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■ Αντίπαρος
Την περασμένη Κυριακή στην Αντίπαρο, κατά τη δι-

άρκεια εγκαινίων του λαογραφικού-ιστορικού μουσεί-
ου, ένα ερώτημα ήταν στα χείλη πολλών: «Πού είναι ο 
Μάρκος;». Ειλικρινά και εμείς μείναμε άφωνοι, αφού 
δεν είδαμε εκεί το δήμαρχο.

■ Αντίπαρος 2
Το θέμα προβλημάτισε πολλούς, καθώς, ούτε λίγο 

ούτε πολύ, πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες της 
Πάρου δήλωσαν «παρών» στην εκδήλωση. Αφήστε 
που πρώτο τραπέζι πίστα ήταν ο έπαρχος, Κώστας 
Μπιζάς. Και επειδή, όλοι μεγάλα παιδιά είσαστε και 
καταλαβαίνετε… ε, δεν μπορείς να αφήνεις τον Μπιζά 
να αλωνίζει πέρα δώθε και εσύ να μην είσαι εκεί… Άσε 
που ο Κώστας μίλησε και προς τους προσκεκλημένους 
εκ βάθρου, άσε που έκοψε και κορδέλες, άσε που του 
έπλεξαν και το εγκώμιο.

■ Αντίπαρος 3
Στην εκδήλωση του Φαρούπου στην Αντίπαρο, ήταν 

όλοι εκεί. Μέχρι και ο δήμαρχος Πειραιώς, κ. Μώρα-
λης που έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως το πάει θα 
γίνει μόνιμος κάτοικος του νησιού. Ο Ρόκο και αυτός 
πρώτος τραπέζι πίστα, να και ο Γκόκας, να και όλοι 
εκεί. Ο Μάρκος πουθενά!

■ Αντίπαρος 4
Η ερώτηση του κόσμου που ήταν στην Αντίπαρο, 

ήταν όμως αν παρευρεθεί και ο κ. Τσίπρας για να κόψει 
την κορδέλα, μιας και σε αυτό το πράγμα έχει αποκτή-
σει ειδίκευση τώρα τελευταία. Το δούλεμα που έπεσε 
πήγε «καπνός». Τώρα βέβαια σας τα γράψαμε και τις 
προηγούμενες «διαφωνίες», ότι αυτοί οι «Τ»Συριζαίοι 
είναι ξενέρωτοι με πρώτο και καλύτερο τον Τσίπ(ου)
ρα. Το γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο μας 
όταν προτίμησε να πάει για φαγητό με τους ντόπιους 
«Τ»Συριζαίους και όχι με το Μάρκο, που του έκανε 
πρόσκληση. Τόσο μυαλό δηλαδή. Έλα όμως που κά-
ποιοι άλλοι φαίνεται ότι έχουν περισσότερο μυαλό.

■ Μοσκοβισί
Την επόμενη ημέρα από τα εγκαίνια της Αντιπάρου, 

ήρθε στο νησί μας ο ευρωπαίος επίτροπος οικονομι-
κών και δημοσιοοικονομικών υποθέσεων, κ. Πιέρ Μο-
σκοβισί. Μπορεί στην Πάρο να έχουν σκάσει όλες οι 
διασημότητες για να κάνουν διακοπές (από σταρλετί-
τσες πρωινάδικων εκπομπών μέχρι γνωστοί ηθοποιοί 
και διάσημοι ποδοσφαιριστές), αλλά σαφώς κανείς 
τους δεν έχει το ειδικό «βάρος» ενός Μοσκοβισί.

■ Μοσκοβισί 2
Ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί ήταν την επόμενη ημέρα προ-

σκεκλημένος στην οικία υψηλόβαθμου πολιτικού πα-
ράγοντα της χώρας μας. Εκεί λοιπόν, στο τραπέζωμα 
του Μοσκοβισί, το παρόν έδωσε και ο Μάρκος. Μάλι-
στα κυρίες και κύριοι. Ο Μάρκος έκανε πρόταση στον 
Τσίπρα για τραπέζωμα, ο Τσίπρας δε το δέχθηκε την 
προηγούμενη βδομάδα, ο Τσίπρας τούμπαλιν ψάχνει 
το Μοσκοβισί να τα πούμε από κοντά, αλλά ο Πιέρ δεν 

το θέλει και τελικά, ο Μοσκοβισί τρώει στην Πάρο, με 
το Μάρκο! Άντε βγάλε άκρη δηλαδή!

■ Τραπεζώματα
Ο Μάρκος πάντως έχει αποκτήσει ειδικότητα να 

τρώει μαζί με παράγοντες της πολιτικής και οικονομι-
κής ζωής. Από πού να ξεκινήσεις και που να τελειώ-
σεις δηλαδή. Από Μοσκοβισί μέχρι τραπεζίτες και προ-
έδρους μεγάλων τούρκικων ποδοσφαιρικών ομάδων. 
Μεταξύ μας δεν ξέρω τι σύνολο θα παρουσιάσει στο 
τέλος της θητείας του -μιας και βρίσκεται στο μέσον 
περίπου- αλλά σίγουρα άνετα μπορεί να αναλάβει δη-
μόσιες σχέσεις σε οποιοδήποτε οργανισμό.

■ Μοσκοβισί 3
Τώρα θα μπω για το εκλεκτόν αναγνωστικό κοινό 

της στήλης μας και σε θέματα ουσίας για τον κ. Μο-
σκοβισί. Πολιτικά είναι όπως όλοι οι γιαλαντζί «αρι-
στεροί» (Βλ: πολιτικούς ΣΥΡΙΖΑ). Ξεκίνησε από μέλος 
τροτσκιστικής ομάδας, στη συνέχεια έγινε μέλος του 
Επαναστατικού Κουμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και 
έπειτα βρήκε το φως του… και έγινε μέλος του Γαλλι-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Καταγωγή έχει σχεδόν 
από παντού. Λίγο Εβραίος, λίγο Ρουμάνος, λίγο Πο-
λωνός και ο ίδιος γεννήθηκε στο Παρίσι. Ακόμα, έχει 
διατελέσει υπουργός Οικονομικών στη Γαλλία, ενώ 
έχει ασχοληθεί ενεργά με όλες τις βαθμίδες αυτοδι-
οίκησης στη χώρα του. Από πρόεδρος οικισμού έως 
μέλος περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι τα 
περί της πολιτικής του καριέρας, αλλά στη συνέχεια 
θα σας περάσω στην ουσία για να τον συμπαθήσει 
όλος ο αντρικός πληθυσμός!

■ Μοσκοβισί 4
Ο φίλος Πιέρ, που έκλεισε τα 59 του χρόνια -μεταξύ 

μας και μην του το πείτε- ήταν ένας αδιάφορος πολι-
τικός για τους Γάλλους (κάτι σαν τον τιτανοτεράστιο 
Μανιό, ένα πράγμα). Ο Πιέρ άρχισε να γίνεται θέμα 
συζήτησης στη Γαλλία, λόγω του ότι μας προέκυψε 
μεγάλος γυναικοκατακτητής! Επί πολλά χρόνια ήταν 
ζευγάρι με μία γαζέλα από την Αφρική, την Σάφια 
Οτοκορέ. Η Οτοκορέ ήταν στέλεχος του σοσιαλιστικού 
κόμματος. Το ειδύλλιο σε κάποια στιγμή χάλασε. Στη 
συνέχεια ο συμπαθής κατά τα άλλα Πιέρ, έγινε ζευγάρι 
με την πανέμορφη Μαρί Σαρλίν Πακό. Επί 10 χρόνια 
τα «μεσημεριανάδικα» της Γαλλίας ασχολούνταν μαζί 
τους. Έλα όμως και που αυτό το ειδύλλιο «κλώτσησε» 
και αίφνης, πριν λίγους μήνες ο Μοσκοβισί παντρεύ-
τηκε! Φυσικά, όπως όλες οι προηγούμενες κυρίες, που 
ο Πιέρ τους έριχνε 25-30 χρόνια στο κεφάλι, έτσι και 
η σύζυγός του, κ. Αν Μισέλ Μπαστερί, είναι μικρότερή 
του κατά 25 χρόνια! Βρε Πιέρ, ξέρεις κάτι; Σε ΖΗΛΕΥ-
ΟΥΜΕ βρε μπαγάσα! 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Και μπαμ και μπουμ  
οι κουμπουριές

Είναι φανερό ότι όσα προηγήθηκαν των εγκαινίων του νέου αεροδρομίου Πάρου, 
καθώς και η κράτηση στο αστυνομικό τμήμα συμπολίτη μας για σχόλιο που έγραψε 
σε ηλεκτρονική σελίδα, ότι, «ξύπνησαν» πολιτικά αντανακλαστικά των δύο μεγάλων 
«μεγάλων» κομμάτων στο νησί μας.

Έτσι, τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων μεταξύ των το-
πικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ενώ σχετική ανακοίνωση έκανε και η ΚΟΒ 
Πάρου του ΚΚΕ. Σε αυτήν την αντιπαλότητα δεν έλειψαν και σχόλια πολιτών που με 
τον ένα ή άλλο τρόπο εμπλέκονται με την πολιτική στο νησί μας.

Η αρχή έγινε με διάφορες προσωπικές απόψεις του κ. Μ. Ισιγώνη, που σε σχό-
λιό του μεταξύ άλλων έγραψε: «[…] Τώρα βέβαια με Κυβέρνηση της «Αριστεράς» 
να κρατείται, με προληπτική σύλληψη, ο Λευτέρης στο Τμήμα μέχρι να τελειώσει 
η τελετή των εγκαινίων του Αεροδρομίου, επειδή τόλμησε να εκφράσει στο φβ 
μια «αιρετική» άποψη, μόνο σαν κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να θεωρηθεί! Κι 
όμως συνέβη, ο Λευτεράκης πέρασε τρείς ώρες στο τμήμα (!) και τον άφησαν όταν 
ο κ. Τσίπρας τέλειωσε τη σεμνή τελετή. Εύγε και Μπράβο! Από πότε οι προληπτικές 
συλλήψεις αποτελούν πραχτική της «Αριστεράς;;;». Ντρο-
πή: Είστε άξιοι συνεχιστές των χειρότερων παραδόσεων 
της Επάρατης στο Νησί μας!».

Στη συνέχεια η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ στις 2/8 δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Είναι γνωστό ότι την ημέρα επίσκεψης του Πρωθυπουρ-
γού στην Πάρο, κρατήθηκε στο ΑΤ Πάρου δημοτικός υπάλ-
ληλος για περίπου 3 ώρες. Ο λόγος της κράτησης ήταν τα 
αναγραφόμενα από μέρους του, σε μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης.

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι διαφωνούμε με την αντί-
ληψη του συλληφθέντος για τα πολιτικά πράγματα στη 
χώρα μας. Η πολιτική εξουσία που εκφράζει τα μεγάλα οι-
κονομικά συμφέροντα των λίγων, με την όποια της μορφή, 
δεν «αναχωρεί» με τις «λεκτικές μαγκιές» ή τις πράξεις που δίνουν δικαιώματα στη 
κρατική αυθαιρεσία. Για να πέσει προϋποθέτει τη μαζική λαϊκή αντίδραση, το μέτω-
πο του λαού που θα κτίζεται μέσα από τις κοινωνικές συμμαχίες. Περιμέναμε μια 
ανακοίνωση για το θέμα από την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί, αλλά αυτή δεν 
ήρθε ποτέ. Φαίνεται ότι μαζί με τα άλλα χάθηκαν και οι δημοκρατικές ευαισθησίες.

Η αναφορά του δημοτικού υπαλλήλου, στα σοβαρά ή όχι, στην «αξέχαστη ημέ-
ρα» του Τ. Κέννεντυ στο Τέξας, δηλαδή στην ημέρα της δολοφονίας του, είναι 
καταδικαστέα. 

Πολύ περισσότερο όμως καταδικάζουμε την κράτηση του πολίτη χωρίς 
νομικά, ηθικά και πολιτικά ερείσματα (με ή χωρίς καφέ) στο Αστυνομικό 
Τμήμα, ως αυθαίρετη και επομένως παράνομη πράξη».

ΣΥΡΙΖΑ
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, στις 4/8 με τίτλο: «Επειδή προκληθήκαμε και 

μόνο», εξέδωσε δελτίο τύπου, ουσιαστικά για να απαντήσει στο ΚΚΕ και μεταξύ 
άλλων έγραψαν: 

«Στη Δημοκρατική χώρα που ζούμε, γνωρίζουμε (κυρίως το τοπικό Κ.Κ.Ε., που 
στην προκείμενη περίπτωση χάριν της μικροπολιτικής, ξεχνάει την ιστορία του) ότι 
η ευθεία απειλή κατά της ζωής του οποιουδήποτε πολίτη από τον οποιοδήποτε, για 
λόγους πολιτικούς, είναι καταδικαστέα. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτή εκφράζεται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη κι αν πρόκειται περί αστειότητας. Για ευ-
νόητους λόγους από τους νοήμονες (…) Τις δημοκρατικές ευαισθησίες δεν τις βγά-
ζουμε στο λιανεμπόριο της πολιτικής σκηνής ή αντιπαράθεσης. Η εκκόλαψη του 
«αυγού του φιδιού», έστω και ασυνείδητα, δεν θα βοηθήσει τη δημοκρατία μας».

ΝΔ
Για το θέμα ανακοίνωση εξέδωσε και η δημοτική οργάνωση ΝΔ, η οποία σε δελτίο 

τύπου σημείωνε:
«Ο Σύριζα Πάρου Αντιπάρου αφού περίμενε ως φαίνεται τον Πρωθυπουργό να 

εγκαινιάσει το νέο Αερολιμένα για να βγει από την αφάνειά του, αναλώνεται χωρίς 
αιδώ στην υπεράσπιση της κράτησης ενός συνανθρώπου μας· αντιθέτως σιωπά 
εκκωφαντικά σε ζητήματα που αφορούν στην υγεία, την κατάργηση της νησιωτι-
κότητας, το ΦΠΑ και το υποθηκοφυλακείο.

Αυτό αποτελεί άραγε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς που μέχρι 
πρότινος έδινε μαθήματα «δημοκρατίας» και έντιμου πολιτικού βίου; (…) 
Σχετικά τώρα με το νέο αεροδρόμιο της Πάρου που έχουν χυθεί αρκετοί τόνοι 
από μελάνι, θα πούμε μόνο ότι αυτό αποτελεί το επιστέγασμα των αγώνων του 
Παριανού λαού, ας τον αφήσουμε λοιπόν να το χαρεί χωρίς να ερίζουμε, χωρίς να 
μεμψιμοιρούμε αλλά αντίθετα ας συμβάλουμε (κυρίως οι του Σύριζα που είναι και 
κυβερνώντες) να επεκταθεί ούτως ώστε να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης 
για την Πάρο και την Αντίπαρο (…)».

Η απάντηση ΚΚΕ
Για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ επανήλθε και σε ανακοίνωσή του σημεί-

ωσε:
«Με 123 λέξεις επιχειρεί να απαντήσει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ στο δικό μας δελτίο τύ-

που (2-8-16), για τη 3ωρη κράτηση συμπολίτη μας στο ΑΤ Πάρου. Όμως απάντηση 
στο ερώτημα δεν δίνει και το επαναλαμβάνουμε:

Στο όνομα ποιάς προβλεπόμενης νομικά διαδικασίας κρατείται ένας πολίτης, χω-
ρίς να του έχει απαγγελθεί κατηγορία;

Για τα υπόλοιπα φληναφήματα της ανακοίνωσης τους, ας γνωρίζουν ότι πολλοί 
αναζήτησαν διαχρονικά τη σχέση του ΚΚΕ με τη μικροπολιτική, αλλά ευτυχώς για 
το λαό μας δεν μπόρεσαν να την ανακαλύψουν. Αυτή όμως, μπορεί να αναζητηθεί 
μεταξύ εκείνων  που εξαπάτησαν και εξαπατούν κατά συρροή με τη πολιτική τους 
τον ελληνικό λαό από τότε που ήταν αντιπολίτευση μέχρι σήμερα που συγκυβερ-
νούν με τους ΑΝΕΛ».

Το λάδι στη φωτιά…
Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από το ΚΚΕ εξέδωσε στις 4/8 ανακοίνωση και κατά της 

τοπικής ΝΔ ρίχνοντας περισσότερο λάδι στη φωτιά…
Με τίτλο: «Καλωσόρισμα στην πολιτική», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή 

του: «Καλωσορίζουμε την επάνοδο της Δημοτικής Οργάνωσης της ΝΔ στην πολι-
τική, γιατί μετά την εκλογή του νέου συμβουλίου της και την 
πρώτη εκδήλωση που οργάνωσε για τα συμπαθή τετράποδα, 
είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Απάντηση θα πάρει πολύ σύ-
ντομα στα όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της, για τα οποία 
φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αφού 
κυβέρνησαν την Ελλάδα για πολλές πολλές δεκαετίες (…)».

Η απάντηση ΝΔ
Η ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, με τίτλο: ««Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ λέει πως 

μας καλωσορίζει στην πολιτική εμείς τον καλωσορίζουμε 
στην πραγματικότητα», δημοσιοποίησε ανακοίνωση-απάντη-
ση στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, που μεταξύ άλλων έγραφε:

«[…] Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Πάρου Αντιπάρου με την τελευταία ανακοί-
νωση-τραγέλαφο θέλησε να μας «καλωσορίσει στην πολιτι-

κή». Προφανώς κύριοι του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ είχατε πέσει σε εαρινή νάρκη και μόλις ξυπνή-
σατε διαφορετικά δεν εξηγείται η άρνησή σας να δεχτείτε την πραγματικότητα (…)

Ο φόβος σας είναι κατανοητός και εμφανής· δεν δικαιολογεί όμως ούτε τις λα-
σπολογίες ούτε τα ατοπήματα στα οποία υποπίπτετε μέσα στην άγνοια σας. Για-
τί είναι τουλάχιστον φαιδρό που κωλύεστε να απαντήσετε στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα νησιά μας από δική σας υπαιτιότητα αλλά παρόλα αυτά ειρω-
νεύεστε και περιπαίζετε ενέργειες ασήμαντες για εσάς, σημαντικές όμως για τα 
αδέσποτα ζώα που ταλαιπωρούνται και πεθαίνουν καθημερινά από την άγνοια και 
την αδιαφορία των ανθρώπων. Ο σεβασμός στην υπόσταση ενός έμψυχου όντος 
δεν διαχωρίζεται με βάση του αν είναι ζώο ή άνθρωπος· στοιχειοθετείται όμως από 
την μέριμνα για τα προβλήματα που αφορούν στην κοινωνία (…)»

Νέα ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Στις 7/8 η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, με τίτλο: «Η ανόρθωση της χώρας 

πρωταρχικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ», δημοσιοποίησε μία μακροσκελής ανακοίνωση, στην 
οποία ουσιαστικά προσπαθεί να εξυμνήσει το έργο της σημερινής κυβέρνησης και 
να υποστηρίξει την προσπάθεια –κατά τα γραφόμενά τους- για την ανακούφιση των 
λαϊκών στρωμάτων όπως υποστηρίζουν.

Στη συνέχεια στην ανακοίνωσή τους γράφουν:
«[...] Ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι τυχαία, κατά τη σύντομη παραμονή του 

στην Πάρο  πραγματοποίησε τη συνάντηση με τους φορείς του νησιού. Το έπραξε 
για να έχει άμεση γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές 
τάξεις της Πάρου και της Αντιπάρου.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι παρεμβάσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απέτρε-
ψαν την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων και οι προσπάθειές τους να αποτρέ-
ψουν μέτρα δυσμενή για τα νησιά μας είναι διαρκείς. Η κομματική οργάνωση της 
Ν.Δ. θεωρεί τις μικροκομματικές παρεμβάσεις της σπουδαίο πολιτικό έργο, όταν το 
νησί αντιμετωπίζει πολλά και χρονίζοντα προβλήματα σε έργα υποδομής, που τα 
άφησαν άλυτα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η δική της (…)».

Τέλος, για το θέμα επανήλθε με επιστολή του ο κ. Μ. Ισιγώνης, όπου με τίτλο: 
«Μια επιβαλλόμενη απάντηση στις «Συριζαίικες» Αθλιότητες», μεταξύ άλλων έγρα-
ψε:

«[…] Απαντώ γιατί τόσο οι ανώνυμες όσο και οι επώνυμες δημοσιεύσεις  τους 
(Δημοκρατική Πάρος και κυρ Κώστας) με φωτογραφίζουν.Ενοχλήθηκαν που τους 
κατηγόρησα Επώνυμα, ότι συνεχίζουν τη πολιτικής της Επάρατης Δεξιάς. Πράγματι 
είναι η αλήθεια γιατί πιστεύω ότι αυτό κάνουν! Έκανε προληπτικές κρατήσεις η 
Επάρατη, μεταξύ πολλών άλλων ακόμη χειρότερων, ναι ή όχι; Ήταν η προληπτική 
προσαγωγή και κράτηση πάγια τακτική των Σαμαροβενίζελων τα τελευταία χρόνια, 
ναι ή όχι; Το εφάρμοσε αυτό το ίδιο μέτρο η λεγόμενη «αριστερή» κυβέρνηση του 
«Σύριζα» ναι ή όχι; Αν ναι, που φυσικά είναι ναι, όλα τ’ άλλα είναι δικαιολογίες 
«εν αμαρτίαις» (…). Ως προς την απειλή τους «…ας πρόσεχαν...», ναι έχουν δίκιο, 
δεν προσέξαμε, ενώ αυτοί… ήξεραν τη συνέχεια. Η στάση τους δεν ήταν μια πιο 
συντηρητική ή δεξιά απόκλιση, αλλά κάτι βαθύτερο, που μαζί με την ηγεσία τους, 
κατάφεραν να μεταλλάξουν το ΣΥΡΙΖΑ».
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Λειτουργία ΚΤΕΟ 
στην Πάρο

Από τη διεύθυνση μεταφορών 
και επικοινωνιών Κυκλάδων, της 
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανα-
κοινώθηκε ότι εκδόθηκε βεβαίω-
ση νόμιμης λειτουργίας Ιδιωτικού 
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχη-
μάτων (ΙΚΤΕΟ), κατόπιν αναγγελί-
ας λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ με δι-
ακριτικό τίτλο «ΙΚΤΕΟ Λ.ΘΗΒΩΝ 
ΑΕ».

Το ΙΚΤΕΟ λειτουργεί επί της 
επαρχιακής οδού Παροικιάς - 
Αγκαιριάς στην εκτός σχεδίου 
περιοχή, στην θέση «Σύριος Πο-
ταμός ή Μάγγανο ή Κάμπι» στη 
δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς και διαθέτει μια πλήρη αυτόματη γραμμή ελέγχου ελαφρών οχημάτων, 
και μία γραμμή ελέγχου δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του «ΙΚΤΕΟ Λ.ΘΗΒΩΝ ΑΕ» εκδόθηκε πρόσκληση της υπηρεσίας για 
τεχνικό έλεγχο οχημάτων νήσου Πάρου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 0 15/8/2016 έως 14/9/2016
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 1 15/9/2016 έως 14/10/2016
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 2 15/10/2016 έως 14/11/2016
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 3 15/11/2016 έως 14/12/2016
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 4 15/12/2016 έως 14/01/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 5 15/1/2017 έως 14/2/2017
 Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 6 15/2/2017 έως 14/3/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 7 15/3/2017 έως 14/4/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 8 15/4/2017 έως 14/5/2017
 Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 9 15/5/2017 έως 14/6/2017.
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Εικαστικό εργαστήρι

Φιλαρµονική

∆ηµοτική βιβλιοθήκη

Τµήµα προνηπίων µε συνοδεία γονέα
Τµήµα ζωγραφικής παιδιών, εφήβων & ενηλίκων
Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου (προετοιµασία πανελληνίων)
Τµήµα κατασκευών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη 10:00-15:00
Τετάρτη & Παρασκευή 10:00-13:00 & 17:30-20:30

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167

Πληροφορίες-εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου Τηλ. 22840 22038

Τηλέφωνο 22840 28233

Μαθήµατα για παιδιά από γ΄δηµοτικού
αλλά και για ενήλικες χωρίς απαραίτητη γνώνη µουσικής.

Σχολές τέχνης & πολιτισµού
∆ηµοτικό ωδείο

• Κλασσικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

• Μονωδίας

• Μουσικής θεωρίας
 Υποχρεωτικά θεωρητικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

• Μουσικής προπαιδεία    Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

• Βυζαντινής Μουσικής
 σε συνεργασία µε το Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής

• Παραδοσιακής Μουσικής   Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)    παιδική, εφηβική, ενηλίκων 

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
Τηλ. 22840 22038

Εκδηλώσεις ΚΔΕΠΑΠ
Ανακοινώθηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 

που θα γίνουν στο νησί μας από 12 έως 18 Αυγούστου 2016.
12/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:30 «A Night of Guitar Magic», Πανα-

γιώτης Μάργαρης - Ειρήνη Τζαμτζή.
Ανοικτό θέατρο Λευκών.
13/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 Πανηγύρι με «ζωντανή» μουσική. Δι-

οργάνωση ΜΕΑΣ Κώστου.
Πλατεία Κώστου.
13/8 ΣΑΒΒΑΤΟ Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής του Νικόλαου 

Αλιπράντη και της Μαρίας Γιάκα – Καλουδά έως 22/8.
Αίθουσα Αγροτολέσχης Μάρπησσας.
15/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 Λαμπρός εορτασμός Ι.Π. Παναγίας 

Εκατονταπυλιανής. Εορταστικές εκδηλώσεις - Ρίψη βεγγαλικών - 
Μουσική βραδιά με το συγκρότημα «DELAPARO» - Παραδοσιακοί  
Χοροί από το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας.

Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου - Δ/Κ Πάρου - Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Πα-
ραλία Παροικίας.

15/8 ΔΕΥΤΕΡΑ. Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής της Ευδοξίας 
Σταφυλαράκη έως 22/8.. Χώρος τέχνης «Άγιος Αθανάσιος».

Νάουσα 16/8 ΤΡΙΤΗ  21:00 Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής. 
«Aenao Fos» της Μαρίας Στίνη - έως 28/8.

Δημοτικός χώρος τεχνών. Παλαιά αγορά Παροικίας
18/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:30. Νησιώτικη βραδιά. Συνδιοργάνωση 

Δ/Κ Αρχιλόχου - Αναπτυξιακός Σύλλογος Πρόοδος – Ανάπτυξη  
Μώλος – Τσουκαλιά.   

Παραλία Μώλου Μάρμαρα
18/8 ΠΕΜΠΤΗ  21:00. Συναυλία – αφιέρωμα στον Νίκο Καβ-

βαδία. Πιάνο Μαρουλία Κοντού, φωνή Αντώνης Πρέκας. Διοργά-
νωση εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Παροικία Αρχαιολογικό 
μουσείο Πάρου.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Αστέρας  
Μαρμάρων

Με ανακοίνωσή του στις 
8/8/2016 ο ΜΕΑΣ Αστέρας 
Μαρμάρων έκανε γνωστό 
ότι επιστρέφει και πάλι στα 
πρωταθλήματα της αγω-
νιστικής περιόδου 2016-
2017.

Η ανακοίνωση που υπο-
γράφεται από τον πρόεδρο 
κ. Αναστάσιο Μπελούκη, 
έχει ως εξής: «Θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογός μας μετά από 
απόφαση της Δ.Ε. αποφάσισε την συμμετοχή του για 
την φετινή αγωνιστική περίοδο 2016-2017 στην Κ 
13 και των ανδρών».

Τέλος, ο Αστέρας Μαρμάρων διοργανώνει στο γυ-
μνάσιο του χωριού συναυλία νησιώτικου τραγουδιού 
το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 στις 9 το βράδυ, με 
ελεύθερη είσοδο. Το συγκρότημα που θα κρατήσει συ-
ντροφιά στους προσκεκλημένους είναι με τους: Γιάννη 
Βιτζηλαίο, Τάσο Μπελούκη (Μαγκάλας), Κώστα Πα-
τέλη, Δημήτρη Μέντη, Αννούλα Μώρου, Γιάννα Γκίκα, 
Χρήστου Χανιώτη και Αλέξανδρου.

Παραλία Αλυκής
Υπό τον τίτλο: «Η ταλαίπωρη όμορφη παραλία 

της Αλυκής», από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη 
Καλανδράνη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Διαβάζοντας τον τίτλο, όλοι οι Αλυκιώτες θα σπεύ-
σουν με αυξημένο ενδιαφέρον να δουν τί γράφω για 
την αγαπημένη τους  παραλία, μήπως μάθουν τί και 
ποιος φταίει για ό τι συμβαίνει εκεί, ή μήπως βρέθηκε 
λύση στο πρόβλημα.

Θα απογοητευτούν όμως μόλις διαπιστώσουν ότι 
δεν θα αναφέρω τίποτα από όσα θα ήθελαν να μά-
θουν, γιατί δεν είμαι αφελής να βγάλω εγώ το φίδι 
από την τρύπα, το οποίο στο μεταξύ έχει γίνει τερά-
στιος βόας. Το μόνο που θα αναφέρω, και αυτό το 
γνωρίζουν όλοι, είναι ότι σε λίγο καιρό στην παραλία 
της Αλυκής δε θα υπάρχει ελεύθερος χώρος στην  
άμμο για να παίζουν τα παιδιά με τα κουβαδάκια, 
αλλά και ελεύθερος χώρος στον πεζόδρομο για να 
βγάλει κανείς βόλτα ένα μωρό με καροτσάκι. Το αξιο-
περίεργο είναι ότι σχεδόν όλοι όσοι ζουν μόνιμα ή ως 
επισκέπτες στην Αλυκή, κάνουν την ίδια διαπίστωση: 

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τις 
καταλήψεις της παραλίας και δεν βλέπουμε να επεμ-
βαίνει κανείς». Και συζητούν το θέμα ανά δυο, ανά 
τρεις, αλλά ποτέ όλοι μαζί. Και όταν ρωτάς κάποιον 
που έχει κάνει κατάληψη της παραλίας, η απάντηση 
είναι: «γιατί οι άλλοι και όχι εγώ», και πάει λέγοντας, 
όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Βέβαια υπάρ-
χει και η δικαιολογία ότι «εγώ είμαι νόμιμος» οπό-
τε σταματάει η συζήτηση εκεί. Στην Αλυκή δίνεται η 
εντύπωση ότι όλοι περιμένουν κάποιο μαγικό χέρι να 
επέμβει για να επιβάλει την τάξη. Αυτό το χέρι μπορεί 
να είναι ο Δήμος, το Λιμεναρχείο, η Κτηματική Υπηρε-
σία ή ένα τσουνάμι που θα πάρει και θα σηκώσει όλα 
τα τραπέζια και τις καρέκλες, ή ένα δυνατό μελτέμι 
20 μποφόρ που θα απογειώσει τις ομπρέλες σαν αε-
ρόστατα.

Τελικά τάραξε τα νερά ένας παραθεριστής ο όποιος 
με επιστολή του κατάγγειλε απογοητευμένος την 
κατάσταση που επικρατεί στην παραλία και δήλωσε 
ότι δεν θα την επισκεφθεί ξανά. Η επιστολή αναρ-
τήθηκε στο φέϊσμπουκ όπου ανταλλάχθηκαν σχόλια 
μεταξύ των χρηστών. Οι αντιδράσεις ορισμένων χρη-
στών στην επιστολή αυτή με έκαναν να ανησυχήσω 
για τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε 
τους επισκέπτες μας. Αντί να προβληματιστούμε και 
να διερωτηθούμε αν όντως η Αλυκή κατάντησε ένα 
απέραντο εστιατόριο, σχολιάσαμε την επιστολή με 
φράσεις όπως: «Και οι επαγγελματίες τί να κάνουν, να 
πεθάνουν; άνθρωπέ μου, υπάρχει και η Πίσω Αλυκή, 
μια παραλία δική σου». «Κλασσικός Αθηναίος με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται». «Στο καλό να πας». «Οι επισκέ-
πτες δεν σκέφτονται τα προβλήματα του τόπου. Με 
νεύρα έρχονται, με γκρίνια φεύγουν». «Είναι προβλη-
ματικός». «Βγάζει τα απωθημένα όλου του χρόνου 
πάνω μας». Ευτυχώς που στο τέλος ο καλός φίλος 
δικηγόρος Κώστας Μπαλίκος  ισορρόπησε την κατά-
σταση λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ας προστατέψουμε 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού μας και τις 
ομορφιές του. Γι αυτόν τον λόγο καταρχάς έρχεται ο 
κόσμος και δευτερευόντως για την παροχή υπηρεσι-
ών εστίασης και καταλυμάτων».

Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Αλυκιώτες εί-
ναι πραγματικά άτυχοι. Έχασαν μια μοναδική ευκαιρία 
στη γιορτή του ψαριού να δουν οι επίσημοι με τα μά-
τια τους την κατειλημμένη παραλία. Η Αλυκή έλαμψε 
από τα πολλά και πλούσια βεγγαλικά και όπως όλος 
ο κόσμος, έτσι και οι επίσημοι κοίταζαν συνέχεια τον 
ουρανό. Και του χρόνου με υγεία».

Εργασίες  
στο γυμνάσιο 
Νάουσας

Από το δήμο Πάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα η πα-
ρακάτω ανακοίνωση για επισκευές που πραγματοποι-
ούνται στο γυμνάσιο Νάουσας:

«Η Δημοτική Αρχή Πάρου, έχοντας θέσει ως βασικό 
στόχο την βελτίωση και την αναβάθμιση των υφιστά-
μενων σχολικών εγκαταστάσεων, έχει ξεκινήσει τις 
εργασίες συντήρησης και επισκευής των δυο παλαι-
ών κτηρίων του Γυμνασίου Νάουσας Πάρου.

 Οι εργασίες, μεταξύ άλλων, αφορούν κυρίως την 
κατασκευή νέας υγρομόνωσης και θερμομόνωσης, 
την αντικατάσταση όλων των θυρών εισόδου, τον 
ελαιοχρωματισμό των κτηρίων, κ.α.

 Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σε 
όλα τα σχολικά κτήρια του νησιού, όπου υπάρχει ανά-
γκη».

Ζήσε  
στην Πάρο το 
όνειρο σου…

Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τα 
έργα των πολιτικών μας. Άλλωστε αυτοί, απτόητοι 
συνεχίζουν το… θεάρεστο έργο τους κάνοντας 
ότι μπορούν για να δυσκολέψουν τη ζωή στην 
Πατρίδα μας!…

Σήμερα απευθυνόμαστε στους αγαπητούς επισκέ-
πτες του όμορφου νησιού μας. Σε όλους αυτούς, που 
μέσα σε δύσκολες εποχές, στηρίζουν την οικονομία 
του τόπου μας, αλλά και που απολαμβάνουν τις ομορ-
φιές του. Όλοι τους , μαζί με τους ξένους φίλους μας, 
έρχονται να ζήσουν τη θεϊκή ομορφιά που σκανδαλω-
δώς χάρισε ο Δημιουργός στο νησί μας!...

Ευτυχώς που υπάρχει η Πάρος. Στην γκρίζα 
πραγματικότητα, λίγες μέρες κάτω από τον ήλιο δίπλα 
στη θάλασσα, το όνειρο όλων γίνεται πραγματικότητα, 
όποιο και αν είναι αυτό. Η Παριανή φύση, που δεν 
έχει καμία σχέση με τα θλιβερά ανθρώπινα 
έργα, από το πρώτο χαδιάρικο φως της μέρας 
μέχρι το ερωτικό ηλιοβασίλεμα, δίνει τη δυ-
νατότητα να νοιώσουν οι άνθρωποι ότι η ζωή 
είναι ακόμα όμορφη…

Κάθε απόβραδο η δύση παίρνει φωτιά, ζεσταίνει 
στον κόρφο της κάθε κουρασμένη ανθρώπινη ύπαρξη 
χαϊδεύοντας το κορμί και τη ψυχή. Και το ξάφνιασμα 
του πρωινού καλεί τον καθένα μας να ψελλίζει τον 
ύμνο της μέρας που έρχεται, αγκαλιάζοντας  

τους διψασμένους για χαρά και ανάπαυση ανθρώ-
πους.

Αυτή είναι η Πάρος και καλεί όλους που φθά-
νουν στο γλυκό ακρογιάλι της να δουν πέρα 
από την μιζέρια, την μικροπρέπεια και τον κα-
θημερινό αγώνα,  να ζήσουν κάποιες αλλιώτι-
κες μέρες, απλόχερο χάρισμα της φύσης.

Καλώς ήλθατε λοιπόν αγαπημένοι μας επισκέπτες. 
Η αγκαλιά μας είναι ανοικτή, η αγάπη και η νησιώτικη 
ευγένεια σας περιμένει. Κι αν σας δυσαρεστούμε κά-
ποιες φορές μη μας θυμώνετε. 

Η Πάρος δεν είναι κάποιες δυσάρεστες στιγμές.
Η Πάρος είναι ο τόπος που σας περιμένει να 

πραγματοποιήσετε το όνειρο. Όσα περισσότερα 
περιμένετε να ζήσετε, τόσο απλόχερα θα τα βρείτε… 

Και αν πάλι αρκείστε στα λίγα η 
Πάρος δεν θα σας απογοητεύσει.. 
Μπορεί να σας ζητήσει λίγα, αλλά να 
είστε σίγουροι ότι θα σας δώσει γεν-
ναιόδωρα πολλά!...

Καλώς ήλθατε φίλοι μας και 
καλές διακοπές…

Χαράλαμπος Γ. Μαλινδρέτος              
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Superferry II
Το πιο πολυτελές πλοίο στο Αιγαίο

Το Ε/Γ - Ο/Γ Superferry II, η σταθερή αξία της Ελληνική ακτοπλοΐας, 
µε καθηµερινά δροµολόγια για Πάρο-Νάξο-Μύκονο-Άνδρο-Ραφήνα.

 αναχώρηση άφιξη
από Πάρο 7:30 14:30
από Ραφήνα 16:50 23:30

Επανάσταση στις τιµές από Πάρο για Ραφήνα
30€ το άτοµο & 50€ το αυτοκίνητο

Κρατήσεις θέσεων σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία

Γαστρονομική Περιφέρεια  
της Ευρώπης

Στην τελική ευθεία για την κατάκτηση 
του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας 
της Ευρώπης 2019, εισέρχεται η περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, με την κατάθεση του φα-
κέλου υποψηφιότητας (στο  IGCAT (Διε-
θνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, 
Τεχνών και Τουρισμού), στις 31 Ιουλίου 
2016.

Για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφι-
ότητας, που περιλαμβάνει όλο το πλέγμα 
των δράσεων και των εκδηλώσεων, μέσω 
των οποίων η περιφέρεια Ν. Αιγαίου διεκ-
δικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις τον τίτλο 
της γαστρονομικής περιφέρειας, προηγή-
θηκε διαβούλευση της εκτελεστικής επι-
τροπής διεκδίκησης με τις νησιωτικές κοι-
νωνίες. 

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των 40 
ημερών, περισσότεροι από 107 κοινωνικοί 
εταίροι συστρατεύτηκαν για το μεγάλο στόχο και κατέθεσαν τις ιδέες και τις προτάσεις τους σε συ-
σκέψεις που έγιναν στα νησιά μας, μεταξύ αυτών και η Πάρος.

Η διεκδίκηση του τίτλου της ευρωπαϊκής γαστρονομικής περιφέρειας έχει στόχο να καταστήσει τη 
γαστρονομία των νησιών του Ν. Αιγαίου σημείο αναφοράς στη γαστρονομική κουλτούρα της Ευρώ-
πης, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους  βασικούς στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η περιφερειακή 
αρχή: της εξωστρέφειας, της διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, της 
προβολής και διάθεσης των εξαιρετικής ποιότητας τοπικών προϊόντων του Ν. Αιγαίου στις αγορές 
του εξωτερικού.

Σημειώνουμε ότι στρατηγικοί συνεργάτες της περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη διεκδίκηση του τίτλου εί-
ναι το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο και το Rutgers University των ΗΠΑ,  που συνεργάζονται με στόχο τη 
ανάδειξη της αιγαιακής διατροφής, καθώς και το πανεπιστήμιο του Bergamo στην Ιταλία, στο πλαίσιο 
έρευνας που διεξάγει για τον γαστρονομικό τουρισμό.

Τέλος, πρέσβειρα (ambassador) της υποψηφιότητας είναι η κ. Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Στόχευση στην  
«τρίτη» ηλικία

Στο στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου του 2017, 
επικεντρώνεται η  περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης των νησιών, 
μέσω και της ανάπτυξης της αγοράς των τουριστών της τρίτης 
ηλικίας, με στοχευμένες δράσεις στην κεντρική και βόρεια Ευρώ-
πη.

Με δεδομένο ότι  τουρισμός τρίτης ηλικίας εμφανίζει εντυπωσι-
ακά αυξητικές τάσεις, με τις σχετικές μελέτες να προβλέπουν ότι 
θα αποτελεί το 24% της παγκόσμιας αγοράς το 2030 και 
το 28% το 2050 και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι  μπορεί 
να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα επιμήκυνσης της τουρι-
στικής περιόδου, η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, επιδιώκει την ενίσχυση 
της διείσδυσής της στην συγκεκριμένη ομάδα, με τον σχεδιασμό 
συγκεκριμένης στρατηγικής . 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υπάρχουν  ήδη  ιδιαιτέρως 
αισιόδοξα δείγματα γραφής, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η του-
ριστική περίοδος τόσο του 2015, όσο και του 2016, ξεκίνησε, 
με τη φιλοξενία στην Ρόδο, Αυστριακών συνταξιούχων, που πρό-
σθεσαν στο σύνολο της τουριστικής περιόδου άνω των 60.000 
διανυκτερεύσεων ετησίως, σε μήνες εκτός σεζόν.

Η συμμετοχή του Ν. Αιγαίου ως τιμώμενη περιφέρεια 
στην ειδική, διεθνή έκθεση «SENIOR», που θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Στοκχόλμη από 18 έως 20 Οκτωβρίου 
2016, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του Ν. Αιγαίου στην 
πολλά υποσχόμενη αγορά τρίτης ηλικίας της Σκανδιναβίας. Ενδει-
κτικό του ειδικού βάρους των ταξιδιωτών τρίτης ηλικίας είναι το 
γεγονός ότι η ηλικιακή ομάδα 65+ στη Σουηδία αγγίζει ήδη τα 2 
εκατομμύρια. 
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Η συστηματική έρευνα στο Δεσποτικό ξεκίνησε το 1997 από τον αρχαιολόγο Γιάν-
νο Κουράγιο (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων), με τη συμμετοχή επιστημονικών 
συνεργατών και φοιτητών από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, και έχει φέρει στο 
φως ένα εκτεταμένο αρχαϊκό ιερό -το μεγαλύτερο στις Κυκλάδες μετά από αυτό της 
Δήλου- που άκμασε τον 6ο αι. π. Χ. 

Μέχρι σήμερα, μετά από σχεδόν 20 έτη αρχαιολογικών ερευνών έχουν αποκαλυ-
φθεί 18 κτίρια, στα οποία πρέπει να προστεθούν τα πέντε κτίρια στο νησάκι Τσιμη-
ντήρι που κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένο με το Δεσποτικό. 

Η ακμή του ιερού χρονολογείται στον 6ο αι.π.Χ., αλλά τα πρωιμότερα ίχνη λατρεί-
ας ανάγονται στον 9ο και 8ο αι.π.Χ. (Γεωμετρική περίοδος). Το ιερό ήταν σε λειτουρ-
γία έως και την ελληνιστική εποχή, ενώ κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο 
στην ίδια θέση αναπτύχθηκε μικρός οικισμός, ο οποίος κατοικήθηκε ανά διαστήματα 
έως και τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν λεηλατήθηκε από πειρατές και ερημώθηκε. 
Το κέντρο της λατρείας ήταν ένα προστατευμένο με περίβολο τέμενος, στο οποίο 
δέσποζε ο μαρμάρινος πρόστυλος ναός και δίπλα σε αυτόν το τελετουργικό εστι-
ατόριο, μια μοναδικότητα που δημιούργησαν οι παριανοί στα αρχαϊκά χρόνια. Έξω 
από αυτόν βρίσκονταν πολλά βοηθητικά κτίρια για τις ανάγκες του ιερατείου και 
των επισκεπτών. Η κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα ήταν ο Απόλλωνας, σύμφωνα 
με τα δεκάδες ενεπίγραφων τμημάτων αγγείων, στα οποία αναγράφεται το όνομα 
του Απόλλωνα. Λατρεύονταν επίσης, η Άρτεμης και η θεά Εστία με το επίθετο Ισθμία. 

Η αρχαιολογική σημασία του ιερού, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή του, αλλά 
και η διατήρηση πλήθους αρχιτεκτονικών μελών από τον αρχαϊκό ναό και το τελε-
τουργικό εστιατόριο προέταξαν ως επιτακτική ανάγκη την εκπόνηση μελέτης ανα-
στήλωσης των δύο μνημείων. Έτσι, μετά από ομόφωνες εγκρίσεις από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, παράλληλα με τις ανασκαφικές έρευνες, έχει ξεκινήσει 
από το 2014 και η αναστήλωση του αρχαϊκού ναού και του τελετουργικού εστια-
τορίου. Σκοπός της είναι η συμπλήρωση της κάτοψης των αρχαίων κτιρίων, η προ-
στασία τους, η υποδήλωση της τρίτης διάστασης και η επανατοποθέτηση καίριων 
αρχιτεκτονικών μελών στην αρχική τους θέση, ώστε να γίνει το μνημείο πλήρως 
κατανοητό στο θεατή. 

Ανασκαφή 2016 

Η φετινή ανασκαφή διήρκησε από 30/5 έως 8/7 και σε αυτή έλαβε μέρος μεγά-
λος αριθμός φοιτητών και αρχαιολόγων από πανεπιστήμια της Ελλάδας (Πανεπι-
στήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, Κρήτης, Ιωαννίνων), της Ιταλίας (University of Salerno, 
University of Genova, University of Bari, University of Rome), της Μεγάλης Βρετα-
νίας (Birkbeck College) και των Η.Π.Α. μέσω του College Year in Athens. 

Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή των δύο πρωιμότερων κτισμάτων που έχουν έρθει 
στο φως ακριβώς μπροστά από τον στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού και του αρχαϊκού 
λατρευτικού κτιρίου Δ. Συγκεκριμένα, ακριβώς νότια του κτιρίου Δ ολοκληρώθηκε 
η ανασκαφή του αποσπασματικά σωζόμενου αψιδωτού ή ελλειψοειδούς κτιρίου Ο, 
που ανήκει στον ύστερο 9ο ή το πιθανότερο στον πρώιμο 8ο αι. π.Χ. Ο τύπος αυτού 
του κτιρίου συναντάται σπάνια στις Κυκλάδες και το κτίριο του Δεσποτικού προστί-
θεται στα ελάχιστα της κατηγορίας που έχουν ανασκαφεί στα νησιά. Νότια του κτι-
ρίου Ο και μπροστά από το στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού είχε εντοπιστεί το 2012 

τμήμα του ορθογώνιου κτιρίου Ξ που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 
8ου αι. π.Χ. και το οποίο φαίνεται πως κατέστρεψε το κτίριο Ο. Βόρεια των κτιρίων 
ήρθε στο φως στρώμα με πληθώρα οστών και γραπτής κεραμεικής εξαίρετης ποιό-
τητας που χρονολογείται από τον 8ο έως τον 6ο αι. π.Χ., το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
ως γέμισμα για την οικοδόμηση του αρχαϊκού κτιρίου Δ. Μέσα σε αυτό εντοπίστη-
καν πληθώρα μεταλλικών αντικειμένων, πήλινα ζωόμορφα ειδώλια, σκαραβαίοι κ.α.

Νότια του τεμένους η ανασκαφική έρευνα προχώρησε σε έκταση και βάθος στα 
κτίρια Μ και Ν που είχαν μερικώς ανασκαφεί το 2015, ενώ ήρθε στο φως ένα ακόμη 
κτίριο, το κτίριο Π με ναόσχημη κάτοψη διαστάσεων 9,90 Χ 6,20μ. Χρονολογείται 
στον 6οαι.π.Χ. Με την αποκάλυψή του έγινε κατανοητό ότι από την αρχαϊκή περίοδο 
έως και τα ύστερα κλασικά χρόνια λειτούργησε έξω από τον λατρευτικό περίβολο 
ένα μεγάλο και πολύπλοκης κάτοψης κτιριακό συγκρότημα εκτάσεως 350 τ.μ. που 
γνώρισε διάφορες κατασκευαστικές φάσεις και αποτελούταν από τα κτίρια Μ, Ν 
και Π.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα της ανασκαφής στο λεγόμενο αί-
θριο του κτιρίου Μ, η ανασκαφή του οποίου είχε ξεκινήσει το 2015. Διαπιστώθηκε 
ότι αρχικά εκεί υπήρχε μία μνημειακών διαστάσεων κτιστή κατασκευή (5 Χ 9,50 
μ), αποτελούμενη από τέσσερις ισχυρούς τοίχους ύψους 1,50μ. Πιθανολογείται 
ότι πρόκειται για κάποιο είδος δεξαμενής, η οποία καταργήθηκε σταδιακά έως τον 
4οαι.π.Χ και καταχώθηκε με πέτρες και πληθώρα κεραμικής και άλλων αντικειμένων, 
που χρονολογούνται από τον 7ο έως και τον 4οαι.π.Χ. Τότε, πιθανότατα, κτίστηκαν 
και τα δωμάτια του κτιρίου Μ και το μικρό πρόπυλο στη νότια πλευρά του, ενώ 
η επιχωματωμένη κατασκευή λειτούργησε ως αίθριο του κτιρίου αυτού. Την ίδια 
περίοδο, προστέθηκαν και τα τέσσερα δωμάτια νότια και ανατολικά του πρόπυλου 
και του αιθρίου, που ήρθαν στο φως με τις φετινές έρευνες. Δύο αυτά σώζουν επι-
μελώς κατασκευασμένα πλακόστρωτα δάπεδα και συνεχίζονται με άλλα δωμάτια 
προς τα νότια. 

Έξω από το τέμενος, μεταξύ των κτιρίων Β και Ζ, εντοπίστηκε τμήμα ενός ακόμη 
κτιρίου, ισχυρής κατασκευής και μεγάλων διαστάσεων, του οποίου η ανασκαφή θα 
συνεχιστεί το 2017. Τέλος, ήρθε στο φως ισχυρή κατασκευή, ένα είδος τειχισμένου/
προστατευτικού περιβόλου, μήκους 25 μέτρων και πλάτους 1,10, που κτίστηκε στα 
αρχαϊκά χρόνια, την περίοδο ακμής του ιερού, για να προστατέψει τα κτίρια που 
βρίσκονταν εκτός του τεμένους, αλλά και για να καθορίσει ίσως την πορεία των 
επισκεπτών από το λιμάνι προς το ιερό. 

Και φέτος ήρθαν στο φως πολλά και ποικίλα ευρήματα που πιστοποιούν την αί-
γλη και τον πλούτο του ιερού. Εκτός από την πληθώρα θραυσμάτων γραπτών και 
άβαφων αγγείων που χρονολογούνται από τον ύστερο 9ο έως τον 4οαι.π.Χ, από τα 
φετινά ευρήματα αξίζει να αναφερθούν: περισσότερα από 40 μελαμβαφή λυχνάρια, 
25 βάσεις αττικών σκύφων και φιαλών με εγχάρακτες επιγραφές του ονόματος του 
Απόλλωνα, ενεπίγραφο όστρακο του 6ουαι. π.Χ με παράσταση άθλου του Ηρακλή, 
θραύσματα μελανόμορφων αρχαϊκών κυλίκων με παραστάσεις πολεμιστών, ερυ-
θρόμορφοι κρατήρες αττικού εργαστηρίου κλασσικής εποχής- έργα εξαίρετων ζω-
γράφων- με παράστασεις Διονύσου, σατύρων και μαινάδων, κορινθιακοί αρύβαλλοι 
και αλάβαστρα, γεωμετρικά ζωόμορφα ειδώλια, σκαραβαίοι-σφραγιδόλιθοι, χάλκι-
νες πόρπες αλλά και πέντε θραύσματα κάτω άκρων αρχαϊκών κούρων, που έρχονται 
να προστεθούν στα ήδη 75 γνωστά θραύσματα γλυπτών.  

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
Τα φετινά ευρήματα

ΑΝΑΤΟΛΟΚΗ ΟΨΗ ΠΡΟΣΤΩΩΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥ
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Αναστήλωση-Συντήρηση 2016

Οι αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τις 10/5 έως τις 11/6, κα-
τόπιν της έγκρισης της οριστικής μελέτης αναστήλωσης και αποκατάστασης από 
το ΚΑΣ στις 24/6/16. Στη διάρκεια του ενός μήνα εργασιών συγκολλήθηκε από 
τέσσερα κομμάτια ο μαρμάρινος κίονας του εστιατορίου, ο οποίος είχε μεταφερθεί  
από το νησάκι Στρογγυλό το 2015, έγιναν εκμαγεία αρχαίων σπονδύλων του εστι-
ατορίου και του ναού, τοποθετήθηκε ο δεύτερος καθ’ ύψος σπόνδυλος του νοτιό-
τερου κίονα της κιονοστοιχίας του ναού, τέσσερις νέοι μαρμάρινοι στυλοβάτες του 
ναού, μήκους 9 μέτρων, καθώς και νέοι μαρμάρινοι πλίνθοι στη νότια παραστάδα 
του ναού. Συμπληρώθηκε με νέες και αρχαίες μαρμάρινες πλίνθους η πρόσοψη των 
δωματίων του αρχαϊκού ναού αλλά και του εστιατορίου. Σημειώθηκε σημαντική 
πρόοδος με τις ταυτίσεις και συγκολλήσεις αρχαίων και νέων μελών, μία από τις πιο 
δύσκολες και απαιτητικές εργασίες του αναστηλωτικού προγράμματος. Πολλά από 
αυτά συνδέθηκαν με ράβδους τιτανίου και θα συμπληρωθούν με νέο υλικό. Να ση-
μειωθεί ότι όλες οι εργασίες γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες (ας μην ξεχνάμε 
ότι το Δεσποτικό είναι ένα ακατοίκητο νησί, χωρίς ρεύμα και χωρίς τη δυνατότητα 
μεταφοράς των βαριών υλικών και εργαλείων με άλλο τρόπο, εκτός από τα χέρια!) 
από εξειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες που με πολλή όρεξη και μεράκι αποδίδουν με 
απόλυτη ακρίβεια την εικόνα του αρχαίου μνημείου. 

Παράλληλα με τις αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και εργασίες συ-
ντήρησης τοιχοποιιών στα κτίρια Α, Β και Ε. Τέλος, μετά την κατάχωση των πρώ-
ιμων κτισμάτων μπροστά στον αρχαϊκό ναό, η οποία επιβλήθηκε από την ανάγκη 
προστασίας των αρχαίων καταλοίπων, διαμορφώθηκε αποστραγγιστικό σύστημα, 
κατά μήκος του λατρευτικού κτιρίου Α, για την απομάκρυνση των υδάτων έξω από 
το χώρο της ανασκαφής. 

Σύνοψη

Η ανασκαφική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού έχει αλλάξει ριζικά το λα-
τρευτικό τοπίο των αρχαϊκών Κυκλάδων, αφού το αρχαϊκό ιερό του Απόλλωνα είναι 
το μεγαλύτερο ιερό των Κυκλάδων μετά από αυτό της Δήλου. 

Επιπλέον, με την πρόοδο των αναστηλωτικών εργασιών τα δύο πιο σημαντικά κτί-
ρια του ιερού, ο ναός και το εστιατόριο, συμπληρώνονται καθ’ ύψος, με αποτέλεσμα 
να δίνεται σ’ αυτά η τρίτη διάσταση και να γίνεται πλέον κατανοητός ο μνημειακός 

χαρακτήρας τους. Επίσης,  ο χώρος του ιερού παρουσιάζει ένα μοναδικό πλεονέ-
κτημα, αφού βρίσκεται σε ένα ακατοίκητο νησί δίχως σύγχρονες κατασκευές και 
επομένως, το φυσικό περιβάλλον του νησιού διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα. 

Οι παραπάνω παράμετροι καθιστούν το χώρο στη θέση Μάντρα ιδανικό για την 
ανάδειξη και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, 
ένα πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο με σημαντικά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία. 

Χορηγοί – Ομάδα

Όλες οι εργασίες στο Δεσποτικό γίνονται χάρη στην υποστήριξη ευγενικών χο-
ρηγιών ιδιωτών και ιδρυμάτων. Βασικοί αρωγοί της εφαρμογής του προγράμματος 
αναστήλωσης και συντήρησης είναι οι Θανάσης και Μαρίνα Μαρτίνου, το Ίδρυμα 
Α.Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Π&Α Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Ι. Λάτση, ενώ σημαντική 
είναι συνεισφορά και του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας, του Διεθνούς Κέντρου 
Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (ΔΙ .ΚΕ.ΜΕ.Σ.), και των τοπικών αρχών της 
Πάρου και της Αντιπάρου. 

Την ομάδα του Δεσποτικού αποτελούν
Αρχαιολόγοι: Γιάννος Κουράγιος, Ίλια Νταϊφά, Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, Ναταλία 

Βέλλη, Luigi Lafasciano κ.α.
Αρχιτέκτονες: Γουλιέλμος Ορεστίδης (υπεύθυνος αναστήλωσης), Aenne Ohnesorg.
Συντηρητής: Γιώργος Καράμπαλης. Γεωλόγος: Erich Draganits.
Εργατοτεχνίτες: Θοδωρής Βελέντζας, Γιώργος Μπιλίρης/ Μαρμαροτεχνίτες: Γιαν-

νούλης Σκαρής, Ηλίας Σιψάς, Χρήστος Μπληγιάννος, Γιώργος Παλαμάρης, Βαγγέ-
λης Χατζής.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τοπικός ΣΥΡΙΖΑ
Η μπίζνα του μέλλοντος (εντός του 21ου αιώ-

να), όλοι συμφωνούν ότι θα είναι τα κέντρα αφαί-
ρεσης τατουάζ. Κανείς όμως μέχρι σήμερα, δεν 
μπορεί να καταλάβει τη μετάλλαξη που παθαίνουν 
οι άνθρωποι όταν νιώθουν ότι βρίσκονται στην 
εξουσία. 

Οι τελευταίες ανακοινώσεις της Οργάνωσης 
Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου είναι γεμάτες 
από κομπασμό και παραπέμπουν σε κυβερνητικές 
ανακοινώσεις της δεκαετίας του ’50 και αντίληψη 
Μαυρογιαλούρου και Γκρούεζα! 

Ο τρόπος γραφής των τελευταίων ανακοινώσε-
ών τους (που δεν έχει καμία σχέση με άνθρωπο 
που ζει μόνιμα στην Πάρο και γνωρίζει τις «ευαί-
σθητες» ισορροπίες που υπάρχουν) προβληματίζει 
ακόμα πιο πολύ. Η κυβερνητική πλευρά επιθυμεί 
να δείχνει σίγουρη διότι ουσιαστικά φοβάται τις 
εξελίξεις, που θα είναι ραγδαίες, τόσο σε κεντρι-
κό, όσο και τοπικό επίπεδο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ ανασύρει τις πιο παλαιές πολιτικάντικες 
λογικές που υπάρχουν για να δικαιολογηθεί στον 
κόσμο.

Οι ανακοινώσεις του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ είναι σα-
φές πλέον και στον πιο αδαή, ότι γράφτηκαν προ-
κειμένου να στήσουν «οδοφράγματα» σε αυτά που 
θα συμβούν. Ξεχνούν την κατάργηση του μειωμέ-
νου ΦΠΑ, αλλά ισχυρίζονται την ίδια στιγμή πως 
με δική τους παρέμβαση απέτρεψαν την κατάρ-
γηση του υποθηκοφυλακείου. Αυτό το ονομάζουν 
«νίκη», αδιαφορώντας ότι ομιλούν για ένα θεσμό 
που υπάρχει στο νησί μας διότι υπάρχει ανάγκη να 
υφίσταται και έχει αντικείμενο. Αφήνουν να εννο-
ηθεί ότι με δική τους παρέμβαση πραγματοποιή-
θηκε η συνάντηση των παραγωγικών φορέων με 
τον πρωθυπουργό! Αυτό και αν είναι κατάντια για 
το συγγραφέα της ανακοίνωσης που αποδεικνύει 
για μια ακόμα φορά πόσο μακριά βρίσκεται από τη 
ζωή σε ένα μικρό νησιωτικό τόπο. Ονομάζει «επι-
τυχία» τη συνάντηση, σε έναν τόπο που προσφέρει 
ετησίως εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο κορβανά, 
ανεξάρτητα το δυσανάλογο μέγεθος πληθυσμού 
που έχει. Εγκαλεί την οργάνωση ΝΔ Πάρου για τα 
θέματα του τομέα υγείας, αλλά δε μας εξηγεί τις 
ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για το τελειω-
τικό ξεχαρβάλωμα στο Κ.Υ. του νησιού μας.

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ κάνει ακόμα κάτι πιο απρεπές 
για να μειώσει την τοπική ΝΔ. Δήθεν ότι τους «κα-
λωσορίζει» στην πολιτική ζωή τους ειρωνεύεται 
για την πλέον ανεξάρτητη συγκέντρωση κόμμα-
τος που έγινε ποτέ στην Πάρο και ήταν για την 
αξία της φιλοζωίας. Μέχρι εκεί έφθασε το μυαλό 
του συντάκτη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τοπικός 
ΣΥΡΙΖΑ που έως και τα μέσα καλοκαιριού ήταν 
«χαμένος», καθώς φαίνεται ότι ο συντάκτης των 
κειμένων ήταν ακόμα στη μόνιμη κατοικία του 
στην Αθήνα. Ένας τοπικός ΣΥΡΙΖΑ που όλο αυτό 
το διάστημα δεν έχει βγάλει ούτε «κιχ» για την αρ-
παγή του υγειονομικού οχήματος, την αύξηση του 
μειωμένου ΦΠΑ, κλπ.

Κατανοούμε το φόβο του συντάκτη των ανα-
κοινώσεων. Έχει δίκιο. Θα καταντήσουν σαν την 
κυβέρνηση Α. Παπανδρέου που δεν άντεξαν οι 
βουλευτές τους την κατακραυγή του κόσμου.

Τιμή «φωτιά»
«Καύσωνας» κερδοσκοπίας με 

τις τιμές των καυσίμων στα νησιά 
και άλλες παραθεριστικές περιοχές, 
αφού η αμόλυβδη βενζίνη έχει φτά-
σει να πωλείται μέχρι και 25 λεπτά 
το λίτρο ακριβότερα σε σχέση με τη 
μέση πανελλαδική της αξία.

Η χώρα μας βρίσκεται στις τέσ-
σερις χώρες της Ε.Ε. με την υψηλό-
τερη τιμή. Ειδικότερα, το «καπέλο» 
στα νησιά προκύπτει από την επε-
ξεργασία των στοιχείων του παρα-
τηρητηρίου τιμών του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης που έκα-
νε η εφημερίδα «Ημερησία του 
Σαββάτου». Οι υπερβολικά υψη-
λές τιμές αποδίδονται στον σχεδόν 
ανύπαρκτο ανταγωνισμό σε αυτές 
τις περιοχές αλλά και στην άνοδο 
του ΦΠΑ.

Σε ό,τι αφορά αυτήν την ευρωπα-
ϊκή διάκριση... τελευταία έρευνα της 
Eurostat κατατάσσει τη χώρα 
μας ως την τέταρτη ακριβό-
τερη στην αμόλυβδη βενζίνη. 
Αιτία; 

Η κερδοσκοπία στα νησιά
Ο μέσος όρος στη χώρα μας είναι στο 1,406 ευρώ το λίτρο, αλλά στα νησιά και στις περιοχές με υψηλή τουρι-

στική κίνηση η βενζίνη πωλείται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Κυκλάδων όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,655 

ευρώ το λίτρο, δηλαδή 25 λεπτά υψηλότερη από την πανελλαδική. 
Η αντίστοιχη διαφορά στα Δωδεκάνησα είναι 15 λεπτά το λίτρο, αφού εκεί η βενζίνη βρίσκεται στο 1,556 ευρώ 

το λίτρο.
Στα 14,4 λεπτά το λίτρο είναι το «καπέλο» στην τιμή της αμόλυβδης στη Σάμο, όπου εκεί πωλείται προς 1,55 

ευρώ το λίτρο. Αλλά και στη Χίο η «ψαλίδα» είναι στα 7,9 λεπτά το λίτρο με την τελική τιμή να διαμορφώνεται 
στο 1,485 ευρώ το λίτρο. Στο Ιόνιο πέλαγος συναντάται μεγάλο άνοιγμα της «ψαλίδας», με την Κεφαλονιά να 
αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Η τιμή είναι στο 1,512 ευρώ και είναι υψηλότερη κατά 10,6 λεπτά 
από τη μέση πανελλαδική του 1,406 ευρώ το λίτρο.

Στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, η διαφορά από τη μέση πανελλαδική τιμή ανέρχεται στα 8,6 λεπτά 
το λίτρο. Όσοι παραθερίζουν στην περιοχή γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους με 1,486 ευρώ το λί-
τρο. Παρόμοια είναι και η εικόνα και στο Λασίθι, όπου η αμόλυβδη βενζίνη έχει τιμή 1,484 ευρώ το λίτρο. Σύμφω-
να με παράγοντες της αγοράς, οι υψηλές τιμές οφείλονται στον περιορισμένο ανταγωνισμό στα νησιά. Ελάχιστες 
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για παράδειγμα στις Κυκλάδες είναι τέσσερις μικρός αριθμός πρατηρίων, με 
αποτέλεσμα οι τιμές να διατηρούνται στα ύψη.

Μεγάλα περιθώρια κέρδους. Σύμφωνα με την «Ημερησία του Σαββάτου»: «Και οι δύο κρίκοι της αλυσίδας φρο-
ντίζουν επίσης να κρατούν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Και αυτό, καθώς η ζήτηση στη χειμερινή περίοδο είναι 
υποτονική και το καλοκαίρι που ανεβαίνει οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ανακτήσουν τις οικονομικές απώλειες. 
Επίσης, σε νησιά δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι με αποτέλεσμα το μεταφορικό κόστος να είναι ιδιαίτερα 
«τσιμπημένο». Με άλλη τιμή θα πωλήσει το διυλιστήριο σε εταιρεία εμπορίας στην Αττική με διαφορετική -υψη-
λότερη- θα διαθέσει καύσιμα για τα νησιά. Οι υψηλές τιμές στα νησιά αποδίδονται και στην αύξηση της έμμεσης 
φορολογίας. Ο προνομιακός ΦΠΑ δεν υφίσταται πια. Άλλος παράγοντας που καθορίζει τις τελικές τιμές είναι 
και η εκπτωτική πολιτική των εταιριών εμπορίας. Μεγαλύτερες παροχές θα δώσουν σε βενζινάδικα της Αττικής, 
μικρότερες θα είναι στις απομακρυσμένες περιοχές».

Υψηλοί φόροι
Την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ε.Ε. έχει η Ελλάδα λόγω των υψηλών φόρων. Αυτό προ-

κύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Eurostat που υπολόγισε τις μέσες τιμές των υγρών καυσίμων στα 28 
κράτη. 

Οι μετρήσεις έγιναν τόσο σε επίπεδο τιμών λιανικής πώλησης όσο και σε εκείνο των προ φόρων. Έτσι, το 2015 
η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στην Ελλάδα στο 1,40 ευρώ το λίτρο και αν αφαιρεθούν τα τέλη και οι φόροι, τότε 
αυτή διαμορφώνεται στο 0,46 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται ουσιαστικά για την τιμή των διυλιστηρίων το ύψος της 
οποίας κατατάσσει την Ελλάδα στην 9η θέση. Οι Ολλανδοί είναι εκείνοι που πληρώνουν την ακριβότερη αμόλυ-
βδη καθώς η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 1,46 ευρώ το λίτρο. Τη δεύτερη υψηλότερη τιμή έχει η Ιταλία με 
1,45 ευρώ και την τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,43 ευρώ το λίτρο. Τη φθηνότερη βενζίνη έχει η Πολωνία με 
0,98 ευρώ το λίτρο. 

Στην Πάρο
Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δι-

απιστώνουμε ότι η τιμή που πωλείται η αμόλυβδη βενζίνη στην Πάρο, είναι μία από τις ακριβότερες της Ευρώπης, 
ενώ εκτός Παροικιάς εκτοξεύεται σε μεγάλα ύψη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, η τιμή της αμόλυβδης στο νησί μας αυτή την εβδομάδα έχει τιμή πώλησης 
από 1,660 ευρώ, έως 1,940 ευρώ (!), όταν η μέση τιμή πώλησης στη χώρα ήταν στο 1,41 ευρώ!
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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

«Μη θαυµάσεις ότι σου είπα: Πρέπει να γεννηθείτε 

από πάνω» (Ιωαν. γ΄7).

Παραξενευόµαστε και αναρωτιόµαστε γιατί ο Κύρι-

ος τα είπε αυτά στο Νικόδηµο και όχι π.χ. στη Σαµα-

ρείτισσα. Αυτή είχε µία αµαρτωλή ζωή και είχε ανά-

γκη να αρχίσει µια νέα ζωή. Αλλά ο Νικόδηµος ήταν 

ένας σεβάσµιος νοµοδιδάσκαλος και θρησκευτικός 

ηγέτης και όµως ο Κύριος του είπε: «πρέπει να ξα-

ναγεννηθείς». Η απάντηση βρίσκεται πάλι στο Λόγο 

του Θεού: «Πάντες ήµαρτον» (Ρωµ. γ΄23). Ο Νικό-

δηµος όπως και όλοι µας, γεννήθηκε αµαρτωλός γι’ 

αυτό χρειαζόταν µια δεύτερη γέννηση, µια πνευµα-

τική γέννηση, την αναγέννηση. Και αυτό, µόνο µε τη 

πίστη στον Χριστό, τον Αµνό του Θεού που ήρθε να 

σηκώσει τις αµαρτίες µας, µπορούσε να το πετύχει. 

Το κέντρο βάρους της πίστης του έπρεπε να µετακι-

νηθεί από την θρησκεία στο πρόσωπο του Ιησού. Ο 

Χριστός πρέπει να γίνει όχι ο Σωτήρας του κόσµου 

αλλά ο δικός σου προσωπικός Σωτήρας. Τότε το 

Άγιο Πνεύµα θα σε αναγεννήσει και θα σε κάνει κα-

τάλληλο για τον ουρανό του Θεού. 

Εδώ ο Θεός δεν εξετάζει ποιος είσαι αλλά θέλεις να 

αναγεννηθείς και να ετοιµαστείς για να µπεις µέσα 

στη βασιλεία του (Ιωαν. γ΄16).

Ο Ιησούς είπε: 
«Εάν τις δεν γεννηθεί άνωθεν,

δεν δύναται να ίδει
την βασιλείαν του θεού» (Ιωάν. γ΄3)

Ελάτε στην µελέτη της Αγίας Γραφής και στην προσευχή να µάθετε τους νόµους και διατάγµατα του θεού και την υγειούς 
διδασκαλία του Χριστού που είναι η απόλυτη γραµµατική αλήθεια για να σωθείτε.  Κάθε Τετάρτη 19.00-21.00 και Κυριακή 
09.00-11.00 στον περιφερειακό.

Ακούτε ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ πανελλαδικά
και σε όλο τον κόσµο 

από τον δορυφόρο και το internet:  
www.christianity.gr

45 χρόνια στο έργο θεού για όλο τον κόσµο ∆ΩΡΕΑΝ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ

Ζητήστε ημερολόγια σε όποια γλώσσα θέλετε, βιβλία, 
Καινές Διαθήκες, την Φωνή του Ευαγγελίου, τον Επιούσιο 
Άρτο, τις εφημερίδες Χριστιανισμός και Εσχάτη Σάλπιγγα 
και Λόγια Ζωής και φυλλάδια που έχουν λύσεις και 

απαντήσεις για όλα τα θέματα και προβλήματα της ζωής, 
βιντεοκασέτες με την ζωή του Χριστού, κασέτες με 
κηρύγματα cd mp3, την αποκάλυψη Ιωάννου και τον λόγο 
του Θεού που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες και CD.
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Κοινωνικές 
δομές

Την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών 
δομών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την εξασφάλι-
ση της  χρηματοδότησής τους για το σχολικό έτος 2016-
2017, με ευρωπαϊκούς πόρους, εγγυάται η περιφέρεια 
μας, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκος, υπέ-
γραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020» δύο πράξεων για την «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, για το σχολι-
κό έτος 2016 – 2017, προϋπολογισμού 2.399.606 και 
363.322 ευρώ αντίστοιχα (σύνολο 2.762.928 ευρώ). 

Η πρώτη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της λει-
τουργίας των κοινωνικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, 
όπως είναι οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, οι 
παιδικοί σταθμοί και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλη-
σης παιδιών, οι οποίες, μέσω της διάθεσης θέσεων πα-
ροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, υπο-
στηρίζουν γονείς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω 
του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση ή τη βελτίωση των 
όρων απασχόληση τους. 

Η δεύτερη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της λει-
τουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης 
φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και κέντρα δημιουρ-
γικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Μέσω των πράξεων, που και οι δύο συγχρηματοδοτού-
νται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβλέπεται 
να χρηματοδοτηθούν περισσότερες από 700 θέσεις για 
παιδιά με αναπηρία, στις προαναφερθείσες δομές, δημό-
σιες ή ιδιωτικές.

Νέο πάρκινγκ
Τέθηκε σε λειτουργία το νέο πάρκινγκ στο Πίσω 

Λιβάδι, το οποίο αναμένεται να «ανακουφίσει» το 
πρόβλημα στάθμευσης των αυτοκινήτων στην πε-
ριοχή, για το οποίο η εφημερίδα μας αναφέρθηκε 
με μακροσκελές ρεπορτάζ στο προηγούμενο φύλλο 
της.

Από τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, δόθηκε 
στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου σχε-
τικά με τη λειτουργία του νέου χώρου στάθμευσης:

«Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα (5/8/16) τίθε-
ται σε λειτουργία ο νέος χώρος στάθμευσης που 
εξασφαλίσαμε με σκοπό την αποσυμφόρηση της 
κυκλοφορίας και στάθμευσης των αυτοκινήτων 
στο Πίσω Λιβάδι.

Αυτός βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού, αμέ-
σως πριν από τα δημοτικά αλσύλλια. Η είσοδός του 
διαμορφώθηκε κατάλληλα για να υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις και υπάρχει 
φωταγώγησή του το βράδυ. Παρακαλούμε για την 
στάθμευση των οχημάτων σας στον χώρο αυτό και 
όχι σε σημεία που παρεμποδίζουν την κυκλοφο-
ρία και δημιουργούν προβλήματα στα διερχόμενα 
οχήματα, στη θέση των οποίων μπορεί να είστε και 
σεις.

Τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία, και ενοικιαζόμε-
να δωμάτια παρακαλούνται να ενημερώνουν τους 
πελάτες τους για την λειτουργία αυτού του χώρου 
ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αποσυμφόρη-
ση του Πίσω Λιβαδιού και στην βελτίωση της εικό-
νας του, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες».

Νέο ΔΣ στο 
Σ.Ι.Ε.Π.Τ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΙΕΠΤ (Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Περιοδικού Τύπου), πραγ-
ματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση την Κυριακή 
31 Ιουνίου, στα γραφεία της εφημερίδας «Εν Δελ-
φοίς», στην Άμφισσα της Φωκίδας.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ. ήταν η 
επαναδραστηριοποίηση του συνδέσμου και η αναπτυ-
ξιακή του πορεία με την εγγραφή νέων μελών. Επίσης, 
συζητήθηκε και η παραπέρα οικονομική και δικαστική 
διερεύνηση της προηγούμενης περιόδου .

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μυταράς Ευάγγελος (Άμφισσα)
Α’ αντιπρόεδρος: Ραγκούσης Νικόλαος (Πάρος)
Β’ αντιπρόεδρος: Λάζαρης Μάριος (Λευκάδα)
Γεν. γραμματέας: Παλαμιώτης Γιώργος (Λαμία)
Ταμίας: Μπακόλας Νικόλαος (Καλαμπάκα)
Δημόσιες σχέσεις: Τσιντσίνη Βιβή (Αλμυρός Βό-

λου)
Μέλος: Καβλεντάκης Μανώλης Ηράκλειο Κρήτης).
Εξελεγκτική Επιτροπή: Τσώνης Ηλίας (Καρπενή-

σι), Ρεπάκης Θανάσης (Ναύπακτος), Πανίδης Αβραάμ 
(Πέλλα).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήμα 4.200 τ.μ. 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 
τ.μ., αποτελούμενες από 1 Υ/Δ, μία 
με επιφάνεια 66 τ.μ. με 2 Υ/Δ και μία 
με επιφάνεια 150 τ.μ. με 3 Υ/Δ. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι και αυτόνομη κεντρική 
θέρμανση. Βρίσκονται 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΛΕΥΚΕΣ – ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΑΚΙΟΣ 
(δρόμος προς προφήτη Ηλία), 
πωλείται αγροτεμάχιο άρτιο και 
οικοδομήσιμο, 6.350 μέτρα. Τιμή 
65.000 συζητήσιμη. Τηλ. 6974 211 
515, 6976 409 060 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, (δίπλα στην 
κοινότητα Μαρμάρων), πωλείται 
μεζονέτα 100 τ.μ. με βεράντα και 
εσωτερική σκάλα για την ταράτσα. 
Τιμή 90.000 ευρώ. Τηλ. 6972 054 
112

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΛΙΣΙΑ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
28 τ.μ. σε ημιυπόγειο, με πρόσοψη 
σε κήπο, πρόσφατα ανακαινισμένο, 
200 μέτρα από το μετρό. Τηλ. 22840 
41694, 43150, 6984 538 552

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1χλμ. έξω από την 
πόλη, μετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζεται 
δυάρι 45 τ.μ. επιπλωμένο. Επίσης 
ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
170 τ.μ. στην ίδια περιοχή. Διαθέτει 
μεγάλο χώρο πάρκινγκ. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6972 077 052

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο σε 
δασκάλους δίπατο studio 25 τ.μ. 
επιπλωμένο, πλήρως εξοπλισμένο, 
a/c (κρύο και ζεστό), τηλεόραση, 
σε πλατεία όπισθεν Μουσείου, με 
ανοιχτό παρκινγκ. Τιμή: 170 ευρώ το 
μήνα. Τηλ. 6942 464 971

ΛΕΥΚΕΣ,  διατίθεται μονοκατοικία 
40 τ.μ. Αντί ενοικίου, συντήρηση 
περιβάλλοντος χώρου και αγροτικές 
εργασίες. Ώρες επικοινωνίας: 19:00 
– 21:00. Τηλ. 6940 154 285

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόμο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστημα ή 
γραφείο, 200 τ.μ. ισόγειο (ενοικίαση 
όλο μαζί  ή ξεχωριστά 100 + 100 
τ.μ.) και 100 τ.μ. υπόγειο. Ενοικι-
άζονται μαζί ισόγειο υπόγειο ή και 
ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 6977 
618 527

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εμπορικό τμήμα της εφημερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΚΟΠΕΛΑ έως 30 ετών ζητείται για 
μόνιμη εργασία στο κυλικείο του 
αεροδρομίου της Πάρου. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις η καλή γνώση 
αγγλικών και η προϋπηρεσία στο 
χώρο του καφέ. Τηλ. επικοινωνίας 
6982 925 141

ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται για βοηθοί 
σερβιτόρου και μπαρ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6971 826 374

ΚΟΠΕΛΑ, κατά προτίμηση από 
την Πάρο, ζητείται για εμπορικό 
κατάστημα στην Παροικιά. Τηλ. 6942 
634 269
 
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  ζητείται, 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών, μόνιμος κάτοικος Πάρου, 
με μεταφορικό μέσο για εργασία 
σε λογιστικό γραφείο στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
prime@primenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

PCPGR Η ελληνική εταιρεία. Εμείς 
φροντίζουμε την περιουσία σας σε 
Πάρο και Αντίπαρο. Ενοικιάσεις οικι-
ών. Συντήρηση - Φύλαξη σε σπίτια, 
κήπους, πισίνες, φουσκωτά και γιότ. 
Τηλ. 6977 577 891 και 6942 798 728

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 
πωλούνται, με 2 μάτια και νεροχύτη.
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΧ, MAZDA 6, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση, 
μοντέλο του 2008, 1.800 κυβικά, 
5 θυρο, με full extra εξοπλισμό, 
χρώματος μαύρου. Πληροφορίες: 
6988 010 556

ΣΤΡΩΜΑ ΔΙΠΛΟ MEDIA STROM 
πωλείται, σε άριστη κατάσταση, 
ελαφρώς μεταχειρισμένο (οχτώ 
μηνών χρήσης), με απόδειξη αγοράς 
και εγγύηση. Οι διαστάσεις του είναι  
1,60 Χ 1,90. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
6977 062 587
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ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο Ευστάθιος Αλιπράντης του Βασιλείου και της 
Κυριακής το γένος Σπανοπούλου που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Μερό-
πη Φαρούπου του Αλεξάνδρου και της Αργυρώς το 
γένος Βαρβαρήγου που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Ατ-
τικής και κατοικεί στην Πάρο θα παντρευτούν στης 17 
Σεπτεμβρίου το 2016 στην Πάρο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 8.00-16.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-14.00

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή | 1/8 έως 21/8
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Παιδίατρος | Χανιώτη Ηλέκτρα
25/7 έως 15/8 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΥ 9.00-17.00

Παιδίατρος | Καρατάσιου Φωτεινή
15/8 έως 29/8
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00-17.00
3/8 ΜΕΧΡΙ 13/8, 17/8 ΜΕΧΡΙ 21/8, 
24/8 ΜΕΧΡΙ 26/8 

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00-17.00
5/8 ΜΕΧΡΙ 16/8 ΚΑΙ 22/8 ΜΕΧΡΙ 27/8

Γενικής Ιατρικής | Μητσάκης Όθωνας 
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00-16:00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 12-13/8 & 1-2/9

Ελεύθεροι  
οι κατηγορούμενοι  
Πάρου για την  
κατηγορία  
«καλλιέργειας και  
παραγωγής κάνναβης»

Οι κατηγορούμενοι  γα την καλλιέργεια και παραγω-
γή κάνναβης στην Πάρο, αφέθηκαν ελεύθεροι αφού 
δεν υπήρχαν αρκετές ενδείξεις για την  ενοχή τους. Η 
συνήγορος υπεράσπισης τους, Τσέρτου Ελισσάβετ 
ανέφερε: «Η Ελληνική Δικαιοσύνη γνωρίζει καλύτερα τι 
πρέπει να αποφασίσει για κάθε δράστη. Δεν μπορεί  κα-
νείς να αποδώσει μομφή και αιτίαση  για τέλεση τέτοιου 
εγκλήματος όταν δεν γνωρίζει βασικά χαρακτηριστικά 
της δικογραφίας  συνδυαστικά με τα οικογενειακά και  
προσωπικά χαρακτηρίστηκα του κάθε δράστη. Οι υπο-
θέσεις οι οποίες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, πέραν από 
την πραγματική τους διάσταση, παρουσιάζουν και μια 
νομική πολυπλοκότητα, την οποία καλούμαστε εμείς οι 
Δικηγόροι να αντιμετωπίσουμε, αναδεικνύοντας ταυτό-
χρονα τα πραγματικά περιστατικά στην πραγματική τους 
διάσταση.  Έτσι λοιπόν, τα ζητήματα τέθηκαν ενώπιον 
των αρμοδίων Ανακριτικών Αρχών με κάθε ειλικρίνεια 
και αλήθεια και έγινε πραγματικά υποδειγματική εφαρ-
μογή των νόμων και των κανόνων Δικαίου, στην οποία 
εξ αρχής είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια και στους προβαλλόμενους νομι-
κούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, γεγονός το οποίο 
για εμάς, οι οποίοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα, 
ήταν αναμενόμενο».
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Παρουσίαση  
Παριανών εκθεμάτων

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου, η εφορεία 

αρχαιοτήτων Κυκλάδων εγκαινίασε στο 

αρχαιολογικό μουσείο Μυκόνου, την πρώ-

τη μεγάλη περιοδική διακυκλαδική έκθεση, 

με τίτλο: «Vanity. Ιστορίες Κοσμημάτων 

από τις Κυκλάδες».

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντιπρο-

σωπευτικά κοσμήματα από τις Κυκλάδες, 

σε μια ιστορική γραμμή που εκτείνεται 

σε βάθος 7 χιλιετιών. Από τα νεολιθικά 

κοσμήματα της 6ης χιλιετίας π.Χ. έως τη 

δεκαετία του 1970, η ιστορία τους ανιχνεύεται μέσα από 230 εκθέματα που προέρ-

χονται από 19 διαφορετικά Κυκλαδονήσια: Αμοργό, Άνδρο, Δεσποτικό, Δήλο, Θήρα, 

Ίο, Κέα, Κίμωλο, Κύθνο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρήνεια, Σάλιαγκο, Σίφνο, Σύρο, 

Σχοινούσα και Τήνο.

Τα περισσότερα εκθέματα, παλιότερα και πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα, πα-

ρουσιάζονται πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσά τους υπάρχουν κοσμήματα που πα-

ρουσιάζονται πρώτη φορά στις Κυκλάδες, παρά την προέλευσή τους από αυτές, 

δάνεια στη Vanity από το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών και το Βυζαντι-

νό και Χριστιανικό Μουσείο, αλλά και κοσμήματα που εκτίθενται πρώτη φορά στο 

πλαίσιο μιας αρχαιολογικής έκθεσης, δάνεια του λαογραφικού μουσείου Μυκόνου, 

του εκκλησιαστικού μουσείου Εκατονταπυλιανής και της συλλογής Βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών έργων Νάουσας Πάρου, καθώς και τα κοσμήματα της Μαρουλίνας, 

ευγενής παραχώρηση του εγγονού της Άρη Γεωργιάδη. 

Τη θεματική της έκθεσης υποστηρίζουν τρία μοναδικά ζωγραφικά έργα: μια εικόνα 

Παναγίας Βρεφοκρατούσας του 17ου αι. από την Πάρο, η γνωστή υστεροκυκλαδική 

τοιχογραφία με την «Ιέρεια» από την προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου και μια 

τοιχογραφία ολόσωμης Παναγίας Βρεφοκρατούσας του 13ου αιώνα από τη Νάξο. 

Οι τοιχογραφίες εκτίθενται για πρώτη φορά στις Κυκλάδες -η τελευταία μάλιστα για 

πρώτη φορά εν γένει. 

Η έκθεση αποσκοπώντας στην ενεργό εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας οργανώνεται σε συνεργασία με το δήμο Μυκόνου και, εκτός 

από τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε μεγάλο βαθμό υπο-

στηρίζεται από ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες και από την οικονομική συμβολή του 

δήμου. 

Θερινό σχολείο  
Λευκών

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία /ΕΚΕ διοργανώνει με τη συνεργασία και την  
υποστήριξη τριών ακαδημαϊκών τμημάτων: του τμήματος «γεωγραφίας» - Χαρο-
κόπειο πανεπιστήμιο, του τμήματος «κοινωνιολογίας» - πανεπιστήμιο Κρήτης, του 
τμήματος «επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης» - Εθνικό και Καποδι-
στριακό πανεπιστήμιο Αθηνών και ενός ερευνητικού φορέα του «Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών/ΕΚΚΕ, το 1ο θερινό σχολείο για υποψήφιους διδάκτορες και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες με θέμα: «Θεωρία και κοινωνική έρευνα: Επιστημο-
λογικά ζητήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις», στις 26-30 Αυγούστου 2016, 
στις Λεύκες.   

Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και επιλογή από την επιστημονική επιτροπή 
του θερινού σχολείου συμμετέχουν 18 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενώ θα διδά-
ξουν οκτώ καθηγητές με διεθνή σταδιοδρομία και αναγνώριση. Το πρόγραμμα του 
θερινού σχολείου, από τις 26 έως 30 Αυγούστου 2016, στις Λεύκες, έχει ως εξής:

Παρασκευή, 26 Αυγούστου
17.00 Υποδοχή συμμετεχόντων.
17.30-18.30 Έναρξη θερινού σχολείου (Ενημέρωση για τους στόχους και την 

δομή του θερινού σχολείου. Η μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και η χρησιμό-
τητά της για τους νέους επιστήμονες.

18.30- 20.00 Στρογγυλό τραπέζι: «Ποσοτική και ποιοτική έρευνα: Ασθενείς / ισχυ-
ροί δεσμοί».

Σάββατο, 27 Αυγούστου
10.00-11.30 Διάλεξη: «Επιστημολογία και μεθοδολογικά διλήμματα και ολισθή-

ματα κατά την ερευνητική διαδικασία».
11.30- 13.00 Διάλεξη: «Προβλήματα μιας εμπειρικής έρευνας».
13.00- 13.30 Ελαφρύ γεύμα.
13.30- 15.30 Σύντομες παρουσιάσεις πρώτης ομάδας συμμετεχόντων.
17.30 Απογευματινός περίπατος-περιήγηση στην Παροικιά.
Κυριακή, 28 Αυγούστου
10.00-11.15 Διάλεξη: «Προσεγγίζοντας μεθοδολογικά την οικογένεια και τα δη-

μογραφικά δεδομένα».
11.15-11.30 Παρέμβαση: «Η εμπειρική διερεύνηση του έμφυλου χαρακτήρα της 

συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής εν μέσω κρίσης».
11.30-13.00 Διάλεξη: «Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας».
13.00-13.30 Ελαφρύ γεύμα.
13.30-15.30 Σύντομες παρουσιάσεις δεύτερης ομάδας συμμετεχόντων.
15.30-15.45 Διάλειμμα.
15.45-17.45 Σύντομες παρουσιάσεις τρίτης ομάδας συμμετεχόντων.
Δευτέρα, 29 Αυγούστου
10.00-11.30 Διάλεξη: «Μεθοδολογία και Κοινωνική Θεωρία».
11.30-13.00 Διάλεξη: «Ποσοτική έρευνα: Δυνατότητες και ευκαιρίες».
13.00-13.30 Ελαφρύ γεύμα.
13.30- 15.00 Διάλεξη: «Η ποιοτική έρευνα: Μια νέα «ορθοδοξία»;».
15.00-15.15 Διάλειμμα.
15.15-17.30 Σύντομες παρουσιάσεις τέταρτης ομάδας συμμετεχόντων.
Τρίτη, 30 Αυγούστου
10.00-13.00 Διάλεξη: «Συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με τη χρή-

ση λογισμικού: Αντιμετωπίζοντας τα πρακτικά ζητήματα».
13.00-13.30 Ελαφρύ γεύμα.
13.30- 15.00 Στρογγυλό τραπέζι «Μεθοδολογικός προβληματισμός και κριτική 

συζήτηση σχετικά με τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων».
15.00-15.15 Διάλειμμα.
15.15-17.15 Στρογγυλό τραπέζι: «Οι προκλήσεις του συνδυασμού ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων: Ο ρόλος της θεωρίας».
17.15 Κλείσιμο θερινού σχολείου.

Ακυβερνησία
Το βράδυ στις 3 Αυγούστου 2016, το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε για περι-

στατικό ακυβερνησίας λόγω μηχανικής βλάβης του Ε/Π-Τ/Ρ «ΕΥΗ» νηολογίου Πα-

τρών, στη θαλάσσια περιοχή 5 ν.μ. βόρεια της Πάρου, έξω από τον κόλπο Νάουσας, 

με 7 επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε το Τ/Χ «MIRACLE» όπου εντόπισε το εν λόγω σκάφος και 

αφού περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες, τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι Νά-

ουσας.

Στη συνέχεια, το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΘΟΣ» εντόπισε το ακυβέρνητο «ΕΥΗ» και το ρυμούλ-

κησε στον όρμο Αγίου Ιωάννη Νάουσας όπου αγκυροβόλησε με ασφάλεια.

Τέλος, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπαν-

ση.
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Πάσχα του καλοκαιριού
Μήνυμα Καλλινίκου

Το Πάσχα του καλοκαιριού (Κοίμηση 
Παναγίας Θεοτόκου), για την Ορθοδοξία, θα 
εορταστεί όπως κάθε χρόνο και στην Πάρο, με 
τριήμερο λατρευτικών εκδηλώσεων στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Το μήνυμα του σεβασμιότατου μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ.κ. Καλλινίκου, με την ευκαιρία 
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έχει 
ως εξής: 

«Πανηγυριζέτωσαν οἱ Θεόφρονες»
Αὐτή τήν ὡραία προτροπή ἀπευθύνει ὁ 

ἱερός ὑμνογράφος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
πρός ὅλους μας σήμερα τή λαμπρά ἡμέρα, 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Σέ ἱερό 
πανηγύρι μας καλεῖ νά χαροῦμε μαζί μέ την 
Κυρία Θεοτόκο τήν «πεποικιλμένη τῇ Θεία 

δόξῃ» ἱερά μνήμη της, πού συνάγει τά ὅπου γῆς τέκνα Της νά χαροῦν μέ τή 
χαρά Tης, νά δοξαστοῦν μέσα στή δόξα Tης, νά μεταβάλλουν τίς λύπες καί 
τά βάσανά τους σέ χαρά. Γιατί ὅσοι πιστεύουν στόν Χριστό τιμοῦν ἰδιαίτερα 
τή σημερινή μέρα πού μέσα στήν Αὐγουστιάτικη ραστώνη μᾶς φέρνει μπρος 
μας τή χαρά τῆς Παναγίας Μητέρας του, τή χαρά τῆς ἐπισκέψεώς Της στόν 
Παράδεισο τοῦ Υἱοῦ Της. 

Ἡ κοίμηση καί ἡ μετάσταση Της δέν φέρνουν λύπη στή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
ἀλλά γίνονται αἰτία πραγματικῆς χαράς καί εὐφροσύνης. Ὁ τάφος γίνεται 
κλίμαξ, σκάλα δηλαδή πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό. Τό σημεῖο τῆς φθορᾶς, τοῦ 
τέλους τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται σημεῖο ἐκκινήσεως γιά μία ἄλλη ζωή ἁγιασμοῦ 
καί θεώσεως. 

Ἡ Κυρά τοῦ κόσμου μέ τή μετάστασή Της δέν ἐγκαταλείπει τόν κόσμο, 
δέν ἀφήνει ὀρφανά τά παιδιά Της, ὅλους ἐμᾶς γιά τούς ὁποίους κοπίασε, 
δάκρυσε, θυσιάστηκε, ἀλλά προπορεύεται ἀνοίγει δρόμους σωτηρίας, 
δρόμους ἐλπίδας. Μας διδάσκει ὅτι ἡ ζωή εἶναι τόσο ὄμορφη πού δέ 
τελειώνει ποτέ, συνεχίζει καί μετά τόν τάφο μέσα στό Παράδεισο πού ἐκείνη 
τώρα χαίρεται καί θά ἔρθει ἡ εὐλογημένη ὥρα νά χαροῦν ὅλα τά παιδιά Της 
μετά τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Υἱοῦ της. 

Συνάγει ὅλα τά παιδιά της γύρω ἀπό τό μυστήριό Της ἡ Κυρία Θεοτόκος, 
ὅπως ἀκριβῶς σύναξε ὅλους τούς Ἀποστόλους γύρω ἀπό τό «ζωαρχικόν 
Της σκῆνος», τό ὁποῖο «ἔξόχως ἠσπάζοντο», ὄχι γιατί θά χανόταν μέσα στή 
γῆ ἀλλά γιατί θά εἶναι αὐτό πού θά μᾶς ἀνοίξει τήν πύλη τῆς Βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν. Τό σῶμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι τό ἱερό κειμήλιο τῆς 
ἀνθρωπότητας πού ἀναπαύεται ἐντός τοῦ Παραδείσου. Εἶναι ἡ πιό τρανή 
ἀπόδειξη ὅτι ὁ κόσμος μας μπορεῖ νά ἐξαγιαστεῖ καί νά ζήσει πράγματι 
αἰώνια. 

Ἀδελφοί μου ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας εἶναι αἰτία 
πανηγύρεως. Τό ἀντάμωμά μας στίς Ἐκκλησίες Της γιά νά τήν τιμήσουμε καί 
νά λατρέψουμε τόν Υἱό Της, δείχνει τήν ἐσωτερική ἀνάγκη τοῦ καθενός ἀπό 
μας νά ξεκουραστοῦμε ἀπό τόν κάματο τῆς καθημερινότητας στήν γλυκιά 
ἀγκαλιά Της. Νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τή ζωή μας καί νά Τῆς ζητήσουμε νά 
δέεται συνεχῶς γιά μας καί τούς οἰκείους μας ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ Της. 

Αἰσθάνομαι λοιπόν τήν ἀνάγκη νά εὐχηθῶ σέ ὅλους τούς ἐντοπίους 
ἀλλά καί τούς παραθεριστές πού αὐτές τίς μέρες χαίρονται τά νησιά τῆς 
Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας τήν Νάξο, τήν Πάρο, καί τήν Ἀντίπαρο 
πού πανηγυρίζουν μέ χαρακτηριστική λαμπρότητα τήν ἡμέρα τοῦ 
Δεκαπενταυγούστου, μέ προεξάρχουσα καί ἀρχαιότερη πανήγυρη αὐτή 
τῆς Παναγίας τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς, ἀλλά κοντά σέ ἐκείνη σέ ὅλες τίς 
πανηγύρεις τοῦ εὐλογημένου τόπου μας, ἡ χαρά τῆς Παναγιᾶς νά γίνει καί 
δική τους χαρά. 

Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας καί νά τήν παρακαλέσουμε γιά ὅ,τι νομίζουμε 
ὅτι εἶναι καλύτερο γιά τήν πνευματική μας ὑγεία καί πρόοδο. Ἄς Τῆς 
ζητήσουμε νά σκεπάζει κυρίως τή νεολαία τοῦ τόπου μας καί τούς ὅπου γῆς 
Ὀρθόδοξους ἀδελφούς μας, ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο. Ἄς Τῆς ζητήσουμε νά 
ἑνώνει τούς ἀνθρώπους καί νά γίνεται γέφυρα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς ἀλλά 
καί σύνδεσμος ἀγάπης ὅλων τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. 

Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ὥρα 07:00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ὥρα 20:00 Μέγας Ἑόρτιος Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετά 

Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Σταγὼν κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου 
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου 
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου. Κατά τήν 
Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς θά πραγματοποιηθεῖ ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου της 
Παναγίας στόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὥρα 23:00 Ἔναρξη Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας πού θά περιλαμβάνει Μικρό 
Ἀπόδειπνο, Μεγάλη Παράκληση, Ὄρθρο μέ τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου καί Θεία Λειτουργία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ὥρα 07:00 Ἔναρξη Ὄρθρου.
Ὥρα 08:30 Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος 
καί θά κηρύξει τόν Θεῖο Λόγο, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Σταγὼν  κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου.

Ὥρα 10:30 Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας 
Ἑκατονταπυλιανής διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Κέντρου Ὑγείας.

Ὥρα 10:45 Δέηση στήν ἐξέδρα τοῦ Λιμανιοῦ καί συνέχιση τῆς Λιτανείας 
μέσῳ τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ, τοῦ παλαιοῦ Δημαρχείου (ΚΑΠΗ), τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τῆς Πλατείας Μ. Μαυρογένους καί διά τοῦ 
πεζόδρομου (ὁδ. 
Ἑκατονταπυλιανῆς)  
κατάληξη στά 
Προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ 
Προσκυνήματος, 
ὅπου καί θά ψαλεῖ ἡ 
ἀκροτελεύτια Δέηση.

  
ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Ὄρθρος & 

Θεία Λειτουργία 
Καθημερινά 7:30 π.μ.

Κυριακές 7:00 π.μ.
Ἑσπερινός 

Καθημερινά 7:30 μ.μ.
Παρακλήσεις 

Καθημερινά 12η 
μεσημβρινή καί 8:00 
μ.μ (ἐκτός Σαββάτου)

Ξεναγήσεις 
Καθημερινά κατά 
τό ἀναρτηθέν 
πρόγραμμα
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Εγκαίνια μουσείου Αντιπάρου
Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7/8/2016 τα εγκαίνια του νέου λαογραφι-

κού-ιστορικού μουσείου Αντιπάρου, με την παρουσία πολλών φίλων και κατοί-
κων της ιστορίας του τόπου μας.

Η τελετή εγκαινίων του εντυπωσιακού νέου μουσείου ήταν σεμνή και επικε-
ντρώθηκε στη αξία της λειτουργίας του νέου μουσείου, που είναι αφιερωμένο 
στη μνήμη της Κυρ. Κοντογιώργου. 

Στα εγκαίνια εκτός των δημοτικών συμβούλων του δήμου Αντιπάρου με επι-
κεφαλής τον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης, δήμαρχο, κ. Αναστ. Φαρούπο, πα-
ραβρέθηκαν ακόμα, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο δήμαρχος Πειραιώς κ. 
Γιάννης Μόραλης, ο δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων (Τρικάλων) κ. Γ. Μητσιού-
λης, ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Π. Τζανακόπουλος, ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, κ. Κ. Ροκονίδας, ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. 
Αλ. Γκόκας και πολλοί άλλοι..
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η γιορτή του καράβολα
...µε τους DelaParo!

τιµή εισόδου 15€/κατ’άτοµο | συµπεριλαµβάνεται το φαγητό & άφθονο κρασί

λευκιανοί µεζέδες

άφθονο κρασί

χορός µέχρι το πρωί

Σάββατο 20/8, 21:00
δίπλα στην κοινότητα λευκών


