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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Λιμενικό Ταμείο

Φουρτούνες πάλι
Μείωση 
δημοτικών τελών

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, έθεσε το θέμα της μεί-
ωσης τελών, λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει 
την τοπική –και όχι μόνο- κοινωνία. Σημειώνουμε ότι 
αρκετοί δήμοι της χώρας έχουν προβεί σε παρόμοιες 
μειώσεις τελών, ειδικά για ευπαθείς ομάδες πολιτών.

» σελ. 10

Καζάνια!
Άφθονη ρέει η σούμα αυτές τις μέρες σε όλες τις 

γωνιές του νησιού μας. Κατά δεκάδες συρρέουν οι 
παραγωγοί στα καζάνια για τη διαδικασία απόσταξης 
των σταφυλιών τους.

» σελ. 13

Είχε θηλυκό 
Γκάλη…

Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Παρια-
νών ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της 
ΕΣΚ Κυκλάδων, στις κατηγορίες κορασίδων και αν-
δρών.

Το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα κορασίδων 
πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό γήπεδο Μάρπησσας, 
μεταξύ Μαρπησσαϊκού και ΑΟ Πάρου, με τελικές νι-
κήτριες τις γηπεδούχες, με σκορ 50-42 (ημίχρονο 27-
24). 

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Ιερά της Παροικιάς
Από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να βελτιώσει τις συνθήκες τις ζωής του σε όλα τα 

επίπεδα. Σε όλες τις χρονικές περιόδους της μακραίωνης ιστορίας του πρωταρχικό του μέλημα πάντα ήταν η διατήρηση της καλής υγεί-
ας του, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τις ασθένειες αυτές και κυρίως η αναζήτηση μεθόδων αντιμετώπισής τους.
Ήδη από την εποχή του Ομήρου οι ασθένειες για τούς ανθρώπους κάθε ηλικίας θεωρούνταν σημάδια θεϊκής οργής, αλλά και δυσα-

ρέσκειας. 

πολιτισμός
» σελ. 6-7
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 321
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Στρατηγική 1
Απ’ όλα έχω σήμερις. Από που να αρχίσω και που 

να τελειώσω λέμε. Πιο πολύ πάντως μ’ άρεσαν την 
προηγούμενη βδομάδα οι ανακοινώσεις της Μ. Χανιώ-
τη και του Χρ. Χριστόφορου, για τον τουρισμό. Και οι 
δύο ανακοινώσεις έγραφαν για τη «στρατηγική» που 
πρέπει να ακολουθήσουμε. Και να από εδώ η «στρα-
τηγική» και να από εκεί η «στρατηγική», και τελειωμό 
δεν είχαν.

■ Στρατηγική 2
Ακούστε παιδιά: Εγώ, σας καταλαβαίνω αλλά… Σω-

στή η στρατηγική που πρέπει να υπάρχει σε μία μάχη, 
αλλά για να γίνει, πρέπει να υπάρχει και πεδίο μάχης. 
Και πεδίο μάχης χωρίς αεροδρόμιο, λιμάνι, αθλητικούς 
χώρους κλπ στην Πάρο, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να 
παίξεις μπάλα Α’ Εθνικής. Θα είσαι σαν την ομάδα που 
κατάντησε αυτός ο Ρανιέρι, που μας έκανε να χάσουμε 
και από τα νησιά Φερόε. Και επί τη ευκαιρία. Τη ρε-
βάνς σε πιο απ’ όλα τα νησιά Φερόε θα την παίξουμε;

■ 10.000 ευρώ!
Έχω και Περιφέρεια σήμερις. Λοιπόν, διαβάστε από-

φαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Θα δοθούν 10.000 ευρώπουλα σε εκδήλωση 
για τη βράβευση δωρητών του κοινωνικού παντοπω-
λείου Ρόδου. Δηλαδή, όσα χρήματα περίπου χρειάζο-
νται για το «γέμισμα» ενός κοινωνικού παντοπωλείου 
με τρόφιμα. Τι να πω, εκτός από αυτό που είπε κά-
ποιος φίλος. Βλέπεις καμία φορά κάτι τύπους γύρω 
σου και αναλογίζεσαι: «Καλά αυτός, πως αποδείχθηκε 
το σπερματοζωάριο που νίκησε;».

■ «Πέσιμο»
Ο Μάρκος ξεσάλωσε και βλέπει «εσωκομματικούς» 

εχθρούς. Έτσι, τις προάλλες στο δημοτικό συμβούλιο, 
για το θέμα των συζητήσεων σε κεντρικό επίπεδο περί 
ενοποίησης των λιμενικών ταμείων, είπε ότι πρέπει να 
πάρει θέση και ο έπαρχος. Δε θα κάνω άλλο σχόλιο, 
πλην του ότι για συμφέροντα του νησιού, ο Μπιζάς, 
έρχεται με μεγάλη ευκολία σε αντιπαράθεση με τη ΝΔ 
και γι’ αυτό υπάρχουν δεκάδες αποδείξεις. Αντιθέτως, 
κάποιοι άλλοι υποδέχθηκαν προ καιρού το διοικητή 
της 2ης ΥΠΕ, τον τραπέζωσαν, τον ευχαρίστησαν κλπ 
και φυσικά δεν είπαν «κιχ», που την ίδια μέρα ο φιλο-
ξενούμενος τους είχε αποσπάσει τρεις γιατρούς από 
το Κ.Υ. Πάρου. Αυτά, για την ιστορία και μόνο αγαπητέ 
δήμαρχε.

■ «Ανέβασμα»
Πάμε όμως και στα καλά του Μάρκου. Ο δήμαρ-

χος, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είπε 
για το θέμα ενοποίησης των λιμενικών ταμείων, πως 
αυτός που επιθυμεί κάτι τέτοιο για όλο το Ν. Αιγαίο, 
είναι ο περιφερειάρχης, κ. Γ. Χατζημάρκος. Η είδηση 

«ψιλοτραγουδιέται» από πολλούς στην Πάρο, αν και 
εγώ ουδέποτε την έχω διαβάσει κάπου επισήμως ή 
την έχω ακούσει από χείλια Χατζημάρκου. Ο Μάρκος 
πάντως το είπε και κάτι παραπάνω μάλλον θα ξέρει. 
Σ’ αυτό βάζω +1 του Μάρκου και αυτό το λέω πολύ 
σοβαρά.

■ Πρωτοσέλιδο
Καταγγέλω για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση της 

εφημερίδας για λογοκρισία. Στη φωτογραφία βλέπετε 
τι μας αρνήθηκαν για πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. 

■ Λ.Τ. 1
Όποιος δεν παρακολούθησε τη συνεδρίαση του Λι-

μενικού Ταμείου την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι, 
έχασε κυρίες και κύριοι. Συνεδρίαζαν επί δύο ώρες για 
το αν παραστούν ως πολιτική αγωγή στη δίκη του Τα-
μείου στη Σύρο, αλλά συγχρόνως συμφωνούσαν πως 
τίποτα κακό δεν είχε γίνει. Τες πα: «Ε εις ρημάξ εκεί-
νου του δοκάρ, Αντεμάρ, Αντεμάρ».

■ Λ.Τ.2
Πάμε παρακάτω. Αν δεν έχει γίνει τίποτα κακό, γιατί 

να παραστείτε στη δίκη ως πολιτική αγωγή και όχι ως 
μάρτυρες υπεράσπισης; Γιατί έτσι, όπως το συζητήσα-
τε το θέμα, άλλα θα σας καταλογίσουν μετά, και με 
το δίκιο του άλλα συζητεί ο κόσμος στους καφενέδες. 

Ότι δηλαδή, θα πάτε εκεί, δήθεν ως πολιτική αγωγή 
και στη συνέχεια θα πείτε ότι δεν προκύπτει τίποτα, 
και θα την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια, παίζοντας 
έτσι, το ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης. Όλα αυτά 
λέγονται και ψιθυρίζονται, διότι εσείς δώσατε δικαίω-
μα με τον τρόπο που προσεγγίσατε το θέμα.

■ Λ.Τ.3 
Πάμε παρακάτω τώρα. Το πόρισμα της εισαγγελί-

ας Σύρου, για την υπόθεση, την έχετε στα χέρια σας 
από το Φεβρουάριο! Στην προχθεσινή συνεδρίαση δεν 
έδειξε κανένα μέλος του ΔΣ του λιμενικού ταμείου, 
ότι γνώριζε κάτι από την υπόθεση. Το πόρισμα λοιπόν, 
ποιος το είχε στα χέρια του, ποιος δεν ενημέρωσε το 
υπόλοιπο ΔΣ και ποιος θεώρησε ότι πρέπει να μείνει 
κρυφό. Επειδή, δεν είμαστε σε σήριαλ του Φώσκολου, 
σας πληροφορώ ότι όταν ξεκινήσει η ακροαματική δι-
αδικασία τα πράγματα εκεί είναι αλλιώς, και να δείτε 
πως πολλοί μετά θα αρχίσουν με μεγάλη ευκολία να 
κελαηδούν. 

■ Άσχετο;
Ατυχώς, δεν τρώνε όλοι οι συμπολίτες μας κουτό-

χορτο και ατυχώς –για κάποιους- δεν είναι ίδιο όλο το 
δημοτικό συμβούλιο Πάρου, ως προς τις αντιλήψεις 
περί πολιτικής. Κατανοώ και τους δύο συνδυασμούς 
για την πλάτη που θέλουν να βάλουν για τους νέους 
και παλιούς τους φίλους. Τέλος, θυμίζω, ότι τα σοβαρά 
θέματα οι έχοντες την εντολή να είναι θεματοφύλακες, 
δεν τα συζητούν ποτέ, με τους έχοντες πολιτική θέση.

■ Ρήγας
Ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Π. Ρήγας, κατέθεσε ανα-

φορά για την παράλογη αύξηση λιμενικών τελών, από 
7,01 έως 10 μέτρα. Μία ερώτηση μόνο κε Ρήγα μου 
και κατανοώ απολύτως ότι το θέμα είναι πιασάρικο, 
αφού αφορά ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων των 
νησιών μας. Την αύξηση, την παράλογη, τη θεότρελη, 
που έφθασε έως και 800% ποιος την έκανε; Η κυβέρ-
νηση του παλιοδεξιού Παπάγου ή του αποστάτη Νόβα; 
Έτσι, για να ξέρουμε και εμείς ποιου ιδέα ήταν αυτές οι 
παράλογες αυξήσεις.

■ Συντονιστικό
Την υπόθεση του συντονιστικού υγείας και των κι-

νητοποιήσεων της τοπικής κοινωνίας τη σταματήσαμε 
με πρόσχημα της καλοκαιρινής σεζόν. Άλλωστε, ως 
γνωστό και στους μεγαλύτερους επιστημονικούς κύ-
κλους της Γης, οι Παριανοί αρρωστούν από Οκτώβριο 
έως τις γιορτές του Πάσχα. Αυτό που με ανησυχεί είναι 
ότι το συντονιστικό φέτος, δεν το ξεκινήσαμε μετά την 
εθνική επέτειο του «όχι», όπως συνηθίζαμε κάθε χρό-
νο. Ο λόγος είναι προφανώς, πως επειδή το καλοκαίρι 
μαζεύτηκαν δυο δεκάρες παραπάνω, άρχισαν όλοι τις 
χειμερινές τους αποδράσεις στα όρη και τα βουνά. Ε 
ρε βρεγμένη σανίδα που θέλουμε…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Φεστιβάλ 
μελιού

Το επαρχείο Πάρου, με ανακοίνωσή 
του καλεί τους μελοπαραγωγούς του 
νησιού μας να λάβουν μέρος –δωρεάν- 
στο φεστιβάλ Ελληνικού μελιού που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η ανακοί-
νωση έχει ως εξής:

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο 
πλαίσιο της προώθησης των ποιοτικών 
τοπικών προϊόντων έχει προβεί σε δρά-
σεις, βασισμένες στην στρατηγική ανά-
πτυξη του πρωτογενή τομέα, με σκοπό 
να συμβάλει στην προώθηση των αγρο-
τικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων.

Η προβολή και ανάδειξη των τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων των νησιών της 
Περιφέρειας μας, είναι βασικό μέλημα 
της Περιφερειακής Αρχής. Το 6ο Φεστι-
βάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας, είναι άλλη μία ευκαιρία ανά-
δειξης και προώθησης του Νοτιοαιγαι-
οπελαγίτικου μελιού και των προϊόντων 
μέλισσας. Από πλευράς της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, σας προσκαλούμε να 
συμμετάσχετε στο 6ο Φεστιβάλ Ελληνι-
κού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, 

που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 
2014, παρουσιάζοντας τα προϊόντα σας 
σε περίπτερο που έχει μισθωθεί από την 
Περιφερειακή Αρχή. Η συμμετοχή σας 
είναι δωρεάν.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πά-
ρου (πληροφορίες από τον κ. Παρα-
σκευά Ακάλεστο) θα είναι στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή δι-
ευκρίνιση στα τηλέφωνα 22840 21249 
& 22843 61240.

Επειδή, οι θέσεις είναι περιορισμένες, 
παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε σε 
σύντομο  χρονικό διάστημα για την πα-
ρουσία σας».

Αναφορά Ρήγα 
για τα λιμενικά 
τέλη

Αναφορά για τα λιμενικά τέλη σκα-
φών, κατηγορίας από 7,01 έως και 10 
μέτρα, κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Κυκλάδων, κ. Παναγιώτης Ρήγας.

Με την αναφορά του ο κ. Ρήγας, ζη-
τεί να επανεξεταστούν τα τέλη σκαφών 
από 7,01 έως και 10 μέτρα και να δι-
αχωριστούν τα ερασιτεχνικά ξύλινα 
αλιευτικά σκάφη, από τα αντίστοιχα 
τουριστικά και σκάφη πολυτελείας της 
κατηγορίας αυτής, αφού από τον πί-
νακα κατανομής των τελών προκύπτει 

παράλογη αύξηση τελών ελλιμενισμού 
για την κατηγορία αυτή.

Σημειώνουμε, ότι από τον Ιούλιο 
2014 καθορίστηκε το ύψος των λιμενι-
κών τελών που θα εισπράττουν τα κατά 
τόπους λιμενικά ταμεία ανά κατηγορία 
σκάφους. Από τον πίνακα κατανομής 
των τελών προκύπτει παράλογη αύξη-
ση για συγκεκριμένες κατηγορίες σκα-
φών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, για 
ένα σκάφος 7,30 μέτρων τα τέλη αυξά-
νονται κατά 800% περίπου, από 92,93 
ευρώ σε 889,14 ευρώ. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πολλά 
ερασιτεχνικά ξύλινα αλιευτικά σκάφη 
τα οποία έχουν ναυπηγηθεί πριν από 
35 ή και 40 χρόνια σε παραδοσιακά 
ναυπηγεία και οι ιδιοκτήτες τους αδυ-
νατούν να πληρώσουν τα τέλη ελλιμε-
νισμού.

Αναβάθμιση
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 

Πάρου-Αντιπάρου, με σχετική του ανα-
κοίνωση, εκφράζει την ευαρέσκειά του 
για την ανακοίνωση των δρομολογίων 
τους θερινούς μήνες από την ακτοπλο-
ϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα 
νησιά μας.

Η ανακοίνωση των εμπόρων έχει ως 
εξής: «Μια ευχάριστη έκπληξη για τα 
νησιά μας, περιείχε η έγκαιρη ανα-
κοίνωση των νέων δρομολογίων του 
2015, της BLUE STAR FERRIES.

Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της εταιρίας, το νέο έτος, το νησί μας 

θα εξυπηρετείται από τα δύο νεότευκτα 
πλοία, το «ΔΗΛΟΣ» και το «ΠΑΤΜΟΣ», 
που πέρα από τις ανέσεις τους με τη 
χωρητικότητα επιβατών και οχημάτων 
που παρέχουν, πιστεύουμε ότι δεν θα 
υπάρχουν προβλήματα πλέον. Επιπλέ-
ον, με την έκτακτη δρομολόγηση του 
πλοίου «NAXOS», που θα γίνεται κάθε 
Παρασκευή, πιστεύουμε ότι θα εξαλει-
φθούν τα προβλήματα του παρελθό-
ντος, στην μεταφορά των ΦΙΧ.

Τέλος, καλούμε και τις υπόλοιπες 
ακτοπλοϊκές να ανακοινώσουν σύντο-
μα το πρόγραμμα τους για τη νέα σαι-
ζόν, για να μπορούν οι επισκέπτες να 
προγραμματίζουν έγκαιρα τις διακοπές 
τους».

Δια Βίου
Μάθηση

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πάρου, 
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «1ος 
Χρόνος Δια Βίου Μάθηση στην Πάρο». 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, 

στις 6:30 το απόγευμα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

γίνει απονομή από το δήμαρχο κ. Μ. 
Κωβαίο, των βεβαιώσεων παρακολού-
θησης των εκπαιδευομένων του 2ου 
κύκλου του εκπαιδευτικού έτους 2013-
2014.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκπαι-
δευτικό σεμινάριο με θέμα την ασφαλή 
οδήγηση, σε συνεργασία με το Αστυνο-
μικό Τμήμα Πάρου.

Η «Volotea» 
στις
Κυκλάδες

Η αεροπορική Ισπανική εταιρεία, 
«Volotea», από τα τέλη του Μαΐου έως 
και τον Σεπτέμβριο, ξεκινά πτήσεις, από 
Αθήνα για Σαντορίνη, τέσσερις φορές 
την εβδομάδα.

Επίσης, από την ερχόμενη θερινή πε-
ρίοδο, η εταιρεία χαμηλού κόστους θα 
συνδέει την Αθήνα με το Μπάρι, τη Βε-
νετία, το Παλέρμο και την Πίζα. Ειδικό-
τερα, τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:

- Βενετία: Έως 3 εβδομαδιαίες πτή-
σεις από Απρίλιο έως Οκτώβριο (έναρ-
ξη 3 Απριλίου)

- Μπάρι: 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από 
Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (έναρξη 1 Ιου-
νίου)

- Παλέρμο: 2 εβδομαδιαίες πτήσεις 

από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (έναρξη 26 
Ιουνίου)

- Πίζα/Τοσκάνη: 2 εβδομαδιαίες πτή-
σεις από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. (29 
Μαΐου)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
Ελληνική αγορά από το 2012 και σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, 
έχει μεταφέρει 190.000 επιβάτες.

Η «Volotea» πραγματοποιεί τσάρτερ 
πτήσεις σε δέκα Ελληνικά αεροδρόμια. 
Τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς σχε-
διάζει να ξεκινήσει επίσης πτήσεις στα 
αεροδρόμια Ζακύνθου και Θεσσαλονί-
κης.
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Τελικά πότε
θα πετάξει... 

Και ξαφνικά... βρήκαμε το θέμα. Το πιασάρικο θέμα που 
πολύ εύκολα αποπροσανατολίζει και αντί να συζητάμε 
τα ουσιαστικά θέματα για τη δωρεάν δημόσια υγεία, 
βάζουμε σε συζήτηση το ασθενοφόρο αεροσκάφος του 
Βελεντζείου ιδρύματος. Φυσικά και είναι θέμα το πότε 
θα πετάξει το αεροσκάφος. Όμως σήμερα, που όπως μας 
ενημερώνει η διοίκηση του ιδρύματος είμαστε στο τελικό 
στάδιο για την οριστική απρόσκοπτη λειτουργία του, γιατί 
ξαφνικά ξύπνησαν οι «υπερασπιστές» του;

Που ήταν όλοι αυτοί όταν το κατεστημένο του Κ.Υ. 
πάλευε να απαξιώσει ουσιαστικά την ύπαρξη του 
αεροσκάφους;

Που ήταν όλοι αυτοί όταν ο κρατικός μηχανισμός 
αρνιόνταν να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του;

Που είναι όλοι αυτοί, ακόμα και σήμερα, όταν μπαίνει 
σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών, όταν η διακομιδή γίνεται 
με πλωτό και όχι με πτητικό μέσο;

Γιατί οι «όψιμοι» υπερασπιστές της τάξης, δεν κάνουν δηλώσεις, δεν βγαίνουν στα 
κάγκελα για την υποστελέχωση του Κ.Υ., του ΕΚΑΒ, για τον αξονικό τομογράφο που 
σκουριάζει κ.λπ.;

Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν ενδιαφέρονται για το ασθενοφόρο αεροσκάφος, 
αλλά χρησιμοποιούν το θέμα για να κάνουν τα πολιτικά τους παιχνίδια, να 
εξασφαλίσουν την υστεροφημία τους και ό,τι άλλο θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.

Όλοι οι συντεταγμένοι φορείς των νησιών μας, μετά την ενημέρωση που έγινε 
από τη διοίκηση του Βελεντζείου ιδρύματος, δηλώνουν την υποστήριξή τους στις 
προσπάθειες των ανθρώπων του ιδρύματος για τη γρήγορη, σωστά δομημένη και 
απρόσκοπτη επαναλειτουργία του αεροσκάφους. Όλοι περιμένουμε την ενημέρωση  
του ιδρύματος για την εξέλιξη των τελευταίων διαδικαστικών ζητημάτων και την 
τελική ανακοίνωση ότι: «από σήμερα και στο εξής το ασθενοφόρο αεροσκάφος του 

Βελεντζείου ιδρύματος είναι σε πτητική ετοιμότητα».
Φυσικά, δε θα είναι εύκολη η επαναλειτουργία του αεροσκάφους, αφού τα 

συμφέροντα που θίγονται είναι μεγάλα και οι «ενδιαφερόμενοι» πολλοί. Όλοι όσοι 
σήμερα υπερασπίζονται με ειλικρίνεια την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας 
του αεροσκάφους, πρέπει να είναι έτοιμοι να παλέψουν μαζί με τη διοίκηση του 
ιδρύματος για την αντιμετώπιση των όποιων εμποδίων θα προκύψουν. Εκεί θα 
φανεί ο ρόλος του καθενός μας. Το Βελέντζειο Ίδρυμα θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές του για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Χρειάζεται  
να ενημερώνει πιο πυκνά για τις όποιες εξελίξεις, ώστε να ενισχύεται η σχέση 
εμπιστοσύνης με τους πολίτες που υποσκάπτεται σήμερα έντεχνα και να διευρύνει 
εντέλει τον κύκλο όλων όσοι στηρίζουν την ουσιαστική δράση του, απομονώνοντας 
αυτούς που επιθυμούν την περιθωριοποίησή του. 

Λαουτάρης

Ψήφισμα 
ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, σχετικά με το θέμα των 
αιολικών πάρκων και την εγκατάστασή τους στην 
Πάρο, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Τα τελευταία χρόνια με την μαζική εγκατάσταση 
αιολικών σταθμών σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας, έχουμε γίνει θεατές δραστικών παρεμβάσεων 
στο φυσικό περιβάλλον που στην ουσία βρίσκονται 
σε αντίθεση με την φιλοσοφία της εκμετάλλευσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ΑΠΕ είναι μορφές ενέργειας που η εκμετάλλευ-
ση τους είναι απαραίτητο να γίνει στα πλαίσια της 
αειφορίας των οικοσυστημάτων προστατεύοντας τα 
από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο η εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στην Πάρο, με το μέγεθος και την 
ισχύ που θα έχουν, είναι σαφές ότι θα δημιουργήσουν 
τεράστια προβλήματα στο οικοσύστημα του νησιού, 
που έχει ήδη υποβαθμιστεί σημαντικά από την ανεξέ-
λεγκτη και χωρίς σχεδιασμό δόμηση των τελευταίων 
δεκαετιών. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν και σημαντικές 
επιπτώσεις στον τουρισμό, όπως άλλωστε έχει δια-
πιστωθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης που 
πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες παρεμβάσεις. 

Ο Δήμαρχος Πάρου και το δημοτικό συμβούλιο 
οφείλει να καλέσει άμεσα όλους τους φορείς του νη-
σιού για να αποφασίσουν από κοινού τις απαραίτητες 
ενέργειες που θα  αποτρέψουν την εγκατάσταση των 
τεράστιων ανεμογεννητριών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα να γίνει εκ 
νέου προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας απο-
κλειστικά από τον Δήμο Πάρου ανεξάρτητα από την 
έκβαση που θα έχει η από κοινού προσφυγή με τους 
άλλους δήμους.

Θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και θα 
επηρεάσει το νησί όχι για 5-10 χρόνια αλλά για ολό-
κληρες γενιές όποτε απαιτείται άμεση κινητοποίηση 
και εγρήγορση από όλους μας».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 7/11/14

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

Βεβαιώνεται ότι την 07/11/14 και περί ώρα 09:30 παρουσι-
άσθηκε στην Υπηρεσία μας ο κατωτέρω και δήλωσε υπεύθυνα 
απώλεια αντικειμένων – εγγράφων που συνέβη την 6/11/14 στην 
Αντίπαρο. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΟΥΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.: 1940
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Θ 010775 
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 29/8/1971
Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Έχω απολέσει την άδεια κυκλοφορίας στο υπ’ αριθμόν ΑΜ 

50315 γεωργικό ελκυστήρα τρακτέρ. 

Ο αξιωματικός Υπηρεσίας 
Καλακώνας Αριστείδης 

Προστατευόμε-
νες περιοχές

Στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 
14ης /11, στο 
θέμα που αναφε-
ρόταν στην επα-
ναχάραξη των 
περιοχών κατα-
φυγίων άγριας ζωής, σε μια καταφανή προσπάθεια να 
βγουν εκτός προστασίας οι περιοχές «Άγιοι Πάντες» 
και «Στρούμπουλας», βαφτίστηκε στις αεροφωτογρα-
φίες που παρουσιάστηκαν: η περιοχή «Βουνιά» (που 
εκτείνεται από το λατομείο του Ρήγα και Νότια) σε πε-
ριοχή… «Άγιοι Πάντες» και «Στρούμπουλας». 

Για να μην υπάρξει στη συνέχεια αμφισβήτηση σχετι-
κά με το ποιες είναι οι περιοχές που επαναχαράσονται, 
ζητήθηκε να οριστούν με συντεταγμένες. 

Ας σημειωθεί ότι οι «Άγιοι Πάντες» και ο «Στρού-
μπουλας», αυτή τη στιγμή είναι προστατευόμενες πε-
ριοχές και δεν επιτρέπεται η διάνοιξη δρόμων. Αν δε 
γινόταν προσεκτική ανάγνωση του χάρτη οι παραπά-
νω περιοχές, θα ορίζονταν με τις συντεταγμένες της 
περιοχής «Βουνιά» και θα έβγαιναν εκτός προστασί-
ας. Τυχαίο; Πολλοί εμπλέκουν τις «ανεμογεννήτριες». 
Ευτυχώς η παρέμβαση του συλλόγου κυνηγών ήταν 
καθοριστική. 

Το θέμα δεν ολοκληρώθηκε αλλά… μετατέθηκε για 
επόμενο συμβούλιο. Περιμένουμε.

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου 
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Ιερά της Παροικίας

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΠΥΘΕΙΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΕΙΛΕΙ-
ΘΥΙΑΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΣ ΥΠΑΤΟΥ

Από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος, προσπαθεί με διάφορους τρόπους 
να βελτιώσει τις συνθήκες τις ζωής του σε όλα τα επίπεδα. Σε όλες τις χρονικές 
περιόδους της μακραίωνης ιστορίας του πρωταρχικό του μέλημα πάντα ήταν η δια-
τήρηση της καλής υγείας του, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τις 
ασθένειες αυτές και κυρίως η αναζήτηση μεθόδων αντιμετώπισής τους.

Ήδη από την εποχή του Ομήρου οι ασθένειες για τούς ανθρώπους κάθε ηλικίας 
θεωρούνταν σημάδια θεϊκής οργής, αλλά και δυσαρέσκειας.

Για τον εξευμενισμό των θεών κατέφευγαν σε προσευχές, καθαρμούς, θυσίες, 
προσφορές, τα λεγόμενα αναθήματα. Οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν οι πρώτοι που κα-
τάλαβαν ότι η ιατρική δεν είχε να κάνει με μαγικά και άλλα θρησκευτικά στοιχεία, 
αντιλαμβανόμενοι ότι η διατήρηση της υγείας, αλλά και η καταπολέμηση της ασθέ-
νειας εξαρτώνται από φυσικά αίτια. Για το λόγο αυτό οι Πάριοι ίδρυσαν έξω από την 
τειχισμένη πόλη τους δύο ιερά, αφιερωμένα σε δύο θεότητες που σχετίζονται με την 
θεραπεία και την καλή υγεία. 

Θεάς Ειλειθυίας 

Το πρώτο ιερό ήταν αφιερωμένο στη Θεά Ειλειθυία και απευθυνόταν μόνο στις 
έγκυες γυναίκες και δεν είναι ένα ιερό ευρέως διαδεδομένο όπως το άλλο ιερό που 
ήταν αφιερωμένο στο θεό της Ιατρικής, Ασκληπιό. 

Η Ειλείθυια, η θεά του τοκετού, της γέννησης και των πόνων, βοηθούσε τις γυναί-
κες να γεννήσουν αλλά και να αντέχουν τούς πόνους της γέννας. Για το λόγο αυτό 
οι γυναίκες τούς προσέφεραν, πριν και μετά την γέννα, διάφορα αφιερώματα. Επει-
δή όμως πολλές γυναίκες πέθαιναν κατά τη διάρκεια του τοκετού, θεωρήθηκε και 
ως η θεά που προκαλεί θάνατο στις γυναίκες την ώρα του τοκετού. Ήταν κόρη της 
Ήρας σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου. O Όμηρος την αναφέρει ως έφορο του 
τοκετού και της απελευθέρωσης της εγκύου. Το όνομά της πιθανώς προέρχεται από 
την παραφορά του ρηματικού τύπου Ελευθυία, δηλαδή η ερχόμενη, η κραυγή του 
πόνου της γυναίκας που την καλεί, έως ότου αυτή έρχεται και συγχρόνως μαζί της 
έρχεται και το παιδί. Απαντάται με τα ονόματα Ειλήθυια, Ελεύθεια, Ελενθώ, Ελευθώ. 
Κατά την αρχαία παράδοση το όνομα αυτό οφείλεται στην ικετευτική κραυγή των 
επιτόκων που φώναζαν «έλθε έλθε», με την οποία καλούσαν τη Θεά σε βοήθεια. Η 
θεά των τοκετών λατρευόταν πάρα πολύ στην Κρήτη, ως σύμβολο της μητρότητας 
και της γονιμότητας. Ωστόσο η λατρεία της είχε ευρύτατη διάδοση σε ολόκληρο τον 
Ελλαδικό χώρο. Από την Κρήτη η λατρεία της θεάς μεταφέρθηκε αρχικά στην Δήλο 
και από την Δήλο η λατρεία μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στην Πάρο, τη Θήρα, την 
Αμοργό, την Άνδρο, τη Ρόδο και την Αττική.

Αφροδίτης, Διός Υπάτου, τοκετών Ειλειθυίας 
Στη θέση Κούναδος, σε χαμηλό λόφο με θέα προς το λιμάνι -σε απόσταση περί-

που 4 χιλ. βόρεια της Παροικίας- σε ένα πλάτωμα της κορυφής του λόφου, αλλά 
και σε έναν άλλο χώρο λίγο χαμηλότερα, υπάρχουν τα ιερά της Αφροδίτης, του Διός 
Υπάτου, αλλά και το ιερό της θεάς των τοκετών Ειλειθυίας, σε ένα ψηλότερο σημείο 

του ίδιου λόφου. Το υπαίθριο αυτό ιερό βρίσκεται σε ένα άνδηρο προς τα δυτικά 
του χαμηλού αυτού λόφου με θέα προς το λιμάνι. Στο χώρο υπάρχει μια πηγή που 
θα χρησίμευε στις τελετουργίες, αλλά και ένα μικρό σχετικά σπήλαιο του οποίου 
η είσοδος έχει σχεδόν κλειστεί από τις κατολισθήσεις του υπερκείμενου βράχου. 
Ο πρώτος που ασχολήθηκε και εντόπισε τον χώρο ήταν ο Γερμανός αρχαιολόγος, 
Otto Rubenshon, τη δεκαετία του 1890, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που 
κατάλαβε τη σημασία του νησιού από αρχαιολογικής άποψης και ασχολήθηκε πολύ 
σοβαρά με αυτό. 

Στη μικρή ανασκαφική έρευνα που πραγματοποίησε τα τέλη του 19ου αιώνα, 
εντόπισε και ταύτισε το ιερό από τα διάφορα αναθήματα, αλλά και από την πολύ 
κεραμική που χρονολογείται στα κλασσικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Το ιερό 
θα πρέπει να λειτουργούσε ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια (6ος αιώνας Π.χ.), αν κρίνου-
με και από το πλήθος των παιδικών κιβωτιόχημων τάφων που έχουν αποκαλυφθεί 
στο επίσημο νεκροταφείο της πόλης, λόγω της αυξημένης παιδικής θνησιμότητας 
και ίσως και αυτός να ήταν και ο λόγος ύπαρξης του ιερού της θεάς των τοκετών. 
Δεν έχουν εντοπισθεί θεμέλια κτιρίων τα οποία μάλλον δεν υπήρχαν, εφ’ όσον η 
λατρεία γινόταν στην ύπαιθρο μπροστά από τις λαξευμένες ορθογώνιες κόγχες που 
είναι ορατές έως σήμερα, στη δυτική πλευρά του φυσικού βράχου. Οι κόγχες αυτές 
χρησίμευαν για την τοποθέτηση των αναθημάτων. Αποκαλύφθηκε πληθώρα ανα-
θηματικών επιγραφών πολλές από τις οποίες φέρουν ανάγλυφα γυναικεία στήθη 
αλλά και γυναικεία γεννητικά όργανα. Επίσης, βρέθηκαν πολλά τμήματα αγγείων 
ειδωλίων μικρών γλυπτών. 

Εκτός όμως από αυτές έχουν βρεθεί και κάποιες σε άλλα μέρη της Πάρου. Χαρα-
κτηριστικά έχουν βρεθεί και φυλάσσονται -στην αποθήκη του αρχαιολογικού μου-
σείου της Πάρου- μικρών διαστάσεων ενεπίγραφα μαρμάρινα αναθηματικά ανά-
γλυφα τα οποία και έχουν ήδη μεταφερθεί προσωρινά στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ, όπου θα εκτεθούν για τη μεγάλη έκθεση που εγκαινιάζεται στις 19 Νοεμ-
βρίου για την ΙΑΣΗ, δηλαδή, τη θεραπεία των ασθενειών στην αρχαιότητα.  Όπως το 
μικρό ανάγλυφο με τα δύο στήθη που φέρει την επιγραφή στο κάτω μέρος της ΩΡΑ 
ΔΙΦΑΝΟΥ ΕΙΛΥΘΙΑ ΕΥΧΗΝ του 1αι. π.χ. – 1αι. μ.χ. ΩΡΑ είναι το όνομα της γυναίκας 
που το αφιερώνει και είναι ένα πολύ σπάνιο και περίεργο για την Πάρο γυναικείο 
όνομα, ενώ το ΔΙΦΑΝΗΣ που είναι μάλλον το όνομα του συζύγου ή του πατέρα της 
είναι γνωστό, αφού το συναντάμε ως όνομα θεόφρων Διφάνου, που ήταν άρχοντας 
της Πάρου. Επίσης, έχει σταλεί για να εκτεθεί μία μικρή μαρμάρινη πλάκα, που φέρει 
και δυο οπές για να κρεμιέται με την επιγραφή ΕΛΠΙΣ ΕΡΞΙΛΕΟΥ ΕΙΛΥΘΙΑ ΕΥΧΗΝ, 
όπως επίσης άλλη μια μικρή πλάκα με την επιγραφή ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΣΤΥΜΗΔΙΟΥ ΕΙΛΥ-
ΘΕΙΗ ΕΥΧΗΝ. Στις αποθήκες του μουσείου Πάρου φυλάσσεται η επιγραφή Α 10 που 
αποτελείται από τριάντα επτά στίχους, στους οποίους αναγράφονται τα ονόματα 
γυναικών της Πάρου, οι οποίες προσέφεραν χρήματα για να επισκευαστεί το ιερό 
της Ειλειθυίας. 

Στην κορυφή του λόφου, σε μικρή απόσταση από το ιερό της Ειλειθυίας, έχει εντο-
πισθεί πολύ κοντά στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία μια επιγραφή που αναφέρει το 
ιερό της Αφροδίτης. Η εν λόγω επιγραφή βρέθηκε από παλιά εντοιχισμένη στην ίδια 
την εκκλησία, πάνω από την πόρτα και χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.χ. Στη Θεά 
Αφροδίτη θα πρέπει να ανήκει και ένα φυσικό έξαρμα του βράχου, μήκους περίπου 
5 μ και πλάτους 2.50 μ., που κατά πάσα πιθανότητα ταυτίζεται με βωμό, όπου θα 
γίνονταν θυσίες προς τιμή της. Ήδη από την εποχή του Γερμανού αρχαιολόγου είναι 
γνωστά τα χαραγμένα αποτυπώματα γυναικείων ποδιών, λόγω του μικρού μεγέθους 
τους, παρόμοια μ’ αυτά που έχουμε αποκαλύψει στη θέση Μαραπάς τη δεκαετία του 
1990 μετά από υπόδειξη του Παριανού Κωνσταντίνου Ακάλεστου, πολύ κοντά στο 
Δήλιο. Είναι τα λεγόμενα βήματα ή ίχνη και είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα σε ιερά 
Αιγυπτιακών θεοτήτων. Η παρουσία χαραγμένων ποδιών είναι γενικά πολύ έντονη 
στην Πάρο. Τα έχουμε στις τρεις εκκλησίες πάνω σε μαρμάρινους κυβόλιθους, στο 
μαρμάρινο ταφικό κυκλικό μνημείο στη θέση Άγιος Παντελεήμονας και αλλού. Μπο-
ρούν να ερμηνευθούν σαν τα αποτυπώματα των ποδιών των προσκυνητών, που 
έρχονται να προσευχηθούν σε ένα χώρο ιερό και όταν πραγματοποιούνταν οι ευχές 
τους αποθανάτιζαν με τον τρόπο αυτό την επίσκεψή τους. Στον περιβάλλοντα χώρο 
του ιερού υπάρχουν ορατά θεμέλια τοίχων. Τέλος, λόγω της εύρεσης μιας άλλης 
επιγραφής και αυτή από παλαιά στην εκκλησία του προφήτη Ηλία εικάζεται ότι στην 
κορυφή του λόφου στον Κούναδο, θα υπήρχε επίσης  το ιερό του ΔΙΟΣ ΥΠΑΤΟΥ. 
Στην επιγραφή αυτή αναγράφεται ότι απαγορεύεται η είσοδος γυναικών, αλλά και 
μη μυημένων στο ιερό του Δία, που έφερε την επωνυμία Ύπατος.
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Το ιερό του Θεού της Ιατρικής, είχε κτιστεί τον 4ο π.χ. Δυστυχώς σώζονται μόνο 
τα θεμέλια. Ανασκάφθηκε τον περασμένο αιώνα από το Γερμανό αρχαιολόγο, Otto 
Rubenschon και κατασκευάστηκε κοντά σε πηγή απαραίτητη για τις λατρευτικές 
τελετουργίες. 

Σε επίπεδο χώρο 45 επί 15 μέτρων, κτίστηκε ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο Δω-
ρικού ρυθμού με στοές στις στενές του πλευρές, ενώ στο εσωτερικό του υπήρχαν 
στενόμακροι χώροι. Στο ιερό υπήρχαν εσωτερικά πολλές αίθουσες, που χωρίς αμ-
φιβολία φιλοξενούσαν τα λατρευτικά αγάλματα, αλλά και διέμεναν αυτοί που κοι-
μούνταν στο ιερό, ώστε να θεραπευτούν από τις διάφορες ασθένειες που υπέφεραν. 
Στο μέσο υπήρχε βωμός και κοντά στη πηγή κατασκευάστηκαν δύο ημικυκλικές εξέ-
δρες πιθανότατα για αγάλματα. Κοντά στην πηγή η ανασκαφή του Otto Rubenshon, 
στις αρχές του περασμένου αιώνα, αποκάλυψε επίσης, μια τετράγωνη καλοχτισμένη 
δεξαμενή κατασκευασμένη από μαρμάρινες πλάκες, δίπλα στα βράχια της νότιας 
πλευράς από όπου αναβλύζει τρεχούμενο πόσιμο νερό ακόμη και σήμερα, από όπου 
ακόμη παίρνει νερό η Παροικιά. 

Από τα αρχιτεκτονικά μέλη της αρχαιότερης εγκατάστασης του Ασκληπιείου δεν 
έχει σωθεί κανένας λίθος. Όλα τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν στο κτίσμα του 
4ου αιώνα π.χ. Στο χώρο βρέθηκαν διάσπαρτα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, όπως 
Δωρικά κιονόκρανα διαφορετικού μεγέθους, πολύ μεγαλύτερα στις διαστάσεις. Εί-
ναι μερικά αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία βρέθηκαν στη νοτιοδυτική γωνία του Ασκλη-
πιείου μπροστά από τον πολύ μεγάλο αναλληματικό τοίχο που είναι ορατός ακόμη 
και σήμερα ύψους πάνω από 6 μέτρα. Όλα αυτά που βρέθηκαν μαζί στην ίδια θέση 
δεν ανήκουν στο κτίσμα του Ασκληπιείου, λόγω μεγέθους διαφορετικού τρόπου 
κατασκευής, αλλά και διαφορετικών συνδέσμων και αποδόθηκαν στο ναό του Πυ-
θείου Απόλλωνα, του οποίου τα θεμέλια είναι ακόμη ορατά στο επάνω πλάτωμα και 
είναι κατασκευασμένα από μεγάλους όγκους τοπικού γνεύσιου. Ο ναός αυτός, του 
Πυθείου Απόλλωνα, καταστράφηκε στο δεύτερο αιώνα π.χ. και τα αρχιτεκτονικά του 
μέλη χρησιμοποιήθηκαν στην επισκευή του τείχους της αρχαίας πόλης. Τα μέλη αυτά 
αποκαλύψαμε τη δεκαετία του 1990 στη σωστική ανασκαφή του οικοπέδου των 
αδελφών Ακάλεστου, όπου αποκαλύφθηκε τμήμα του αρχαίου τείχους μήκους 50 
μέτρων, με τετράγωνο πύργο και εντοιχισμένα πλήθος αρχιτεκτονικών μελών όπως 
γείσα. Δυστυχώς πολλά τμήματα του χώρου του Ασκληπιείου είχαν καταχωθεί λόγω 
της κατάρρευσης των βράχων του λόφου που υπάρχει στα ανατολικά και είναι ένας 
κροκαλοπαγής ασβεστόλιθος που διαβρώνεται πολύ εύκολα. Με χρηματοδοτήσεις 
του τότε υπουργείου Αιγαίου, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης το 1995.

Ο Ασκληπιός ανήκει στις χθόνιες θεότητες. Είναι γιος του Απόλλωνα και γεννήθη-
κε από μια θνητή γυναίκα, απέκτησε παιδιά και πέθανε. Ο Θεός παρουσιάζεται όρθι-
ος η ένθρονος, σαν ένας Δίας με φιλικό πρόσωπο, αλλά διακρίνεται χάρη στη ράβδο 
του, γύρω από την οποία τυλίγεται ένα φίδι. Σε αντίθεση με τις σύνθετες προσωπι-
κότητες των άλλων Θεών, ο Ασκληπιός οφείλει την θέση του και την δημοτικότητά 
του στην μοναδική, αλλά ιδιαίτερα σημαντική για τους ανθρώπους αρμοδιότητα, 
την ίαση ασθενειών. Ο Απόλλων έκανε ερωμένη του την Κορωνίδα, αλλά αυτή, ενώ 
ήταν έγκυος από το Θεό, δέχτηκε τον έρωτα ενός θνητού ανθρώπου και για το λόγο 
αυτό την σκότωσε το βέλος της Αρτέμιδος. Ο μύθος συνεχίζει με τον Απόλλωνα, 
ο οποίος, ενώ το σώμα της ερωμένης του ήταν επάνω στην ταφική πυρά, ο ίδιος 
σώζει το αγέννητο μωρό, δηλαδή, τον Ασκληπιό, που στη συνέχεια μεγαλώνει ο 
κένταυρος Χείρων και γίνεται ο καλύτερος γιατρός. 

Στη συνέχεια ο Ασκληπιός ανέστησε ένα θνητό -βασιζόμενος στην τέχνη του- και 
τότε επεμβαίνει ο Δίας και τον σκοτώνει με έναν κεραυνό του. Ο Απόλλωνας σκο-
τώνει αυτούς που κατασκεύασαν τους κεραυνούς, τους Κύκλωπες, ο Δίας θέλει 
να σκοτώσει τον Απόλλωνα, η Λητώ τους συμφιλιώνει. Υπάρχει μια εντυπωσιακή 
αντιστοιχία μεταξύ της αρχής και του τέλους. Ο Απόλλωνας σώζει από τη νεκρική 
πυρά την ζωή. Τα μεγαλύτερα ιερά του Θεού είναι στην Κω, όπου οι γιατροί τους 
αποκτούν μεγάλη φήμη γύρω στο 500 π.χ. ιδρύεται το μεγάλο ιερό της Επιδαύρου, 
το οποίο αργότερα επισκίασε όλους τους λατρευτικούς τόπους του Θεού. Η κυρία 
μέθοδος ιάσεως ήταν ο ύπνος στο ιερό, η εγκοίμησις. Οι άνθρωποι περίμεναν τον 
ίδιο το Θεό να τους δώσει συμβουλές στον ύπνο τους με ένα όνειρο. Επίσης, γινόταν 
και μία θυσιαστήρια τελετή με τη θυσία ενός γουρουνόπουλου την παραμονή της 
εγκοίμησης. Οι ίδιες τελετές θα πραγματοποιούσαν και οι πιστοί του Ασκληπιού της 

Πάρου και για το λόγο αυτό υπήρχαν οι κατασκευές αυτές περιμετρικά του περι-
βόλου. Το Ασκληπιείο της Πάρου έδωσε μία πληθώρα ευρημάτων, αναθήματα (τά-
ματα). Τα αναθήματα αυτά παριστάνουν διάφορα μέλη του ανθρώπινου σώματος 
όπως χέρια, πόδια αυτιά, μάτια κλπ. και έχουν αφιερωθεί στο Θεό για την βοήθειά 
του στην αποκατάσταση της υγείας των εικονιζομένων μελών. Πολλά απ’ αυτά φέ-
ρουν επιγραφές σχετικές με τη θεραπεία, αλλά και το όνομα του ασθενούς. Κάποια 
από αυτά εκτίθενται εδώ και πολλά χρόνια στην δεύτερη αίθουσα του αρχαιολο-
γικού μουσείου Πάρου, ενώ δύο από αυτά θα εκτεθούν και έχουν ήδη μεταφερθεί 
στην Αθήνα, για την έκθεση στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, που όλοι θα πρέ-
πει να επισκεφτούμε, ιδιαίτερα τα σχολεία, αλλά και οι Παριανοί για να αισθανθούν 
υπερήφανοι για τούς λαμπρούς προγόνους τους.

Η έκθεση
«Ίασις. Υγεία, Νόσος, Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό». Από την αυγή της 

ύπαρξής του, ο άνθρωπος πασχίζει να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του σε όλα 
τα επίπεδα. Ωστόσο, το πρωταρχικό του μέλημα και ενδιαφέρον σε όλες τις χρονικές 
περιόδους του πολιτισμού του υπήρξε η επίτευξη και διατήρηση της υγείας του, η 
αναζήτηση και κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τις ασθένειες και, κυρίως, η 
ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους.

Οι πρωιμότερες γραπτές μαρτυρίες που αφορούν στην Ελληνική θεραπευτική 
προέρχονται από τα Ομηρικά έπη, από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι οι ασθένει-
ες θεωρούνταν σημάδια θεϊκής οργής και δυσαρέσκειας. Για τον εξευμενισμό των 
Θεών οι άνθρωποι κατέφευγαν σε προσευχές, καθαρμούς και θυσίες. Ωστόσο, ήδη 
από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ., η φιλοσοφία άρχισε να ασκεί μιαν ιδιαίτερη επιρροή 
στην εξέλιξη της ιατρικής. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που απήλλαξαν την 
ιατρική από μαγικά και θρησκευτικά στοιχεία αντιλαμβανόμενοι ότι η διατήρηση της 
υγείας και η καταπολέμηση της ασθένειας εξαρτώνται από φυσικά αίτια.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προετοιμάζει μια μεγάλη αρχαιολογική έκθεση 
πάνω στο πανανθρώπινο θέμα της Υγείας. Η έκθεση θα προσφέρει μιαν επισκόπηση 
της εξέλιξης των αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών, εξετάζοντας τη μετάβαση από 
την μαγικο-θρησκευτική θεραπεία στην ορθολογική, επιστημονική ιατρική, καλύπτο-
ντας το χρονικό διάστημα περίπου από το 1200 π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Η έκθεση θα περιλαμβάνει σχεδόν 300 αρχαία αντικείμενα από 41 μουσεία της 
Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Δανίας, 
και της Ολλανδίας και θα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Υγεία, Νόσος, Θεραπεία. 
Επίσης, θα συνοδεύεται από επιστημονικό κατάλογο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Επιμέλεια έκθεσης: Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδι-
κής Τέχνης και Γιώργος Τασούλας, επιμελητής αρχαιοτήτων ΜΚΤ

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / ΔΜΕΕΠ. Ξεκίνησε στις 19 
Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2015. 
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Λιμενικό Ταμείο

Φουρτούνες πάλι

Δύο θέματα τυραννούν -εκ νέου- το πολύπαθο διαδημοτικό λιμενικό ταμείο Πά-
ρου-Αντιπάρου. Από τη μία, οι φήμες για ενοποιήσεις των λιμενικών ταμείων της 
χώρας και από την άλλη, η δίκη για την υπόθεση που εξετάζει η εισαγγελία της Σύ-
ρου, για το αν το Ταμείο υπέστη βλάβη από ενέργειες μελών του και υπαλλήλων του 
δήμου Πάρου. Η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Σύρου, θα ξεκινήσει 
στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Ενοποίηση;
Για τη συνάντηση στο υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε 

την περασμένη εβδομάδα υπό τον κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, με τους Περιφερειάρχες 
και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και για την οποία γράψαμε αναλυτικά στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ο δήμαρχος, κ. Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 14/11/2014:

«Αυτές τις μέρες προέκυψε ένα θέμα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των λιμενικών 
ταμείων.

Το θέμα είναι σοβαρό, το οποίο εμάς ως δήμο και ως διαδημοτικό λιμενικό τα-
μείο, μας αφορά άμεσα. Οι σκέψεις κάποιων να δημιουργηθούν ανώνυμες 
εταιρείες ή συγχώνευση των λιμενικών ταμείων, εμάς, σαν παράταξη, μας 
βρίσκει αντίθετους. Ο λόγος είναι ότι το δικό μας λιμενικό ταμείο, είναι εύρωστο, 
έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, παρόλο που έχει υποστελέχωση. Το 
λιμάνι μας αποδίδει τα μέγιστα και μπορούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε αυτά τα 
χρήματα, ώστε να κάνουμε έργα στα δύο νησιά μας. 

Εμείς σαν δημοτική αρχή –πιστεύω να συμφωνούμε όλοι μας- θα αντιδράσουμε 

και αντιδράσαμε. Εγώ προσωπικά απευθύνθηκα και στο γραφείο του υφυπουργού 
και στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, που ήταν παρόν στη συνάντηση με τον υπουργό. Το 
έθεσα και με επιστολή μου, ώστε να μπει θέμα στην ΚΕΔΕ.

Μου απάντησαν ότι όλα αυτά είναι σ’ ένα διερευνητικό στάδιο, στο οποίο 
ακόμα, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Γίνεται μάλιστα και μία ειδική επιτροπή (μίλη-
σα με τον πρόεδρο), στον οποίο είπαμε ότι τα λιμενικά ταμεία θα πρέπει να διαχει-
ρίζονται από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Συμφωνούμε και σ’ αυτό. Θα γίνει 
λοιπόν η επιτροπή ώστε να δουν την υπόθεση και να διαβουλευτεί το θέμα.

Εμείς λοιπόν διαφωνούμε και με την άποψη του Περιφερειάρχη, ότι τα 
42 νησιά πρέπει να γίνουν ένας φορέας. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη και 
βέβαια θα θέλαμε και την άποψη του έπαρχου, σ’ αυτό το θέμα που μας «καίει» 
όλους».

Μετά την τοποθέτηση του κ. Κωβαίου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. 
Βλαχογιάννης, ρώτησε αν θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα ή αν η δήλωση του κ. 
Κωβαίου είναι ανακοίνωση προς το σώμα.

Ο κ. Κωβαίος απάντησε ότι είναι μία πρώτη ανακοίνωση και ήδη έχει στείλει έγ-
γραφα στους εμπλεκόμενους φορείς και συνέχισε λέγοντας: «Η ΚΕΔΕ προσανατο-
λίζεται στο να γίνει μία συνάντηση και να αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι. Εμείς 
καταλαβαίνουμε που πάει το θέμα και θα αντιδράσουμε ανάλογα. Σας είπα 
την άποψή μας και γι’ αυτό λέω πως θα πρέπει να περιμένουμε».

Ανταπαντώντας ο κ. Βλαχογιάννης είπε: «Εγώ συμφωνώ με την άποψή σας και 
συμπληρώνω ότι σαφώς δεν πρέπει να καταργηθεί το δικό μας και να ενοποιηθεί 
με άλλα. Δε με καλύπτει η απάντηση της ΚΕΔΕ ότι θα πρέπει να μείνει στον πρώτο 
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης (για συζήτηση), γιατί αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Γι’ 
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αυτό θεωρώ ότι πρέ-
πει το δημοτικό μας 
συμβούλιο να πάρει 
απόφαση σήμερα, 
χωρίς να περιμένει 
τις εξελίξεις το τι θα 
κάνουν οι άλλοι. Αν 
μπούμε σε μία κα-
τάσταση διαλόγου 
πολύ φοβάμαι ότι η 
κατάσταση θα οδη-
γηθεί στο αντίθετο 
απ’ αυτό που εμείς 
θέλουμε».

Ο κ. Κωβαίος στη 
συνέχεια είπε: «Και 
εγώ –συμφωνώ με 
τον κ. Βλαχογιάννη- 
αλλά θέλω πρώτα να 
έχουμε κάποια στοι-
χεία, ώστε να κατευ-
θυνθούμε συγκεκρι-
μένα. Μιλάμε λοιπόν 
–αυτό και μόνο- για 
καθυστέρηση μίας 
εβδομάδας».

Η δίκη

Το ΔΣ του λιμενι-
κού ταμείου Πάρου-
Αντιπάρου, συνεδρίασε το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, για να αποφασίσει αν λάβει 
μέρος –ως πολιτική αγωγή- στην εκδίκαση της υπόθεσης, με κατηγορούμενος δύο 
πρώην προέδρους του και έναν υπάλληλο των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου 
Πάρου.

Στη συνεδρίαση παρενέβησαν δύο εκ των κατηγορουμένων της υπόθεσης, ενώ 
ο τρίτος έστειλε υπόμνημα 50 σελίδων. Όπως έγινε γνωστό –για πρώτη φορά- το 
λιμενικό ταμείο είχε λάβει το πόρισμα του εισαγγελέα από τις 21 Φε-
βρουαρίου 2014! Παρά ταύτα, κανένα μέλος του νεοσύστατου ΔΣ του φορέα, 
δεν είχε λάβει ενημέρωση γι’ αυτό.

Η υπόθεση θυμίζουμε είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2007, όταν δημοτικός 
υπάλληλος είχε δει την υπογραφή της σε έγγραφο, δίχως ποτέ η ίδια να έχει κάνει 
κάτι τέτοιο. Η υπόθεση στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη από τον τότε δή-
μαρχο, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, προς διαλεύκανσή της. 

Το κατηγορητήριο της εισαγγελίας Σύρου, αφορά πρώην δημοτικό υπάλληλο, ο 
οποίος κατηγορείται για νόθευση εγγράφων (πλαστογραφίες), από το 2003 έως το 
2007. Μέσα από τη νόθευση εγγράφων –πάντα σύμφωνα με το κατηγορητήριο- ο 
υπάλληλος προκάλεσε βλάβη στο λιμενικό ταμείο. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν 
στη συνεδρίαση από το δικηγόρο, κ. Φιφλή (που διάβασε αποσπάσματα από το 
κατηγορητήριο), πληρώθηκαν εντάλματα δίχως αποφάσεις διοικητικών 
συμβουλίων. Ακόμα, η ανάκριση της υπόθεσης επισημαίνει ότι κάποια έργα της 
επίμαχης εποχής έγιναν σε περιοχές εκτός λιμενικής ζώνης. Το κατηγο-
ρητήριο παραπέμπει στη δίκη δύο πρώην προέδρους του λιμενικού ταμείου Πά-
ρου-Αντιπάρου, ως συνεργάτες και αυτούς για κακουργηματικές πράξεις. Επίσης, 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, αλλά τέθηκαν κατά τη συνεδρίαση και ερωτήματα, 
σχετικά με το γιατί το λιμενικό ταμείο δεν ήταν πιο «ενεργό» την εποχή της ανάκρι-
σης από την εισαγγελία Σύρου, αφού υπάρχει περίπτωση εξ αιτίας αυτών των ενερ-
γειών να έχει υποστεί μείωση των περιουσιακών του στοιχείων. Η άποψη πάντως 
του δικηγόρου κ. Φιφλή, ήταν το λιμενικό ταμείο να δηλώσει «παρών» στη δίκη ως 
πολιτική αγωγή, διότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι…

Οι παρεμβάσεις

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, που παρευρισκόταν 
στη συνεδρίαση, έλαβε το λόγο και έθεσε ερωτήματα.

Ο κ. Ροκονίδας ρώτησε αν είναι ικανός ο λίγος χρόνος που απομένει ως τη δίκη, 
ώστε να έχει την καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος –ως πολιτική αγωγή- το 

λιμενικό ταμείο. Ακό-
μα, ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, 
ρώτησε γιατί στο 
παρελθόν το Τα-
μείο δεν ασχολή-
θηκε με τη συγκε-
κριμένη υπόθεση 
και πως πρακτικά 
μέσα σε λίγες μέρες 
θα παρακολουθήσει 
την υπόθεση.

Ο κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννης (που είναι 
και μέλος του σημε-
ρινού ΔΣ του λιμενι-
κού ταμείου), είπε ότι 
όταν η υπόθεση ήταν 
στο στάδιο της ανά-
κρισης, δεν μπορού-
σε να αναμιχθεί το 
Ταμείο. Στη συνέχεια 
εξέφρασε την άποψη 
το Λ.Τ. να παραστεί 
στη δίκη, αλλά συγ-
χρόνως εξέφρασε 
την πεποίθησή του 
ότι το Ταμείο δεν 
υπέστη από την υπό-
θεση καμία οικονομι-
κή ζημιά. Ολοκληρώ-

νοντας την τοποθέτησή του είπε: «Εμένα, όταν ήρθε η υπόθεση σε γνώση μου 
μετά την καταγγελία της δημοτικής υπαλλήλου, την παρέπεμψα αμέσως 
στη δικαιοσύνη, σε συνεννόηση με τον τότε πρόεδρο, κ. Σκανδάλη και τον 
πρώην δήμαρχο, κ. Γ. Ραγκούση».

Ο κ. Κ. Σκανδάλης, υποστήριξε σε παρέμβαση που έκανε ότι το λιμενικό τα-
μείο δεν υπέστη καμία ζημία από την παραπάνω υπόθεση. Στη συνέχεια για την 
υποστήριξη των λεγομένων έκανε ρητορική ερώτηση για το που ήταν οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί εκείνη την εποχή (για να τους «καθοδηγήσουν»), για το πως πρέπει να 
ενεργούν. Θύμισε ότι τότε το Λ.Τ. ήταν στις αρχές του, δίχως υπαλλήλους και δίχως 
εμπειρία για γραφειοκρατικά θέματα. 

Ο κ. Σκανδάλης άφησε αιχμές για τον υπάλληλο που κατηγορείται λέγο-
ντας ότι όφειλε να προσέχει. Υποστήριξε ακόμα ότι οι πρακτικές που ακολουθούσαν 
εκείνες τις εποχές ήταν προς εξυπηρέτηση ουσιαστικά των πολιτών και παρόμοιες 
παρατυπίες δεν γίνονταν μόνο στο Λ.Τ. Τέλος, παραδέχθηκε ότι δεν είχε τον απαραί-
τητο χρόνο για να ελέγξει.

Ο κ. Ευστρ. Παυλάκης, είπε ότι το 2003, που ανέλαβε, το λιμενικό ταμείο 
υπήρχε ουσιαστικά μόνο στα χαρτιά. Στη συνέχεια έκανε αναδρομή στο πως λει-
τουργούσε το ΔΣ (μόνο με συμβούλους της δημοτικής πλειοψηφίας) και είπε πως 
χάρη δικών του ενεργειών μπήκε για πρώτη φορά και μέλος της αντιπολίτευσης 
δήμου Πάρου.

Τέλος, ο κ. Παυλάκης υποστήριξε πως το Λ.Τ. δεν υπέστη καμία ζημία, ενώ απεύ-
θυνε μομφή και προς τον τότε εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος –που 
μετέχει στα ΔΣ των Λ.Τ.- λέγοντας «γιατί δεν αντέδρασε όταν είδε παρατυπίες, 
αφού αυτός είναι ουσιαστικά ο ρόλος του, σ’ ένα ΔΣ λιμενικού ταμείου». Σημειώ-
νουμε ότι παρόμοια μομφή κατά του εκπροσώπου του λιμενικού σώματος, υπήρξε 
και από τον κ. Βλαχογιάννη.

Ο κ. Αγ. Πατέλης έκανε ερώτηση (δίχως να πάρει καμία απάντηση), γιατί ενώ 
το πόρισμα της ανακριτικής αρχής είχε έρθει από τις 21/2/2014, το προ-
ηγούμενο ΔΣ του Ταμείου, δεν ασχολήθηκε με το θέμα. 

Ακόμα, στη συνεδρίαση διαβάστηκαν αποσπάσματα από το υπόμνημα 50 σελίδων 
του κ. Αντωνόπουλου, στο οποίο υποστήριζε ότι οι πλαστογραφίες και οι νοθεύ-
σεις εγγράφων γίνονταν προς όφελος του λιμενικού ταμείου.

Τελικά, το ΔΣ του Ταμείου, έλαβε ομόφωνη απόφαση να παραστεί ως πολιτική 
αγωγή στη δίκη για τη στήριξη της κατηγορίας και τη εξακρίβωση της αλήθειας των 
πραγμάτων που έγιναν. Δικηγόρος του Ταμείου θα είναι ο κ. Φιφλής.
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Μείωση 
δημοτικών τελών

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, έθεσε το θέμα 
της μείωσης τελών, λόγω της οικονομικής κρίσης 
που πλήττει την τοπική –και όχι μόνο- κοινωνία. 
Σημειώνουμε ότι αρκετοί δήμοι της χώρας έχουν 
προβεί σε παρόμοιες μειώσεις τελών, ειδικά για 
ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Απαντώντας στο αίτημα του συνδυασμού της 
αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος κ. Κωβαίος, ζήτησε 
από τη Λαϊκή Συσπείρωση πληροφόρηση για το 
αν έχει υπολογίσει το κόστος για το δήμο, μίας 
τέτοιας ενέργειας.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας απάντησε πως δεν είναι σε 
θέση να έχει παρόμοια στοιχεία, αφού αυτά τα 
διαθέτουν μόνο οι οικονομικές υπηρεσίες του Δή-
μου. Ο αντιδήμαρχος, κ. Χ. Χριστόφορος, είπε πως θα συγκεντρώσει αυτά τα στοι-
χεία, ώστε την επόμενη χρονιά να μπορέσει ο δήμος να προβεί σε μείωση τελών. 
Πάντως το όλο θέμα αποδεικνύει πως η δημοτική πλειοψηφία εξακολου-
θεί να βλέπει τα θέματα καθημερινότητας με οικονομικούς δείκτες και 
όχι να μπαίνει στην ουσία, που είναι η ολοένα καθημερινή μείωση εισοδήματος 
των συμπολιτών μας και ειδικά των ευπαθών ομάδων.

Για το παραπάνω θέμα, η Λαϊκή Συσπείρωση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε ο καθορισμός τελών καθαρι-

ότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015. Η πρόταση της δημοτικής αρχής δια 
στόματος Δημάρχου ήταν τα τέλη να παραμείνουν στα επίπεδα του προηγούμενου 
έτους. 

Στην τοποθέτηση μας τονίσαμε ότι, όταν τα τελευταία 5 χρόνια πολλές παριανές 
οικογένειες είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά με αποτέλεσμα να 
μην τα βγάζουν πέρα ή δεν έχουν  εισόδημα, η διατήρηση των τελών στα επίπεδα 
του 2006-7 είναι δυσβάσταχτο χαράτσι και όχι «χάρη». 

Εμείς προτείναμε την κατάργηση ή την μείωση των Δημοτικών Τελών σε άνερ-
γους, άπορους, ευπαθείς ομάδες, ΑΜΕΑ, νέους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι με τα παραπάνω δεν λύνεται το πρόβλημα του λαϊκού νοικοκυριού, αυτό 
της κακοπληρωμένης ή απλήρωτης εργασίας, των μειωμένων εισοδημάτων, της 
ανεργίας, των απολύσεων, των χαρατσιών. Εξάλλου αυτά είναι που κάνουν αδύ-
νατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων - πληρωμών των εργαζόμενων, μικροε-
παγγελματιών και αγροτών δημοτών μας. Επιδιώκουμε, όμως, με την πρόταση που 
κάνουμε να δώσουμε μία ανάσα από την ασφυκτική κυβερνητική φοροληστεία. 
Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση της ανταποδοτικότητας, τα νέα τέλη και φόρους 
για τα λαϊκά στρώματα, τη διεύρυνση της φορομπηχτικής πολιτικής συγκυβέρνη-
σης και ΕΕ, που η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ονομάζει «βελτίωση της 
εισπραξιμότητας ιδίων εσόδων».

Στις σημερινές συνθήκες παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης τονίζουμε την 
ανάγκη ο λαός μας να παλέψει διεκδικώντας την πλήρη και επαρκή κρα-
τική χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό για τη λειτουργία των υπηρεσιών, που θα συνδυαστεί με την άμεση 
δραστική μείωση ανταποδοτικών τελών. Τα έσοδα μπορούν να υπάρξουν και 
πολύ περισσότερα από τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο. Παράλληλα διεκδι-
κούμε την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης στα οικια-
κά τιμολόγια των πρώην ΔΕΚΟ, στην εκπαίδευση και στην υγεία, σήμερα 
πολύ περισσότερο από χτες αφού είναι έτοιμοι να καταργήσουν και αυτό 
τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά μας. 

Η πρόταση που καταθέσαμε για τα τέλη στο δημοτικό συμβούλιο είναι η εξής:
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Για τις πολύτεκνες-τρίτεκνες οικογένειες, μείωση των τελών 

σε ποσοστό 75%, με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ και μείωση σε ποσοστό 50% για 
εισόδημα μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ.

Β. ΑΜΕΑ Για τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) 67% και άνω ή μέλη των οικο-
γενειών τους εφόσον συγκατοικούν, απαλλαγή από των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού με ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ, ή 50% απαλλαγή για εισόδη-
μα μεγαλύτερο των 35.000 ευρώ.

Γ. ΑΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Για άπορους και μακροχρόνια 
ανέργους με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ 
για κάθε προστατευόμενο τέκνο, πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού.

Δ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μόνιμες κατοικίες έως 80τ.μ. μείωση τελών κατά 12% 
ΕΠΙΣΗΣ
1. Για καταστήματα (εκτός εστίασης) κάτω των 100τ.μ. μείωση κατά 10% στα 

δημοτικά τέλη.
2. Για τους νέους επαγγελματίες με επαγγελματική έδρα την Πάρο, 50% μείωση 

για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας. 
3. Διαχωρισμό τελών στις επαγγελματικές χρήσεις με αύξηση τελών σε τράπε-

ζες, πολυκαταστήματα κλπ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
4. Να καταργηθεί το τέλος ακίνητης περιουσίας και ταυτόχρονα να φορολογηθεί 

η μεγάλη ακίνητη περιουσία».

Τουριστική προβολή
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τουρισμός αποτελεί 

για το νησί μας βασικό πυλώνα στήριξης και μοχλό ανά-
πτυξης της τοπικής οικονομίας. 

Επειδή διακρίνω μια ολιγωρία γύρω από τα θέματα 
τουρισμού, θεωρώ υποχρέωσή μου την παρέμβαση για το 
πολύ σοβαρό αυτό θέμα που απασχολεί το μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας της Πάρου.

- Μόλις ολοκληρώθηκε η Παγκόσμια έκθεση Τουρισμού 
WTM, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Λον-
δίνο, όπου επικράτησε θετικό κλίμα, οι προβλέψεις για την 
επόμενη τουριστική περίοδο 2015 είναι θετικές για την 
Ελλάδα και βεβαίως η Ρόδος πρωτοστάτησε αφού όπως 
πάντα, με συντονισμένες δράσεις της Περιφέρειας, του 
Δήμου και των επαγγελματικών φορέων έδωσε το παράδειγμα με την Έκθεση στο 
μουσείο του Λούβρου. Στο μουσείο όπου βρίσκεται το άγαλμα της «Απτέρου Νίκης» 
που είναι φιλοτεχνημένο από Παριανό μάρμαρο και έτσι μας δίνεται μιας πρώτης 
τάξης ευκαιρία για να προβληθεί η Πάρος!  

- Ποιες ήταν οι ενέργειες του Δήμου Πάρου καθώς και της Περιφερειακής ενότη-
τας  Πάρου σε αυτή την κατεύθυνση, κατά την διάρκεια της Έκθεσης στο Λονδίνο 
και όχι μόνο; Δεν θα έπρεπε να αδράξουμε την ευκαιρία όταν το νησί μας μπορεί να 
παίξει καθοριστικό ρόλο αφού από το μάρμαρό του φιλοτεχνήθηκαν «θησαυροί»;

- Οι σύλλογοι και οι φορείς του νησιού ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους για 
την συμμετοχή της Πάρου στην WTM όπως γινόταν μέχρι τώρα, έτσι ώστε να προ-
γραμματίσουν ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην έκθεση πλαισιώνοντας την αποστο-
λή; Η καθ’ όλα αξιοπρεπής παρουσία της κ. Τριπολιτσιώτη, η οποία είμαι σίγουρη ότι 
κατέβαλε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί σε μια τόσο σημαντική έκθεση, με την, 
για πρώτη φορά, συμμετοχή της, ήταν αρκετή;

- Η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού πριν λίγο καιρό σε δελτίο τύπου, «ξεδίπλωσε 
την τουριστική προβολή της Περιφέρειας» χωρίς καμία αναφορά στις Κυκλάδες... 
πράγμα που είναι ανεπίτρεπτο και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εμείς ως Δήμος Πά-
ρου ποιές προτάσεις καταθέσαμε; 

- Ο Δήμος Πάρου έχει καθυστερήσει επικίνδυνα την σύσταση της Επιτροπής Του-
ριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με αποτέλεσμα να μην ανταποκρινόμαστε επαρ-
κώς τις απαιτήσεις. Δυστυχώς, αυτό είναι δείγμα της σοβαρότητας με την οποία 
αντιμετωπίζει το Θέμα του Τουρισμού στον νησί. 

Πότε θα προγραμματιστεί η συμμετοχή της Πάρου στις διεθνείς εκθέσεις, πότε θα 
προγραμματιστούν οι απαραίτητες επαγγελματικές συναντήσεις σε αυτές, όταν για 
κάθε μια από τις δράσεις αυτές χρειάζονται τουλάχιστον 3-5 μήνες συντονισμένης 
προσπάθειας;

Πότε θα κατατεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό συμβούλιο, ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης για την τουριστική προβολή του 2015, έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος 
χρόνος για την οργάνωση; «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου…». Τελικά, ποια θα 
είναι η τουριστική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Δήμος Πάρου για το 2015; Τα 
χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και οι επαγγελματίες του νησιού ανησυ-
χούν. Αισθάνονται μόνοι τους… δρουν χωρίς συντονισμό κοινής πολιτικής όπως γι-
νόταν μέχρι τώρα, χωρίς πρόγραμμα, ο καθένας μόνος του, όταν τα υπόλοιπα νησιά 
προχωρούν ήδη στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους σε συνεργασία με τους 
επαγγελματικούς φορείς.

Τέλος, με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της 
«BLUE STAR FERRIES» για το 2015. Τα νέα είναι θετικά, τα δρομολόγια αρκετά 
και παρατηρούμε ότι ενόψει μιας πολλά υποσχόμενης τουριστικής περιόδου, όλοι 
προετοιμάζονται εγκαίρως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπολογίζεται αύξηση των 
θέσεων για την Πάρο κατά 35% σε σχέση με το 2014. Όμως, ο Δήμος Πάρου πρέπει 
να ασκήσει πίεση και στις υπόλοιπες εταιρείες έτσι ώστε να «ανεβάσουν» τα δρομο-
λόγια με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό και την διευκόλυνση των εν δυνάμει 
επισκεπτών του νησιού μας.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι στον τομέα του τουρισμού πρέπει να είμαστε όλοι 
ενωμένοι  και με κλίμα συναίνεσης να εργαζόμαστε προς όφελος του νησιού μας. Ο 
τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας!

Μαρία Χανιώτη

                    Δ.Ε.Υ.Α.Π.
        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 14/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ
Μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης στις τρίτεκνες οικογένειες μέχρι την 

ενηλικίωση και του τρίτου τέκνου.
Η  Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, αποδέχεται την αί-

τηση του Συλλόγου Τριτέκνων  Πάρου – Αντιπάρου και συμφωνεί πλήρως με την 
περαιτέρω παραμονή των τρίτεκνων οικογενειών στο ήδη μειωμένο κατά 50% τιμο-
λόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης  μέχρι και την ενηλικίωση του τρίτου παιδιού.

Η παραπάνω απόφαση με αριθμό 91/2014 λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Νοεμβρίου 2014.  
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Έλεγχοι 
στο Ν. Αιγαίο

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γε-
νικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου, από 10 έως 15/11/2014, πραγματοποιήθηκε 
ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με στοχευ-
μένες εξορμήσεις για την πρόληψη και καταστολή της 
παραβατικότητας.

Οι εξορμήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στη 
βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού, από τις Διευθύνσεις 
Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου και εί-
χαν στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων αστυνομι-
κής φύσης, που συναρτώνται με τις τοπικές συνθήκες 
και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 

Συγκεκριμένα αντικείμενο των αστυνομικών δράσε-
ων ήταν έλεγχοι σε εταιρείες συλλογής, μεταφοράς, 
αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας μεταλλι-
κών αντικειμένων (scrap), οι έλεγχοι αναφορικά με 
τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος και ενεχυροδανειστηρίων και έλεγχοι για πα-
ραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια. Για τις 
εξορμήσεις συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια ελέγχων 
στα οποία συμμετείχαν συνολικά 106 αστυνομικοί από 
διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες Τάξης, Τροχαίας και 
Ασφάλειας, καθώς και 11 υπάλληλοι συναρμοδίων 
Υπηρεσιών, με ανάλογο αριθμό μέσων.

Ελέχθησαν, 340 άτομα, 252 οχήματα και 138 επιχει-

ρήσεις – εγκαταστάσεις – καταστήματα.
Προσήχθησαν, 41 άτομα, 27 ημεδαποί και 14 αλλο-

δαποί.
Συνελήφθησαν, 16 άτομα, 8 ημεδαποί και 8 αλλο-

δαποί,
Βεβαιώθηκαν συνολικά 149 παραβάσεις από τις 

οποίες: 68 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 58 της 
νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 21 της νομοθεσίας σχε-
τικά με την λειτουργία επιχειρήσεων scrap και 2 για 
παραεμπόριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης: «Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν 
ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική 
παρουσία και τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων, 
θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

Πρόσκληση σε 
έκθεση

O δήμος Πάρου θα συμμετάσχει στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην διεθνή έκθεση του-
ρισμού, «GREEK TOURISM EXPO-GTE», που θα διε-
ξαχθεί από 5 έως 7 Δεκεμβρίου, στο εκθεσιακό κέ-
ντρο, «Metropolitan Expo», στην Αθήνα.

Η έκθεση είναι μια νέα δυναμική εκθεσιακή πρόταση 
απόλυτα στοχευμένη στην προώθηση του Ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, τόσο στην εγχώρια, αλλά κυρί-
ως στη διεθνή αγορά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Πάρου, προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς σημειώνει: «Όσοι εκ 
των φορέων σας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
παρακαλώ να το δηλώσετε εγκαίρως στο γραφείο 
τουρισμού του Δήμου, ώστε να γίνει ο απαραίτητος 
προγραμματισμός και να λάβουν οι εκπρόσωποί σας 
ηλεκτρονικό κωδικό εισόδου στο online σύστημα της 
έκθεσης για να εμφανίζονται ως συν-εκθέτες της πε-
ριφέρειας. Αν κάποιος σύλλογος δε βλέπει τα στοι-
χεία επικοινωνίας του στη συνημμένη κατάσταση ή 
έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας παρακαλείται 
να τα δηλώσει στο Δήμο, ώστε να λαμβάνει όλη την 
ενημέρωση.

Χρήστος Χριστόφορος, αντιδήμαρχος Πάρου: Τηλέ-
φωνα: 22843-60132 και 6972 264509».

Αξιόλογη 
πρωτοβουλία

Με απόφαση του Δ.Σ του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, από τις 19 Νοεμβρίου, 
τα μέλη του συλλόγου, αλλά και όποιος ενδιαφέρε-
ται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα δύο νη-
σιά μας, θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει χρήσιμες 
επαγγελματικές πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη, από τις 6 το απόγευμα 
έως τις 9 το βράδυ, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 
υποβάλλει τα ερωτήματά του στο νέο συνεργάτη του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, 
κ. Χαράλαμπο Σαράντη.

Ο κ. Σαράντης, θα παρέχει συμβουλές-κατευθύν-
σεις σε ζητήματα που προκύπτουν κατά την έναρξη 
και άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

- Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχείων, βιομηχα-
νικών, βιοτεχνικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων,  
μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας με όλες  τις κατά 
περίπτωση  απαιτούμενες μελέτες. κλπ

- Μελέτες πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης - τεχνι-
κός ασφαλείας / ανανεώσεις υφιστάμενων πιστοποι-
ητικών - μελετών

- Άδειες λειτουργίας από το υπουργείο ανάπτυξης – 
διεύθυνση βιομηχανίας για επιχειρήσεις, όπως: συνερ-
γεία, μηχανουργεία, ελαιοτριβεία, επαγγελματίες με 
μηχανολογικό εξοπλισμό, που απαιτούνται εκτιμήσεις 
ισχύος, καλής λειτουργίας κ.α.

- Πρατήρια υγρών καυσίμων και βυτιοφόρων οχη-
μάτων, ειδικότερες μελέτες και πιστοποιητικά. Συστή-
ματα σωληνώσεων βυτίων – ηλεκτρονικής γείωσης 
- κυκλοφοριακής σύνδεσης - αλλαγή δηλωθέντων 
αντλιών και δεξαμενών-σύστημα εισροών-εκροών 
κ.ο.κ

- Μελέτες Π.Π.Δ / άδειες χρήσης νερού
- Πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας, εγκρίσεις 

τύπων, υδραυλικές πόρτες - τρέιλερ (για επαγγελμα-
τίες και ιδιώτες)

- Εκτιμήσεις εξοπλισμών – επιχειρήσεων / οικονο-
μοτεχνικές προσφορές 

- Διαγράμματα ροής / μελέτες ηχομόνωσης / σεμι-
νάρια ΕΦΕΤ για εργαζόμενους.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινί-
σεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τη-
λεφωνικά με τον κ. Εμμανουήλ Καρίμαλη στους αριθ-
μούς: 22840-22262 και 6955 550501.

Ομάδες γονέων
Το Κέντρο πρόληψης, «Θησέας» Κυκλάδων, ανακοί-

νωσε τη διοργάνωση νέων ομάδων για γονείς στην 
Πάρο, με θέμα: «Η οικογένειά μου: ο χώρος μου, η 
ομάδα μου, η δύναμή μου». 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε 
γονείς, στοχεύουν στη στήριξη του γονεικού ρόλου 
και της οικογένειας και σχεδιάζονται με βάση τις ανά-
γκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Όπως όλες 
οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης η συμμετοχή στις 
ομάδες γονέων είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευ-
θύνονται στο τηλ. 2284024745, καθημερινά 9-2μ.μ.

Δράσεις των 
γυναικών Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας με ανακοίνωσή του 
ενημέρωσε τους φίλους και τα μέλη του για τις χει-
μερινές του δραστηριότητες το χειμώνα 2014-2015. 
Οι προγραμματισμένες δράσεις του συλλόγου έχουν 
ως εξής:

Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
Ξεκινάει για μία ακόμα χρονιά το εργαστήρι ψηφι-

δωτού του συλλόγου γυναικών Νάουσας, υπό την 
καθοδήγηση της κ. Σοφίας Πιτσικάλη. Πληροφορίες-
δηλώσεις συμμετοχής: Σοφία Πιτσικάλη, τηλ.: 6974 
706815 (πρωινές ώρες).

Β) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Συνεχίζονται και φέτος τα καλλιτεχνικά εργαστήρια 

του συλλόγου με:
α) Χορωδία, (οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τε-

τάρτη 17:30-19:00, σε χώρο που θα ανακοινωθεί τις 
επόμενες ημέρες).

β) Θεατρική ομάδα, (ο χώρος, η μέρα και οι ώρες 
που θα πραγματοποιούνται οι πρόβες, θα ανακοινωθεί 
τις επόμενες ημέρες).

Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΥΣΤΙΚΩΝ»
Το εργαστήρι «Ανταλλαγή Μυστικών» θα λειτουργή-

σει στη στέγη του συλλόγου, στη θέση: «Παναγία-Μύ-
λοι» Νάουσας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανου-
άριο 2015, λόγων ανειλημμένων υποχρεώσεων των 
κυριών που θα καθοδηγήσουν. Περισσότερες πληρο-
φορίες το επόμενο διάστημα. 

Δ) ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ο σύλλογος συνεχίζοντας την προσπάθεια να ενερ-

γοποιηθεί ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας στην 
ιδέα της άθλησης και γενικότερα της κίνησης, θα λει-
τουργήσει:

α) Τμήμα γυμναστικής για δεύτερη χρονιά. Τα μα-
θήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 11:00-
12:00 στο κτίριο της μαρίνας στη Νάουσα, από την κ. 
Στέλλα Ανδριέλου.

β) Τμήμα ελαφριάς πεζοπορίας κάθε δεύτερη εβδο-
μάδα, (σε μέρα και ώρα που θα ανακοινώνεται έγκαι-
ρα). Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιούν διαδρομές 
εντός της περιφέρειας του χωριού, με κατάληξη τη 
στέγη του συλλόγου για καφέ και κουβέντα!

Περισσότερες πληροφορίες-δηλώσεις συμμετο-
χής: κ. Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, τηλ.: 22840 
52555, 6974 092618 (πρωινές ώρες).

Ε) ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΑΜΟΡΓΟ

Για μια ακόμα φορά ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, 
θα ταξιδέψει στην Αμοργό για τη γιορτή της Παναγί-
ας, το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου 2014. Πληροφο-
ρίες-δηλώσεις συμμετοχής: Ελευθερία Μπαρμπαρί-
γου: τηλ.: 22840 51402, 6945 533328, Μαργαρίτα 
Σπύρου, τηλ.: 22840 51535, 22840 52468, 6978 
446361, (πρωινές ώρες).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ε-
νοίκιο. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ α-
πό τη θάλασσα. 240.000 
€. ∆ίνεται και µε ενοίκι-
ο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού,  από 60 έως 150τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δό-
σεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή «Βα-
γιάς», πίσω ακριβώς από 
το ξενοδοχείο «Ερµής»), 
πωλείται διαµέρισµα 72 τµ, 
Α’ όροφος, δυο υπνοδω-
µάτια, σαλονοτραπεζαρία, 
χωλ, WC, µεγάλη κουζίνα, 
δυο µπαλκόνια, γωνιακές 
φάτσες, µε αέρα γύρω του, 
ελεύθερη πρόσβα-
ση στην ταράτσα, µε 
θέα το λιµάνι της Παροικί-
ας, ανεξάρτητη είσοδο και 
αυλή. Τηλ.: 2284022113, 
2284027412, 6977754635    

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙ-
ΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ                  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΓΡΟΤΕΜΑ-
ΧΙΟ ζητώ προς ενοικίαση 
ή αγορά, εκτός σχεδίου, 
πλησίον ασφάλτου, µέχρι 
δυο στρέµµατα, µε νερό 
και ρεύµα, έως 10 χλµ από 
Παροικία Πάρου. ∆εκτοί και 
µεσίτες. Τηλ.: 6977577891 
(κος Γιάννης)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
ΖΗΤΗΣΗ                             

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τριά-
ρι, ζητείται προς ενοικίαση, 

από παριανή οικογένεια. 
Τηλ.: 6982378390  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 250€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. Ε-
ΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρ-
σονιέρα, 120€, επιπλωµένα 
ή µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρι-
κό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα, 125 τµ, 400,00 
€. Τηλ.: 6978126696, 
2284042642  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Παραλία), ε-
νοικιάζεται κατάστηµα (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 
τµ. Τηλ.: 6974362246  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ, 

ενοικιάζονται δυο διαµε-
ρίσµατα των 70 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, ένα wc, 
σαλόνι-τραπεζαρία, θέρ-
µανση. Τηλ.: 6973232808 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα, µε αυτό-
νοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284024789, 6945255080 

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται ισόγειο διαµέ-
ρισµα, ένα υπνοδωµάτιο, 
µεγάλο καθιστικό, κουζίνα, 
µπάνιο, σκεπαστή βερά-
ντα, εξαιρετική θέα. Τηλ.: 
6948872161, 6949043463 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, µε εµπειρία 
στα παιδιά προσφέρεται για 
φύλαξη παιδιών καθώς και 
µελέτη παιδιών ∆ηµοτικού. 
Τηλ.: 6980367849

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδο-
νται σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974717978

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ∆ΕΝ∆ΡΟ-
ΚΟΜΙΚΟ πωλείται, σπαστό, 
40hp, υδραυλικό τιµόνι, 
4Χ4. Τηλ.: 6945120247 

∆ΕΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ πωλούνται, (α-

ποκωδικοποιητές MPEG-4, 

DIGEA) σε τιµές χονδρικής. 

Ειδικές τιµές για ξενοδο-

χεία και επαγγελµατίες. 

Τηλ.: 6936936921, e-mail: 

sotirisxristoulas@yahoo.

com  
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

1,5 χλµ. Παροικιάς - Ναούσης, Παροικιά
Τηλ: 22840 21419  www.parousiasi.gr

Η Μίνα Πυλοστόµου-Μπαρµπαρή
σας προσκαλεί να διαλέξετε χριστουγεννιάτικα

είδη που οµορφαίνουν τη ζωή µας!

 

Ο Σύλλογος Κρητικών Πάρου – Αντιπάρου   
«Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» 

 

σ α ς   π ρ ο σ κ α λ ε ί 
 
 

      στο  
 

την Κυριακή 23 Νοεμβρίου  2014 & ώρα 1.00 μ.μ. 
 

στο χώρο δεξιώσεων ΑΚΤΗ -Σ.Βιώνη  
 

με την ευγενική συμμετοχή των: 
  

Μανώλη Αγγελάκη, Μιχάλη Φράρο, Κώστα Μακριδάκη  
     

           και του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας Πάρου 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
               

          Τιμή εισόδου:5 € (συμπεριλαμβάνεται ρακί & κρασί) 
 
          ΧΟΡΗΓΟΙ:                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 

 

                                                                      

 

 

 
 
 

Στο κέντρο της ΝΑΟΥΣΑΣ 
και μόλις 200 μέτρα 

από την παραλία 
με υπέροχη θέα 

 

     Τηλ/Fax 22840-51210 
                        

 www.HotelGaliniParos.com                                                 
Βιώνη Εύα                         

 

   

 

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η ιατρός κ. Παλιατσέα Μαρία και ο ιατρός κ. 
Παππάς Βαγγέλης, αποχώρησαν από την Πάρο 
και ως εκ τούτου δεν έχουν καµία σχέση πλέον 

µε το ιατρικό δυναµικό του πολυιατρείου 
«διάγνωση». 
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Καζάνια!
Άφθονη ρέει η σούμα αυτές τις μέρες σε όλες τις γωνιές 

του νησιού μας. Κατά δεκάδες συρρέουν οι παραγωγοί 
στα καζάνια για τη διαδικασία απόσταξης των σταφυλιών 
τους.

Όπως κάθε χρόνο στα καζάνια της Πάρου βρίσκεις φί-
λους, καλή παρέα, μεζέδες, κρασί, σούμα και βέβαια όλα 
αυτά με τη συνοδεία τραγουδιών και χορού.

Οι φωτογραφίες είναι από τις καζανιές του κ. Παντελή 
Ανουσάκη στη Μάρπησσα και του κ. Κωνσταντίνου Ρούσ-
σου στον Πρόδρομο.
Ανουσάκη στη Μάρπησσα και του κ. Κωνσταντίνου Ρούσ-
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Εθνική Αντίσταση
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν στην Πάρο, οι εκδηλώσεις για 

την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
στο νησί μας έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
- Γενικός σημαιοστολισμός των δημοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και 

των καταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τραπεζών, οικιών 
και ελλιμενισμένων πλοίων, από της ογδόης πρωινής ώρας μέχρι και της δύσης του 
ηλίου της 23ης Νοεμβρίου.

- Φωταγώγηση όλων των δημοσίων, 
δημοτικών και κοινοτικών καταστημά-
των της χώρας, καθώς και των καταστη-
μάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των τραπεζών, 
από της δύσεως του ηλίου της 23ης 
Νοεμβρίου μέχρι τις πρωινές ώρες της 
επόμενης της εορτής.

- Ώρα 10 π.μ.
Τελετή δοξολογίας στον Ιερό Ναό Πα-

ναγίας Εκατονταπυλιανής, μετά το πέρας 
της Θείας λειτουργίας, παρουσία αρχών, 
οργανώσεων, σωματείων και κατοίκων. 
Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνη-
θεί από την εκπαιδευτικό του Γυμνασίου 
Πάρου, κ. Γαρυφαλιά Μπιζά.

- Ώρα 10:30 π.μ.
Μετάβαση στο μνημείο της Εθνικής 

Αντίστασης. Επιμνημόσυνος δέηση, κα-
τάθεση στεφάνων από εκπροσώπους 
των τοπικών αρχών, εκπροσώπους της 
Εθνικής Αντίστασης και τα πολιτικά κόμ-
ματα. Προσκλητήριο νεκρών και τήρηση 
ενός λεπτού σιγή. Εθνικός Ύμνος. Τελε-
τάρχης ορίστηκε ο καθηγητής φυσικής 
αγωγής Γυμνασίου Πάρου, κ. Δημήτριος 
Λαθούρης.

Σε σχετική ανακοίνωση του Επαρχείου 
Πάρου, σημειώνεται: «Παρακαλούνται 
όλες οι αρχές του τόπου, οι στρατιω-
τικές αρχές, τα πολιτικά κόμματα, οι 
εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργα-
νώσεων, οι εκπρόσωποι κάθε νομικού 
προσώπου ή άλλου φορέα, οι αποδέ-
κτες του προγράμματος, καθώς και όλοι οι πολίτες των νησιών Πάρου-Αντιπάρου, 
όπως παραστούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για να τιμήσουν την επέτειο της 
Εθνικής Αντίστασης».

Το μήνυμα Κ. Μπιζά
Σε μήνυμά του -για τη σημασία της ημέρας- ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ανα-

φέρει:
«Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 23-11-14 θα εορταστεί η Επέτειος της Εθνι-

κής Αντίστασης, για να αποδοθεί ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους 
που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον 
υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της Κατοχής.

Η αντίσταση του Ελληνικού Λαού της περιόδου 1941-44 εναντίον του ναζιστικού 
Άξονα αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές της νεοελληνικής ιστορίας. Υπήρξε 
η φυσική συνέχεια της παλλαϊκής συστράτευσης που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου, 
συνεχίστηκε στη μάχη της Κρήτης, χαλυβδώθηκε με την άρνηση συνεργασίας με 
τους κατακτητές (πράγμα διόλου αυτονόητο σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες) και 
κορυφώθηκε με την έξοδο των πρώτων αντάρτικων ομάδων «στο βουνό».

Ήταν οι ίδιοι μαχητές των Αλβανικών βουνών που, μετά τη συνθηκολόγηση, τους 
δόθηκε το δικαίωμα να επιστρέψουν στις πόλεις και τα χωριά τους. Ξεπρόβαλε τόσο 
μεγάλη η αναγκαιότητα της αντιφασιστικής νίκης ώστε η Αντίσταση συγκέντρωσε 
τις πιο πλατιές κοινωνικές δυνάμεις. Έφερε μαζί πανεπιστημιακούς καθηγητές και 
αγράμματους αγρότες, διανοούμενους και πατριώτες αξιωματικούς, εργοδότες και 
εργάτες, δασκάλους και μαθητές. Όλο το λαό, πλην θλιβερών εξαιρέσεων.

Όλοι αυτοί συγκρότησαν το δεύτερο μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα – μετά 
το Γιουγκοσλαβικό – στην Ευρώπη, που συγκέντρωσε υπό τα όπλα 65.000 άν-
δρες (ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ), ενώ μαζί με τους εφεδρικούς των πόλεων ξεπερνούσαν τις 
100.000. Ένα αντάρτικο αντιστασιακό κίνημα που έδωσε μάχες και μάχες με τους 
κατακτητές. Κορυφαίο γεγονός, η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου (τη 
νύχτα της 25ης προς 26η Νοεμβρίου 1942) με τη συνδυασμένη δράση του ΕΛΑΣ 
και του ΕΔΕΣ. Του Άρη Βελουχιώτη και του Ναπολέοντα Ζέρβα».

Η Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα
Η αντίσταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την πτώση και τη συνθηκολόγηση 

της Ελλάδας, τον Απρίλιο του 1941. Αρχικά υπήρξε προϊόν αυθόρμητων ενεργειών 

μεμονωμένων πολιτών ή μικρών ομάδων πολιτών, άλλα σταδιακά απέκτησε οργα-
νωμένη μορφή με την ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων. Από τα μέσα του 1942 
εξελίχθηκε σε ένοπλο αγώνα στην ύπαιθρο. Ήδη από τα μέσα του 1943 οι αντάρτι-
κές ομάδες είχαν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές και είχαν κατορ-
θώσει να απελευθερώσουν τμήμα της ορεινής ενδοχώρας.

Η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση –και πρώτη στην Ευρώπη- ήταν η «Ελευθε-
ρία», που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Μαΐου 1941, με πρωτοβουλία των 
Παρασκευά Μπάρμπα (ΚΚΕ), Απόστολου Τζανή (ΚΚΕ), Ιωάννη Πασαλίδη (Ελληνι-
κό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΔΑ), Σίμου Κερασίδη (ΚΚΕ), Αθανάσιου Φείδα (Αγροτικό 
Κόμμα), Ιωάννη Ευθυμιάδη (Δημοκρατική Ένωση) και του στρατιωτικού Δημήτριου 
Ψαρρού.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1941 ανακοι-
νώθηκε η ίδρυση του Εθνικού Δημο-
κρατικού Ελληνικού Συνδέσμου 
(ΕΔΕΣ). Την πολιτική ηγεσία του ΕΔΕΣ 
διεύθυνε ο στρατηγός, Νικόλαος Πλα-
στήρας, ενώ στρατιωτικός αρχηγός ανέ-
λαβε ο στρατηγός, Ναπολέων Ζέρβας. 
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 ιδρύθηκε το 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
(ΕΑΜ) με τη συνεργασία των κομμάτων: 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Σοσια-
λιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ένωση Λαϊκής 
Δημοκρατίας, Αγροτικό Κόμμα Ελλά-
δος. Τον Οκτώβριο του 1942 ιδρύθηκε 
η οργάνωση Εθνική και Κοινωνική 
Απελευθέρωση. Άλλες αντιστασιακές 
ομάδες που αναγνωρίζονται επίσημα 
από το Ελληνικό κράτος, είναι η Εθνική 
Αλληλεγγύη, η Πανελλήνια Ένωση 
Αγωνιζόμενων Νέων, η Εθνική Δη-
μοκρατική Ένωση Ελληνοπαίδων, 
τα «ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ», η Έφεδρων 
Αξιωματικών Πατριωτική Οργά-
νωση, η Ιερή Ταξιαρχία και η Ομο-
σπονδία Ελληνικών Ναυτεργατι-
κών Οργανώσεων. 

Γοργοπόταμος

Κορυφαία αντιστασιακή πράξη κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής, ήταν το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων, 
του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, υπό την καθοδήγηση βρετανών κομάντος.

Συγκεκριμένα στις 29/9/1942, μία ομάδα αποτελούμενη από 12 κομάντος, με 
επικεφαλής τον συνταγματάρχη, Έντι Μάιερς και τον Ελληνομαθή ταγματάρχη, Κρις 
Γουντχάουζ, έπεσε με αλεξίπτωτα στη Γκιώνα. Ανάμεσά τους ήταν ο Ελλαδίτης Θε-
μιστοκλής Μαρίνος και ένας Κύπριος με το κωδικό όνομα «Γιάννης». Σκοπός τους, 
να έλθουν σε επαφή με αντάρτες και να υλοποιήσουν την «Επιχείρηση Χάρλινγκ», 
που είχε σχεδιάσει το Συμμαχικό Στρατηγείο στο Κάιρο.

Το σχέδιο συνίστατο στην ανατίναξη μιας από τις τρεις γέφυρες Παπαδιάς, Ασω-
πού και Γοργοποτάμου, πάνω από τις οποίες διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή 
Θεσσαλονίκης - Αθηνών. Στις 19 Νοεμβρίου ο Μάιερς έσπευσε προς συνάντηση του 
Ναπολέοντα Ζέρβα, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας. Την επομένη αφίχθη και ο ηγέτης 
του ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώτης. Η επιχείρηση ορίστηκε για τη νύχτα της 25ης Νοεμ-
βρίου. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 150 άνδρες (86 του ΕΛΑΣ, 52 του ΕΔΕΣ και 
οι 12 κομάντος). 

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν μία από τις μεγαλύτερες πρά-
ξεις δολιοφθοράς κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και προκάλεσε τον θαυμασμό 
όλης της κατεχόμενης Ευρώπης. Όμως, οι επιπτώσεις της στο βορειοφρικανικό μέ-
τωπο ήταν περιορισμένες, επειδή η εκτέλεση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε 
«κατόπιν εορτής», έχοντας καθυστερήσει κατά δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό οι 
δυνάμεις του Ρόμελ, έχασαν τη μάχη του Ελ Αλαμέιν, μετατοπίστηκαν δυτικότερα και 
έτσι ο ανεφοδιασμός τους -μέσω Ελλάδας- δεν έπαιζε κανένα ρόλο.

Τέλος, το 1982 η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, καθιέρωσε την επέτειο της 
ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, ως επίσημο εορτασμό της Εθνικής 
Αντίστασης.

ΠΗΓΕΣ: 
- «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη», τεύχος Β’ Γ’ Ενιαίου Λυκείου
- «Αποστολή Harling 1942: Η επιχείρηση Γοργοπόταμου»
- Κρις Γουντχάουζ: «Το μήλο της έριδος».
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Καράτε!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο που διοργανώθηκε από τον αθλητικό σύλλογο 
ερασιτεχνικού καράτε Πάρου, από 12 έως 14 Νοεμ-
βρίου 2014.

Ο γνώστης φήμης, sensei* Tσίμπος Γεώργιος (κάτο-
χος μαύρης ζώνης, 5dan), δίδαξε στους αθλητές του 
Παριανού συλλόγου σύγχρονες τεχνικές Kobudo και 
karate.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διαπιστώθηκε η 
πρόοδος των αθλητών - όχι μόνο στον αθλητικό το-
μέα - αλλά και στη φιλοσοφία του αθλήματος (σεβα-
σμός, πειθαρχία), που διδάσκεται από τον προπονητή 
του συλλόγου, sensei Φωκιανό Εμμανουήλ (κάτοχο 
μαύρης ζώνης, 5dan).

* Sensei: Πρόκειται για Ιαπωνικό όρο, που μετα-
φράζεται «πρόσωπο που γεννήθηκε πριν από ένα 
άλλο». Σε γενική χρήση χρησιμοποιείται με την κατάλ-
ληλη μορφή, για το όνομα ενός ατόμου και σημαίνει 
«δάσκαλος». Ο όρος χρησιμοποιείται για να δείξουμε 
σεβασμό σε κάποιον που έχει επιτύχει ένα ορισμένο 
επίπεδο δεξιοτεχνίας.
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Είχε θηλυκό 
Γκάλη…

Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Παρια-
νών ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της 
ΕΣΚ Κυκλάδων, στις κατηγορίες κορασίδων και αν-
δρών.

Το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα κορασίδων 
πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό γήπεδο Μάρπησσας, 
μεταξύ Μαρπησσαϊκού και ΑΟ Πάρου, με τελικές νική-
τριες τις γηπεδούχες, με σκορ 50-42 (ημίχρονο 27-24). 
Ο αγώνας επικεντρώθηκε στις δύο σούτινγκ γκαρντ 
των ομάδων, Μ. Λαουράκη (Μαρπησσαϊκός) και Μαρ. 
Καλακώνα (ΑΟΠ), που πέτυχαν, η πρώτη 30 πόντους 
και η δεύτερη 21 πόντους. Η Λαουράκη πέτυχε κάτι 
πολύ σπάνιο, αφού σημείωσε μόνη της περισσότερους 
από τους μισούς πόντους της ομάδας της.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα (με πρώτη την ομάδα της 
Μάρπησσας), ήταν: 14-10, 13-14, 12-6 και 11-10.

Οι ομάδες –προ του διαιτητή κ. Μ. Κιουλάφα-, αγω-
νίστηκαν με τις εξής συνθέσεις:

Μαρπησσαϊκός: (πρ. Β. Μουρογιάννης) Τσιγώνια 
Χρ. 2, Τσιγώνια Δημ., Στέλλα Μυρτ. 3, Τζιώτη Κων., 
Δαμουλάκη Αν. 6,Φραντζή Ραφ., Τσιγώνια Μαρ. 9, Λα-
ουράκη Μαρ. 30 (1).

ΑΟΠ: (πρ. Θ. Καζακίδης) Καλακώνα Βασ. 2, Γκόκα 
Αικ. 4, Φλέσσα-Δρακάκη Διον., Καλακώνα Αγγ. 3, Δα-
φερέρα Σταυρ., Νίκα Αικ., Καλακώνα Βαρβ. 12, Καλα-
κώνα Μαρ. 21, Αλιπράντη Δημ.

Ήττα ΑΟΠ
Την ήττα με 84-54 (ημίχρονο 39-23), γνώρισε για 

το πρωτάθλημα ανδρών της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο Αθλητι-
κός Όμιλος Πάρου, από τον ανώτερό του Πανναξιακό, 
στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυ-
μναστήριο της Νάξου.

Ο ΑΟΠ δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση μπρο-
στά στην πολύ καλή ομάδα της Νάξου, που με εξαίρε-
ση το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα όπου οι Παρια-
νοί προηγήθηκαν 10-6, έδωσαν ρεσιτάλ τακτικής. Οι 
Ναξιώτες με αρκετούς πανύψηλους αθλητές έκαναν 
πάρτι κάτω από τα στεφάνια, ενώ ο Οτουτζίδης με 
ύψος 2.07 ήταν ανίκητος στα ριμπάουντ και σε όλες 

τις φάσεις στη ρακέτα του ΑΟΠ.
Η ομάδα μπάσκετ του Πανναξιακού κέρδισε με σχε-

τική ευκολία τον ΑΟ Πάρου 84 - 54 στην πρεμιέρα του 
Β’ Ομίλου της ΕΣΚ Κυκλάδων

Μόνο ένα πεντάλεπτο αγχώθηκε ο Πανναξιακός 
ΑΟΝ στη φετινή του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Αν-
δρών μπάσκετ στην ΕΣΚ Κυκλάδων απέναντι στον ΑΟ 
Πάρου, σε αγώνα που έγινε το μεσημέρι του Σαββά-
του στο ΔΑΚ Νάξου. Η ομάδα του Δημήτρη Δαμιανί-
δη με πολλά νέα πρόσωπα (και μερικά ακόμη που θα 
δούμε στη συνέχεια καθότι εκτός αγώνα λόγω τραυ-
ματισμού) μετά το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο 
επέβαλε πλήρως το ρυθμό της και επικράτησε με άνε-
ση 84 - 54.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα, σ’ έναν αγώνα που δεν 
επιδέχεται κριτική ως προς την νικήτρια ομάδα ήταν: 
23-12, 16-11, 25-19 και 20-12.

Προ των διαιτητών κ.κ.  Παπαδημητρόπουλου και  
Κιουλάφα, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με τις παρα-
κάτω συνθέσεις:

Πανναξιακός: (πρ. Δαμιανίδης): Πολίτης 6 (1), 
Μαγγιώρος 1, Καλαβρός, Σορώκος, Παναγιωτίδης 16 
(1), Μάκαρης 4, Βασιλειάδης 2, Γκιέργκι 7, Τσεκλένης, 
Μυλωνάς 17, Σκούταρης 12 (3), Οτουντζίδης 19.

ΑΟΠ: (πρ. Βαρριάς): Καλακώνας 8 (1), Μαυρομά-
της, Σιάτης, Καλίμπε 4, Βλάχος 5 (1), Δεκαβάλλας 6, 
Βαρριάς 3, Παπαχατζής 17, Καλόγηρος 3, Γλυνός, Πε-
τρόπουλος, Σαρρής 8 (1).

Ποδόσφαιρο
Ούτε το περασμένο Σαββατοκύριακο –λόγω του 

γνωστού προβλήματος με την ενδοκυκλαδική ακτο-
πλοϊκή συγκοινωνία- πραγματοποιήθηκαν αγώνες για 
το Β’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων, που αγωνίζονται οι 
Παριανές ομάδες.

Για το πρωτάθλημα παίδων της ΕΠΣΚ, που μετέχουν 
οι Παριανές ομάδες, πραγματοποιήθηκαν οι εξής συ-
ναντήσεις:

Πανναξιακός – ΑΟΠ  3-2
Φιλώτι - Μαρπησσαϊκός  1-8
Νηρέας – ΠΑΣ Νάξου  1-6

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου    9
2. Πανναξιακός  7
3. ΑΟΠ               4
4. Νηρέας           3
5. Μάρπησσα     3
6. Φιλώτι            0

Οι υπόλοιποι όμιλοι
Για τον Α’ όμιλο του πρωταθλήματος ανδρών της 

ΕΠΣΚ είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΠΑΣ Τήνου-Άνω Μερά   0-3
Υδρούσα-Ανδριακός   3-4
Μύκονος-Πάγος   3-1
Για το Γ’ όμιλο ανδρών της ΕΠΣΚ είχαμε τα παρακά-

τω αποτελέσματα:
Καρτεράδος-Πανναξιακός   0-2
Πανθηραϊκός-Φιλώτι    2-0
Αστέρας Τραγαίας-Λάβα   3-2
ΠΑΣ Νάξου-Θύελλα Καμαρίου  0-4
 

Βαθμολογίες
Α’ όμιλος
1. Άνω Μερά       13
2. Μύκονος          13
3. Πάγος              10
4. ΑΟ Σύρος       10
5. Ανδριακός        4
6. ΠΑΣ Τήνου      1
7. Υδρούσα          -3

Γ’ όμιλος
1. Πανθηραϊκός      18
2. Πανναξιακός      16
3. Φιλώτι                13
4. Τραγαία               9
5. Θύελλα               9
6. Καρτεράδος       6
7. Λάβα                  0
8. ΠΑΣ Νάξου       0

Κύπελλο
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της επόμενης φάσης 

του κυπέλλου της ΕΠΣ Κυκλάδων. Τα ζευγάρια της 
κλήρωσης έχουν ως εξής:

Αίας Σύρου-Πάγος
Ανδριακός-Μύκονος
Νηρέας-Πανναξιακός
Θύελλα Καμαρίου-Πανθηραϊκός

Επόμενη αγωνιστική
Η ΕΠΣΚ ανακοίνωσε τους προγραμματισμένους 

αγώνες για το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο 22-
23/11/2014. Οι αγώνες θα οριστικοποιηθούν σήμερα 
Παρασκευή 21/11 (αν και εφόσον) δεν προκύψουν 
νέα προβλήματα με τα δρομολόγια. Οι αγώνες στους 
ομίλους που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, έχουν ως 
εξής:

Α’ ΕΠΣΚ
ΑΟΠ-Παμμηλιακός, Σάββατο 22/11, ώρα 17:00, γή-

πεδο Παροικιάς
Αίας Σύρου-Σέριφος, Σάββατο 22/11, ώρα 18:30, 

γήπεδο ΕΠΣΚ Ερμούπολης
Πανσιφναϊκός-Νηρέας, Κυριακή 23/11, ώρα 12:30, 

γήπεδο Σίφνου.

Νέων Β’ όμιλος
Πανναξιακός-ΑΟΠ, Κυριακή 23/11, ώρα 15:00, γή-

πεδο Νάξου
Μαρπησσαϊκός-ΠΑΣ Νάξου, Κυριακή 23/11, ώρα 

12:00, γήπεδο Μαρμάρων
Νηρέας-Αναγέννηση Νάξου, Κυριακή 23/11, ώρα 

20:00, γήπεδο Παροικιάς.



Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης

για τον καρκίνο
του προστάτη

& των όρχεων

Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη

και την ενηµέρωση,
έχουµε την ιδιαίτερη χαρά

να προσφέρουµε

υπέρηχους προστάτη

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου*

*παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του κέντρου στο 2284055333
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