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«Οι δούλες» 
του Ζαν Ζενέ

Το θεατρικό έργο του 
Ζαν Ζενέ, «οι δούλες», ένα 
από τα κορυφαία έργα του 
παγκόσμιου δραματολογί-
ου παρουσιάζεται σε σκη-
νοθεσία της Μοσχούλας 
Κοντοσταύλου στο δημο-
τικό χώρο τεχνών στην 
παλιά αγορά Παροικι-
άς, από τις 20 Απριλί-
ου και συνεχίζεται στις 
28, 29 Απριλίου και 
5, 6 Μαΐου 2017, στις 
8.30 το βράδυ. 

Η μουσική επιμέλεια εί-
ναι του Στέλιου Χατζημανιάτη και η απαγγελία της 
Ερασμίας Μάνου. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν 
η Χρύσα Σιλιτζίρη, η Έμμυ Δημητρακοπούλου και η 
Μοσχούλα Κοντόσταυλου, η οποία σημειώνει προλο-
γίζοντας:

«Η σκηνοθεσία και διδασκαλία του έργου, βασίστη-
κε σε κάποιες αρχές-κλειδιά. Το θέατρο δεν πρέπει 
να είναι η καθημερινή συμπεριφορά, όπως τα βλέπει 
κανείς απ’ έξω. Έτσι, οι «δούλες», είναι τέρατα των 
οποίων οι πράξεις είναι απογυμνωμένες από κάθε 
ορατό κίνητρο και είναι κάτι περισσότερο από αυτό 
που με πρώτη ματιά δείχνει ο βασανισμένος ψυχι-
σμός τους.

Τα πρόσωπα του έργου και τα τρία δεν έχουν μετα-
ξύ τους καμιά απολύτως πραγματική επικοινωνία. Η 
διαβίωση τους δεν βασίζεται στο λόγο. Ζουν ά-λογα. 
Η Madame εξουσιάζει με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, ύπουλα, μειλίχια ή εξαναγκαστικά. Είναι η κυρία 
του παράλογου παιχνιδιού μιας κοινωνίας, που δη-
μιουργεί εξουσιαστές και απόκληρους. Λίγο καρικα-
τούρα, κινείται κάπου ανάμεσα στη δολιότητα και την 
αφέλεια. Οι «Δούλες» είναι αλλοτριωμένες. Όπως 
ακριβώς έχουν περιγράψει την αλλοτρίωση και οι 
Hegel και Μάρξ. Αποξενωμένες από το προϊόν της 
εργασίας τους. Έτσι, που αυτό το προϊόν στρέφεται 
εναντίον τους. Ζουν έγκλειστες, σ’ έναν κόσμο εχθρι-
κό και προς τον άνθρωπο, αλλά και προς τον εαυτό 
τους. Ψάχνουν να φθάσουν μέσα από τη μίμηση της 
εξουσίας, το μίσος και συγχρόνως τη λαγνεία για την 
εξουσία, μέσα από μια σειρά ομοιωμάτων και μετα-
μορφώσεων στην πραγματική τους ταυτότητα.

Οι «Δούλες» ζούνε (πάντα σύγχρονες) σε μια επο-
χή που κρατάει πολύ. Στην εποχή του τέλειου εγκλή-
ματος και της απροσδιοριστίας. Φθονούν κάτι που 
δεν έχουν, ενώ θα μπορούσαν, όχι εγκληματώντας, 
αλλά επαναστατώντας ενάντια στον ανεξάρτητο από 
τη βούληση τους καταναγκασμό, να υπερασπιστούν 
αυτό που πράγματι είναι κι αυτό που θα να γίνουν».

Μικρές ειδήσεις
- Το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε στις 

21/4/2017 από τον Πλοίαρχο του Φ/Γ «ΑΡΤΕΜΙΣ Σ» 
Ν.Π. 11496 για περιστατικό επικάθησης του πλοίου 
σε αμμώδη βυθό, εξωτερικά του λιμενοβραχίονα «ΒΙ-
ΝΤΖΙ» Παροικιάς ν. Πάρου, κατά τη διάρκεια χειρισμών 
απόπλου. Ανωτέρω Φ/Γ πλοίο, με εννέα (09) άτομα 
πλήρωμα και έμφορτο με αδρανή υλικά, είχε προγραμ-
ματισμένο απόπλου για ν. Κύθνο. Άμεσα στην περιοχή 
μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής καθώς 

και επιθεωρητής του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης 
Πλοίων. Από τον Πλοίαρχο δόθηκε εντολή για εκφόρ-
τωση μέρους του φορτίου από το ανωτέρω Φ/Γ πλοίο 
ώστε να αποκολληθεί.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός 
προσώπου ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από 
την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους 
του Φ/Γ “ΑΡΤΕΜΙΣ Σ” Ν.Π. 11496 μέχρι προσκόμισης 
βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το 
πλοίο νηογνώμονα, ενώ πρόκειται να επιθεωρηθούν τα 
ύφαλα του πλοίου από επαγγελματία δύτη.

- Συλλήψεις στην Πάρο

Σύλληψη ημεδαπού για ανυποταξία στην 
Πάρο Την 21-04-2017 το πρωί συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, 43χρονος ημεδαπός γιατί εκκρεμούσε σε βά-
ρος του απόφαση της Στρατολογίας Αθηνών, για ανυ-
ποταξία.

Σύλληψη (2) ατόμων για οικοδομικές εργασί-
ες στην Πάρο Την 21-04-2017 το πρωί συνελήφθη-
σαν στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, 37χρονος ημεδαπός και 48χρονος 
υπήκοος Αλβανίας γιατί προέβαιναν σε παράνομες οι-
κοδομικές εργασίες.

Διαγωνισμός 
παιδικής  
ζωγραφικής

Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής με θέμα: «Τι πρέ-
πει να προσέχω όταν βρίσκομαι στην παραλία και τη 
θάλασσα» οργανώνουν το υπουργείο Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής και το αρχηγείο Λιμενικού Σώ-
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των 
δράσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο 
θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα και στα θαλάσσια 
μέσα αναψυχής ενόψει της έναρξης της θερινής περι-
όδου. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και 
τα παιδιά του στρατιωτικού και του πολιτικού προσω-
πικού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. καθώς και όποιο παιδί ενδι-
αφέρεται και έχει γεννηθεί από το έτος 2002 
μέχρι και το έτος 2010. 

Ενδεικτικά, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν για 

τους κανόνες ασφαλείας κατά την παραμονή στην 
παραλία και τη θάλασσα, όπως εκείνα τους αντι-
λαμβάνονται και ειδικότερα για τους βασικούς κανό-
νες ασφαλείας στο σκάφος, για την κολύμβηση, τις 
βουτιές, την προστασία από τον ήλιο, τα σκουπίδια, 
τους ναυαγοσώστες, την κατανάλωση φαγητού και 
ποτού στη θάλασσα κλπ. Επιπρόσθετα, η ζωγραφιά 
μπορεί να περιλαμβάνει και ένα μήνυμα σε μια φρά-
ση, το οποίο θα προσδιορίζει και το θέμα της εικόνας. 
Στόχος, μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι να αντιλη-
φθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη 
θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. 
Οι ζωγραφιές των παιδιών θα εκτεθούν, ύστερα από 
επιλογή από κατάλληλη ομάδα, σε έκθεση, κατηγορι-
οποιημένες ανά ηλικία, ενώ στην καλύτερη για κάθε 
ηλικιακή κατηγορία θα χορηγηθεί βραβείο.

Οι γονείς μπορούν να στείλουν, μέχρι 15 Μαΐου 
2017, μία πρωτότυπη ζωγραφιά για κάθε παιδί τους, 
στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Γραφείο Μ.Μ.Ε. & Δημοσίων 
Σχέσεων, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, 
Πειραιάς, μαζί με τα ακόλουθα στοιχεία σε ξεχωριστό 
χαρτί: ονοματεπώνυμο παιδιού, έτος γέννησης, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας με γονέα ή κηδεμόνα.
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Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Χρόνια Πολλά
     Χριστός Ανέστη!

Θερμά συγχαρητήρια στις Κοινότητες, 
στους Συλλόγους, στους επαγγελματίες 

και σε όλους τους φορείς του νησιού 
που συνέβαλαν ώστε να γίνει και αυτό

το Πάσχα στην Πάρο μοναδικό!!!

Αλλαγή ημερομηνίας 
των δημοτικών 
εκλογών;

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα ast odioikisi.gr επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που 
έχουν διαρρεύσει σχετικά με την αλλαγή ημερομηνίας των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών, ώστε αυτές να μη συμπέσουν με τις ευρωεκλογές. 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σκουρλέτης απαντώντας για τις δημοτικές και περιφερεια-
κές εκλογές του Μαΐου του 2019 τονίζει:

«Οι εκλογές είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το τέλος της πα-
ρούσας θητείας, αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα αν θα αλλάξει λοιπόν η ημερομηνία 
θα είναι έτσι ώστε να πάμε πιο πέρα, πιο πίσω δηλαδή. Εγώ θεωρώ απα-
ραίτητο το να αποσυσχετιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλο-
γών από εκείνη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών. Λειτουργεί πα-
ραμορφωτικά για τον χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών το να συμπίπτουν 
με τις ευρωεκλογές. Το διακύβευμα είναι άλλο στις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές, δεν έχουμε ανάγκη από μια τέτοιου είδους αν θέλετε υπερπολιτικοποίηση, 
υπερκομματικοποίηση των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Όσον αναφορά 
για το θέμα των θητειών είναι μέσα στη σκέψη μας η «καθιέρωση θητειών», ερώ-
τημα που έχουμε αφήσει για την ώρα, δεν έχουμε καταλήξει αν η θητεία αυτή 
θα είναι 5ετία ή αν θα ξαναγυρίσουμε στα τέσσερα χρόνια».

Στην ερώτηση αν μετακινηθούν οι εκλογές προς το φθινόπωρο, καθώς 
είναι παράδοξο να κυβερνάει ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης που έχει χάσει 
στις εκλογές για έξι και παραπάνω μήνες, ο κ. Σκουρλέτης απάντηση: «Εάν υιοθετή-
σουμε μια τέτοια λογική αυτό είναι το πιο πιθανό».

Σε άλλη ερώτηση αναφορικά με την καθιέρωση της απλής αναλογικής στις δη-
μοτικές και περιφερειακές εκλογές, ο κ. Σκουρλέτης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο 
να εμπεριέχει και στοιχεία πλειοψηφικού προκειμένου να επιτευχθεί η περίφημη κυ-
βερνησιμότητα. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για σκέψεις, ένας συνδυασμός που λαμ-
βάνει άνω του 45% στον α’ γύρο να μπορεί να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των 
δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων ή, κατ’ επέκταση ο πρώτος συνδυασμός να 

λαμβάνει μία μικρή πριμοδότηση στον αριθμό των 
συμβούλων του.

Επίσης, ο κ. Σκουρλέτης δίνει ιδιαίτερη σημασία 
στο θέμα των θεσμικών ασφαλιστικών δικλείδων 
προκειμένου να μην οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, ζη-
τώντας, μάλιστα, από όλους τους φορείς αλλά και 
μεμονωμένα πρόσωπα της αυτοδιοίκησης να κατα-
θέσουν τις προτάσεις τους. Ο ίδιος, δε, αναφέρει 
ενδεικτικά το πλαφόν των τριών συνεδριάσεων σε 
σχέση με την ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά του 
προγράμματος τεχνικών έργων, ώστε μετά από αυ-
τές να μπορούν να υπερψηφιστούν και με μικρότερη 
του 50%+1 πλειοψηφία «ή κάποια ζητήματα να μην 
αποφασίζονται σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου 
αλλά Επιτροπών».

Συνέδριο στο ίδρυμα 
Ευγενίδου

Στις 1-2 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το 
4ο πανελλήνιο εκπαιδευτικό συνέδριο με τίτλο: «Νέος Παιδαγωγός». 

Στο συνέδριο, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, συμμετείχε ως 
εισηγήτρια η εκπαιδευτικός μουσικής πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου. Η παραπά-
νω εκπαιδευτικός εργάζεται στα σχολεία τις Πάρου 
και Αντιπάρου τα τελευταία 14 χρόνια, μίλησε με την 
πολυδιάστατη ιδιότητά της ως μουσικοπαιδαγωγός, 
κοινωνιολόγος και σολίστ του πιάνου. 

Η εισήγηση της είχε ως θέμα τη μη συμβατική 
μουσική γραφή και ανάγνωση για παιδιά προσχολι-
κής και πρώτης σχολικής ηλικίας έκλεισε με το κα-
λύτερο τρόπο τη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 
στο αμφιθέατρο του ιδρύματος και απέσπασε την 
προσοχή από την κριτική επιτροπή.
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Η σφαγή των 
συνταξιούχων

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδρά-
νη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή με τίτλο: «Η σφα-
γή των συνταξιούχων»:

«Σφάζονται τα αρνιά το Πάσχα. Σφάζονται και οι 
συνταξιούχοι. Με τη διαφορά ότι για τα αρνιά μπορεί 
να διαμαρτυρηθούν οι ζωόφιλοι. Για τους συνταξιού-
χους δε νοιάζεται κανείς. Οι ίδιοι δεν έχουν δύναμη. 
Οι συνδικαλιστές λούφαξαν και οι βουλευτές εθελο-
τυφλούν αναπολώντας την επόμενη καρέκλα. Οι νέοι 
ζουν στον κόσμο τους. Οι σαραντάρηδες, οι πενηντά-
ρηδες, οι εξηντάρηδες, γυναίκες, άντρες, αδιαφορούν 
μη δίνοντας σημασία ότι πρόκειται να μειωθούν μέχρι 
και 30% οι ήδη πετσοκομμένες συντάξεις 900.000 
συνανθρώπων νοικοκυραίων, και δεν κατανοούν ότι 
η κυβέρνηση και οι δανειστές αποθρασύνονται όταν 
δεν υπάρχει αντίδραση. Όμως δεν αποκλείεται και 
πολλοί από τους πολίτες να είναι ικανοποιημένοι 
γιατί με τη θυσία των συνταξιούχων νομίζουν ότι η 
χώρα θα τελειώσει με τα μνημόνια, κούνια που τους 
κούναγε. Ικανοποίηση εξέφρασε και η αναπληρώτρια 
υπουργός, Φωτίου, αναφέροντας ότι σε 16 μήνες η 
κυβέρνηση θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και 
τότε θα χρειαστεί να μειωθεί η προσωπική διαφορά 
στις συντάξεις που ανέρχεται στο 1% του ΑΕΠ.

Προσβλητική αναφορά για τη μείωση των συντάξε-
ων είναι η δήλωση του κ. Δημ. Καμμένου, βουλευτή 
των ΑΝΕΛ, ο οποίος είπε ότι «είναι καλύτερα, το εκα-
τοστάρικο που δίνει ο παππούς στο εγγόνι για να πί-
νει φραπέ, να το παίρνει η κυβέρνηση για να επιδοτεί 
θέσεις εργασίας».

Δε χωράει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση δεν προσπά-
θησε να αποφύγει την μείωση των συντάξεων. Ήταν 
μέρος του σχεδίου Κατρούγκαλου πριν από ένα χρόνο 
με το εφεύρημα της προσωπικής διαφοράς με στόχο 
να καταλήξουν όλες οι συντάξεις λίγο παραπάνω από 
το όριο της φτώχειας. Τώρα για να δικαιολογήσουν 
την πράξη τους, υπόσχονται ότι θα κάνουν παροχές 
στις ευπαθείς ομάδες με αντίμετρα. Με άλλα λόγια 
κάνουν τους γενναιόδωρους με το αίμα και τον ιδρώ-
τα των συνταξιούχων. 

Υπόσχονται επιδόματα ενοικίου, αύξηση βρεφονη-
πιακών σταθμών, μείωση συμμετοχής στα φάρμακα. 
Υπόσχονται να επιδοτήσουν 30000 θέσεις εργασίας 
που είναι σταγόνα στον ωκεανό της ανεργίας και δεν 
μας λένε πώς θα απασχολήσουν το 1.4 εκατομμύρια 
ανέργων. Για ανάπτυξη ούτε κουβέντα και θριαμβολο-
γούν με τα πλεονάσματα που στάζουν αίμα από τους 
φόρους και τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. 

Το κωμικοτραγικό είναι ότι οι παροχές θα γίνουν 
μόνο σε περίπτωση που θα επιτευχθούν οι στόχοι 
με τους δανειστές, ενώ οι συντάξεις θα περικοπούν 
οπωσδήποτε, για να σταματήσουν επιτέλους οι «σπα-
τάλες» των παππούδων, όταν οι αμοιβές των πολιτι-
κών είναι δεκαπλάσιες των συντάξεων.

Από αυτές τις γραμμές, απευθύνω μήνυμα προς τον 
κ. Πρωθυπουργό: 

«Κύριε Τσίπρα, κερδίσατε τις εκλογές επειδή υπο-
σχεθήκατε σε  2.6 εκατομμύρια  συνταξιούχων ότι 
δεν θα μειωθούν άλλο οι συντάξεις. Τελευταία απο-
φασίσατε να περικοπούν ακόμα περισσότερο οι συ-
ντάξεις 900000 συνταξιούχων.

Θα ήθελα να φανταστείτε τον εαυτό σας 75 ετών 
με σταδιοδρομία διευθυντού στον ιδιωτικό τομέα, με 
αυξημένα έξοδα λόγω προβλημάτων υγείας, όταν 
υπάρχει μόνο μια σύνταξη. Πληρώνετε ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, θέρμανση, γιατρούς, φάρμακα, τροφή, συντήρη-
ση σπιτιού, αυτοκινήτου, και ξαφνικά η σύνταξη σας 
μειώνεται στα 800 ευρώ και λιγότερα λόγω αφορο-
λογήτου. Μεγαλώνοντας, τα προβλήματα και τα έξο-
δά σας αυξάνονται. Και αργότερα όταν αποδημήσετε, 
η σύζυγος σας θα παίρνει 400 ευρώ. Καταλαβαίνετε 
για τι καταστάσεις εξευτελισμού και ταπείνωσης μι-
λάμε. Έτσι αυτοκτονούν κε Τσίπρα οι άνθρωποι, επει-
δή κάποιοι αδιαφόρησαν εγκληματικά».

Στόχος 1,5 εκ, 
Κινέζοι!

Νέα δεδομένα δημιουργεί το άνοιγμα της κινεζικής 
αγοράς στον ελληνικό τουρισμό. Μετά την περσινή 
πρωτοβουλία περαιτέρω ανοίγματος της τεράστιας 
κινεζικής αγοράς της Έλενας Κουντουρά σε συνερ-
γασία με τον κι-
νεζικό κολοσσό 
Alibaba, φέτος 
στο υπουργείο 
Τουρισμού ανα-
μένουν να δρέ-
ψουν «καρπούς». 

Έτσι, το 2017 
θα είναι η πρώ-
τη χρονιά δρα-
στηριοποίησης 
στην Ελλάδα 
της κινεζικής 
online πλατφόρ-
μας τουρισμού 
Alitrip, που ανή-
κει στην κινεζι-
κή Alibaba, και 
μέσω της οποία 
κάθε χρόνο πε-
ρισσότεροι από 
50 εκατ. Κινέζοι 
κλείνουν τις διακοπές τους. Ο ερχομός της Alitrip στην 
Ελλάδα προβλέπεται να ενισχύσει φέτος την τουριστι-
κή κίνηση από Κίνα τουλάχιστον κατά 100.000 επισκέ-
πτες, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της κινεζικής εται-
ρείας, οδηγώντας σε βαθμιαία αύξηση 90% (!) των 
διεθνών αφίξεων σε σχέση με το 2016.

Στο πλάνο του υπουργείου Τουρισμού η αγορά της 
Κίνας διαθέτει περίοπτη θέση για τα επόμενα χρόνια 
με στόχο η τουριστική κίνηση να φτάσει στο άμεσο 
μέλλον το 1,5 εκατ. Κινέζους. Μάλιστα, για πρώτη 
χρονιά φέτος έχουν δρομολογηθεί απευθεί-
ας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Πεκίνου 
και Αθήνας, ενώ έχουν ενισχυθεί με επιπλέ-
ον θέσεις οι συνδέσεις μέσω Σιγκαπούρης και 
Ντουμπάι.

Στο ίδιο πνεύμα με την ελληνική κυβέρνηση και ο 

υπουργός εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, ο οποί-
ος στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αθήνα για το 
Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, δήλωσε: «Η Ελλάδα, 
όπως συμφωνεί ολόκληρος ο κόσμος, εκπροσωπεί 
έναν πολύ αρχαίο και πλούσιο πολιτισμό και νομίζω 
ότι έχετε λόγο να είστε περήφανοι γι’ αυτό. Αν και 
πλέον κάθε χρόνο έρχονται όλο και περισσότεροι Κι-
νέζοι τουρίστες για να επισκεφθούν την Ελλάδα, πα-
ρατηρήσαμε ότι πέρυσι, μόλις 150.000 Κινέζοι του-
ρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Γι’ αυτό θεωρούμε 
ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια περαιτέρω αύ-

ξησης αυτού του 
αριθμού. Έμαθα 
ότι πέρυσι επι-
σκέφθηκαν την 
Ιταλία περίπου 
3 εκατομμύρια 
Κινέζοι, όμως η 
προέλευση του 
ρωμαϊκού πολι-
τισμού είναι από 
την Ελλάδα. Γι’ 
αυτό θεωρώ ότι, 
εάν μπορέσουν 
να έρθουν στην 
Ελλάδα έστω οι 
μισοί από αυ-
τούς, δηλαδή 
1,5 εκατομμύριο, 
θα είναι δέκα 
φορές περισσό-
τεροι από τον 
περσινό αριθμό 

των Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι 
αυτή η μέρα δεν είναι μακριά».

Σημαντικός άξονας όμως για την ανάπτυξη της κι-
νεζικής αγοράς αποτελεί και το άνοιγμα της ελληνικής 
κρουαζιέρας στην Κίνα. Με το υπουργείο Τουρισμού 
να προσβλέπει στην στήριξη της ελληνικής κρουαζιέ-
ρας παρά την πτώση που παρατηρείται στην κρουα-
ζιέρα της Ανατ. Μεσογείου λόγω των γεωπολιτικών 
συγκυριών (Τουρκία, Αίγυπτος, Τυνησία).

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η πρόσφατη εκδήλω-
ση υποδοχής της πρώτης ομάδας Κινέζων τουριστών 
στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρώτο οργανωμένο γκρουπ 
επιβατών από την Κίνα, σηματοδοτεί το άνοιγμα της 
ελληνικής  κρουαζιέρας για τους Κινέζους στο Αιγαίο  
και γι’ αυτό η διοίκηση του ΟΛΠ τίμησε την Celestyal 
Cruises για την πρωτοβουλία της.

Κρουαζιέρα 
2017 

Πλήρης αποτίμηση του έργου της Εθνικής Συντονι-
στικής Επιτροπής  Κρουαζιέρας, αλλά και τα θετικά 
μηνύματα του κλάδου για το 2017 παρουσιάστηκαν 
στην 3η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, 
που έγινε στο υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής. 

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία του ΥΝΑΝΠ, Πανα-
γιώτη Κουρουμπλή, της υπουργού Τουρισμού, Έλενας 
Κουντουρά, του Γ.Γ. Ναυτιλίας, Διονύσιου – Χαρά-
λαμπου  Καλαματιανού, κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
συμμετείχε πλήθος εκπροσώπων των φορέων δρα-
στηριοποίησης στο τομέα της κρουαζιέρας, αλλά και 
υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργείων Ναυτιλί-
ας, Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών.  

Η κ. Κουντουρά αναφέρθηκε στα θετικά μηνύματα 
για το 2017 που προέκυψαν από τις επαφές με τους 
εκπροσώπους των μεγαλύτερων διεθνών Ομίλων 
Κρουαζιέρας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλά-
δας και του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση SeaTrade Cruise 
Global στη Φλόριντα των ΗΠΑ τον περασμένο Μάρτιο.

Η υπουργός τόνισε ότι παρά τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και των προβλημάτων σε γειτονικούς προορισμούς, 
που οδήγησαν στη μεταφορά δρομολογίων εκτός της 

περιοχής συνολικά, οι εκπρόσωποι των διεθνών ομί-
λων ενημέρωσαν ότι έχουν προγραμματιστεί για την 
Ελλάδα προσεγγίσεις μεγαλύτερων πλοίων με υψη-
λότερες πληρότητες σε σχέση με το 2016. Ταυτό-
χρονα το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη προχωρήσει 
σε νέες επαφές και συνεργασίες με κορυφαίους tour 
operators και εταιρείες κρουαζιέρας της Ευρώπης, 
που έχουν καλύτερη αντίληψη για την πραγματική ει-
κόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, και ήδη καταγράφεται 
υψηλότερη ζήτηση. Η Ελλάδα, επισήμανε η υπουργός, 
λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και του 
μεγάλου αριθμού λιμανιών και επιλογών, αποτελεί 
στρατηγική επιλογή των κορυφαίων εταιρειών κρουα-
ζιέρας, όμως οι τεράστιες αυτές δυνατότητες ουδέπο-
τε είχαν αξιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
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Σκόρπησαν 
χαρά σε όλους

 Ο δήμος Πάρου καλωσόρισε την επίσκεψη του σω-
ματείου γονέων «Victor Artant ΝΙΚΗ» στο νησί μας και 
σε συνεργασία με 
τους εθελοντές 
του πρότυπου 
κέντρου Α.ΜΕ.Α.Ι 
Κυκλάδων, τους 
επαγγελματίες , 
και όλη την το-
πική κοινωνία, 
προσέφερε ξε-
χωριστή κυκλαδι-
κή φιλοξενία στα 
μέλη του.

 Κατά τη δι-
άρκεια της πα-
ραμονής τους 
ε π ι σ κ έ φ τ η κ α ν 
και προσκύνησαν 
στον ιερό ναό 
Εκατονταπυλιανής, ξεναγήθηκαν στο βυζαντινό μου-
σείο, στο ιστορικό λαογραφικό μουσείο - συλλογή 
Όθωνα Κάπαρη, στο μουσείο κυκλαδικής λαογραφίας, 
Μπενέτου Σκιαδά «Σκορπιός» και στο οινοποιείο Μω-
ραΐτη. Επίσης, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του 
συλλόγου περίθαλψης και προστασίας άγριων ζώων 
«Αλκυόνη», ταξίδεψαν ως την Αντίπαρο και το σπήλαιο 
της, συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις με τις 
οποίες τίμησε η Αγκαιριά τον πολιούχο της Αγ. Γεώρ-
γιο, και έκαναν ιστιοπλοΐα στον Ν.Ο. Πάρου.

Ο δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
ονομαστικά τους επαγγελματίες για τις ευγενικές χο-

ρηγίες τους, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν στην 
επίσκεψη. Στη σχετική του ανακοίνωση ο δήμος του 
νησιού μας σημειώνει: «[…] Η δημοσιοποίηση της επί-
σκεψης έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε θέματα αποκλεισμού και την απενοχοποί-
ηση της «ιδιαιτερότητας» μέσω της ενεργητικής συμ-
μετοχής. Η παρουσία του Σωματείου «Victor Artant 
ΝΙΚΗ» στην Πάρο άγγιξε όλους τους Παριανούς και 

συνέβαλε, ώστε να 
καλλιεργηθεί ένα 
διαφορετικό κλίμα 
απέναντι στα άτομα 
με ιδιαίτερες ανά-
γκες και ικανότη-
τες. Ευελπιστούμε 
η μοναδική εμπει-
ρία της φιλοξενίας 
αυτής να αποτελέ-
σει εφαλτήριο για 
παρόμοιες ενέρ-
γειες και πράξεις 
προσφοράς. Ο Δή-
μος Πάρου έδειξε 
το κοινωνικό του 
πρόσωπο για μια 
ακόμη φορά σε μια 

ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και προτίθεται να πράξει 
ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια πάντα των δυνατοτή-
των και των αρμοδιοτήτων του για την διευκόλυνση 
της καθημερινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
- ικανότητες και τη διασφάλιση  ενός ποιοτικού επι-
πέδου διαβίωσης.

Ονειρευόμαστε ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες στο νησί μας 
και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίζετε έτσι 
ώστε να κάνουμε την Πάρο μια ιδανική κοινωνία όπου 
μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί χωρίς διακρίσεις».

Παριανοί 
ιεροψάλτες

Σε προηγούμενο σημείωμά μου για τους Παριανούς 
ιεροψάλτες, που η πάντα φιλόξενη «Φωνή» μας περιέ-
λαβε στις στήλες της, ανέφερα ότι είχα δεχτεί συμβου-
λές που με απέτρεπαν από την παράθεση ονομάτων 
γιατί πιθανόν να παρέλειπα κάποιον.

Ξαναδιαβάζοντάς το λοιπόν, είδα ότι όντως παρέ-
λειψα δύο εν ενεργεία ιεροψάλτες, τους Απόστολο 
Ζουμή και Κοσμά Βούσουλα που πρωτοψαλτεύουν, ο 
πρώτος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Κώστου 
και ο δεύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Αρσενίου Δά-
σους. Απαράδεκτη και η παράλειψη, από τους εκλειπό-
ντες, των ονομάτων δύο αγαπητών φίλων, του Πρω-
τοψάλτου Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς 
και του Λαμπαδαρίου του ιδίου Ιερού Ναού, ντουέτου 
διδύμου που άφησε εποχή στην ενορία τους: Μιχάλη 
Μαύρη και Λευτέρη Θηβαίο, αντίστοιχα.

Επωφελούμαι επίσης να υπενθυμίσω ότι σε πα-
λαιότερο σημείωμά μου, στη «Φωνή της Πάρου» και 
το ενημερωτικό δελτίο του Προοδευτικού Συλλόγου 
Λευκιανών Πάρου, έχω αναφερθεί και σε άλλους πα-
λιούς Λευκιανούς ιεροψάλτες που υπήρξαν και δά-
σκαλοί μου.

Μανώλης Ι. Χανιώτης
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Συνάντηση για  
τις ανεμογεννήτριες

Στις 11 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, με τους εκπροσώπους φορέων και την 
επιτροπή κατοίκων των νησιών, Πάρος, Νάξος, Τήνος και Άνδρος. 

Όπως τόνισε ο υπουργός, αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και των 
πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΝ δι-
αμόρφωσαν ένα καθεστώς προ-
βληματικό για επενδύσεις ΑΠΕ, 
το οποίο η παρούσα κυβέρνηση 
αναλαμβάνει να επιλύσει με κάθε 
νόμιμο μέσο, με δεδομένους τους 
νομικούς και διοικητικούς περιορι-
σμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύ-
που από το παραπάνω υπουργείο: 
«[…] Το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ετοιμάζει ένα 
νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 
για τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας 
τις τελευταίες Ευρωπαϊκές κα-
τευθύνσεις, το οποίο θα επιλύσει 
χρόνια προβλήματα, με γνώμονα 
την ενθάρρυνση και προώθηση 
επενδύσεων στον τομέα αυτό και 
με έμφαση στην περιβαλλοντική 
προστασία. Το Πλαίσιο αυτό θα 
τεθεί σε διαβούλευση με τις τοπι-
κές κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ο υπουργός συμμερίζεται τις ανη-
συχίες και τις απόψεις της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και των κατοί-
κων των νησιών με τους οποίους 
συναντήθηκε, δηλώνοντας ότι οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν θα 
στηρίζονται αυστηρά στη νομιμότητα, ενόψει και της εξέτασης των προσφυγών 
που έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

Η δημοτική επιτροπή
Η δημοτική επιτροπή αγώνα κατά της εγκατάστασης των ανεμογεν-

νητριών στην Πάρο, εξέδωσε δελτίο τύπου για τη συνάντηση στην Αθήνα, στο 
οποίο γράφει:

«Η Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί της Πά-
ρου συμμετείχε στην προγραμματισμένη συνάντηση του Συντονιστικού Οργάνου 
της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, αποτελούμενο από τους Δημάρχους των νησιών Άνδρου, Πά-
ρου, Νάξου, τον εκπρόσωπο του Δήμου Τήνου, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Έπαρχο Πάρου - Αντιπάρου, τον Νομικό Σύμβουλο 
των νησιών και των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ του Νομού, με τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη.

Η αντιπροσωπεία μας ανέπτυξε τις θέσεις της Επιτροπής Αγώνα και ζήτησε από 
τον Υπουργό την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που δίνει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας.

Ο υπουργός σύμφωνα με την τοποθέτησή του, τόνισε ότι κατανοεί τις θέσεις 
μας, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν μπορεί να ακυρώσει την υπουργική απόφαση της 
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα 
τέσσερα νησιά, αφού αυτή στηρίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που δια-
μόρφωσαν αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων και θα σεβαστεί την απόφα-
ση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην σχετική προσφυγή. Ανέφερε επίσης ότι, 
πρόθεση της κυβέρνησης είναι η τροποποίηση του ενεργειακού πλαισίου για τις 
ΑΠΕ, χωρίς όμως να δεσμευτεί στην υιοθέτηση της πρότασής μας για τη μη 
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στα νησιά μας. Στο τέλος της συνάντη-
σης, οι εκπρόσωποι μας τόνισαν στο υπουργικό επιτελείο ότι, η κατανόηση του 
προβλήματος δεν αρκεί, πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες πολιτικές 
πρωτοβουλίες και ξεκαθάρισαν ότι ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές επιλογές, ο 
παριανός λαός σύσσωμος με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του, δε θα επιτρέψει 
την πολύπλευρη καταστροφή του τόπου από την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων.

Καλούμε τις παριανές, τους παριανούς, τη νεολαία του τόπου μας σε 
επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ - ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ».

ΠΕΔ Ν. Αιγαίου
Η ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Νοτίου Αιγαίου, εξέδωσε για το 

ίδιο θέμα το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Κατόπιν της από 10/3/2017 πρόσκλησης του Συντονιστικού Οργάνου της ΠΕΔ 

Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη 11/04/2017, σύσκεψη του Συντο-
νιστικού οργάνου των τεσσάρων νησιών Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 
Πάρου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ), κ. Γεώργιο 
Σταθάκη.

Το συντονιστικό της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου αποτελούμενο από τους Δημάρχους 
των νησιών  Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη, Πάρου Μάρκο Κωβαίο, Νάξου και Μι-
κρών Κυκλάδων Μανόλη Μαργαρίτη, τον εκπρόσωπο του Δήμου Τήνου και πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου Γιάννη Σιώτο (κατόπιν εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου Τήνου Σίμου Ορφανού), τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου και Έπαρχο Πάρου – Αντιπάρου Κώστα Μπιζά και τον Νομικό Σύμ-
βουλο των νησιών Γ. Ξανθούλη, ενημέρωσαν διεξοδικά τον αρμόδιο υπουργό για 

τη ομόφωνη θέση τους και τα επι-
χειρήματα τους προς την κατεύ-
θυνση ακύρωσης της εγκατάστα-
σης των βιομηχανικών αιολικών 
πάρκων στα νησιά μας. Ο Υπουρ-
γός ΠΕΝ, κος Γεώργιος Σταθάκης 
απαντώντας έδειξε ότι κατανοεί 
το πρόβλημα που εξέφρασαν οι 
εκπρόσωποι των νησιών αλλά 
απέφυγε να δώσει απαντήσεις 
στα αιτήματα του Συντονιστικού, 
αναμένοντας την απόφαση του 
ΣΤΕ. Επίσης τόνισε πως αν και 
το υπουργείο προσανατολίζεται 
να αλλάξει το ειδικό χωροταξικό 
σχέδιο για τις ΑΠΕ στα νησιά, που 
είναι τουριστικοί προορισμοί, το 
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δε μπο-
ρεί να αλλάξει άμεσα.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντη-
ση οι φορείς των νησιών ευχα-
ρίστησαν τον υπουργό για την 
πραγματοποίηση αυτής της συ-
ζήτησης και δήλωσαν ότι ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί μέχρι οριστικής 
ακύρωσης της απόφασης εγκατά-
στασης των ανεμογεννητριών βι-
ομηχανικού τύπου στα νησιά των 

Κυκλάδων Άνδρο, Νάξο και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου, εκφράζοντας 
έτσι και το αίσθημα των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρών και οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων  
Νίκος  Συρμαλένιος, Αντώνης Συρίγος, Νίκος Μανιός, ο Γενικός Γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για τις 
Ανεμογεννήτριες, Κώστας Ροκονίδας -επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Λα-
ϊκή Συσπείρωση Πάρου, Θανάσης Μαρινόπουλος -πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ Πάρου, οι 
εκπρόσωποι του πολιτιστικού συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Σπύρος Μητρογιάννης και 
Μαρία Μπιρμπίλη, και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων των τεσσάρων νησιών».

Η κοροϊδία συνεχίζεται
Στις 20/4/2017 με τίτλο: «Η κοροϊδία συνεχίζεται» η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ 

δημοσίευσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Είναι γεγονός ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ., μαζί και μόνοι εδώ και μία 

δεκαετία, έστρωσαν νομοθετικά το δρόμο, που εξασφάλισε το «φύτεμα» των αιο-
λικών πάρκων απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας, η μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος από κοινωνικό αγαθό σε χρυ-
σοφόρα επένδυση, η λεγόμενη πράσινη ενέργεια σαν απάντηση στο φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής, ήταν το υπόβαθρο για να στηθεί το «μεγάλο φαγοπότι», 
που εξασφαλίζει στους λεγόμενους επενδυτές μεγάλες επιδοτήσεις, γρήγορη από-
σβεση και υψηλή κερδοφορία, ενώ στα νοικοκυριά φουσκωμένους λογαριασμούς 
και στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας μηδαμινά αποτελέσματα. Στη συνάντηση 
της επιτροπής αγώνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, 
επιβεβαιώθηκε η τακτική της κυβερνητικής κοροϊδίας του λαού και στο ζήτημα 
της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στα νησιά μας. Κατά τα λεγόμενα του 
υπουργού και των επιτελών του, «συμμερίζονται τις ανησυχίες και τις απόψεις 
μας…  αλλά οι αποφάσεις τους θα στηρίζονται στη νομιμότητα με δεδομένους τους 
περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας». Για ποια νομιμότητα μιλούν; Για αυτήν 
που διαμόρφωσε διαχρονικά το αστικό πολιτικό σύστημα, για να διασφαλίσει τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου; 

Αυτοί λοιπόν που ήρθαν στην εξουσία για να ανατρέψουν την πολιτική των προ-
ηγούμενων, αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά ότι είναι διαχειριστές αυτής της πο-
λιτικής «πετώντας το μπαλάκι» στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Φυσικά οι παριανοί και οι νησιώτες γενικότερα, μετά την αποκάλυψη των κυβερ-
νητικών προθέσεων, περιμένουν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου όπως και 
της Νομαρχιακής Επιτροπής του απέναντι στις κυβερνητικές θέσεις.

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση και μο-
ναδικό στήριγμα στις λαϊκές διεκδικήσεις, είναι ο οργανωμένος, μαζικός 
και επίμονος αγώνας για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα».



www.fonitisparou.gr

Παράδοση προβλήτας

Στις 13/4/2017, κατά την άφιξη του «Blue Star Delos», έγινε προσωρινή παρά-
δοση της προβλήτας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού μας για το 
Πάσχα.

 Η κίνηση στο λιμάνι ήταν πολύ μεγάλη και με τις παρεμβάσεις του δημοτικού 
λιμενικού ταμείου Πάρου – Αντιπάρου επιταχύνεται η αποβίβαση και επιβίβαση των 
αυτοκινήτων στα πλοία, αφού ο καταπέλτης είναι στην ευθεία με την προβλήτα 
όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι για την προσαρμογή του στις 
απαιτήσεις των νέων συγχρόνων πλοίων που βοηθούν τη γρηγορότερη και ασφα-
λέστερη πρόσδεση των πλοίων, σχολιάστηκαν πολύ θετικά από το πλήρωμα του 
«Blue Star Delos».
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µεσόπορτες
laminate & pvc

πατώµατα
laminate

πόρτες
θωρακισµένες

Παροικιά, Πάρος
Τ: 22840 22765  Κ: 6944 763186
info-jm@vs-windows-doors.gr

www.vs-windows-doors.gr

δουλειές µας: • Hotel Kontes 
• Hotel Mersina • Μπακίρι κ.α.

Εκδήλωση της ΕΟΔ
Η ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης) - Παράρτημα Κυκλάδων, διοργανώνει το 

Σάββατο 29 Απριλίου 2017 και ώρα 12.30, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη 
Νάουσα, μαθήματα για του σχολείου βασικών γνώσεων και αυτοπροστασίας.

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο ιδρυτής και διευθυντής εκπαίδευσης της Ελ-
ληνικής Ομάδας Διάσωσης, Ζαφείρης Τρόμπακας.

Επίσκεψη Γάλλων 
πρακτόρων 

Με μεγάλη επιτυχία 
στέφθηκε η επίσκεψη 
των 150 πρακτόρων 
και 30 δημοσιογρά-
φων από την Γαλλία, 
στην Αθήνα, Εύβοια, 
Κόρινθο και Κυκλά-
δες, τη χρονική πε-
ρίοδο από 19/4 έως 
23/4/2017.

Οι προσκεκλημένοι 
συνοδευμένοι από τον 
κ. Jean Brajon, διευθυντή του κεντρικού γραφείου του «Vacance Heliades», καθώς 
και των διευθυντών των περιφερειακών γραφείων της Γαλλίας και της Ελλάδας, 
ξεναγήθηκαν και γνώρισαν τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό του εκάστοτε προορι-
σμού. Στην Πάρο, το τουριστικό γραφείο «Anemomylos Travel», που εκπροσωπεί 
το «Vacance Heliades» οργάνωσε να τύχουν θερμής υποδοχής, να ξεναγηθούν σε 
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και μνημεία του νησιού, και απέσπασαν τις κα-
λύτερες εντυπώσεις. Επίσης, κατά την παραμονή τους στο νησί πραγματοποιήθηκε 
εκτενής παρουσίαση της Πάρου ως τουριστικού προορισμού από τον διευθυντή του 
κεντρικού γραφείου του «Vacance Heliades», Jean Brajon.

Όπως μας δήλωσε ο κ. Αλέκος Καρπονδίνης αυτή η ενέργεια γίνεται σαν επιστέ-
γασμα της συστηματικής δουλειάς που έχει προηγηθεί όλα το προηγούμενο διά-
στημα με τη Γαλλική αγορά. «Όλοι οι επισκέπτες αυτής της ομάδας έφυγαν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις και πιστεύουμε ότι αυτές θα μεταφέρουν και στην Γαλλική 
αγορά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε σαν γραφείο να δώσουμε στον δήμο Πά-
ρου για την αμέριστη βοήθειά του καθώς και την τουριστική επιτροπή Πάρου που 
ενέκρινε την δαπάνη για την σίτιση τους στην Πάρο».

Ηλεκτροδότηση 
στο κλειστό 
Μάρπησσας

Από τη δημοτική αρχή δημοσιοποιήθηκε στις 
20/4/2017 η παρακάτω είδηση για την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων στο σχολείο της Μάρπησσας:

«Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πάρου κ.  Δώρα Σαρρή 
υπέγραψε σήμερα την ηλεκτροδότηση της αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 
Μάρπησσας, στα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ.

Ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό στην Πάρο, 
μπήκε στην τελική ευθεία και σε λίγες ημέρες προ-
γραμματίζεται και η παράδοσή του από τις τεχνικές 
υπηρεσίες του Δήμου  στην Σχολική Επιτροπή».

Μπράβο στις Λεύκες

Μια νέα αξιέπαινη πρωτοβουλία του προέδρου των Λευκών, Γιάννη Κονταράτου, 
έχει σαν αποτέλεσμα την καλαίσθητη τακτοποίηση των κάδων με τα απορρίμματα 
του χωριού.

Το καλωσόρισμα των χιλιάδων επισκεπτών στην είσοδο του χωριού δεν έχει πλέ-
ον την αποκρουστική εικόνα των σκουπιδιών. Ακούραστος συνεργάτης στο πλάι του 
προέδρου, ο κ. Γιάννης Γαβαλάς.
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Ικανοποιητική κίνηση το Πάσχα

Ικανοποιητική ήταν η φετινή κίνηση κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα στο 
νησί μας και η πληρότητα στα ξενοδοχεία κυμάνθηκε κατά Μ.Ο. –και σύμφωνα με 
τα στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού- στο 70%.

Η Πάρος και η Σαντορίνη ήταν τα νησιά –σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω στοι-
χεία-, που τράβηξαν τον περισσότερο κόσμο στις Κυκλάδες.

Οι περιοχές της χώρας που άγγιξαν ποσοστά πληρότητα 100% ήταν η Κρήτη, τα 
νησιά του Ιονίου και του Αργοσαρωνικού και η Πελοπόννησος. Σε ό,τι αφορά την 
Πελοπόννησο που συνεχίζει την ανοδική της πορεία ειδικά στα χρόνια του μνη-
μονίου, πέρα από κάθε προσδοκία ήταν η κίνηση στη Λακωνία (Γύθειο, Σπάρτη, 
Μάνη, Νεάπολη), ενώ στη Μονεμβασία, οι πληρότητες άγγιξαν το απόλυτο (100%) 
τις ημέρες του Πάσχα. Κοσμοσυρροή καταγράφηκε και στα νησιά του Ιονίου, με 
«πρωταθλήτρια» την Κέρκυρα, με την πληρότητα να φτάνει το 95%. Στην Κρήτη, οι 
Έλληνες προτίμησαν κυρίως τα Χανιά και το Ηράκλειο, με πληρότητες άνω του 80% 
και 70% αντίστοιχα, ενώ παρόμοια εικόνα και στην Ήπειρο, με τα Ζαγοροχώρια και 
το Μέτσοβο να σημειώνουν υψηλές πληρότητες 70-90%. Πορταριά και Μακρινίτσα 
αποτέλεσαν τα best sellers του Πηλίου με πληρότητες άνω του 90%, ενώ ανοδικά 
κινήθηκε και η Χαλκιδική, με την πληρότητα να σημειώνει αύξηση 10% σε σχέση με 
πέρσι, ξεπερνώντας το 75%.

Επίσης, σημαντική αύξηση 25% για το σύνολο της τουριστικής σαιζόν δείχνουν οι 
προκρατήσεις στην περίπτωση της Ρόδου, με σύνθεση του τουριστικού ρεύματος να 
περιλαμβάνει κυρίως Ορθόδοξους από Ρωσία και Ελλάδα, ενώ δεν λείπουν και οι 
καθολικοί από Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία και Τσεχία. 

Τέλος, Overbooked ήταν η Ύδρα από τους προορισμός του Αργοσαρωνικού, η 
οποία σύμφωνα με την πρόεδρο Ξενοδόχων Ύδρας, Μαρία Κλαδάκη, παρουσίασε 
έκρηξη των αφίξεων, λόγω του κοινού εορτασμού του Πάσχα φέτος. 

Αναλυτικά η Πάρος
Λιμάνι
Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου Πάρου, φέτος στο νησί μας κατά τις 

εορτές του Πάσχα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Παροικιάς 15.392 επιβάτες, 
έναντι 18.845 πέρσι.

Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία αφορούν για το 2017 το χρονικό διάστημα από 6 
έως 16 Απριλίου, ενώ του 2016 το χρονικό διάστημα από 21/4 έως 1/5/2016. 

Πιο αναλυτικά για το 2017 είχαμε την παρακάτω κίνηση στο λιμάνι Παροικιάς:

Επιβάτες: 15392
Ι.Χ.: 2487
Φορτηγά: 255
Δίκυκλα: 371
Το 2016 είχαμε:
Επιβάτες: 18.845
Ι.Χ.: 2.890
Φ/Γ: 236
Δ/Κ: 485

Αεροδρόμιο
Στον αερολιμένα Πάρου σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία κατά τη διάρκεια 

της Μ. Εβδομάδας στο αεροδρόμιο του νησιού μας αποβιβάστηκαν 1.176 επι-
βάτες.

Πιο συγκεκριμένα, τη Μ. Δευτέρα αποβιβάστηκαν 131 επιβάτες, τη Μ. Τρίτη 133 
επιβάτες, τη Μ. Τετάρτη 219 επιβάτες, τη Μ. Πέμπτη (όπου υπήρχαν και τρεις έκτα-
κτες πτήσεις) 342 επιβάτες, τη Μ. Παρασκευή 168 επιβάτες, το Μ. Σάββατο 147 
επιβάτες και την Κυριακή του Πάσχα 36 επιβάτες.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι όλες οι πτήσεις προς Πάρο είχαν ως αεροδρόμιο ανα-
χώρησης την Αθήνα, πλην μία πτήσης τη Μ. Πέμπτη που ήρθε από Θεσσαλονίκη, με 
74 επιβάτες.

Αποδελτίωση
Σαφώς και η κίνηση ήταν μικρότερη από πέρσι, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αναμενό-

μενο, αφού το 2016 η εορταστική περίοδος του Πάσχα, συνέπεσε με την 
αργία της πρωτομαγιάς. 

Επίσης, τα περσινά νούμερα άφιξης επιβατών είχαν να συμβούν από το 2013 και 
τα ήταν από τα καλύτερα που έχουν σημειωθεί την τελευταία επταετία. Προφανώς 
κάποιοι να ήλπιζαν σε μεγαλύτερα νούμερα αφίξεων, λόγω του νέου αεροδρομίου. 
Μην ξεχνούμε όμως, ότι το αεροδρόμιο μας τώρα μπαίνει στον «χάρτη» και από 
την άλλη η ακριβή τιμολογιακή πολιτική των ακτοπλοϊκών εταιρειών -σε ό,τι αφορά 
τα Κυκλαδονήσια- είναι μία τροχοπέδη για τις οικογένειες από το λεκανοπέδιο της 
Αττικής. Αυτός ο λόγος άλλωστε (ακριβό εισιτήριο - μεταφορικά), είναι μία από τις 
αιτίες που η Πελοπόννησος τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξεύσει τον τουρισμό της, 
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όπως και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που έτσι και αλλιώς όμως, είναι εδώ και 
πολλές δεκαετίες ο αγαπημένος κοντινός προορισμός για τους κατοίκους του λεκα-
νοπεδίου Αττικής.

Παρά ταύτα, ενθαρρυντικό για την Πάρο είναι ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών 
τις ημέρες αιχμής ήταν σχεδόν πλήρεις ή σχεδόν πλήρεις. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο 
και οι προσφορές που κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες σε όλους όσοι κλείσουν τα 
εισιτήριά τους νωρίς, και το κόστος μεταφοράς που πολλές φορές είναι μικρότερο 
από τα πλοία. Με μια προσεκτικότερη ματιά ακόμα, στις πτήσεις, θα διαπιστώσει 
το επαγγελματικό μάτι ότι οι εταιρείες που έχουν κάνει καλή επικοινωνιακή τακτική 
διαφημίζοντας το προϊόν τους είχαν φουλ πληρότητα, ενώ άλλες εταιρείες δίχως 
επικοινωνιακή τακτική, είχαν πολλές-πολλές άδειες θέσεις στα δρομολόγια τους.

Άλλα προβλήματα
Προβληματισμός επικρατεί για τις λιγοστές υποδομές που διαθέτει το αεροδρόμιό 

μας και τι θα γίνει τους θερινούς μήνες που οι πτήσεις των αεροσκαφών πολλα-
πλασιάζονται.

Η αίθουσα αναμονής δεν ήταν ικανή να ανταπεξέλθει στον αριθμό αναμενόντων 
επιβατών τις ημέρες αιχμής του Πάσχα. Τι θα γίνει το καλοκαίρι, ειδικά από τον Ιού-
λιο μήνα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Υπάρχουν στην περίοδο αιχμής του καλο-

καιριού απογευματινές πτήσεις που σχεδόν συμπίπτουν. Πώς άραγε θα εξυπηρετη-
θεί ο κόσμος και τι παράπονα θα υπάρχουν; Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση με 
το μικρό χώρο στάθμευσης, στον οποίο σταθμεύουν οι πάντες, έχοντας ή μη έχοντας 
εργασία στον χώρο. Ακόμα, πρόβλημα υπάρχει και με το χώρο που έχει σημανθεί 
για να σταθμεύουν τα λεωφορεία. Το θέμα πονοκεφαλιάζει τους ανθρώπους του 
αεροδρομίου, ενώ με σκωπτικό τρόπο κάποιοι τρίτοι λέγουν ότι αν έχουμε συγχρό-
νως άφιξη και αναχώρηση ή δύο αναχωρήσεις σχεδόν ταυτόχρονα, δεν μπορεί να 
λειτουργήσει με επάρκεια ούτε το σύστημα παράδοσης αποσκευών.

Τα προβλήματα αυτά τα έχει γράψει η εφημερίδα μας σχεδόν από την αρχή λει-
τουργίας του νέου αεροδρομίου, αλλά έως σήμερα, τίποτα δεν έχει γίνει. Προφανώς 
το θέμα θα το συζητήσουν οι αρμόδιοι όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι ή όταν το 
αεροδρόμιο Πάρου ως προς τις υποδομές του θα περιγράφεται με τον χειρότερο 
τρόπο…

Ενδεικτικά…

Η «Φωνή της Πάρου» σας παρουσιάζει (βλ πίνακα) το πρόγραμμα πτήσεων στο 
αεροδρόμιο της Πάρου το χρονικό διάστημα αιχμής, για να κατανοήσουμε όλοι το 
πρόβλημα που πιθανόν να παρουσιαστεί.

Παρατηρήσεις:
Πτήσεις από και προς Αθήνα, Θεσ/νίκη, Ηράκλειο και Graz.
Όπου «OAL» OLYMPIC AIR, Όπου «SΕΗ», SKY EXPRESS. Όπου «AZI», ASTRA AIR-

LINES.
Σημείωση 1: Έναρξη πτήσεων OAL066/067 OlympicAir, από/προς Αθήνα, καθη-

μερινά, από Κυριακή 09/07 έως και Σάββατο 09/09.
Σημείωση 2: Έναρξη πτήσεων ΑΖΙ760/763 ASTRA Airlines από/προς Θες/νίκη 

κάθε Πέμπτη/Κυριακή από 24/07 έως και 03/09
Σημείωση 3: Έναρξη πτήσεων SEH212/213 Sky Express από/προς Ηράκλειο        

κάθε Τετάρτη/Κυριακή, Ιούλιο & Αύγουστο 
Σημείωση 4: Πέρας  πτήσεων ΑΖΙ760/763 ASTRA Airlines από/προς Θες/νίκη 

κάθε Πέμπτη και Κυριακή, στις 03/09
Σημείωση 5: Πέρας  πτήσεων OAL066/067 OlympicAir από/προς Αθήνα καθημε-

ρινά, στις 09/09

Πτήσεις ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ/
ΠΡΟΣ

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

Αν-ση /Αφιξη/ 
Αν-ση

OAL060/061 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 05.55/06.35/07.00 Αθήνα

SEH030/031 07.10/07.50/08.10 07.10/07.50/08.10 06.50/07.30/07.50 07.10/07.50/08.10 06.50/07.30/07.50 07.10/07.50/08.10 ------------------- Αθήνα

AZI760/761 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 10.20/11.20/12.00 ------------------- Θεσ-νίκη

OAL062/063 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 10.35/11.15/11.40 Αθήνα

AZI760/763 ------------------- ------------------- 13.50/15.05/15.30 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- Θεσ-νίκη

OAL064/065 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 14.15/14.55/15.20 Αθήνα

SEH032/033 15.10/15.50/16.10 ----------------- ----------------- 17.15/17.55/18.15 ----------------- 17.00/17.40/18.00 ----------------- Αθήνα

OAL702/703 16.00/17.10/17.35 16.05/17.15/17.40 ------------------- ------------------- 15.50/17.00/17.25 16.05/17.15/17.40 15.50/17.00/17.25 Θεσ-νίκη

SEH212/213 ----------------- ----------------- 16.00/16.40/17.05 ----------------- ----------------- ----------------- 16.40/17.20/17.45 Ηράκλειο

OAL068/069 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 17.25/18.05/18.30 Αθήνα

AZI760/763 ------------------- ------------------- ------------------- 17.30/18.45/19.10 ------------------- ------------------- 17.30/18.45/19.10 Θεσ-νίκη

SEH032/033 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 18.00/18.40/19.00 Αθήνα

ΑΖΙ762/763 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 16.25/18.40/19.20 ------------------- Graz

OAL066/67 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 18.45/19.25/19.50 Αθήνα

ΩΡΑΡΙΟ Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από 05.05 έως και 
20.00

Από Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017
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Αισθητική 
των κτιρίων

Όταν δημοσιεύεται ένα προεδρικό διάταγμα που 
αφορά σε οικιστικά και πολεοδομικά θέματα, κύριο 
σκοπό έχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να ορίσει 
όρους και κανόνες αυστηρά προσαρμοσμένους σε 
νούμερα και μαθηματικούς τύπους  που υπολογίζουν 
ποσοτικά και με ακρίβεια το πόσο μπορεί κάποιος να 
οικοδομήσει στο οικόπεδό του ή ποιες αποστάσεις να 
τηρήσει από τα όρια κλπ.

Πέραν όμως αυτών, σχεδόν πάντα, περιλαμβάνονται 
και άρθρα που αναφέρονται σε ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά δηλαδή περιγράφουν όχι το πόσο αλλά το πώς 
θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας τη διαχείριση των 
οικοδομήσιμων τετραγωνικών που δικαιούται. Και 
αυτό το «πως» είναι που συνήθως μας μπερδεύει. 

Μας μπερδεύει γιατί έχει να κάνει με ένα ευρύ φά-
σμα εφαρμογών σε κάθε κτίριο που κυμαίνεται από 
την παραγωγή χώρου, τη λειτουργικότητα, την εργο-
νομία αλλά και την αισθητική τόσο στο εσωτερικό του, 
όσο και εξωτερικά. Και αν θεωρητικά, δεχθούμε ότι 
στον εν γένει χώρο μας έχουμε λύσει όλα τα παραπά-
νω γιατί προφανώς αποτελεί προσωπική μας υπόθεση 
η διαρρύθμιση του σπιτιού μας ή η διακόσμηση του 
εσωτερικού του, είμαστε σίγουροι ότι κάναμε το ίδιο 
και για την εξωτερική εικόνα του; Αυτό δηλαδή που 
είναι εκτεθειμένο σε δημόσια θέα. 

Βέβαια κάποιος θα παρατηρήσει: Μα όλα αυτά δεν 
είναι δουλειά του ειδικού; Του αρχιτέκτονα, του δια-
κοσμητή κλπ; Σαφώς και είναι. Όμως δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι όπως ο τρόπος που επιλέγουμε για να εκ-
φράσουμε τις απόψεις μας ή τα συναισθήματά μας, 
μας χαρακτηρίζει και μας καθιστά μοναδικούς, έτσι και 
η εξωτερική εικόνα  του κτιρίου μας, η όψη όπως λέ-
γεται, απηχεί προς κάθε κατεύθυνση τις απόψεις μας 
ακόμα και την ιδιοσυγκρασία μας. Επομένως, το «κλει-
δί» της επιτυχούς διαχείρισης της εξωτερικής αισθητι-
κής του κτιρίου μας, είναι η αρμονική συνεργασία με 
τον «ειδικό» ώστε να προκύψει ο σωστός συνδυασμός 
και να αποφευχθούν κακογουστιές και λάθη που πολ-
λές φορές –και το έχουμε όλοι δει- όταν γενικευτούν 
αλλοιώνουν την οπτική αρμονία στο ευρύτερο περι-
βάλλον (γειτονιά, τοποθεσία κλπ.). Ένας τρόπος που 
μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά προς τη διαφύ-
λαξη της αισθητικής ποιότητας σε επίπεδο ευρύτερης 
περιοχής (π.χ. παραδοσιακό τμήμα του οικισμού Πα-
ροικίας) είναι η υιοθέτηση του… 

Ανακαλύπτω γύρω μου κτίρια που έχουν τηρήσει 
όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα. Εντοπίζω αυτά που 
αποκαλούμε «καλά παραδείγματα» και προσπαθώ 
να τα χρησιμοποιήσω στο κτίριό μου, εφόσον βέβαια 
συνάδουν με την αισθητική του. Υπάρχουν γύρω μας 
πολλά «καλά παραδείγματα» και αρκεί μια απλή αλλά 
«συνειδητή» περιήγηση στα στενά της πόλης μας για 
να τα ανακαλύψουμε. Δε θα αναφερθώ, για ευνόη-
τους λόγους, σε συγκεκριμένα κτίρια. Ωστόσο, ακόμα 
και ένα από αυτά να διακρίνουμε και να προσέξουμε 
λίγο παραπάνω, θα έχουμε προσθέσει πολλά μόρια 
στην αντίληψη μας όσον αφορά την αισθητική και όχι 
μόνο.

Χρήστος Μαύρης

Ο δρόμος 
είχε τη δική 
του ιστορία
Νικόλαος 
Μ. Κοντολέων 
(1910-1975)

Ο Νικόλαος Κοντολέων γεννήθηκε στη Χίο, υπηρέ-
τησε ως έφορος των Κυκλάδων (1942-1956), και στη 
συνέχεια έγινε καθηγητής της κλασικής αρχαιολογίας 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1956-1975). 

Πολλά δε και σημαντικά προσέφερε με τις ανασκα-
φές και τις έρευνες του στα νησιά των Κυκλάδων και 
ιδιαίτερα στη Πάρο, όπου ανακάλυψε στην τοποθεσία 
Έλιτας το «Αρχιλόχειο Ιερό» και το βίο του Αρχιλόχου 
σε μαρμάρινη πλάκα, που εκθέτεται στο αρχαιολογικό 
μουσείο της Πάρου. 

Στην τοποθεσία Έλιτας, πιθανώς να υπήρχε και ο τά-
φος του Αρχιλόχου, όπου λατρευόταν ο μεγαλύτερος 
αυτός ποιητής των αιώνων, μετά τον Όμηρο, ως θεός 
επί πολλούς αιώνες. Μετά τη σημαντική αυτή ανακά-
λυψη το 1949, δεν έπαυσε να ασχολείται με τον Αρ-
χίλοχο, καθώς και με όλη την αρχαιολογία της Πάρου. 
Αρκετά είναι τα δημοσιεύματα του, οι μελέτες του σε 
ελληνικά και ξένα περιοδικά και συνέδρια, που φανε-
ρώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον του και την αγάπη του 
προς τη μεγάλη κληρονομιά που μας άφησαν οι αρ-
χαίοι Παριανοί. Έτσι λοιπόν ο αλησμόνητος καθηγητής 
πρόβαλλε την Πάρο διεθνώς.   

(πηγές «Αναδρομές στο κόσμο της αρχαίας Πάρου» 
σελ.367, «Φωνή της Πάρου» 30ο, φ.285, 9/1975).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικολάου Στέλ-
λα» έως την οδό «Αναστασίου Ορλάνδου» στη περιο-
χή «Καζανόβα», (στο δημοτικό στάδιο Πάρου).

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικίας

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Εμείς 
ξέρουμε»

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι Νόμοι είναι 
για τους άλλους και όχι για εμάς… ΓΝωρίζουμε τι 
κάνουμε και ακόμα και όταν είμαστε παραβατικοί, 
αυτό γίνεται διότι απλά… «εμείς ξέρουμε!».

Στη Νάουσα π.χ. μπορεί να κυνηγάμε οποιονδή-
ποτε δεν τηρεί τον κανονισμό καθαριότητας, αλλά 
αυτό δεν ισχύει για εμάς τους ίδιους. «Εμείς ξέ-
ρουμε!». Τα απορρίμματα πεταμένα όπου να είναι 
και τόνοι αδρανών υλικών εδώ και εκεί, προφα-
νέστατα είναι από τουρίστες, που τα έφεραν μαζί 
τους με το πλοίο, για να τα πετάξουν πέριξ της 
Νάουσας. Τις καταστροφές σε σχολείο του νησιού 
μας προ ημερών και αυτές μάλλον τις έκαναν του-
ρίστες… και όχι τα λατρεμένα παιδιά μας που σκέ-
φθηκαν: να σπάσουμε τα τζάμια για πλάκα...

Στον παραλιακό δρόμο της Παροικιάς αν κά-
ποιος παρατηρήσει ποιοι πηγαίνουν ανάποδα 
στον δρόμο με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα, 
θα δει ότι οι παραβάτες είναι γνωστοί μας. Μην 
τυχόν όμως και δούμε κάποιον ξένο να κάνει το 
ίδιο. Είμαστε έτοιμοι να πέσουμε πάνω του να τον 
«φάμε». 

Το μπάχαλο πάλι που παρατηρείται το καλοκαίρι 
στην παλιά αγορά της Παροικιάς, που θυμίζει ανα-
τολίτικο παζάρι, μάλλον και γι’ αυτό είναι υπαίτιοι 
οι «άλλοι»… Όποια πέτρα ανομίας και αν σηκώσεις 
θα βρεις από κάτω τον ίδιο μας τον εαυτό! Όλοι 
είμαστε προφέσορες στο τι πρέπει να γίνει γύρω 
μας, αλλά όλα ισχύουν για τους άλλους. Απαγο-
ρεύεται π.χ. το παρκάρισμα στην πλατεία Μαντώς 
το καλοκαίρι, αλλά σιγά τώρα που ο Παριανάρας 
δε θα βρει τρόπο να σταθμεύσει εκεί. Και πάνω 
στην πλατεία άλλωστε παρκάρουν. Ολόκληρος 
χώρος, γιατί να πάει χαμένος; Αφήνω στην άκρη 
ότι προκειμένου να έχουμε την ευκολία μας παρ-
κάρουμε τα αυτοκίνητα ακόμα και στους χώρους 
που πρέπει να είναι ελεύθεροι για τους συμπολί-
τες μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα 
ή για τις μητέρες με τα καροτσάκια. Ας μείνουν 
σπίτι τους όλοι αυτοί. «Εμείς ξέρουμε».

Βέβαια όλα σε τούτο το νησί είναι κατά μάνα, 
κατά κύρη, που λέει και το γνωμικό. Κάθε χρόνο 
και ιδιαίτερα πριν τη θερινή σαιζόν γίνεται συζή-
τηση στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας για 
νέα μέτρα. Εκεί να δείτε ασκήσεις επί χάρτου και 
τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων. Μία κανονο-
στική απόφαση, που να λέει απλά να τηρηθούν τα 
μέτρα που είχαν πάρει πέρσι, πρόπερσι, πριν δέκα, 
είκοσι χρόνια, δεν έχω ακούσει ποτέ! Τόσο απλά! 
Αν υποστηρίζαμε τις ίδιες μας τις αποφάσεις δε 
θα υπήρχε πρόβλημα, αλλά βλέπετε, οι παραβάτες 
της καθημερινότητας είναι και ψηφοφόροι... Πού 
να μπλέκουμε τώρα; Αφήστε που φέτος συζήτη-
σαν για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πάρο, τη 
Μ. Εβδομάδα. Λίγο ακόμα δηλαδή και το θα συ-
νεδριάζαμε για το τι πρέπει να γίνει το βράδυ της 
Ανάστασης. «Εμείς ξέρουμε» άλλωστε…
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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 τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχω-
ριστά ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 622 
456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται οικόπεδο 900 
τ.µ. µε άδεια οικοδοµήσεως µεζονέτας 
223 τ.µ. Έχει όλες τις παροχές (∆ΕΗ, 
ΝΕΡΟ), πανοραµική θέα, 1 χλµ. από τη 
θάλασσα. Τηλ. 6937 755 804

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεξάρτητη 
κατοικία 53 τ.µ., µε βεράντα 54 τ.µ., 
1ου ορόφου, απεριόριστη θέα στη 
θάλασσα, πλήρως επιπλωµένο και 
εξοπλισµένο, A/C, πάρκινγκ. Τηλ. 6945 
236 006

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα δίχωρη σε όροφο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 51815

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος, µε 500 τ.µ.  ισόγειο και 
500 τ.µ. υπόγειο. ∆ιαθέτει µεγάλο 
χώρο πάρκινγκ. Τηλ. 6988 449 419

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ για ενοικίαση ζητείται για όλο 
το χρόνο, στην ευρύτερη περιοχή της 
Νάουσας, από 40 – 60 τ.µ. περίπου. 
Τηλ. 6977 087 720

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Α-
ποστείλατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από συνεργείο 
σκαφών. Τηλ: 6981 746 231 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 
αγγλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται για εργασία σε 
αρτοποιείο και σε πρατήριο άρτου, µε 
γνώσεις µπουφέ. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 24966, 28135, 6974 364 0458

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
εστιατόριο στα Γλυφά για τη σεζόν, για 
εργασία από µεσηµέρι ως βράδυ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 057 420

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ζητείται από κατά-
στηµα στην Παροικία. Απαραίτητα 
προσόντα δίπλωµα οδήγησης και 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6945 797 400

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από συγκρό-
τηµα δωµατίων στην Αλυκή, που να 
διαµένει στην περιοχή της Αγκαιριάς 
– Αλυκής, µε προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Τηλ. 6978 370 698

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται α-
πό την Ε. Χριστόφορος ΕΠΕ, για µόνιµη 
ή εποχιακή εργασία. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη. Ηλικία έως 40 ετών. Βιογραφι-
κά στο: xristoforos_asteras@yahoo.
gr και τηλ. επικοινωνίας: 6944 109 845

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Αλυκή, για την 
περίοδο από Απρίλιο έως Οκτώβριο. 
Θα εκτιµηθεί προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Τηλ. 6930 900 903

ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ζητείται για κατάστηµα 
ειδών δώρου στην Αλυκή. Πνεύµα 

συνεργασίας, προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών θα εκτιµηθούν. Τηλ. 6932 
901 931

ΚΥΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & 
ΤΗΓΑΝΙΑ ζητείται από εστιατόριο στην 
Αλυκή. Τηλ. 6978 370 698

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κουζίνα 
(βοηθός) και βοηθός µπαρ, για την 
καλοκαιρινή σεζόν σε Beach Bar στην 
Πάρο. (εργασία µόνο κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας). Τηλ. 6971 826 374

Ο∆ΗΓΟΣ  Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ ζητείται για 
την περίοδο από Μάιο έως Σεπτέµβριο. 
Επιθυµητή σχετική προϋπηρεσία και 
γνώση του οδικού δικτύου της Πάρου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 545, 
22840 45076

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ 
ζητείται για το κατάστηµά µας στη 
Μάρπησσα-Πάρου, ιδανικά µε 
προϋπηρεσία και γνώσεις ραφής σε 
παραγωγή ένδυσης σπιτιού. Γνώση 
Αγγλικών θα εκτιµηθεί. Αποστολή 
βιογραφικών στο: rags2richesparos@
gmail.com. Τηλ. 22840-41341

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, έως 45 
ετών, µε δίπλωµα αυτοκινήτου, για 
ενοικιαζόµενα δωµάτια στην περιοχή 
του ∆ρυού. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
743 580

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
ταβέρνα στις Κολυµπήθρες για τη 
σεζόν. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 51710, 6936 
837 579

ΚΟΠΕΛΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε γνώσεις 
καφέ, ζητείται από κατάστηµα στη 
Νάουσα. Τηλ. 6974 470 396

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
– beach bar στη Χρυσή Ακτή, όλων 
των ειδικοτήτων: για κουζίνα, λάντζα, 
µπουφέ, µπαρ, σερβιτόρες και βοηθοί. 
Τηλ. 6972 576 217, 6972 488 423. 
Ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00 & 
17:00-21:00

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στα Λιβάδια Παροικίας για τις εξής 
θέσεις: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για το διάστηµα 
από 1/6 – 30/9, µε προϋπηρεσία, 
ηλικίας 35 ετών περίπου, που να µην 
καπνίζει και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-
ΧΗΣ για το διάστηµα από 1/7 – 31/8, 
απογευµατινό ωράριο, προϋπηρεσία, 
απαραίτητα αγγλικά, δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα εκτιµηθεί, που να µην 
καπνίζει. Τηλ. 6945 069 970

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. Θα 
προτιµηθεί προϋπηρεσία και µεταφο-
ρικό µέσον. Τηλ. 6970 807 188

ΝΕΑΡΗ/ΚΥΡΙΑ ζητείται για καθηµε-
ρινή φύλαξη 2 µικρών παιδιών στην 
Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 403 
279

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπειρία 
και γνώσεις ξένων γλωσσών & ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στην Παροικιά. Τηλ. 6986 941 220

ΚΥΡΙΑ ζητείται κατά προτίµηση 
ελληνίδα, για τη φύλαξη ηλικιωµένης 
τις πρωινές ώρες, στην Παροικιά. Τηλ. 
6934 455 115

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας από 20 έως 
30 ετών ζητείται, από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 

Απαραίτητη γνώση αγγλικών. Ανάλογη 
εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ. 22840 
51908

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΚΟΠΕΛΑ για snack 
bar ζητούνται από ξενοδοχείο στην 
Παροικία. Τηλ. επικοινωνίας:  6975 
770 203

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συντήρηση κατοι-
κιών. Αποστολή βιογραφικών mail@
fronteasy.eu

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχείο 
στην περιοχή του Λογαρά από Μάιο - 
Σεπτέµβριο. Τηλ. επικοινωνίας : 6932 
761 768

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί εργασία σαν υπάλληλος 
υποδοχής (reception) ή σε συναφή µε 
τον τουρισµό επαγγέλµατα, (τουριστικά 
γραφεία, ξενοδοχεία). Προϋπηρεσία 
σε 4* ξενοδοχείο, µε γνώση αγγλικών 
και γαλλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
501 807, 22840 28777

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ αναλαµβά-
νονται από Έλληνα, όπως σκάψιµο 
ελαιών, αµπελιών και γεωργικών 
εκτάσεων µε σκαφτικό πετρελαίου(10 
ίππων). Τηλ. επικοινωνίας: 6946 332 
637

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΚΑΖΑΝΙ – ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ πωλείται 
και Α∆ΕΙΑ καζανιού. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο: 6972 909 
583

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ πωλείται CBF 600, 
2004 µοντέλο, τιµή: 1.800€. Τηλ. 6945 
678 394

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ζητούνται 
για αγορά. Τηλ. 6938 526 013

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Οι απλές καταχωρήσεις είναι δωρεάν
και τις ελέγχουµε!
Εσείς πως θα βοηθήσετε;
· Ελέγξτε την καταχώρησή σας
· Ενηµερώστε µας για αλλαγές & διορθώσεις
· Εµείς δωρεάν θα καταχωρήσουµε 
  τα στοιχεία σας

Τηλ. 22840 28025 | Fax. 22840 53055 | E. info@smileweb.gr

Η νέα έκδοση ετοιµάζεται!

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’αριθμ. 2/2017 Διάταξη του 
Ειρηνοδικείου Πάρου, ανεγνωρίσθη το 
Σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙ-
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑ-
ΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΟΥΕΙΚ 
ΠΑΡΟΣ» με έδρα τη Μάρπησσα του 
Δήμου Πάρου, της περιφερειακής ενό-
τητας Πάρου της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, υπέγραψαν τα 28 ιδρυτικά 

μέλη, με σκοπό την καλλιέργεια, ανά-
πτυξη, διάδοση και εκμάθηση των θα-
λασσιών αθλημάτων, που θεμελιώνουν 
τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, της 
αθλητικής ιδέας, του ευγενούς ανταγω-
νισμού και την ανάπτυξη των δυνατο-
τήτων των αθλητών, το οποίο αποτε-
λείται από 23 άρθρα. 

Πάρος 21-4-2017 
Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος 
Ιωάννης Λ. Ανδρεόπουλος  

Α.Μ. ∆.Σ. Σύρου 107

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του αποβιώσαντος Λ. ΙΟΡΔΑΝΗ, 

εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της για την 
παρουσία του Μητροπολίτη μας κ.κ. Καλλίνικου κα-
θώς και τους ιερείς και διακόνους που παρευρέθηκαν 
στην εξόδιο ακολουθία του πατρός μας και τη βαθιά 
υποχρέωση που αισθανόμαστε για την τιμή που έγινε 
στον πατέρα μας, με το εκδοθέν ψήφισμα της Δ.Ε του 
Ιερού Προσκυνήματος.

Επίσης ευχαριστούμε το Ταχυδρομείο της Πάρου 
που αντί στεφάνου, κατέθεσε χρηματικό ποσό στη 
μνήμη του πατέρα μας, υπέρ του Γηροκομείου Πάρου.

Με εκτίµηση
Η οικογένεια

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε όσους συμπα-

ραστάθηκαν στο πένθος μας για 
την απώλεια του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα και παπ-
πού, ΔΟΜΕΝΕΓΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΥ (ΓΛΥΦΑΔΑΣ). 

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα 
τελεστεί την Κυριακή 14 Μαΐου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στα Μάρμαρα της 
Πάρου. 
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά
Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
Απεικονιστικό Τµήµα Γκιάτας Αβραάµ 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρου. Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 10-11/5
Σκαρµούτσος Μάριος 23-24/5

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
10-11/5 & 24-25/5

Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 
4/5 & 18/5

Ουρολόγος Παπαθανασίου Γεώργιος 
15/5

Ενδοκρινολόγος
Μπούφας ∆ηµήτριος 11/5 & 25/5

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 12/5 & 26/5

Ακτινολόγος - Τµήµα Υπερήχων
Μελισσόπουλος Μιχαήλ 
12-13/5 & 26-27/5

Απονομές 
στους πρωταθλητές!
Ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα σκα-

φών τύπου 4.20 το περασμένο Σάββατο 22 Απριλίου 
2017, στον κόλπο της Παροικιάς.

Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε η απονομή 
μεταλλίων στους πρώτους νικητές, στις εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο. Πάρου, στα Λιβάδια Παροικιάς. Οι απονομές 
έγιναν από τις τοπικές αρχές του νησιού μας.

Πιο αναλυτικά για τα αποτελέσματα των αγώνων 
μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα με τις αθλητικές 
ειδήσεις.

ΦΩΤΟ: Studio Αχιλλέας
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Πανελλήνιο  
πρωτάθλημα 4.20

Με επιτυχία διενεργήθηκε στην Πάρο από 18/4 έως 22/4/2017 το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας σκαφών 420, μετά από ανάθεση της Ελληνικής Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με διοργανωτή τον ΝΟΠ, συνδιοργανωτή την περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου και υπό την αιγίδα του δήμου Πάρου. 

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά 35 σκάφη από 9 ομίλους: Ν.Ο. Τζιτζιφιών 
Καλλιθέας, Ι.Ο. Πειραιώς, ΝΑ.Ο. Βούλας, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο. Ελλάδος, 
Ν.Ο. Θεσ/νικης, Ι.Ο. Θεσσαλονίκης, Ι.Ο. Συκυωνίων, και Ν.Ο. Πάρου. 

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οι έντεκα προγραμματισμένες ιστιοδρομίες, ενώ 
καθοριστικός ήταν ο ρόλος του λιμεναρχείου Πάρου και των στελεχών του στην 
επιτυχία της διοργάνωσης. Το χειμωνιάτικο τοπίο δεν εμπόδισε τους αθλητές να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά την διάρκεια του αγώνα και αυτό αποτυπώ-
νεται στα αποτελέσματα των ιστιοδρομιών.

Πρωταθλητές Ελλάδος αναδείχθηκαν οι Αθανασόπουλος Γιόκο Τέλης και Τάσσιος 
Δημήτρης, και πρωταθλήτριες Ελλάδος οι Δρούγκα Εβελίνα και Βαρδαλή Έυα, όλοι 
τους από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας.

Ο αθλητής του ΝΟ Πάρου Νικόλαος Πατέλης, μαζί με τον Γιώργο Καραδήμα του 
Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας, κατέκτησαν την 3η θέση στην κατηγορία ανδρών. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
Κατηγορία γυναικών 
1. Δρούγκα Εβελίνα - Βαρδαλή Εύα, Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Αρβανίτη Ίρις - Ανδρέου Μαρία Ελένη, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου - Ι.Ο. Πόρτο 

Ράφτη
3. Παππά Μελίνα - Παπαδοπούλου Μυρτώ, Ι.Ο. Πειραιά
Κατηγορία ανδρών
1. Αθανασόπουλος Γιόκο Τέλης - Τάσσιος Δημήτρης, Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Αρβανίτης Άγγελος - Κανακάρης Φάνης, Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
3. Πατέλης Νίκος  -Καραδήμας Γιώργος, Ν.Ο. Πάρου - Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
Κατηγορία νεανίδων
1. Αρβανίτη Ίρις - Ανδρέου Μαρία Ελένη, Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρο - Ι.Ο. Πόρτο 

Ράφτη
2. Παππά Μελίνα - Παπαδοπούλου Μυρτώ, Ι.Ο. Πειραιά
3. Σπανάκη Αριάδνη - Τσαμοπούλου Μαρία, Ι.Ο. Πειραιά
Κατηγορία εφήβων 
1. Αθανασόπουλος Γιόκο Τέλης - Τάσσιος Δημήτρης, Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
2. Αρβανίτης Άγγελος - Κανακάρης Φάνης. Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας
3. Παππάς Βησσαρίων - Δρόσος Γιώργος. Ν.Ο. Ραφήνας - Ι.Ο. Πειραιά
Σε σχετική ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρεται ακόμα: «Σημαντική ήταν η παρουσία 

των αθλητών του ομίλου μας με 4 αμιγώς παριανά πληρώματα και 2 μικτά, η οποία 
οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του προπονητή μας κ. Παναγιώτη Ταγαρόπου-
λου, καθώς και του Νίκου Δρούγκα που μας υποστήριξε με υλικό ώστε οι αθλητές 
μας να έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος ισάξια στον αγώνα αυτό».

Αποτελέσματα αθλητών Ν.Ο. Πάρου
Πατέλης Νικόλαος - Καραδήμας Γιώργος, 3οι στην κατηγορία ανδρών

Θεοχαρίδη Βενετία - Δαφερέρας Γιώργος, 6οι στην κατηγορία ανδρών 
Γκόκα Κατερίνα - Δαφερέρα Σταυρούλα. 6ες στην κατηγορία γυναικών και 5ες στην 

κατηγορία νεανίδων.
Μαλατέστα Πωλίνα - Μυτιληναίος Ανδρέας, 10οι στην κατηγορία ανδρών και 7οι 

στην κατηγορία εφήβων 
Δαφερέρα Θεοφανία - Σαρίδης Κυριάκος (Ν.Ο.Θ). 14οι στην κατηγορία ανδρών
Καλακώνα Μαρίνα - Τριβυζά Μαρίνα, 12ες στην κατηγορία γυναικών και 11ες στην 

κατηγορία νεανίδων.
Επίσης, ο ΝΟΠ συγχαίρει με ανακοίνωσή του τον Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών 

Καλλιθέας, για την πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας του, που απέσπασε συνολικά 
6 κύπελλα. 

Δήλωση Κ. Μπιζά
Με αφορμή τη διεξαγωγή των δύο αθλητικών εκδηλώσεων που ολοκληρώθηκαν 

με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή αθλητών αλλά και κοινού, ο πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνει μεγάλη έμφαση στον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό, που εμπλουτίζουν το τουριστικό μας προϊόν και αναδεικνύουν τα πα-
νέμορφα νησιά μας ως ιδανικούς προορισμούς για να ζήσει ο επισκέπτης πολλές 
διαφορετικές εμπειρίες. 

Η φιλοξενία των νησιωτών μας, σε συνδυασμό με την άψογη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων σε τόπους μοναδικής ομορφιάς και μάλιστα σε περιόδους εκτός του-
ριστικής αιχμής, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για όλους να επισκεφθούν τα νησιά 
μας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει τοποθετήσει ψηλά τον πήχη των εκδηλώ-
σεων  που στηρίζει ενεργά, για να επιτύχει το στόχο της προβολής και της εξω-
στρέφειας που αξίζει ο τόπος μας. Ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, που 
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουμε το στόχο μας».

Ποδόσφαιρο
Για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος 

υποδομών της ΕΠΣ Κυκλάδων, οι Παριανές ομάδες είχαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:

Κ-12
Αστέρας Μαρμάρων – ΠΑΣ Νάξου 0-7
Μαρπησσαϊκός – ΠΑΣ Νάξου 0-3
ΑΟΠ – Νηρέας 7-0
Βαθμολογία (2ος Όμ.)
1. ΠΑΣ Νάξου 34
2. ΑΟΠ 22
3. Θύελλα Καμαρίου 21
4. Μαρπησσαϊκός 20
5. Νηρέας 4
6. Αστέρας Μαρμάρων 4
7. Λάβα 0
ΣΗΜ.: Νηρέας και Αστέρας Μαρμάρων έχουν -2 βαθμούς.

Κ-14
Πανσιφναϊκός – Μαρπησσαϊκός 2-4
Βαθμολογία (2ος Όμ. Τελική)
1. ΑΟΠ 27
2. Μαρπησσαϊκός 24
3. Πανσιφναϊκός 16
4. Παμμηλιακός 13
5. Νηρέας 8
5. Αστέρας Μαρμάρων -6

Σκακιστικοί 
αγώνες  
Αιγαίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωτάθλημα σκά-
κι Αιγαίου 2017, που φέτος, φιλοξενήθηκε από 18 
έως 22 Απριλίου 2017, στην Αντίπαρο.

Πολυνίκης ήταν η ομάδα του «Ιππότη» Ρόδου, 
όπου εξασφάλισε την πρωτιά και στις τρεις διορ-
γανώσεις (πρωτάθλημα, κύπελλο, νεανικό). Οι αγώ-
νες συνδιοργανώθηκαν από το αθλητικό σωματείο 
«Πλοηγός» Αντιπάρου και την Επιτροπή Σκακιστι-
κών Σωματείων Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Ελληνι-
κής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

Οι νικητές
Κατάταξη παίδων – κορασίδων
1. ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
2. ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ
3 ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Α)
4. ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ
5. ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ

6. ΣΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ
7. ΜΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
8. ΣΣ ΣΥΡΟΥ
9. ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Β)
10. ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
11. ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Α)
12. ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Β).

Τελική κατάταξη πρωταθλήματος Αιγαίου
1. ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
2. ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ
3. ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ
4. ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
5. ΣΣ ΣΥΡΟΥ
6. ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
7. ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
8. ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
9. ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ.

Τελική κατάταξη κυπέλου Αιγαίου
1. ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
2. ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ
3. ΣΣ ΣΥΡΟΥ
4. ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ
5. ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
6. ΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
7. ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ
8. ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ.
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Σκάκι 
Ολοκληρώθηκε στην Αντίπαρο στις 22/4/2017 το πρωτάθλημα σκάκι Αιγαίου, 

σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού και το απόγευμα της ίδιας μέρας έγιναν οι 
απονομές στους νικητές.

Στους αγώνες μετείχαν σκακιστικά σωματεία από δέκα νησιά, με έντεκα ομά-
δες, αποτελούμενες από 140 μικρούς και μεγάλους σκακιστές. Πιο συγκεκριμένα, 
στους αγώνες πήραν μέρος από τα νησιά: Ρόδο, Λέσβο, Χίο (2 σωματεία), Σάμο, 
Ικαρία, Σύρο, Πάρο, Αντίπαρο, Σαντορίνη και Λέρο.

Τέλος, τα αποτελέσματα των αγώνων μπορείτε να τα διαβάσετε στην αθλητική 
μας σελίδα
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