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Απαιτούμε  
ισονομία 

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκος, 
στην επιτροπή για την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου της ακτοπλοΐας τόνισε: «Οι νησιώτες δεν εί-
ναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Απαιτούν ισονομία, 
δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες. Όσο η συνολική χρη-
ματοδότηση της νησιωτικής Ελλάδας στην ακτοπλο-
ΐα, αξίζει όσο μισή σήραγγα της ηπειρωτικής Ελλά-
δας, σχέδιο για τις μεταφορές δεν μπορεί να υπάρξει 
και η προσπάθεια εκπόνησής του είναι εκ των προτέ-
ρων καταδικασμένη».

Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος 
στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για την ανα-
μόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας, 
όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδος.

Η επιτροπή, έργο της οποίας είναι η αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας, ώστε να ανα-

ζητηθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για τον επανα-
σχεδιασμό και την βελτίωση του ακτοπλοϊκού δικτύου 
της χώρας, συνεδρίασε για πρώτη φορά την περα-
σμένη Παρασκευή, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, ως εκ τούτου, η συνεδρίαση ήταν 
αναγνωριστική.

Ο κ. περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του χαιρέτισε 
την σύσταση της επιτροπής στην οποία η ΕΝΠΕ συμ-
μετέχει, όπως τόνισε, υπεύθυνα και δημιουργικά, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ακτοπλοϊκών 
υπηρεσιών κυρίως  των  μικρών νησιών, όπου εντο-
πίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπό αυτό 
το πρίσμα, ο κ. Χατζημάρκος έθεσε τις θεμελιώδεις 
παραμέτρους οι οποίες θα καθορίσουν και το όλο εγ-
χείρημα του νέου θεσμικού πλαισίου, με έμφαση στην 
ανάγκη ανατροπής του  υφιστάμενου καθε-
στώτος υποχρηματοδότησης των μεταφορών 
στη νησιωτική Ελλάδα, που διαμορφώνει συν-
θήκες κατάφωρης ανισότητας σε σύγκριση με 
την ηπειρωτική χώρα. Τονίζοντας ότι οι νησιώτες 
δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ζήτησε να δι-
αμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα βασίζεται στις αρχές 
της ισονομίας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιρι-
ών. Ειδικότερα έθεσε τις εξής παραμέτρους:

1. Εκτίμηση του συνόλου των ρυθμίσεων του υφι-
στάμενου πλαισίου, του ν. 2932, και καθορισμός ποιών 
απέδωσαν και ποιών όχι.

2. Εκτίμηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών 
στην ιδιωτική οικονομία, ώστε  το όποιο σχέδιο να εί-
ναι ρεαλιστικό και βιώσιμο.

3. Οι όποιες θεσμικές αλλαγές δεν μπορούν να πε-
ριοριστούν μόνο στο πλαίσιο της ακτοπλοΐας χωρίς να 
συμπεριληφθούν οι απολύτως απαραίτητες παρεμβά-
σεις στο διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των λιμανιών.

4. Το σημαντικότερο όλων: σχέδιο για την ακτοπλοΐα 
χωρίς προϋπολογισμό, δεν  υπάρχει. Με 90 εκ. ευρώ, 
λύση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει.
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Δυναμικά  
κατά των  
ανεμογεννητριών

Πρόταση για κοινή συνέντευξη τύπου της επιτροπής 
της περιφερειακής ένωσης δήμων για τις ανεμογεννή-
τριες και συμβολική κατάληψη της εισόδου του υπουρ-
γείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κατέθεσε ο δήμος 
Πάρου στις 9 Μαΐου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, στις 24/5/2017 εκδικάζεται στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, η προσφυγή των δήμων 
Πάρου, Άνδρου, Τήνου και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 
κατά της υπουργικής απόφασης έγκρισης των περιβαλ-
λοντικών όρων.

Στο πλαίσιο των κλιμάκωσης της αντίδρασής μας 
και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την περαιτέρω 
ενημέρωση της κοινής γνώμης, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. 
Κωβαίος ως συντονιστής της επιτροπής της περιφερει-
ακής ένωσης δήμων, πρότεινε την πραγματοποίηση 
κοινής συνέντευξης τύπου των τεσσάρων δη-
μάρχων, του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νο-
τίου Αιγαίου και δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και του 
γραμματέα της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και αντιδήμαρχο 
Ρόδου, στην ΕΣΗΕΑ ή σε ανάλογο τόπο και τη συμ-
βολική κατάληψη επί δίωρου της εισόδου του 

υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στις 
23/05, με την κινητοποίηση των τοπικών συλ-
λόγων των τεσσάρων νησιών στην Αθήνα και 
τη συμμετοχή όσων κατοίκων των νησιών και εκπρο-
σώπων συλλογικών φορέων μπορούν να παρευρεθούν.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τον δήμο Πάρου: 
«[…] Η κλιμάκωση των αντιδράσεών μας αποσκοπεί 
στην ενημέρωση της κοινής γνώμης εκφράζοντας 
έτσι και το αίσθημα των τοπικών κοινωνιών αλλά και 
το μήνυμα ότι δε θα αφήσουμε να καταστραφούν τα 

νησιά μας και να μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες 
εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο όνομα της κερδο-
φορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Για άλλη μια φορά καλούμαστε να δηλώσουμε ότι 
είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
αλλά είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση τεραστίων 
διαστάσεων βιομηχανικού τύπου ανεμογεννητριών 
η τοποθέτηση και λειτουργία των οποίων θα βλάψει 
ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, την υγεία των 
κατοίκων και την οικονομία των νησιών μας».

Νέες τεχνολογίες
Από το γραφείο δημάρχου δήμου Πάρου δημοσιο-

ποιήθηκε δελτίο τύπου σχετικά με τις νέες τεχνολογί-
ες, που έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Πάρου πρωτοπορεί και στηρίζει έμπρα-
κτα το διαδίκτυο, τις νέες τεχνολογίες συμμετέχο-
ντας ενεργά στο «City Challenge Crowdhackathon 
#smartcity».

«To CITY CHALLENGE – crowdhackathon 
#smartcity είναι ένας Τριήμερος Μαραθώνιος Ανά-
πτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών 

στον οποίο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και 
εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική 
ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών. Στο CITY 
CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity μπορούν 
να συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επι-
χειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές 
και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα 
που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρε-
ται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε ολο-
κληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και 
σε κινητά τηλέφωνα».

Η πρόταση της Πάρου έρχεται από την ανάγκη βέλ-

τιστης διαχείρισης των δημοσίων χώρων στάθμευ-
σης καθώς και του ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής 
στη μαρίνα της Νάουσας. Στόχος της συμμετοχής μας 
στον διαγωνισμό Hackathon είναι η προώθηση της 
πρότασής/ιδέας μας, η συμμετοχή στα συγκεκριμένα 
workshops, η αλληλεπίδραση με διοργανωτές/συμ-
μετέχοντες & άλλους δήμους που προωθούν τις νέες 
τεχνολογίες & ιδανικά η υλοποίηση των παραπάνω 
με την σωστή χρήση internet εφαρμογών στον τομέα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καλούμε όποιον πολίτη της Πάρου επιθυμεί να υπο-
στηρίξει και να βοηθήσει την ομάδα του Δήμου να 
έρθει σε επαφή με το Γραφείο Δημάρχου».
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Πέφτει 
η αγοραστική 
δύναμη

Σε νέα χαμηλά επίπεδα, ήτοι τα 67 ευρώ, διαμορ-
φώθηκε πέρυσι η ημερήσια δαπάνη του ξένου τουρί-
στα στην Ελλάδα, η οποία διαχρονικά είχε παραμείνει 
εντυπωσιακά σταθερή μεταξύ 70 και 75 ευρώ, σύμ-
φωνα με στοιχεία του ΣΑΤΑ (Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Ο ΣΑΤΑ ακτινογραφώντας τις τουριστικές εισπρά-
ξεις και την απόκλιση που αυτές παρουσιάζουν σε 
σχέση με τις αφίξεις, επισημαίνει ως γενικό συμπέ-
ρασμα ότι αν και η παρατηρούμενη απόκλιση εσόδων 
και αφίξεων δεν είναι πρωτοφανής (έχει παρατηρηθεί 
και το 2007, το 2010 και το 2012), για πρώτη φορά 
το 2016 παρατηρείται και απόκλιση διανυκτερεύσεων 
και εσόδων, με βάση την επεξεργασία από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Παρόλο που η ΜΚΔ (Μέση κατά 
Κεφαλήν Δαπάνη), παρουσιάζει πτωτική τάση και σε 
όλες τις ανταγωνιστικές χώρες, η μείωση στην Ελ-
λάδα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο τρίτο τρί-
μηνο. Στην εξέλιξη αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξαν 
καταρχάς η μεταβολή του μίγματος των επισκεπτών 
από χώρες υψηλής δαπάνης (π.χ. Γαλλία που επλήγη 
από την τρομοκρατία και ΗΠΑ που περιόρισαν τα τα-
ξίδια προς Ευρώπη λόγω φόβου τρομοκρατικών χτυ-
πημάτων) σε χώρες χαμηλής δαπάνης (π.χ. Ρουμανία, 
Αλβανία που παρουσιάζουν οικονομική ανάπτυξη +5% 
και +3,4% αντίστοιχα αύξηση ΑΕΠ το 2016, σε στα-
θερές τιμές). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 
μείωση, σε παραδοσιακές αγορές (π.χ. Γερμανία, Βρε-
τανία), τόσο της ΜΚΔ όσο και της Ημερήσιας Δαπά-
νης, πιθανότατα λόγω των εκτενών προσφορών της 
τελευταίας στιγμής.

Η μεγαλύτερη πτώση εσόδων προήλθε από πέντε 
αγορές. Δηλαδή, Γαλλία, Λοιπές Χώρες (εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης), ΗΠΑ, Γερμανία και Ιταλία. Το σύνολο 
της απώλειας εσόδων από τις χώρες αυτές ανέρχεται 
σε 1,019 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερβαίνει την συνολική 
απώλεια (-930 εκατ. ευρώ) απ’ όλες τις αγορές για 
το 2016 κατά σχεδόν 90 εκατ. ευρώ. Από αυτές τις 
αγορές, μόνο σε Γαλλία και τις λοιπές χώρες παρατη-
ρείται γενικευμένη μείωση αφίξεων, διανυκτερεύσεων 
και εσόδων.

Σημειώνουμε, ότι σε ΗΠΑ και Ιταλία οι αφίξεις είναι 
αυξημένες και οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα είναι 
μειωμένα, ενώ στην Γερμανία μόνο τα έσοδα είναι 
μειωμένα, ενώ αφίξεις και διανυκτερεύσεις είναι αυ-
ξημένες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να 
εξηγήσουν αυτές τις μεταβολές, κατά τους επιτελείς 
του ΣΕΤΕ:

- Η Γαλλία δέχθηκε το 2016 σημαντικά τρομοκρατι-
κά χτυπήματα που αναμφισβήτητα έπληξαν τη διάθε-
ση των κατοίκων της για να ταξιδεύσουν,

- Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ περιόρισαν τα ταξίδια 
τους στην Ευρώπη, λόγω των τρομοκρατικών χτυπη-
μάτων κυρίως σε Γαλλία, αλλά και σε Βέλγιο και Γερ-
μανία

- Λόγω της ανεξέλεγκτης κατάστασης του προσφυ-
γικού στα βόρεια σύνορα της χώρας και των κλειστών 
δρόμων από αγροτικές κινητοποιήσεις στην αρχή του 
2016 και –αφετέρου- λόγω του πραξικοπήματος στην 
Τουρκία τον Ιούλιο, φαίνεται πως περιορίστηκαν οι τα-
ξιδιώτες από ΠΓΔΜ και Τουρκία αντίστοιχα, που απο-
τελούν τις δύο βασικότερες αγορές που περιλαμβάνο-
νται στις «Λοιπές Χώρες»,

- Αντίθετα, σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο πα-
ρατηρούμε αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων με 
ταυτόχρονη μείωση των εσόδων, πιθανότατα λόγω 
των εκτενών προσφορών Last Minute.

Από τις θετικές μεταβολές, αξιοσημείωτες είναι η με-
γάλη αύξηση από Ρουμανία, Λοιπές Χώρες ΕΕ, Ισπα-
νία, Κύπρο και Αλβανία. Όμως παρά τη μεγάλη αύξηση 
που είχαν οι χώρες αυτές σε αφίξεις και διανυκτερεύ-
σεις, αναλογικά η συνεισφορά τους στα έσοδα ήταν 

πολύ μικρότερη.
Για παράδειγμα:
- 486 χιλ. επιπλέον αφίξεις από Ρουμανία με 2.702 

χιλ. επιπλέον διανυκτερεύσεις οδήγησαν σε αύξηση 
εσόδων κατά 212 εκ. ευρώ, όταν η μείωση των διανυ-
κτερεύσεων από ΗΠΑ κατά μόλις -382 χιλ. οδήγησαν 
σε λίγο μεγαλύτερη μείωση εσόδων (-215 χιλ.).

- 759 χιλ. επιπλέον αφίξεις από Λοιπές Χώρες ΕΕ 
με 1.978 χιλ. επιπλέον διανυκτερεύσεις οδήγησαν σε 
αύξηση εσόδων κατά 116 εκ. ευρώ, όταν η μείωση 
των διανυκτερεύσεων από Ιταλία κατά μόλις -386 χιλ. 
οδήγησαν σε λίγο μικρότερη μείωση εσόδων (-111 
χιλ. ευρώ).

Παρατηρείται δηλαδή ότι -σε επίπεδο αγορών - η 
απόκλιση εσόδων και αφίξεων / διανυκτερεύσεων 
οφείλεται αφενός σε μεταβολή του μίγματος των επι-
σκεπτών από χώρες υψηλής δαπάνης σε χώρες χα-
μηλής δαπάνης και αφετέρου σε μείωση, σε παραδο-
σιακές αγορές, τόσο της ΜΚΔ όσο και της Ημερήσιας 
Δαπάνης.

Α’ τρίμηνο 2017
Παρά τα θετικά μηνύματα από την αγορά ευρύτε-

ρα, την αυξημένη ζήτηση αεροπορικών δρομολογίων 
προς την Ελλάδα για τη θερινή σαιζόν, αλλά και τις αυ-
ξημένες τάσεις του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύ-
νης σε όλες τις αγορές του ελληνικού τουρισμού (πλην 
Τουρκίας και Ιταλίας), τα στοιχεία του εισερχόμενου 
τουρισμού για τους πρώτους μήνες του 2017 αποτυ-
πώνουν μια συγκρατημένη πορεία. Πιο συγκεκριμένα, 
για το πρώτο τρίμηνο του 2017, βάσει διοικητικών 
στοιχείων στο σύνολο των κυριότερων αεροδρομίων 
καταγράφεται αύξηση των διεθνών αφίξεων +1,7%. 
Στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι συνολικές αφίξεις από 
το εξωτερικό παρουσίασαν οριακή μείωση (-0,6%), 
στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται αύ-
ξηση +11,8%, ενώ στα λοιπά περιφερειακά αεροδρό-
μια παρουσιάστηκε μεν μείωση, αλλά σε πολύ χαμηλά 
νούμερα (26 χιλ. έναντι 34 χιλ. πέρυσι). Ως προς τις 
οδικές αφίξεις υπήρξε αύξηση +2,6% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Επίσης, σύμφωνα με την 
Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, το πρώτο δίμηνο, η εισερ-
χόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -2,8% σε 
σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι και οι ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -2,7%, με ορι-
ακή θετική μεταβολή της ΜΚΔ.

* Με πληροφορίες από newmoney.gr
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Ανάπτυξη 
αγροτικών 
προϊόντων

Το γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών Κυκλάδων, 
δημοσίευσε την πρόσκληση της δράσης 4.2.1 του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αφορά σε 
ενίσχυση επενδύσεων μεταποίησης, εμπορίου 
ή και ανάπτυξης αγροτικών προϊόντων με πο-
σοστά χρηματοδότησης από 75-90% για τα νησιά της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 
Επιλέξιμοι κλάδοι

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. β) Γάλα. γ) Αυγά. 
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία 
– διάφορα ζώα. ε) Ζωοτροφές. στ) Δημητριακά. ζ) 
Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτρι-
βείων).η) Οίνος. θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί 
καρποί. ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία 
ανθέων). ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. ιβ) 
Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. ιγ) Ξύδι (ενδεικτι-
κά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες 
γεωργικές πρώτες ύλες).

Ιδρύσεις ή εκσυγχρονισμοί
Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στή-

ριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με 
ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστη-
ριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις/εξαιρέσεις: α) Η αίτηση στήριξης αφορά 
παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι 
της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του 
Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. β) Δεν είναι επιλέξιμη η 
ίδρυση ελαιοτριβείων. γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι 
επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυ-
ναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος. δ) Η ίδρυση 
σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές 
ή νησιωτικές περιοχές. ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας 
νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανο-
λογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας 
(εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά 
αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ 
εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαι-
οτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές 
μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο 
της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με 
την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. στ) Στην 
περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικό-
τητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων 
συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι 
μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκρι-
μένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 
2422 Β’) ΚΥΑ. ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχω-
νεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από 
εκσυγχρονισμό αυτών.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης 

και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 
16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 
2017 και ώρα 15:00.

Ελάχιστο και μέγιστο ύψος Προϋπολογισμού
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αι-

τήσεων στήριξης είναι: από 600.000 ευρώ έως 
5.000.000 ευρώ.

Άδεια τρακτέρ
Με ανακοίνωσή της η περιφερειακή ενότητα Πάρου 

ενημέρωσε ότι την Παρασκευή 19/5/2017 και 
ώρα 10.30, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για 
την άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα, τύπου Α’, 
Β’ και πτυχίου χειριστού, στο γραφείο του τμήματος 
αγροτικής οικονομίας Πάρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  17/5/2017):

1. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμία-

τρο και παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινή-

του ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
5. ΑΦΜ
6. Ηλεκτρονικό παράβολο (15 ευρώ) – εκδίδεται 

από την υπηρεσία 
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση 

άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
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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 

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.

Εορτή των 
καθολικών

Η ενοριακή κοι-
νότητα των καθο-
λικών της Πάρου 
εόρτασε με επιση-
μότητα τη μνήμη 
του Αγίου Γεωργί-
ου, στον ομώνυμο 
ιερό ναό στη Νά-
ουσα.

Ανήμερα της εορ-
τής τελέστηκε η πα-
νηγυρική θεία λει-
τουργία, στο τέλος 
της οποίας δόθηκε 
η ευλογία με τα 
ιερά λείψανα του 
Αγίου. Οι γυναίκες 
της ενορίας είχαν προβλέψει για τον στολισμό και για 
το κέρασμα το οποίο προσφέρθηκε σε όλους τους ευ-
λαβείς και φιλέορτους παρόντες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καθολικής κοινό-
τητας στην ιστοσελίδα τους: «Και αυτή την πανήγυρη 
τίμησε με την παρουσία του ο αντιδήμαρχος Πάρου κ. 
Μανώλης Μαλαματένιος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
κ. Μαλαματένιος είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης της Πάρου ο οποίος συμμετέ-
χει ανελλιπώς στις Πανηγύρεις των δύο Καθολικών 
Ιερών Ναών της Πάρου. Τον ευχαριστούμε θερμώς 
για αυτή του την εκτίμηση».

«Κούκλα» το 
κτηνιατρείο

 Ολοκληρώθηκε η επισκευή-συντήρηση του κτηνι-
ατρείου Πάρου. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτη-
κε στις 2/11/16 στην Ερμούπολη, με προϋπολογισμό 
25.553,15 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι: καθαιρέ-
σεις επιχρισμάτων, καθαίρεση δαπέδου WC και ειδών 
υγιεινής, αποκατάσταση επιχρισμάτων, συντήρηση 
κουφωμάτων, χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, 
μόνωση δώματος, τοποθέτηση ερμαρίων αποθήκης 
φαρμάκων, κατασκευή νέας υδραυλικής εγκατάστα-
σης, τοποθέτηση ειδών υγιεινής και θερμοσίφωνα, 
νέος ηλεκτρολογικός πίνακας, αλλαγή πριζοδιακο-
πτών, τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών εσωτερικά 
και εξωτερικά. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών ο 

έπαρχος της περιφερειακής ενότητας Πάρου, Κώ-
στας Μπιζάς, δήλωσε την ικανοποίηση του για την 
επισκευή-συντήρηση του κτηνιατρείου και ευχαρίστη-
σε, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χα-
τζημάρκο, τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργο 
Λεονταρίτη, τη διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμμα-
τισμού Κυκλάδων και τη διεύθυνση τεχνικών έργων 
Κυκλάδων.

Δημοτικό 
Ωδείο

Μία ακόμα διάκριση είχε ο διπλωματούχος μαθητής 
του ωδείου Πάρου, Άλντο Λικάφι.

Συγκεκριμένα, στις 22/4 έλαβε μέρος στον διαγωνι-
σμό κιθάρας που διεξήχθη στο πλαίσιο του 3ου «Arpege 
Guitar Festival» στην Κοζάνη (21-23/4/2017) και απέ-
σπασε το πρώτο βραβείο, με έπαθλο μια κιθάρα του 
κατασκευαστή Βασίλη Βασιλειάδη αξίας 3.500 ευρώ. 
Στις 23/4, κατά την λήξη του Festival παρέλαβε την 

κιθάρα και παρουσίασε το πρόγραμμα του στο κοινό. 
Η ΚΔΕΠΑΠ με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα θερμά 

της συγχαρητήρια στον Αλντο Λικάφι.
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Μαθητές  
της Νάουσας 
στην Κροατία

Με επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα: Erasmus + Σχολικές Συμπρά-
ξεις KA2 με θέμα: «Enviroment surrounding us as a 
challenge and responsibility» του δημοτικού σχολείου 
Νάουσας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 
η 5η διεθνική συνάντηση των εταίρων του προγράμ-
ματος (Ελλάδα, Τσεχία, Πολωνία, Λετονία, Κροατία, 
Τουρκία και Ισπανία). Από 26 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 
2017 οι συνοδοί εκπαιδευτικοί: Δήμητρα Χανιώτη και 
Ευαγγελία Χατζημιχαήλ, μαζί με 5 μαθητές ταξίδεψαν 
στη Ριέκα της Κροατίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές γνώρι-
σαν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας υπο-
δοχής μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις. Επισκέφτηκαν  
μουσεία, ξεναγήθηκαν στα σπουδαιότερα μνημεία της 
Ριέκας και πραγματοποίησαν πεζοπορία στο διάσημο 
φυσικό πάρκο Ucka. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με 
το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, παρακολούθη-
σαν μαθήματα στα αγγλικά και έκαναν πρακτική εξά-
σκηση της αγγλικής γλώσσας. Δημιούργησαν φιλίες με 
τους μαθητές της χώρας υποδοχής και με τους μαθη-
τές των υπολοίπων χωρών-μελών, μέσα από κοινές 
εργασίες εικαστικών εργαστηρίων, μαγειρικής, χημείας 
κλπ, όπου κλήθηκαν να εκτελέσουν. Επιπλέον, με επι-
τυχία παρουσίασαν οι μαθητές του ελληνικού σχολεί-
ου, τις εργασίες που είχαν προετοιμάσει με θέμα: «Η 
μεσογειακή διατροφή και τα παραδοσιακά φαγητά της 
χώρα μας κατά την περίοδο του Πάσχα». 

 Τέλος σημειώνουμε ότι το δημοτικό σχολείο Νάου-
σας, αποτελεί το μοναδικό σχολείο στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση του νομού Κυκλάδων που υλοποιεί εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο ολοκληρώ-
νεται τον Σεπτέμβριο του 2017.

Επιστρέφει 
σπίτι η Μυρτώ!

Μετά από 40 μήνες νοσηλείας σε κέντρο αποκα-
τάστασης και αποθεραπείας της Λάρισας, η Μυρτώ 
ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αποκατάστασής της και 
αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να λάβει 
εξιτήριο, και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η 22χρονη σήμερα Μυρτώ, το κορίτσι που είχε συ-
γκλονίσει το πανελλήνιο με την αποτρόπαια κακοποίη-
σή της από νεαρό Πακιστανό, ενώ έκανε τις διακοπές 
της με την οικογένειά της στην Πάρο, τον Ιούλιο του 
2012, θα βρεθεί και πάλι κοντά στους δικούς της αν-
θρώπους. 

Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει αποκαταστα-
θεί πλήρως, ωστόσο οι θεράποντες γιατροί της απέ-
τρεψαν να μετακινηθεί και να συνεχίσει την αποκατά-
στασή της κοντά στο σπίτι και τους δικούς της. Τους 
τελευταίους 40 μήνες η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη ακο-
λουθούσε εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο 
κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας «ANIMUS». 
Η παραμονή και νοσηλεία της νεαρής κοπέλας είναι 
ευγενική χορηγία της «ANIMUS Α.Ε.» τόσο προς την 
ίδια όσο και προς τον ΕΟΠΥΥ.

Η συγκλονιστική παρουσία
Η Μυρτώ, ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην εκδή-

λωση για 10 χρόνια λειτουργίας του κέντρου αποκα-
τάστασης «Animus», έπειτα από τους 40 μήνες νοση-
λείας που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αποκατάστασής 
της και είναι πλέον έτοιμη να πάει σπίτι της.

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση μίλησαν για μία 
πραγματική μαχήτρια, που δε λύγισε στις δύσκολες 
δοκιμασίες και κατάφερε να βγει νικήτρια μετά από 
χρόνια και επώδυνη αποθεραπεία. Πλέον, η Μυρτώ 
ανοίγει νέα σελίδα στη ζωή της και το απέδειξε με την 
παρουσία της στην εκδήλωση, που το παρόν έδωσαν 
πολιτικοί και τοπικοί φορείς.

* Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Γλυτώσαμε τα 
χειρότερα

Ένα περιστατικό ημιβύθισης σκάφους την Τετάρτη 
3 Μαΐου 2017, στις 7 το απόγευμα, στο λιμάνι του Π. 
Λιβαδιού, ήταν αρκετά σοβαρό, καθώς υπήρξε κίνδυ-
νος διαρροής δύο τόνων ναυτιλιακού πετρελαίου στη 
θαλάσσια περιοχή!

Το σκάφος, το οποίο νωρίτερα είχε κάνει δοκιμα-
στικό πλου έξω από το λιμάνι, στη συνέχεια και ενώ 
ήταν πρυμνοδετημένο παρατηρήθηκε σ’ αυτό εισροή 
υδάτων, και συγχρόνως διαρροή καυσίμων!

Λόγω του ότι στην περιοχή έπεσε σκότος και υπήρχε 
κίνδυνος μεγαλύτερης διαρροής καυσίμων στο Π. Λι-
βάδι έσπευσαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος 
και δύο γερανοφόρα οχήματα, ώστε να σταθεροποιή-

σουν το σκάφος. Πέριξ του οχήματος τοποθετήθηκαν 
μέσα απορρύπανσης (απορροφητικές πετσέτες, φράγ-
ματα κλπ) και πλωτό φράγμα. Οι ενέργειες που έγιναν 
–όχι μόνο οι παραπάνω- απέτρεψαν την οικολογική 
βλάβη του θαλάσσιου συστήματος και πλέον οι λιμενι-
κές αρχές, ο ελληνικός νηογνώμονας και η πλοιοκτή-
τρια εταιρεία έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ 
διενεργήθηκε και προανάκριση για το συμβάν.

Τέλος και είναι σημαντικό να αναφερθεί, στην όλη 
υπόθεση ενήργησε άμεσα το λιμενικό ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου προσφέροντας κάθε δυνατή βο-
ήθεια, ενώ ο πρόεδρος του Στ. Καραχάλιος –που 
ήταν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου- έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο συμβάν.

Η ανακοίνωση του Λ.Σ.
Από το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, δη-

μοσιοποιήθηκε για το συμβάν το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πάρου, απογευμα-
τινές ώρες χθες (3/5/17), για περιστατικό ημιβύθισης 
του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ» Ν. Λέρου 254, στη θαλάσ-
σια περιοχή του λιμένα Πίσω Λιβαδιού Μάρπησσας ν. 
Πάρου, χωρίς επιβαίνοντες.

Στην ανωτέρω περιοχή έσπευσαν στελέχη της οι-
κείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν την ύπαρ-
ξη εισροής υδάτων στο ανωτέρω σκάφος, το οποίο 
είχε επικαθήσει στο βυθό ενώ βρισκόταν πρυμνοδε-
τημένο. Από το περιστατικό παρατηρήθηκε διαρροή 
καυσίμων, η έκταση της οποίας θα εκτιμηθεί με το 
πρώτο φως της ημέρας, ενώ εκτελούνται εργασίες 
απάντλησης των υδάτων από κλιμάκιο της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας. 

Παράλληλα, πραγματοποιούνται προσπάθειες στα-
θεροποίησης του σκάφους από δύο (02) γερανοφόρα 
οχήματα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρ-
χείο Πάρου, ενώ στο σημείο έχει τοποθετηθεί πλωτό 
φράγμα, καθώς και λοιπά διαθέσιμα μέσα απορρύ-
πανσης».

Τελεσικλής
Πατέρας του Αρχιλόχου. Αρχές του 7ου αιώνα, 

οι Πάριοι βρίσκονται σε «πενία και απορία» και 
λόγω αυξήσεως του πληθυσμού τους, αποικί-
ζουν τη Θάσο με αρχηγό τον Τελεσικλή. 

Χαρακτηριστικός είναι ο χρησμός της Πυθί-
ας που έλαβε: «Αγγειλον Παρίοις, Τελεσίκλεις, 
ως σε κελεύω νήσω εν Ηερίη κτίζειν ευδείελον 
άστυ», δηλαδή «Να πεις στους Παριανούς, Τε-
λεσικλή, ότι σου παραγγέλνω να χτίσης στο νησί 
Αερία μια πόλη που να φαίνεται από παντού». 
Κατά το Πάριον Χρονικόν: «681-680. Αφ’ ού Τε-
λεσικλής Πάριος Θάσον ώκησεν». Το 664 π.Χ. 
πηγαίνει μαζί και ο γιος του, ο λυρικός ποιητής 
Αρχίλοχος, που μέσα στις τόσες περιπέτειες γρά-
φει θαυμάσια ποιήματα. Η εκστρατεία προϋποθέ-
τει δημιουργία πλοίων, δυνατότητα οπλισμού και 
γνώση της ναυσιπλοΐας. Οι Πάριοι κυριαρχούσαν 
ολοκληρωτικά στο νησί και εκμεταλλευόμενοι τα 
πλούσια ορυχεία χρυσού και μαρμάρου έγραψαν 
μια νέα εποχή για την ιστορία του. Έτσι, από τα 
τέλη του 7ου αι. π.Χ., δημιουργείται μια ισχυρή 
πόλη-κράτος με αποικίες, στόλο πολεμικό και 
εμπορικό, με ζωηρή οικονομική δραστηριότητα 
και πολιτιστική άνθηση. Αναπτύσσει ευρύτατο 
εμπορικό δίκτυο με την Ιωνία και το Αιγαίο, την 
Αθήνα και την Κόρινθο και οχυρώνεται με τείχη. 

Ταυτόχρονα οι δεσμοί με την μητρόπολη Πάρο, 
παραμένουν πολύ στενοί, που είχε εξελιχτεί σε 
«λαμπροτάτη των Παρίων πόλι».(πηγές «Χρονο-
λογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Χρήστου 
Κωνσταντοπούλου» έως την οδό «Φιλόθεου 
Ζερβάκου», στην περιοχή «Λιβάδια», παράλληλη 
της οδού «Χρήστου Τσούντα».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Απάντηση Κ.Υ. Πάρου
Ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Πάρου, Σπύρος Λάβδας και ο επιστημονικός δι-

ευθυντής του Γιώργος Τζανίδης, σχετικά με τη διαμαρτυρία του δημάρχου Αντι-
πάρου Αναστάσιου Φαρούπου, για τις εφημερίες των ιατρών του πολυδύναμου 
περιφερειακού ιατρείου Αντιπάρου, έστειλαν επιστολή-απάντηση.

Η επιστολή των υπευθύνων του Κ.Υ. Πάρου, έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε,
Σε απάντηση του από 21/04/2017 με αρ. πρωτ.1127/2017 εγγράφου σας έχου-

με να σας γνωρίσουμε τα εξής: 
Αναγνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε το ενδιαφέρον σας για τον Δήμο Αντιπάρου, 

αλλά δικά μας κριτήρια και επιλογές, γίνονται με βάση τις ανάγκες του Κ.Υ. Πάρου-
Αντιπάρου, για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν και τον δήμο σας, 
χωρίς να παραβιάζουμε τις θεσμικές διατάξεις που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας 
του κέντρου μας. Πρέπει όμως παράγραφο προς παράγραφο να απαντήσουμε στις 
αιτιάσεις σας που είναι και άδικες και υπερβολικές.

Στην πρώτη παράγραφο του έγγραφου σας παραπονείστε ότι ζητάμε τις μετα-
κινήσεις των ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου, επικαλούμενοι κάθε φορά έκτακτες ανά-
γκες. Δεν επικαλούμαστε ανύπαρκτες ανάγκες κ. Δήμαρχε, αλλά ανάγκες υπαρκτές 
και μη αντιμετωπίσιμες, χωρίς την προσθήκη και την βοήθεια των γιατρών της 
Αντιπάρου. Η Αντίπαρος είναι πράγματι ξεχωριστό νησί, όπως γράφετε, αλλά υπά-
γεται στο Κ.Υ. Πάρου, το σύστημα λειτουργεί ενιαία και αδιαίρετα, με χρέος των 
ιατρών της Αντιπάρου νομικό, ηθικό, ουσιαστικό, να συμβάλουν στην πληρότητα 
λειτουργίας του Κ.Υ.

Κύριε δήμαρχε στο ίδιο έγγραφο σας αναγνωρίζετε ότι στο νησί σας υπηρετούν 
δυο ειδικευμένοι γιατροί, εμείς θα προσθέσουμε για την κάλυψη αναγκών 1000 
περίπου κατοίκων ενώ στο Κ.Υ. υπηρετούν δυο γιατροί ανάλογης ειδικότητας (αυτή 
την περίοδο μόλις ένας) για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 15000-20000 κατοί-
κων και δεν αναφέρουμε τους θερινούς μήνες που η συγκριτική αριθμητική δια-
φορά είναι συντριπτικά μεγαλύτερη. Αν θελήσετε να αναφερθείτε σε ειδικευμένους 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (χειρουργός, καρδιολόγος, ακτινολόγος) είναι γνωστό 
ότι το θεσμικό πλαίσιο επιβάλει τις εφημερίες να χρεώνονται γιατροί γενικοί και 
παθολόγοι που σήμερα όπως προανέφερα διαθέτουμε μόνο ένα.

Μέσα λοιπόν και από την πιο απλοϊκή λογική προσέγγιση, θεωρείτε κύριε δή-
μαρχε, ότι πρέπει να μένουν αμέτοχοι γιατροί της Αντιπάρου στα προβλήματα του 
Κ.Υ! Είναι αλήθεια ο εκ των υπογραφόντων πρόεδρος της ΔΕ έχω δηλώσει την 
μερική απαλλαγή των φίλων ιατρών της Αντιπάρου, όταν πληρωθούν οι 4 ή έστω 
οι 2 από τις θέσεις που έχουν προκύψει, με ιατρικό προσωπικό. Μέχρι σήμερα 
όμως δεν έχει καλυφτεί ούτε μια από τις θέσεις αυτές. Στο υπόλοιπο έγγραφο σας 
αναγνωρίζετε ότι το Κ.Υ. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, αλλά παρά ταύτα ζητάτε να μην χρησι-
μοποιούμε τους «ιατρούς σας», που αποτελούν αποκλειστικά ιατρούς του Κ.Υ. και 
είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι για την λειτουργία του. 

Επικαλείσθε επίσης ότι όσον αναφορά τον κ. Σκούρτη λόγω της ιδιότητας του 
ως προέδρου του δημοτικού συμβούλιου του δήμου σας απολαμβάνει προνομίων 
και είναι απαγορευτική η μετάθεση η απόσπαση του. Αυτό είναι αλήθεια κ. Δήμαρ-
χε αλλά εν προκειμένω δεν υπάρχει ούτε μετάθεση ούτε απόσπαση αλλά θεσμική 
υποχρέωση παροχής υπηρεσίας στην ιδία αρχή που οργανικά και νομικά ανήκει και 
που παρά ταύτα με την κάλυψη των θέσεων από νέους γιατρούς θα μας δοθεί η 
δυνατότητα να του περιορίσουμε τις εφημερίες.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συμμετοχή των ιατρών του ΠΠΙ 
Αντιπάρου στις εφημερίες του ΚΥ Πάρου με 4 ενεργείς εφημερίες μηνιαίως έκα-
στος, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Όλες ανεξαιρέτως οι εφημερίες των Ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου στο ΚΥ θα 
είναι καθημερινές και καμία δεν θα αποτελεί μέρος τριήμερου ή αργία

2. Οι ιατροί της Αντιπάρου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη μέγιστη υπερωριακή 
αποζημίωση (πλαφόν εφημεριών)

3. Η περιοχή της Αντιπάρου θα καλύπτεται τις καθημερινές μέσω του πρωινού 
ωραρίου του ιατρείου (το οποίο θα συνεχίζεται αδιάλειπτα), ενώ οποιαδήποτε πε-
ριστατικό της εφημερίας θα μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο ΚΥ της Πάρου σε 
όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου (όπως ήδη συμβαίνει). Οι αργίες και τα 
Σαββατοκύριακα, θα καλύπτονται κανονικά με εφημερίες ετοιμότητας των ιατρών 
της Αντιπάρου στο χώρο ευθύνης τους. 

4. Σε περίπτωση που προβλέπεται απαγορευτικό απόπλου πλοίων, το πρόγραμμα 
θα τροποποιείται έγκαιρα τοποθετώντας έναν εκ των Ιατρών της Αντιπάρου σε 
εφημερία ετοιμότητας κατά το συγκριμένο χρονικό διάστημα

5. Ο κ. Σκούρτης, δύναται να ενημερώνεται τηλεφωνικά διαρκώς για όλα ανεξαι-
ρέτως τα ζητήματα του Δήμου Αντιπάρου κατά τη διάρκεια της εφημερίας. 

Εφόσον προκύψει το οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο κατά την κρίση του απαιτή-
σει την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην Αντίπαρο, τότε αυτός θα αντικαθίσταται 
άμεσα, θα μεταβαίνει στην Αντίπαρο και ακολούθως θα  καλύπτει τον αντικαταστά-
τη του με ισόποσο αριθμό ωρών εφημερίας σε μια μελλοντική εφημερία του ΚΥ».
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Σπήλαια της Πάρου
Η άγνωστη ομορφιά

Η άγνωστη ομορφιά των σπηλαίων της Πάρου έχει φέρει επιστήμονες στον τόπο 
μας που τα ερευνούν και προσπαθούν να τα κάνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.

Η «Φωνή της Πάρου», ενημερώθηκε από τον Δρ. Α. Ντάρλα, διευθυντή της 
εφορείας παλαιοανθρωπολογίας-σπηλαιολογίας και τον Δρ. Φ. Μαυρίδη, αρχαι-
ολόγο της εφορείας παλαιοανθρωπολογίας-σπηλαιολογίας του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, για τα σπήλαια που υπάρχουν στην Πάρο.

Τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα που συνδέονται με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, αποτελούν τα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό αρχαία μνημεία, τα 
οποία προστατεύονται από την αρχαιολογική νομοθεσία (νόμος 3028/2002 «Για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς») (εικ. 
εξωφύλλου). 

Ειδικότερα, η προστασία, έρευνα και ανάδειξη των σπηλαίων, ως μνημείων της 
φύσης και του πολιτισμού, ανήκει στην αρμοδιότητα της εφορείας παλαιοανθρω-
πολογίας-σπηλαιολογίας, η οποία ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα αποτελεί ειδική 
περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη συστηματική καταγραφή, έρευνα και προ-

στασία των σπηλαίων των Κυκλάδων, η εφορεία παλαιοανθρωπολογίας-σπηλαιο-
λογίας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Πάρο (εικ. 2,3), η οποία διαθέτει 
αξιολογότατο σπηλαιολογικό πλούτο, με επακόλουθη συνέπεια την αυξημένη ανά-
γκη προστασίας αυτού. 

Τα σπήλαια της Πάρου αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά για την αρχαιολογική 
έρευνα όχι μόνο του νησιού, αλλά και των Κυκλάδων ευρύτερα. Στη δύσκολη αυτή 
προσπάθεια, της προστασίας και μελέτης των σπηλαίων της Πάρου, πολύτιμοι αρω-
γοί έχουν σταθεί φορείς και ιδιώτες του νησιού, όπως ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, 
Αθ. Μαρινόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΑΠ, Μαρία Περαντινού και 
ο σπηλαιολόγος της Ε.Σ.Ε., Γ. Ανουσάκης. Ο σπηλαιολόγος, Δ. Καρούτης, έχει 
επίσης βοηθήσει σημαντικά στην εξερεύνηση των σπηλαίων του νησιού.

Η σημασία των σπηλαίων

Τα σπήλαια δεν έπαψαν ποτέ να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να εξάπτουν τη 
φαντασία του ανθρώπου (εικ. 4-6). 

φωτο 2
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Το προστατευτικό κέλυφος που προσέφεραν ώθησε τους ανθρώπους να τα χρη-
σιμοποιήσουν από πολύ παλιά, με αποτέλεσμα τη διατήρηση σημαντικών αρχαιο-
λογικών καταλοίπων στο εσωτερικό τους. Διαχρονικά συνδεδεμένα με το άγνωστο 
και το μυστήριο, συχνά θεωρήθηκαν ως οι χώροι εκείνοι που βρίσκονται πέρα από 
τον πραγματικό κόσμο. Ο Άδης, ο Καιάδας ή ο Λαβύρινθος της Μινωικής Κρήτης 
αποδεικνύουν τη συμβολική και αλληγορική σημασία που απέδιδαν οι αρχαίες κοι-
νωνίες σε αυτά. 

Τα σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά για πολλούς και διαφορετικούς σκο-
πούς, με τη σχετική λίστα να μην είναι ποτέ πλήρης: ως χώροι περιοδικής ή μόνιμης 
κατοικίας, παραγωγής, αποθήκευσης ή απόρριψης, ως πηγές νερού, ως ορυχεία ή 
λατομεία για την εξόρυξη πρώτων υλών, ως χώροι φύλαξης εξημερωμένων ή ως 
καταφύγια άγριων ζώων, ως χώροι λατρείας ή ταφής, ως τόποι εκτέλεσης, εξορί-
ας ή ως καταφύγια από διάφορους κινδύνους, καταφύγια παράνομων, εξόριστων, 
θυμάτων επιδημιών και ασθενειών και στις μέρες μας πλέον ως τόποι περιβαλλο-
ντικής, γεωλογικής, παλαιοντολογικής, αρχαιολογικής, ανθρωπολογικής και γενικό-
τερα επιστημονικής έρευνας, τουριστικού προορισμού κλπ.  

Τα σπήλαια της Πάρου

Από γεωλογική άποψη, η Πάρος δομείται κατά κύριο λόγο από γρανίτη και ασβε-
στολιθικά πετρώματα, συγκριτικά δε με τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος δια-
θέτει αρκετά υπόγεια νερά τα οποία μεταξύ άλλων συνέβαλαν στη δημιουργία δια-
φόρων μορφών σπηλαίων: από αβαθείς βραχοσκεπές έως βαθύτερα - με οριζόντια 
ή κατακόρυφη βαραθρώδη ανάπτυξη - έγκοιλα, τα οποία απαντούν κυρίως στις πιο 
ορεινές περιοχές του νησιού (εικ. 7-9). 

Τα έως σήμερα γνωστά και ερευνημένα σπήλαια της Πάρου είναι γενικά μικρά ή 
δύσκολα στην προσπέλαση και κατά κύριο λόγο δε μπορούν παρά να θεωρηθούν 
ακατάλληλα για τουριστική αξιοποίηση μεγάλης κλίμακας. Η πρόσβαση επομένως 
στα περισσότερα από αυτά εγκυμονεί κινδύνους και πρέπει να γίνεται μόνο με τη 
συνοδεία ειδικών. Παρά τη δυσκολία πρόσβασης που παρουσιάζουν για τον επισκέ-
πτη, τα σπήλαια της Πάρου είναι σημαντικά ως φυσικά μνημεία, για τα ενδημικά είδη 
ζώων που διαβιούν στο εσωτερικό τους αλλά και για τις αρχαιολογικές μαρτυρίες 
που διασώζουν.   

Ορισμένα από τα σπήλαια του νησιού χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχαιότητα. Η 
χρήση τους χρονολογείται από τις τελευταίες φάσεις της νεολιθικής περιόδου (5-
4η χιλιετία π.Χ.), σε διάφορες φάσεις της πρώιμης, μέσης και ύστερης εποχής του 
χαλκού και στους ιστορικούς χρόνους, από την Αρχαϊκή τουλάχιστον εποχή έως και 

τα Ρωμαϊκά χρόνια. Στη Βυζαντινή περίοδο κάποια σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν ως 
καταφύγια. Σύμφωνα με μία επιγραφή σε μία σταλαγμιτική κολόνα, μαρτυρείται ο 
παλαιότερος γνωστός επισκέπτης των σπηλαίων του νησιού το 1777.  

Τα μεγαλύτερα γνωστά έως σήμερα σπήλαια της Πάρου είναι το Καταφύ (Κατα-
φύγι) κοντά στην Παροικιά και τα σπήλαια των Δαιμόνων ή του Καλαμπάκη, και του 
Αγίου Νικολάου στην ευρύτερη περιοχή της Μάρπησσας. 

Το σπήλαιο Καταφύ έχει συνολικό μήκος περίπου 100μ. και δύο εισόδους, μία 
οριζόντια και μία κάθετη. Αποτελείται από 15 αίθουσες, μικρές και μεγάλες που 
αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα, καθώς και δύο βάραθρα. Μεγάλο είναι και το 
σπήλαιο των Δαιμόνων (ή του Καλαμπάκη). Η παράδοση θέλει τον ιερομόναχο 
Αρσένιο να φυλακίζει τους δαίμονες του νησιού στο σπήλαιο, γεγονός από το οποίο 
προέκυψε και το όνομά του. Η είσοδος και ο πρώτος θάλαμος έχουν πολύ χαμηλό 
ύψος, ενώ βαθύτερα ανοίγεται ψηλότερη αίθουσα που οδηγεί σε βάραθρο. 

Το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου χρησιμοποιήθηκε μέχρι πρόσφατα ως μα-
ντρί. Η είσοδός του είναι κλεισμένη με ξερολιθιά, ενώ σύγχρονες πρόχειρες κατα-
σκευές υπάρχουν και στο εσωτερικό του.

Πολλά ακόμα σπήλαια, βραχοσκεπές και βάραθρα έχουν εντοπιστεί στην Πάρο, 
όπως το σπήλαιο των Δαφνών, το λεγόμενο σπήλαιο του Αρχιλόχου ή Κοιράνειο 
Άντρο, κόγχες λαξευμένες στο βράχο και αβαθή έγκοιλα στην περιοχή του Προφήτη 
Ηλία, το σπήλαιο Αγίου Ιωάννη Σπηλιώτη, το σπήλαιο της Κρεβαταριάς καθώς και 
βάραθρα στους Άγιους Πάντες, στη Λαγκάδα και αλλού. Ακόμα, υπάρχουν και αρκε-
τά ενάλια σπήλαια στις ακτές του νησιού.

Οι διαδικασίες προστασίας, έρευνας και τεκμηρίωσης των σπηλαίων της Πάρου 
που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να εμπλουτίσουν με νέες σημαντικές πληρο-
φορίες την ιστορία του νησιού, η δε προστασία τους είναι αναγκαία για τη 
διάσωση του φυσικού και πολιτισμικού του πλούτου. Ο πλούτος αυτός 
βέβαια δεν είναι υλικός ούτε συνίσταται σε φανταχτερά αρχαία ευρήματα (οι επίδο-
ξοι λαθρανασκαφείς ας μην ελπίζουν, θα απογοητευτούν), αλλά σε αρχαιολογικές 
μαρτυρίες που έχουν διαφυλάξει αυτά τα σπήλαια. Στοιχεία και πληροφορίες που 
περιμένουν -όχι το μαγικό ραβδί του πρίγκιπα, αλλά- την επίπονη και λεπτομερή 
δουλειά των ειδικών, για να μεταμορφωθούν σε γνώση, δηλαδή σε αληθινό πλούτο. 
Για να επιτελέσουν αυτό το ρόλο τους τα σπήλαια, όμως, θα πρέπει να προστατευ-
τούν ως κόρη οφθαλμού και, όπως έχει δείξει η πείρα, δεν μπορεί να υπάρξει απο-
τελεσματικότερη προστασία πέρα από την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση 
προς αυτήν την κατεύθυνση των κατοίκων και φορέων του νησιού. Αυτό ακριβώς 
το σκοπό φιλοδοξεί να υπηρετήσει αυτό το κείμενο.
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Ήταν στραβό το 
κλήμα, το ‘φαγε 
κι ο γάιδαρος

Μέχρι τη δεκαετία του ’70 περίπου, τα γαϊδουράκια 
υπηρετούσαν τους ντόπιους με απίστευτη υπομονή και 
πίστη. 

Κουβαλούσαν τα κλαδιά (κλήματα) για τους φούρ-
νους, τα μποστάνια των μανάβηδων (Μπατίστας, Βα-
γιανός, Καντούνης, Φασόλας), που ο καθένας είχε τη 
γειτονιά του και η νοικοκυρά περίμενε να ακούσει 
«ντομάτες για σαλάτα, ντομάτες για γέμωσμαααα 
έχω», για να μαγειρέψει. Επίσης, τα γαϊδουράκια χρη-
σιμοποιούνταν για επισκέψεις σε χωριά, από τους για-
τρούς, τους ταχυδρόμους, τους πραματευτάδες, ακό-
μα και σε γάμους. Πολύ παλαιότερα ήταν απαραίτητα 
και για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Εξελίσσοντας, μετέφερναν τουρίστες ως την κοιλά-
δα με τις πεταλούδες και το transfer ή το νοίκιασμα, 
ξεκινούσε από το «Μπουταράκι» στο οποίο έφθαναν 
οι τουρίστες με τα πόδια, θαυμάζοντας έτσι τη γραφι-
κότατη τότε Παρκιά. Όταν γερνούσαν τα γαϊδουράκια 
και πριν δώσουν τη θέση τους στα μηχανοκίνητα, γίνο-
νταν φωτογραφικά φόντα για τους τουρίστες, ακού-
γοντας τον γέρο Μπαρμπαρή να φωνάζει… «φώτο, 
φώτο, καμ».

Τα γαϊδούρια μπορούσαν να ελιχθούν στα στενά 
σοκάκια που οδηγούσαν σε σπίτια και καταστήματα. 
Δεν χρειάζονταν ακριβά λάστιχα και σπανίως είχαν 
προβλήματα μηχανικά, ακόμα και τα καυσαέρια ήταν 
υγιεινά. Κουβάλαγαν εμπορεύματα κι  ανθρώπινες ψυ-
χές. Δεν υπήρχαν θυμωμένοι οδηγοί να πατούν την 
κόρνα ακινητοποιημένοι σ’ ένα μποτιλιάρισμα. Η δε 
στάθμευση δεν αποτελούσε ποτέ πρόβλημα. Παρόλα 
αυτά όμως υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις. Θυμάμαι 
στο «Μπουταράκι», στο «Αλσύλιο», και αλλού. Έκαναν 
το αγώι και ο αγωγιάτης τα έδενε και γυρνούσε με τα 
πόδια για να ψωνίσει, να ξυριστεί, να πάει στην εκ-
κλησία και να πιει μετά το «πειραιώτικο» στη ταβέρνα. 
Μόνο το γαϊδουράκι του «Βαγιανού»  έκανε βόλτες, 
γιατί τελείωνε η υπομονή του. Αυτά ήταν τ’ αυτοκίνητα 
εκείνης της αξέχαστης εποχής.

Σήμερα λοιπόν, στον 21ο αιώνα, τα γαϊδουράκια μας, 
τα θέλουμε μέσα στο σπίτι, με αυτά θα πάμε μέσα στο 
φούρνο για ψωμί, μέσα στην εκκλησία για να μη μας 
χαλάσει το μαλλί, μαζί θα δούμε το ηλιοβασίλεμα στη 
παραλία, αυτά θα είναι στο πεζοδρόμιο, στην πλατεία. 
Στην Παροικιά έχουμε έξι «parking» περιμετρικά, που 
άμα αξιοποιηθούνε σωστά, θα σταθμεύουν όλοι υπο-
χρεωτικά! Φυσικά θα υπάρχουν και τα γαϊδουράκια 
που θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα και τους αν-
θρώπους, μόνο με στάσεις. Θα σέβονται τους πολίτες 
τηρώντας τους νόμους. Οι νόμοι όμως γίνονται λει-
τουργικοί μόνο όταν οι πολίτες τους σέβονται και τους 
εφαρμόζουν.

Δε θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με την εικόνα παρ-
καρισμένων οχημάτων πάνω στις ράμπες, στα πεζο-
δρόμια και στους πεζόδρομους. Εκεί, όπου σταματούν 
τα λόγια θα πρέπει να ξεκινούν οι πράξεις, πρώτα από 
εμάς κι αφορά τον καθένα προσωπικά.

Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου

Χριστόδουλος Μαούνης

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ταυτότητα 
και Πάρος

Με αφορμή τα όσα έγιναν στη συνεδρίαση του 
τελευταίου δημοτικού συμβουλίου Πάρου για την 
εκδήλωση beach handball –και άλλο κακό να μη 
μας βρει…-, επαληθεύτηκε για μία φορά ακόμα η 
άποψη που έχω διαμορφώσει σχετικά με το ότι 
αυτό το νησί οδεύει στο άγνωστο με βάρκα την 
ελπίδα.

Κυριολεκτικά ό,τι κάτσει και όπως κάτσει. Ανα-
καλύπτουμε κατά καιρούς διάφορα πράγματα και 
θέλουμε εν τω άμα και το θάμα να τα υλοποιήσου-
με. Άλλοτε ανακαλύπτουμε ως άλλοι Κολόμβοι τα 
πιθάρια, άλλοτε τα συμπόσια γλυπτικής, άλλοτε τα 
φεστιβάλ άρτου, άλλοτε τον τουρισμό εκ Ρωσίας 
και εσχάτως ανακαλύψαμε και τη χειροσφαίριση 
παρά θιν’ αλός. Τίποτα από τα παραπάνω δεν εί-
ναι άσχημα. Ούτε η κ. Κάγκανη –που είχαμε γί-
νει από δυο χωριά χωριάτες τότε με το συμπόσιο 
γλυπτικής- είχε κάτι κακό στο μυαλό της. Απλά, 
πίστευε ότι με εκείνη την εκδήλωση θα γινόταν 
κάτι καλό. Μου είχε στοιχίσει εκείνη η ιστορία, κα-
θώς (σήμερα θα το μάθει και εκείνη), την Κάγκανη 
τη «σταύρωνα». Τη θεωρούσα και τη θεωρώ από 
εκείνα τα άτομα «εργάτες» σε μία δημοτική αρχή 
που παθιάζονται με αυτό που κάνουν και προσφέ-
ρουν. Την «πατάτα» όμως (πάντα κατά τη δική μου 
άποψη), με το συμπόσιο στο Μαράθι την έκανε. 
Πώς βρε Αννούλα μου γλυκιά θα γίνει από τη μία 
μέρα στην άλλη η Πάρος κέντρο της μαρμαρογλυ-
πτικής; Πως; Επειδή δώσαμε ένα σκασμό λεφτά 
σε μία εκδήλωση που δεν μπόρεσε ποτέ η Πάρος 
να γίνει κοινωνός της; Τα ίδια και με τις εκθέσεις 
τουρισμού της Ρωσίας. Τα έχουμε γράψει και 
ξαναγράψει. Ο Ρώσος τουρίστας δε βρίσκει στο 
νησί μας αυτά που θέλει στις διακοπές του. Άλλα 
πράγματα ζητάει. Δρόμους μεγάλους θέλει για να 
τρέχει με το αυτοκίνητό του, καζίνο, έντονη χλιδά-
τη βραδινή ζωή, κλπ. Εμείς θα του αλλάξουμε τα 
γούστα; Πήγαινε εμένα σε όσα νησιώτικα πανηγύ-
ρια θέλεις. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να μου γίνουν 
βίωμα; Όχι. Τι να κάνουμε τώρα;

Η Πάρος υποφέρει διότι γίνονται πολλά πράγ-
ματα αποσπασματικά. Προσπαθεί να βρει μία 
«ταυτότητα» στον χάρτη. Είναι σωστό αυτό ή όχι; 
Μήπως η Πάρος έχει «ταυτότητα» αλλά εμείς δεν 
μπορούμε να τη δούμε και ψάχνουμε άλλα πράγ-
ματα; Αυτό το νησί δεν είναι που δημιούργησε 
πολιτισμό; Αυτό το νησί δε γέννησε και δεν ενέ-
πνευσε για ελεγείες, ύμνους και ποιήματα τον Αρ-
χίλοχο; Αυτό το νησί δεν ενέπνευσε τον Σκόπα, τον 
Αγοράκριτο και τόσους άλλους. Αυτό το νησί δεν 
έχει ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα παλαιο-
χριστιανικά μνημεία από τον 6ο αι. Αυτό το νησί δε 
γέννησε τον φιλικό Παναγιώτη Δημητρακόπουλο; 
Εδώ, από το 1925, δεν ιδρύθηκε αλληλοδιδακτικό 
σχολείο; Εδώ, εδώ, εδώ… Πού να άκουγα και νη-
σιώτικα! Κατά τα άλλα ψάχνουμε «ταυτότητα…».

Αγαπητέ 
Έλληνα 
Βουλευτή

Σε λίγες μέρες,
στον τοίχο της Βουλής,
στημένοι απέναντι
σε βουλευτών απόσπασμα,
απόμαχοι της εργασίας 
900000 συνταξιούχοι,
με 151 βόλια θα εκτελεστούν

Έλληνα Βουλευτή,
δεν ειν’ ντροπή και άδικο
ανήμπορους να θυσιάζεις,
όταν 
φοροφυγάδες και καταχραστές
τη χώρα ανέκαθεν ρημάζουν;
και όταν 
κάθε μήνας που περνά, 
από του κράτους τον κορβανά
δισεκατομμύρια χάνονται,
και τώρα, 
εσείς όπως και οι πρωτινοί,
την εύκολη λύση βρήκατε,
συντάξεις  ηλικιωμένων
βάναυσα να λεηλατείτε.

Αγαπητέ Έλληνα βουλευτή,
Δεν θέλουμε να μας λυπηθείς. Ζητάμε να είσαι δί-

καιος και να κάνεις το χρέος σου με το χέρι στην καρ-
διά, όχι όπως σε διατάζει το κόμμα, αλλά η συνείδησή 
σου. Την στιγμή που θα ετοιμάζεσαι να μας εκτελέσεις, 
να κοιτάζεις έναν –έναν τους ανθρώπους που είναι 
στημένοι απέναντι σου. Πολλοί από εμάς είμαστε άρ-
ρωστοι ταλαιπωρημένοι και ανήμποροι, χτυπημένοι 
από βαριές αρρώστιες. Τα χρόνια που μας υπολείπο-
νται είναι λίγα. Σύντομα θα φύγουμε για πάντα και δεν 
θα ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο ποτέ ξανά, σαν να 
μην υπήρξαμε. Το σκέφτηκες αυτό εσύ βουλευτή ότι 
θα τιμωρήσεις αδύναμους ανθρώπους στα τελευταία 
χρόνια της ζωής τους χωρίς να φταίνε; Περαστικός εί-
σαι στη Βουλή. Σε λίγο, κανείς δε θα σε θυμάται, εκτός 
αν με την σωστή επιλογή σου μείνεις στην ιστορία ως 
ο «έντιμος βουλευτής». 

Είναι άδικο να πληρώνουμε εμείς τα λάθη και την 
ανικανότητα προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και 
τη λανθασμένη απόφαση της σημερινής κυβέρνησης 
να μας καταδικάσει. Σκέψου τι θα πεις στο παιδί σου 
όταν σε ρωτήσει γιατί περικόψατε την κουτσουρεμένη 
σύνταξη ενός ηλικιωμένου και όχι την δική σου αμοι-
βή που είναι οκτώ φορές πιο μεγάλη. Να μην ξεχά-
σεις ακόμα να του πεις ότι εσύ και οι υπόλοιποι 299 
βουλευτές σπουδάσατε δωρεάν και τώρα είστε στη 
Βουλή χάρη στους φόρους και τις εισφορές που πλη-
ρώναμε όταν εργαζόμασταν.

Θυμήσου τα όλα αυτά την ώρα που θα σου ζητή-
σουν να ρίξεις το βόλι σου, χαριστική βολή σε 900000 
ανθρώπους που το μόνο φταίξιμο τους είναι ότι ήταν 
νομοταγείς, πλήρωναν τους φόρους και τις εισφορές 
τους και δεν χρωστάνε στο κράτος ούτε ένα ευρώ. Η 
δε ατυχία τους είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύναμοι 
και ανήμποροι και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον 
εαυτό τους.

 
∆ημήτρης Καλανδράνης
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά 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) 

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

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται 
µεζονέτα 107 τ.µ., µε εσωτερική 
σκάλα ως την ταράτσα, θέα στον 
Άγιο Αντώνιο και το Μώλο. Σαλόνι, 
κουζίνα, WC, αποθήκη στο κάτω 
µέρος και επάνω 2 Υ/∆, WC και 
βεράντα. Τηλ. 6972 054 112

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, οροφοδιαµέρισµα ανα-
καινισµένο 115 τ.µ., ανταλλάσσεται 
µε κτήµα οικοδοµήσιµο µε θέα στην 
Πάρο, κατά προτίµηση στη νότια 
πλευρά της. Τηλ. 6932 899 999

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται µονο-

κατοικία 105 τ.µ., σε 4 καταπράσινα 
στρέµµατα, ιδιωτικό νερό, ιδιωτικός 
δρόµος, καταπληκτική θέα. Τηλ. 
6942 772 023, 6979 227 780

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
(15 δωµάτια), µε σπίτι από κάτω, 
ενοικιασµένο µε απόδοση 20.000 
ευρώ ετησίως. Τηλ. 6937 698 522, 
22840 51639

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

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε ενοικίαση, καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών 
από και προς λιµάνι και αεροδρόµιο, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών 
µε ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο 
και Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 
6942 798 728 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από συγκρό-
τηµα διαµερισµάτων στο ΚΑΛΑΜΙ 
- ΠΑΡΟΥ για την περίοδο ΙΟΥΝΙΟ - 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τηλ. 6944 334 228

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 α-
πασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 

Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-
τείται 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.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ζητείται για κατάστηµα 
ειδών δώρου στην Αλυκή. Πνεύµα 
συνεργασίας, προϋπηρεσία και 
γνώση αγγλικών θα εκτιµηθούν. 
Τηλ. 6932 901 931

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 υπηκο-
ότητας, για εποχιακή απασχόληση, 
έως 40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 
6988 134 777

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-
χείο στα Λιβάδια Παροικίας για τις 
εξής θέσεις: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για το 
διάστηµα από 1/6 – 30/9, µε προϋ-
πηρεσία, ηλικίας 35 ετών περίπου, 
που να µην καπνίζει και ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 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 µετα-
φορικό µέσον. Τηλ. 6970 807 188

ΝΕΑΡΗ/ΚΥΡΙΑ ζητείται για καθη-
µερινή 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

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 
κατοικιών. Αποστολή βιογραφικών 
mail@fronteasy.eu

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχεί-
ο στην περιοχή του Λογαρά από 
Μάιο - Σεπτέµβριο. Τηλ. επικοινωνί-
ας : 6932 761 768

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από λογιστικό 

γραφείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογρα-
φικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ εσωτερική 
ζητείται για όλο το χρόνο, περιοχή 
Πίσω Λιβάδι.
Τηλ. επικοινωνίας:  6945 275 152

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από κατάστηµα 
Coff ee to go στην Παροικιά, µόνιµο 
ή για τη σεζόν. Πληροφορίες στο 
τηλ. 22840 28281. Αποστολή βιο-
γραφικών στο:  paros7@gmail.com

ΑΤΟΜΟ για λάντζα ζητείται από 
κεντρικό καφέ στην Παροικιά για 
τη σεζόν. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 
334 848

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται από την εταιρεία DPS. 
Πληροφορίες στα τηλ. 22840 21906, 
6937 411 195 και βιογραφικά στο: 
info@dps.com.gr 

Ο∆ΗΓΟΣ  Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ ζητείται. 
Επιθυµητή σχετική προϋπηρεσία 
και γνώση του οδικού δικτύου της 
Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 
545, 22840 45076

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται ως 
εσωτερική για φροντίδα ηλικιωµέ-
νων και να γνωρίζει από µαγειρική, 
στην Παροικία της Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 5780457, 210 
5737516. Κιν. 6932 426 568 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για τη σεζόν από ξενοδοχείο 
4* στην Αλυκή. Τηλ επικοινωνίας: 
6947 325 919

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στο Πίσω Λιβάδι για κουζίνα – 
λάντζα και για σέρβις. (σερβιτόρος 
– σερβιτόρα). Τηλ. 6944 511 304

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη σεζόν 
από εστιατόριο στην Παροικιά, µε 
τις εξής ειδικότητες: Μπουφετζού, 
Μάγειρας, Σερβιτόροι. Τηλ. 690 916 
0765

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται (µπάρµαν 
και καµαριέρες) για εργασία στο 
ξενοδοχείο MR & MRS WHITE στην 
Νάουσα Πάρου. Τηλ. Επικοινω-
νίας: 22840 55207 email: info@
mrandmrswhitehotel.com

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ MIELE ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟ (HM5316EL) πωλείται, 
µήκος κυλίνδρου 2 m, διάµετρος 
κυλίνδρου 250 mm, µε πλάκα 
σιδερώµατος αλουµινίου, ελάχιστα 
δουλεµένο.
Πληροφορίες στο τηλ: 6932 331 813

YAMAHA εξωλέµβια µηχανή, και-
νούρια, 8HP και βάρκα για TENDER 
πωλούνται. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
308 245

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

όλοι ταξιδεύουν για Πάρο
µε το aboutparos.gr εσύ;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

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

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
Γενικός Ιατρός Μητσάκης Όθων
∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00 -17:00

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σημαντική  
εκδήλωση

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 
«Μεταμόσχευση μυελού των 
οστών και η σημασία της εθελο-
ντικής προσφοράς», διοργανώνεται 
από τον δήμο Πάρου και την υποστήρι-
ξη από τον σύλλογο «Όραμα ελπίδας – 
Τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των 
οστών», καθώς και άλλων φορέων (ια-
τρικό Πάρου, ωδείο «Μυθωδεία», δημ. 
σχολείο Παροικιάς, σύλλογος γυναικών 
Νάουσας, δημοτικό σχολείο Νάουσας, 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δη-
μοτικού σχολείου Νάουσας, σύλλογος 
γυναικών «Αρηίς» και «Bettina Dance».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
το Σάββατο 13/5/2107 στο πάρ-
κο ηρώων της Παροικιάς και την 
Κυριακή 14/5/2017 στην παιδική 
χαρά Νάουσας. Και οι δύο εκδηλώ-
σεις, στις οποίες θα γίνει και βράβευση 
εθελόντριας δότριας, θα ξεκινήσουν 
στις 7 το απόγευμα.

Εκδήλωση  
χειροσφαίρισης

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 διεξήχθη στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων δη-
μοτικού Σχολείου Αρχίλοχου-Μάρπησσας, η 1η γιορτή 
Hand ball δημοτικών σχολείων Πάρου, την οποία συν-
διοργάνωσαν ο δήμος Πάρου, το γραφείου σχολικών 
συμβούλων ΔΕ Κυκλάδων - σχολική σύμβουλος φυ-
σικής αγωγής, Ουρανία Ρινακάκη και η Ομοσπονδία 
Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε) – τμήμα ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μικροί αθλητές των κα-
τηγοριών μίνι και προμίνι, οι οποίοι χάρηκαν και δια-
σκέδασαν σε μια αθλητική γιορτή που σκοπό είχε να 
βιώσουν τα παιδιά την χαρά του αθλητισμού και να 
γνωρίσουν το άθλημα της χειροσφαίρισης, μέσα από 
δραστηριότητες τόσο ψυχαγωγικού όσο και εκπαιδευ-
τικού χαρακτήρα.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο δήμαρχος Πάρου, 
Μάρκος Κωβαίος, ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής, 
Χαράλαμπος Μαλινδρέτος, η σχολικής σύμβουλος φυ-
σικής αγωγή,ς Ουρανία Ρινακάκη, ο εκπρόσωπος της 
Ο.Χ.Ε. Κωνσταντίνος Κότσιρας και το καλωσόρισμα 
έκλεισε με την ομιλία του αρμοδίου αντιδημάρχου 
αθλητισμού και συντονιστή της εκδήλωσης, Μανώλη 
Μαλαματένιου. Αναλυτικά η εκδήλωση ήταν χωρισμέ-
νη σε τρία μέρη: α) τις αρχικές ομιλίες και τη παρου-
σίαση του αθλήματος και των ομάδων που είχαν συ-
σταθεί από τους αθλητές, β) τα παιχνίδια εκγύμνασης 
και τους αγώνες μεταξύ των ομάδων και γ) τελετή 
λήξης και παράθεση μίας μίνι δεξίωσης για τους μι-
κρούς αθλητές και τους συνοδούς τους στην έξοδο 
του γηπέδου.

Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο δημάρχου 
Πάρου, σημειώνεται ακόμα: «[…] Το μήνυμα που κυρι-
άρχησε ήταν ότι ο αθλητισμός είναι χαρά και γιορτή 

και πως με τον αντίπαλο δεν πρέπει να μας χωρίζει τί-
ποτα, ενώ οι αγώνες έγιναν χωρίς βαθμολογία και τε-
λικό νικητή, καθώς σκοπό είχαν τη συμμετοχή και τη 
χαρά που απορρέει από αυτήν και όχι το αποτέλεσμα.

 Ο Δήμος Πάρου ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας 
τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Χειροσφαί-
ρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε) κ. Κώστα Κότσιρα - Περιφε-
ρειακό Ομοσπονδιακό Προπονητή Νοτίου Αιγαίου & 
Υπεύθυνου Ανάπτυξης και κ. Δημήτρη Σκάρλο, Τεχνι-
κό Σύμβουλο Ανάπτυξης, Ομοσπονδιακό Προπονητή 
Under15 στα κορίτσια & Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΣΥΠΧΕ), για 
την παρουσία τους στη γιορτή. Επίσης ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κα 
Ουρανία Ρινακάκη για τη πρόταση συνδιοργάνωσης 
αυτή της εκδήλωσης και την ανεκτίμητη βοήθεια για 
την επιτυχή υλοποίησή της.

Ο Δήμος Πάρου με όραμα αλλά και προοπτική για 
τον αθλητισμό, δουλεύει ασταμάτητα για την ανάδει-
ξη του εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού ρόλου του και 
τη δημιουργία γερών θεμελίων για το μέλλον του, 
στο νησί μας».

Συνάντηση
Στο δημαρχείο Πάρου υποδέχθηκε την Πέμπτη 

4/5/2017, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, 
τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης 
Ελλάδος (ΟΧΕ), Κώστα Κότσιρα - περιφερειακό ομο-
σπονδιακό προπονητή Ν. Αιγαίου και υπεύθυνο ανά-
πτυξης και τον κ. Δημήτρη Σκάρλο, τεχνικό σύμβουλο 
ανάπτυξης και ομοσπονδιακό προπονητή Under15 
στα κορίτσια και πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονη-
τών Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΣΥΠΧΕ).

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας επισκέφτηκαν την 
Πάρο για την επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαι-
δευτικούς φυσικής αγωγής σχολείων Π.Ε. & Δ.Ε. Πά-
ρου και τη «γιορτή hand ball» δημοτικών σχολείων 
δήμου Πάρου.

Ευχαριστίες  
Μαρπησσαϊκού

ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ευχαριστεί την εταιρεία 
HELLENIC SEAWAYS, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα 
του πλοίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», για τη φιλοξενία που είχε ο 
σύλλογος στο ταξίδι του για τον ποδοσφαιρικό αγώνα 
Κ-14 στη ΣΙΦΝΟ στις 23/4/17.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΜΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Πτυχίο  
ναυαγοσώστη

Ο δήμος Πάρου σε 
συνεργασία με τον 
Ναυτικό Όμιλο Πάρου 
και την Πανελλήνια 
Σχολή Ναυαγοσωστι-
κής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ) διορ-
γάνωσε μαθήματα για 
πτυχίο ναυαγοσώστη 
πισίνας/παραλίας. 

Τα μαθήματα πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά 
το διάστημα 2-5 Μαΐ-
ου στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ από τον εκπαιδευτή ναυαγοσωστών 
της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ και επαγγελματία ναυαγοσώστη, Δημήτρη Αμύγδαλο. 

Τα μαθήματα παρακολούθησαν οκτώ μαθητευόμενοι ναυαγοσώ-
στες, οι οποίοι στο τέλος έλαβαν και την αντίστοιχη πιστοποίηση. Πα-
ράλληλα με τα μαθήματα του επαγγελματία ναυαγοσώστη πισίνας και 
επαγγελματία ναυαγοσώστη παραλίας οι συμμετέχοντες έλαβαν και 
μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου, μεταξύ άλλων ση-
μειώνεται: «[…] Η Δημοτική Αρχή σεβόμενη την ανθρώπινη ζωή και 
με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των λουόμενων, προέβη στην 
διοργάνωση των παραπάνω μαθημάτων ώστε να εξασφαλίσει τη 
καλύτερη και εγκαιρότερη ναυαγοσωστική κάλυψη σύμφωνα με τη 
νομοθεσία και την υποχρέωσή του απέναντι στους Δημότες και επι-
σκέπτες του νησιού (…)».

Βόλεϊ από  
τον Νηρέα

Με μεγάλη χαρά o ΑΜΕΣ Νηρέας, στις 6 και 7 Μαΐ-
ου, φιλοξένησε το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Α.Ο. Κω-
φών Αθήνας και το ανδρικό τμήμα βόλεϊ της Α.Ε. Γκύζη 
Πολυγώνου. 

Οι ομάδες ταξίδεψαν το Σάββατο 6 Μαΐου για 
Πάρο, για την πραγματοποίηση φιλικών αγώνων. 
Έτσι, όλοι πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο στο κλειστό 
γυμναστήριο Μάρπησσας με τέσσερις φιλικούς αγώ-
νες, με τα αντίστοιχα τμήματα του ΑΜΕΣ Νηρέα. Τα 
αποτελέσματα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αφού το 
μόνο που αποκόμισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν το 
ευ αγωνίζεσθε. 

Ο Νηρέας σε σχετική του ανακοίνωση ευχαρίστησε 
τον προπονητή των δύο ομάδων, Αριστοφάνη Παυλά-
κη για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης και 
την δυνατότητα που έδωσε να γνωρίσουμε στο νησί 
μας 13 αθλητές και αθλήτριες με ήθος και αθλητική 
παιδεία. Ακόμα, ο Νηρέας ευχαρίστησε για την ευγενι-
κή παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου Μάρπησ-
σας από τη σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης, 
και τον πρόεδρό της Χ. Μαλινδρέτο για τη θετική του 
εισήγηση, όπως και τους ευγενικούς του χορηγούς, 
καθώς και την κ. Μαρία Περαντινού που ήταν κοντά 
του το 2ήμερο των αγώνων.

Τέλος, ο ΑΜΕΣ Νηρέας, σημειώνει: «[…] θα θέλαμε 
να ευχαριστούμε θερμά το φίλαθλο κοινό, που παρό-
λο που κρατήσαμε χαμηλούς τόνους στη διαφήμιση 
των φιλικών αγώνων βόλεϊ (για ευνόητους τεχνικούς 
λόγους που αφορούν τη λειτουργία του κλειστού γυ-
μναστηρίου), είχαμε αρκετό κόσμο που χειροκρότησε 
και απόλαυσε (επιτέλους) βόλεϊ σάλας! Υποσχόμαστε 
ότι αυτή ήταν μια αρχή… έπεται συνέχεια άκρως ενδι-
αφέρουσα και δημοσιοποιημένη!».
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Ο ΑΟΠ στον θρόνο του
Για μία ακόμα φορά οι ακαδημίες του ΑΟ Πάρου απέδειξαν σε όλες τις Κυκλάδες 

ότι έχουν το μέταλλο του πρωταθλητή.
Κάθε χρόνο, ομάδες ηλικιακών ακαδημιών του ΑΟΠ –όχι μόνο πρωταγωνιστούν 

στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΚ- αλλά φέρνουν και κούπες στο νησί… Έτσι, η ομάδα 
νέων του ΑΟΠ (Κ-18) κατέκτησε την πρώτη θέση του πρωταθλήματος στους τελι-
κούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό στάδιο Πάρου.

Ο ημιτελικός
Παράσταση για ένα ρόλο 

ήταν ο πρώτος ημιτελικός του 
final 4 όπου ο ΑΟΠ αντιμετώ-
πισε τον Πάγο Σύρου.

Η Συριανή ομάδα ήταν πιο 
δυνατή απ’ ότι είχαν φαντα-
στεί οι φίλαθλοι και κατάφε-
ρε να αντιμετωπίσει στα ίσια 
την ομάδα της Παροικιάς, στο 
πρώτο ημίχρονο. Ο ΑΟΠ όμως 
μπήκε αποφασισμένος στο 
δεύτερο ημίχρονο, προκειμέ-
νου να δείξει ότι το μέταλλο 
του πρωταθλητή στην ομάδα 
πηγαίνει από γενιά σε γενιά. 
Έτσι, σε λίγα μόνο λεπτά πέτυ-
χε τρία γκολ και με τελικό σκορ 
3-0 πήρε την πρόκριση για τον 
μεγάλο τελικό με τον ΑΟ Μυ-
κόνου, που κέρδισε με το ίδιο 
σκορ τη Θύελλα Καμαρίου.

Η Παριανή ομάδα προηγή-
θηκε στο 48ο λεπτό με κεφαλιά 
του Πρίνα, ύστερα από κόρνερ 
που εκτέλεσε ο πολύ καλός 
Σένκα. Το 2-0 γράφτηκε στο 
53ο λεπτό, όταν ο Σένκα με σουτ κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την 
μπάλα στο «Γ» της εστίας του Πάγου. Ο Σένκα συνέχισε τις μαγικές μπαλιές του και 
στο 58ο λεπτό με μία αριστοτεχνική εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα στην καρ-
διά της περιοχής της Συριανής ομάδας και εκεί, ο Τσούκε, από κοντά, με κεφαλιά, 
έγραψε το τελικό 3-0.

 Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Γεωργιάδης, Χάλκο, Χύσκα, Σκιαδάς, Πρίνα (Καραφυλλάκης), Τσούκε, Φρα-

τζεσκάκης (Νταουτλάρι), Κ.Π. Σαρρής (Δόγκας), Παπαθεοδώρου (Γκιόκα), Σένκα 
(Μπλάκα), Κ. Σαρρής (Φραντζής).

Πάγος: Α. Ρούσσος, Περιστεράκης, Βαρθαλίτης, Πρίντεζης, Μ. Ρούσσος, Φώσκο-
λος (Ι. Ρούσσος), Πιταούλης (Βαμβακάρης), Περρής, Μαυράκης, Ζαφείρας (Μπούφι), 
Μαραγκός (Βαμβακούσης).

Διαιτητής: Ε. Ρούσσος με βοηθούς τον κ. Κουζούμη και την κ. Μαργαρίτη.

Ο τελικός
Σε μία σπουδαία μονομαχία μετατράπηκε ο τελικός αγώνας μεταξύ των δύο καλυ-

τέρων ακαδημιών ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι τόσο 
ο ΑΟ Μυκόνου, όσο και ο ΑΟΠ, έχουν συνεργαστεί για τα θέματα των ακαδημιών 
με την ΠΑΕ Ατρόμητος Περιστερίου.

Ο ΑΟΠ δεν έπαιξε μπαλάρα ούτε έκανε μαγικά κόλπα στον τελικό, αλλά έδειξε 
κάτι περισσότερο. Οι παίκτες του κέρδισαν τον αγώνα με κατάθεση ψυχής. 
Έτρεξαν, αγωνίστηκαν και έδωσαν το 100% των ψυχικών τους δυνάμεων. Σ’ αυτό 
υπερτέρησαν της πολύ καλής Μυκονιάτικης ομάδας, όπου ειδικά, στο πρώτο ημί-
χρονο, απέδειξε τις ικανότητές της, ενώ στο πρώτο εικοσάλεπτο φαινόταν πιο καλή 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΑΟΠ ανέβαζε απόδοση προοδευτικά και μετά την 
πάροδο του πρώτου εικοσάλεπτου, που η Μύκονος έμπαινε σχετικά εύκολα στην 
περιοχή του, έκανε αντεπίθεση και δημιούργησε ευκαιρίες. Όπως και στον ημιτελικό, 
η Παριανή ομάδα ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, στο 60ο λεπτό, ο Σένκα (ποιος άλλος;), με κτύπημα φάουλ λίγα μέτρα κάτω 
από το κέντρο του γηπέδου βρήκε τον Κοσμά Σαρρή και ο τελευταίος με σουτ μέσα 
από την περιοχή των Μυκονιατών έγραψε το 1-0. Το γκολ ξεσήκωσε την εξέδρα 
και ο σκόρερ έτρεξε να το πανηγυρίσει μαζί τους. Και ενώ, δεν είχαν σταματήσει οι 
πανηγυρισμοί για το πρώτο γκολ, πέντε λεπτά αργότερα, ο Παπαθεοδώρου μπήκε 
στην περιοχή της Μυκόνου και με σουτ έγραψε το τελικό 2-0.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Γεωργιάδης, Χάλκο, Χίσκα, Σκιαδάς, Πρίνα (Φραντζής), Τσούκε, Φρατζε-

σκάκης, Κ. Π. Σαρρής, Παπαθεοδώρου, Σένκα (Καραφυλλάκης), Κ. Σαρρής (Γκιόκα).
Μύκονος: Μπουρντένης, Παλάσης, Πλάκα, Πατσάνι, Κ. Βερώνης, Ράγια, Μ. Βε-

ρώνης (Δάρας), Χότζα (Ασράμ), Κατσικαλάκης, Χιλάι, Μπομπάι.
Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τον κ. Ευ. Ρούσσο και την κ. Μαργαρίτη.

Ανακοινώσεις
ΑΟ Μυκόνου
«Ο πρόεδρος, το ΔΣ, οι προπονητές, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές 

της ακαδημίας του ΑΟ Μυκόνου θέλουν να ευχαριστήσουν τον ΑΟ Πάρου και 
ιδιαίτερα τη πρόεδρο κ. Μαρία 
Κουτσονικολή και τους συνερ-
γάτες της, για την άψογη διορ-
γάνωση του φάιναλ φορ του 
πρωταθλήματος της Κ18 και 
τη φιλοξενία προς την ομάδα 
μας. Ο Α.Ο. Μυκόνου ευελπι-
στεί πως θα ανταποδώσει τη 
φιλοξενία στο φάιναλ φορ της 
Κ16».

«Ενότητα για το μέλλον»
«Η δημοτική Παράταξη, «Ενι-

αία Κίνηση Πολιτών Ενότητα 
για το Μέλλον», εκφράζει τα 
ειλικρινή και θερμά της συγ-
χαρητήρια στον Αθλητικό Όμι-
λο Πάρου για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος Κ-18 της 
ΕΠΣ Κυκλάδων, έπειτα από τη 
μεγάλη του νίκη με 2-0 στον 
τελικό πρωταθλήματος επί του 
ΑΟ Μυκόνου. Η μεγάλη νίκη 
του Παριανού συλλόγου και η 
δίκαιη κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος, αποδεικνύει τη σο-
βαρή δουλειά που γίνεται στον 
ΑΟΠ από τους ανθρώπους τη 
διοίκησης και του προπονητι-

κού επιτελείου, αλλά συγχρόνως και τη θέληση των νεαρών αθλητών του. 
Η νεολαία του νησιού μας -περισσότερο από ποτέ, έχει δικαίωμα στους χώρους 

άθλησης και τις άριστες υποδομές. Ο τεχνητός «χλοοτάπητας» του αγωνιστικού 
χώρου στο δημοτικό στάδιο Πάρου είναι πλέον απαρχαιωμένος και η διάρκεια 
ζωής του έχει λήξει, με αποτέλεσμα τους τραυματισμούς ποδοσφαιριστών. Την 
εποχή, που όπως δείχνει η δημοτική πλειοψηφία είναι έτοιμη να μοιράσει χρήματα 
σε άγνωστα αθλήματα στο νησί μας, καλό θα ήταν να δει πως μπορεί να βελτιώσει 
τους ήδη υπάρχοντες αθλητικούς χώρους, στους οποίους κάνουν προπόνηση και 
αγωνίζονται τα παιδιά του νησιού μας».

Έχουν μέλλον οι μικροί
Στο final 4 του πρωταθλήματος Κ-14 της ΕΠΣ Κυκλάδων που πραγματοποιήθηκε 

στο γήπεδο της Ερμούπολης, η αντίστοιχη ομάδα του ΑΟΠ, δεν τα κατάφερε. Έχασε 
στον ημιτελικό από τον ΠΑΣ Νάξου με 6-2, ενώ στον άλλο ημιτελικό αγώνα ο Αίας 
Σύρου κέρδισε τη Μύκονο με 3-1.

Οι μικροί του ΑΟΠ δεν πρέπει να απογοητευθούν από το αποτέλεσμα του αγώνα, 
αφού έτσι και αλλιώς, έφθασαν στο final 4 του πρωταθλήματος. Η Ναξιώτικη ομά-
δα ήταν καλύτερη, προηγήθηκε σχεδόν με την έναρξη του αγώνα και ο ΑΟΠ ισοφά-
ρισε με τον Παντελαίο στο 24ο λεπτό. Και ενώ, όλα έδειχναν ότι μ’ αυτό το σκορ θα 
τελείωνε το πρώτο ημίχρονο, ο ΑΟΠ δέχθηκε λίγο πριν τη λήξη του δεύτερο γκολ.

Η Παριανή ομάδα ισοφάρισε εκ νέου με τον Σαρρή, αλλά μετά ήρθε η κατάρρευ-
ση και δέχθηκαν άλλα τέσσερα γκολ. Η αλήθεια είναι ότι στις μικρές ηλικίες ο 
θρίαμβος από την «καταστροφή» είναι πολύ κοντά... Η ομάδα Κ-14 του 
ΑΟΠ δέχθηκε σ’ ένα μόνο παιχνίδι, περίπου όσα γκολ είχε δεχθεί στη διάρκεια του 
πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο που μετείχε!

Τέλος, στον τελικό, ο ΠΑΣ Νάξου νίκησε με 5-0 τον Αίαντα Σύρου και πήρε δίκαια 
το πρωτάθλημα Κ-14 της ΕΠΣΚ.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Πανταζή, Σαρρή, Κούκο, Παντελαίο, Χερουβείμ, Βίβα, 
Διακογιάννη, Σκανδάλη, Ιω. Σαρρή, Σκιαδά, Κονταξάκη, ενώ αγωνίστηκαν ακόμα και 
οι: Φλέσσας, Σάμιος, Αλεξόπουλος, Πατρίκης, Παπαδημητρίου, Μουχαρεμάι και Δό-
γκας.

Κ-12
Σειρά του Μαρπησσαϊκού είναι αυτήν την εβδομάδα, καθώς μετέχει στο final 4 

του πρωταθλήματος Κ-12 που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ερμούπολης.
Ο Μαρπησσαϊκός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 13/5 στις 7 το απόγευμα τον ου-

σιαστικά γηπεδούχο Αίαντα Σύρου, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αγωνιστούν ο ΠΑΣ 
Νάξου με τη Μύκονο. Οι δύο νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στον τελικό 
που θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο, την Κυριακή 14/5 στις 7 το απόγευμα.
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Θρίαμβος ΑΟΠ
Η ομάδα Κ-18 του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, κατέκτησε την περασμένη Κυρια-

κή 7 Μαΐου 2017 το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων (βλ.: αναλυτικό ρεπορτάζ 
σελίδα 14).

Τα νέα Παριανόπουλα μας έκαναν περήφανους, όχι μόνο για τη σημαντική κα-
τάκτηση του τροπαίου, αλλά και για το ήθος που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια 
του πρωταθλήματος.

Ο ΑΟΠ πιστός στις μεγάλες διοργανώσεις των τμημάτων υποδομών ποδο-
σφαίρου εδώ και χρόνια, πέτυχε για μία ακόμη φορά τον στόχο του.
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