and the 
2nd Health Directorate. The Civil Aviation Authority 
(YPA) is still required to give its endorsement of the 
air-ambulance and the matter of the security of the 
flight’s medical attendants needs to be addressed 
to remove all obstacles standing in the way of its 
operation.

Skepticism over Photovoltaic Parks
The opposition of a group of Angeria residents to the 
creation of two photovoltaic parks in the vicinity of 
their village was discussed in last week’s munici-
pal council meeting.   Represented by the president 
of the local community, Andreas Koutalidis, and 
lawyer Mr Balikos, also an inhabitant of the village, 
residents argued that they are not against renew-
able sources of energy (RES), but want to be in-
formed about criteria used to select the area as a 
suitable place to install solar panels and asked that 
the law protecting traditional settlements be imple-
mented. The council voiced its support for RES, but 
was unanimous in calling for a greater say in the 
selection of sites. The municipal legal service was 
given the task of examining and possibly revoking 
the licenses granted to a private company for the 
construction of the two solar parks. The council 
also decided to set out detailed guidelines regarding 
installation of solar panels on the island to ensure 
the environment is adequately protected. Mayor 
Vlachoyiannis stated that he was in favour of RES, 
but only to cover local needs and not to supply the 
rest of the country with energy. He also demanded 
that the municipality is asked to express its opinion 
on the licenses issued, as well as on the selection of 
sites for the development of RES.

Paros Municipality Press Release (22/7)
The Municipal Tourism Committee, Municipal Hy-
giene & Environment Department, Municipal Library 
and Indiana University joined forces to organise a 
voluntary programme aiming to protect the island’s 
environment.  Since 2004 DIKEMES (International 
Center for Hellenic & Mediterranean Studies) and 
Indiana University organise a 3 ½ week programme 
in July each year in which students studying with 
anthropology professor Susan Buck Sutton work 
alongside local organisations in helping to keep 
the island clean. This year 20 students cleared the 
Byzantine hiking trails and collected litter from the 
beaches of Alyki, Angeria, Paroikia, Naoussa, Ar-
chilochos and Pounta, from the Eco Park, Ekaton-
tapyliani woods and Marpissa.

Ένας Παριανός στο 3ο

Σύνταγμα Πεζικού Χαλκίδας
Με αφορμή ένα περιστατικό στην Χαλκίδα, που αφορά στο 3ο Σύνταγμα Πεζικού Χαλκίδας 

και τη δράση του τόσο στους Βαλκανικούς Πολέμους όσο και στην Μικρά Ασία, ο Ταγ/ρχης 
Πεζικού ε.α. Κώστας Τζαβάρας έστειλε επιστολή στις 18 Ιουλίου, στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΉ Εύβοια», στην οποία εκφράζει την άποψη ότι δεν τιμήθηκαν όπως έπρεπε οι άνδρες του 
ηρωικού αυτού Συντάγματος. 

Μεταξύ των ηρώων στους οποίους αναφέρεται και προτείνει να δοθεί το όνομά τους σε 
δρόμους της Χαλκίδας, είναι και το όνομα του λοχαγού πεζικού Αντώνη Κορτιάνου. 

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο κ. Τζαβάρας αναφέρει: 
«Στην περίπτωση αυτή, στη σημερινή οδό 3ου Συντάγματος να δοθεί το όνομα του Λοχα-

γού Πεζικού Κορτιάνου Αντωνίου. Γνωρίζω στους φίλους συμπολίτες μου, ότι ο αείμνηστος 
Λοχαγός Κορτιάνος Αντώνιος κατήγετο από το όμορφο νησί της Πάρου και κατά τη διάρκεια 
των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 ήταν διοικητής Λόχου του 3ου Συν/τος Χαλκίδας. Διοι-
κών Ευβοιείς οπλίτες με σύνεση και αγάπη έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες που έδωσε το 
Σύνταγμα στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο μέχρι τη μακρινή Τζουμαγιά (σημερινή 
νότιο Βουλγαρία) και πάντοτε αυτός και οι άνδρες του Λόχου του διακρίνονταν για την αν-
δρεία τους. Στις 13 Ιουλίου του 1913 και κατά την επίθεση του 3ου Συντάγματος  εναντίον της 
οχυρωμένης τοποθεσίας Τρέσκοβο δυτικά της Τζουμαγιάς, δέχθηκε Βουλγαρική σφαίρα στο 
στήθος και σε λίγη ώρα εξέπνευσε στο πεδίο της μάχης. Εδώ μεταφέρω μικρό απόσπασμα 
από το βιβλίο του Ταγ/ρχη Λιώση «Πολεμική ιστορία του 3ου Συντάγματος 1912-1922», που 
έγραψε το έτος 1928: «Ο 12ος λόχος Κορτιάνου μάχεται ηρωικότατα με τον λοχαγό του όρθιον 
και ενθουσιώντα μέχρις ού κατά την έφοδον μία σφαίρα του διαπερνά το στήθος και πίπτει 
αιμόφυρτος λέγων: «Αρκεί που τους έβγαλα από τα χαρακώματα, ας πεθάνω τώρα». Είς τον 
προστρέξαντα διμοιρίτη του Ανθ/γό Βουδικλάρη, παρέδωσε τη βέρα του και είπε: «Γνωρίζω 
ότι θα πεθάνω. Δώσατέ την εις την γυναίκα μου και ειπέτέ της να είναι υπερήφανος ότι απέθα-
νεν ο άνδρα της υπέρ πίστεως και Πατρίδος». Νομίζω ότι τέτοιοι ηρωϊκοί αξιωματικοί, αξίζει 
να τιμώνται. Άλλωστε, και παλιότερα, η Δημοτική Αρχή έχει δώσει σε δρόμους της πόλης 
ονόματα αξιωματικών, μη Χαλκιδέων».

Με επιτυχία οι εκδηλώσεις για την Αγία Μαρίνα Αντιπάρου 

Πετύχαμε το στόχο μας
Με απρόσμενη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις της 

Αγίας Μαρίνας στο νησί μας . Επιδίωξή μας ως νέα δημοτική αρχή, ήταν έστω και για λίγες 
ώρες οι εορταστικές μας εκδηλώσεις να βοηθήσουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του 
νησιού μας να αποδράσουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Τα χρώματα της παράδοσης που μας προσέφεραν οι προσκεκλημένοι  χορευτικοί σύλλογοι 
βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε άρωμα Ελλάδας.

Η διαφορετικότητα και η ξεχωριστή μουσική ομορφιά που μας προσέφερε ο συμπατριώ-
της μας Φίλιππος Richard –Καπούτσος ήταν ένας από τους λόγους της επιτυχίας της φετινής 
εκδήλωσης.

Ξεχωριστή αίσθηση και συγκίνηση ήταν η αθρόα προσέλευση και συμμετοχή του κόσμου 
στις τριήμερες εκδηλώσεις.

Εξ ίσου συγκινητική ήταν η εθελοντική συμμετοχή των συμπατριωτών μας με την προσω-
πική τους εργασία και την προσφορά των προϊόντων τους.

Ιδιαίτερη τιμή για μας ήταν η συμμετοχή των πολιτικών εκπροσώπων του τόπου μας κα-
θώς επίσης και δημάρχων και ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους γειτονικούς 
μας Δήμους (Πάρος- Τήνος –Σίφνος).

Παράλληλα με το εορταστικό κλίμα των ημερών διοργανώθηκαν και αθλητικές εκδηλώ-
σεις οι οποίες ξεχώρισαν για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Ο επιτυχημένος συνδυασμός αθλητισμού και πολιτισμού αποτελεί το σημείο αναφοράς των 
εκδηλώσεων μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή και η ενεργή προσφορά του Ναυτικού Ομίλου Αντι-
πάρου ήταν μία από τις βασικές παραμέτρους για την επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών.

Στόχος μας είναι οι εκδηλώσεις του Δήμου  μας  να γίνουν θεσμός που θα προβάλλει την 
παράδοση και τη γραφικότητα του τόπου μας, την ανθρωπιά και τη φιλοξενία των κατοίκων 
μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συντέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας και ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

Ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης

Συναυλία Χατζηγιάννη

Προπώληση εισιτηρίων
Στις 2 Αυγούστου ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων  για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάν-

νη στην Πάρο την Παρασκευή 19 Αυγούστου στις 9.30, στο Δημοτικό γήπεδο στην Παροικία. 
Τα σημεία πώλησης είναι:

ΠΑΡΟΙΚΙΑ : Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, AUDIOPHILE Γιάννης Ρούσσος, Hotspot Café, 
Coffee Way, ΚΔΕΠΑΠ Φύλαξη Αποσκευών Λιμανιού, Mini-Market «ΜΗΝΑΣ»

ΝΑΟΥΣΑ : Βιβλιοπωλείο «Πάρια Λέξις», Βιβλιοπωλείο «Παρά Πέντε», Βιβλιοπωλείο «Σαϊ-
τα», «ΑΤΟΥ Sportswear», Φωτογραφείο Σταύρος Νιφλής, AMELIE Cafe.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ : Βιβλιοπωλείο «Καλημέρα». ΛΕΥΚΕΣ : «Ράμνος Café». ΑΛΥΚΗ : Κεντρικό Πε-
ρίπτερο. ΔΡΥΟΣ : Εστιατόριο «ΑΝΝΑ». ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ : Τουριστικό Γραφείο «Visit Cyclades». 
ΛΟΓΑΡΑΣ : «COFFEE TIME» Αντωνοπούλου Αννεζίνα. ΠΟΥΝΤΑ : PUNDA BEACH. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ : Τουριστικό Γραφείο «Ωλίαρος»
Τιμή εισιτηρίου:18 ευρώ. Διοργάνωση: ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ

Εκδήλωση ποίησης και μουσικής
Ποίηση και μουσική θ’ απολαύσουν όλοι όσοι θα βρεθούν στον εκθεσιακό χώρο Holland 

Tunnel στην Παροικιά, την Παρασκευή 29 Ιουλίου, στις 9.00 το βράδυ. 
Το έργο τους θα παρουσιάσουν στα ελληνικά και στα αγγλικά, ο ποιητής Rory Brennan 

από την Ιρλανδία και ο συνθέτης Anastazios (Αναστάσιος Καρποδίνης). Η κ. Υπαπαντή 
Ρούσσου θα απαγγείλει. Οι δημιουργοί θα υπογράψουν βιβλία και CD.

Η είσοδος είναι δωρεάν.
Παράλληλα με την εκδήλωση, μπορείτε να δείτε στους χώρους της Holland Tunnel την 

έκθεση «Πανδαιμόνιο» διεθνών εικαστικών, την έκθεση «The Art of Vintage» με μόδα της 
εποχής 1930-1970) και μία σειρά φολκλορικών έργων του συνταξιούχου τσαγκάρη Νίκου 
Καρποδίνη.
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