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Μια ιστορία  
από το παρελθόν

Ο παλιός πλέον αερολιμένας Πάρου (συντομογραφίες: IATA: PAS, ICAO: LGPA, 
ΥΠΑ: ΚΑΠΑ) βρίσκεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων νότια από την Παροικιά, στην 
περιοχή Βουτάκος Αγκαιριάς. Λίγοι όμως θυμούνται την ιστορία κατασκευής του.

Κάποτε στον «Μπακαλιάρο»
 Την ιστορία για το πως χτίστηκε το αεροδρόμιο της Πάρου κάποιοι τα προηγού-

μενα χρόνια προσπάθησαν να τη «σβήσουν».
Έτσι, και καθώς το έργο είχε γίνει επί εποχής ΝΔ, αλλά εγκαινιάστηκε επί των 

ημερών του ΠΑΣΟΚ, άρχισαν να «εξαφανίζονται» μαρμάρινες επιγραφές που έγρα-
φαν τα ονόματα του δωρητή και του θεμελιωτή. Ή πιο σωστά ακόμα, το όνομα 
του Νίκου Παντελαίου και του 
κ. Γιάννη Παλαιοκρασσά. Το 
πρόσχημα της αφαίρεσης των 
μαρμάρινων επιγραφών ήταν 
τότε, η βαφή του κτιρίου... 
(Ιστορία, που επαναλήφθηκε 
και με άλλες επιγραφές όπως 
του αείμνηστου Βελέντζα στο 
Κ.Υ. Πάρου, το 2013).

Η ιστορία για την κατασκευή 
του αεροδρομίου του νησιού 
μας ξεκίνησε με δωρεά 275 
στρεμμάτων γης του μακαρίτη 
Νίκου Παντελαίου επί εποχής 
προεδρίας στην Κοινότητα Πα-
ροικιάς του Θεόδωρου Μπιζά. 
Το 1979, που πρόεδρος της 
Κοινότητας ήταν ο γιατρός 
Ευθύμιος Κεμπάμπης, με πρω-
τοβουλία του έγινε μία συγκέ-
ντρωση πολιτών και φορέων 
στην ταβέρνα του «Μπακαλιά-
ρου». Στη συνάντηση έγινε έκ-
κληση να μαζευτούν χρήματα 
για την κατασκευή του αερο-
δρομίου. (Η Πάρος πρέπει να 
είναι η μοναδική περιοχή της 
χώρας όπου όλα τα μεγάλα 
έργα έχουν γίνει με χρήματα 
των κατοίκων της και όχι από χρήματα του Δημοσίου που πρέπει να χρησιμοποιού-
νται για την ανάπτυξη κάθε τόπου).

Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε στη συνάντηση των πολιτών στην ταβέρ-
να του «Μπακαλιάρου» ήτα 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Παροικιάς Ευθ. Κεμπάμπης μαζί με το ποσό εξασφάλισε ακόμα και άλλα 100 στρέμ-
ματα γης από τον Παντελαίο. Στη συνέχεια σχηματίστηκε μία ομάδα και με τους 
άλλους 7 Κοινοτάρχες της Πάρου και τους Κυλάκο και Κονδύλη. Ο τελευταίος ήταν 
και ο σύμβουλος του Παντελαίου για το τότε υπουργείο Συντονισμού.

Για το θέμα είχαν απευθυνθεί στον υφυπουργό Συντονισμού - ως αρμόδιο για 
τα νέα αεροδρόμια - Γιάννη Παλαιοκρασσά. Ο τελευταίος ήταν πρόθυμος να βο-
ηθήσει και προσπάθησε με κάθε τρόπο για την κατασκευή του αεροδρομίου. Ο 
πρωθυπουργός όμως, αείμνηστος Κων/νος Καραμανλής, ήταν ανένδοτος να μην 
προχωρήσει το έργο, καθώς είχε πάρει απόφαση να μην κατασκευάζονται πλέον 
μικρά αεροδρόμια.

 

Η πίεση
 Όσοι έζησαν από κοντά τα γεγονότα της εποχής και βρίσκονται εν ζωή, έχουν να 

εξιστορήσουν πολλές ιστορίες για την πίεση που ασκήθηκε για να γίνει το αεροδρό-
μιο της Πάρου.

Η πίεση άλλοτε ήταν πολιτική, άλλοτε με πολλά παρακάλια, άλλοτε ψηφοθηρική 
και άλλοτε μικροπολιτική. Υπήρχε όμως και μία μεγάλη πραγματικότητα, που δεν 

ήταν τίποτα άλλο από τα 375 συνολικά στρέμματα γης και τα «ζεστά» για εκείνη την 
εποχή χρήματα των 2,5 εκατομμυρίων δραχμών. Έτσι, ήρθε η ΜΟΜΑ στο νησί μας 
με τον μηχανικό Πεταλά και άρχισαν οι εργασίες. Ο μηχανικός ήταν ευχαριστημένος 
διότι λόγω των δύο λόφων της περιοχής, έβλεπε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν 
τέλεια για το αεροδρόμιο.

Το αρχικό Κοινοτικό αεροδρόμιο εγκαινιάσθηκε από τον Γ. Παλαιοκρασσά. Τότε, 
μέσα σε σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις (λίγο πριν τις εκλογές του 1981, που το 
ΠΑΣΟΚ ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία), ο Κεμπάμπης έκανε τον Παλαι-
οκρασσά επίτιμο δημότη Πάρου. Την ίδια χρονιά τελείωσε και ο διάδρομος απο/
προσγειώσεων, μήκους 780 μέτρων.

Στις 5 Μαΐου 1982 η τότε Νομάρχης Κυκλάδων, κ. Ελ. Παπαζώη, συζήτησε με τον 
Ευθ. Κεμπάμπη και αποφάσισαν από κοινού τα εγκαίνια του Κοινοτικού αεροδρομί-
ου να πραγματοποιηθούν στις 5 Οκτωβρίου 1982.

Στην ομιλία του ο Ευθ. Κεμπάμπης, μεταξύ άλλων είπε:
«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να θεμελιώσουμε ένα έργο πραγματικό δημιούρ-

γημα του Παριανού λαού, χάρη στη γενναία προσφορά  του αγνού πατριώτη και 
γνήσιου νησιώτη αγρότη, μπάρμπα Νικόλα.

Χάρη στη θέληση των Πα-
ριανών, την ολόθερμη συμπα-
ράσταση του κράτους και τη 
στοργή που περιέβαλλε την 
προσπάθειά μας ο κ. υπουρ-
γός (...). Μια πραγματικότητα 
τόσο αναγκαία και ζωτική για 
τον τόπο μας. Μια ανάγκη που 
την καταλαβαίνουν όλοι οι 
Παριανοί. Το αεροδρόμιο που 
ξεκίνησε από την Πάρο και την 
αναγκαιότητά του την καταλα-
βαίνουν όλοι οι Παριανοί.

Το αεροδρόμιο που ξεκίνησε 
από την Πάρο και τους Πα-
ριανούς για να εξυπηρετήσει 
την Πάρο και τις ανάγκες της. 
Χρωστούμε να ευχαριστή-
σουμε και το κράτος. Ακόμη, 
όλους όσοι με απαράμιλλη 
θέρμη, ζήλο και αγάπη διέθε-
σαν τους εαυτούς τους. Κα-
λούμεθα όλοι να συνεχίσουμε 
με ζήλο για την ανάπτυξη του 
τόπου μας».

 

Η συνέχεια
 Το 1985 έγινε ασφαλτό-

στρωση του διαδρόμου απο/προσγειώσεων και το 1987 έγινε προσθήκη ορόφου 
στον έως τότε ισόγειο σταθμό. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 έγινε και άλλη επέ-
κταση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά 200 τμ, ενώ έγινε και η φωτοσήμανση 
του διαδρόμου.

Στην τελευταία χρήση του το αεροδρόμιο της Πάρου είχε διάδρομο απο/προσγεί-
ωσης αεροσκαφών μήκος 710 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων και υψόμετρο 36 
μέτρων και απέχει από την Παροικιά 9 χιλιόμετρα. Η διάρκεια ταξιδιού από Πάρο 
προς Αθήνα και αντίστροφα ήταν 40 λεπτά. Έως το 1994 το παλιό αεροδρόμιο 
Πάρου δεχόταν και πτήσεις εξωτερικού. Την τελευταία χρόνια (1994) δέχθηκε από 
το εξωτερικό 1595 επιβάτες, ενώ η καλύτερη χρονιά προσέλευσης επιβατών από το 
εξωτερικό ήταν το 1988 με 6.162 επιβάτες. Σημειώνουμε, ότι το 1988 το αεροδρό-
μιο του νησιού «έσπασε» κάθε προηγούμενο ρεκόρ αποβίβασης επιβατών δεχόμενο 
58.301 επιβάτες από πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Το 1990 είχαμε ρεκόρ πτήσεων, αφού εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκαν 3832 
προσγειώσεις επιβατικών αεροσκαφών. Ακόμα, στο παρελθόν υπήρχε και εσωτερική 
αεροπορική σύνδεση με τα αεροδρόμια Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης. Εποπτεύουσα 
αρχή του αεροδρομίου του νησιού μας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

* Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του νησιού 
μας fileleutheros

ΦΩΤΟ: oraiaparos.blogspot.gr
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Καλοκαιρινή
προσφορά

ισχύει για τις 5 εκδόσεις του καλοκαιριού, έως 15/8

Η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» στο πλαίσιο της σταθερής σχέσης και αµοιβαίου οφέλους 
συνεργασίας µε τον εµπορικό κόσµο των νησιών µας προσφέρει ειδικά για τους καλοκαιρινούς 

µήνες έκπτωση 60% στις τιµές τιµοκαταλόγου για τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις σας. 

Εκµεταλλευτείτε τις 5 εκδόσεις

της εφηµερίδας για να προβάλετε
την επιχείρηση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας.

*Οι τιµές δε συµπεριλαµβάνουν το ΦΠΑ & αφορούν τιµή ανά έκδοση
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Περισσότερες πληροφορίες: Τ. 6977248885 & E. nikos@typoparos.gr

Αγορά ακινήτου
Με δελτίο τύπου, την Τετάρτη 5/7/2017 ο δήμος 

Πάρου γνωστοποίησε για αγορά ακινήτου στα Μάρ-
μαρα.

Το σχετικό δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Μετά την επαναφορά στην ιδιοκτησία του Δήμου 

Πάρου του κτιρίου της Αγροτικής Τράπεζας στην Πα-
ροικιά, των 14 στρεμμάτων του Αγροκηπίου, αλλά και 
την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Αγκαι-
ριάς και του κτίσματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
στα Μάρμαρα, ο Δήμαρχος Πάρου υπέγραψε χθες το 
συμβόλαιο για την αγορά ενός ακόμα ακινήτου.

Η ανάγκη για τη προσθήκη του παραπάνω ακινήτου 
στο Ε9 και την ακίνητη περιουσία του Δήμου, προέ-
κυψε από την υποχρέωση του Δήμου Πάρου να προ-
στατέψει και να αξιοποιήσει τους παραδοσιακούς οι-
κισμούς που είναι υψίστης ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας για το νησί μας, να διασφαλίσει και να προάγει 
τα συμφέροντα  των δημοτών και της κοινωνίας της 
Πάρου.

Η αγορά του συγκεκριμένου κτίσματος στα Μάρμα-
ρα και σε άμεση γειτνίαση με την κεντρική πλατεία, θα 
επιτρέψει την επέκταση της πλατείας, την ανάδειξη 
του οικισμού και την διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για να είναι προσβάσιμος στον επισκέπτη. 
Παράλληλα με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, θα δη-
μιουργηθεί δημόσιος χώρος ως υποδοχέας για την 
εξέλιξη της κοινωνικής ζωής και δράσης των κατοί-
κων αλλά και ως πυρήνας έκφρασης της πολιτιστικής 
ταυτότητας του χωριού  και εντέλει θα ενισχύσει την 
τοπική οικονομική δραστηριότητα, δίνοντας πνοή στις 
επιχειρήσεις.

Σε λίγες ημέρες θα υλοποιηθεί η αγορά και νέου 
ακινήτου στην ίδια θέση».

Νέα ερώτηση 
Κ. Μπιζά για 
τις Α.Π.Ε.

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αι-
γαίου και έπαρχος της περιφερειακής ενότητας Πά-
ρου, Κώστας Μπιζάς, έστειλε επιστολή προς τον 
υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, Γ. Σταθάκη, 
στην οποία αιτείται την αποστολή του συνόλου των 
υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου της κατατεθεί-
σας Τροποποιητικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για τις ανεμογεννήτριες.

Ο κ. Μπιζάς, κάνει αναφορά στους δήμους Τήνου, 
Πάρου, Νάξου, Άνδρου, οι οποίοι από κοινού με την 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχουν ασκήσει ενώπιον του 
Σ.τΕ. αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων. Η αίτηση κατόπιν συνεχών οί-
κοθεν αναβολών της έχει προσδιοριστεί να συζη-
τηθεί στις 18/10/2017. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή ο κ. Μπιζάς, «[…] 
στην εν λόγω δικάσιμο συνεκδικάζονται και έτερες 
συναφούς περιεχομένου αιτήσεις ακύρωσης που 
έχουν ασκήσει περιβαλλοντικές οργανώσεις-φορείς 
των ανωτέρω νήσων. Πλην όμως, όπως πρόσφατα 
ενημερωθήκαμε, ο φορέας του έργου έχει καταθέσει 
στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, προκειμένου η ως άνω προσβαλλόμενη 
Α.Ε.Π.Ο. να τροποποιηθεί πριν καν εκδικαστεί η από 
13.2.2015 Αίτηση Ακύρωσής μας ενώπιον του ΣτΕ.

Δεδομένων των ανωτέρω, προκύπτει εύλογα το έν-
νομο συμφέρον της Περιφέρειάς μας καθώς και των 
ως άνω Δήμων να αιτηθούμε και να λάβουμε γνώση 
της κατατεθείσας Τροποποιητικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων ενώπιον του Υπουργείου σας, 
προκειμένου να ενημερώσουμε τα αρμόδια όργανά 
μας, τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά τους πο-
λίτες σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της 
με αρ. πρωτ. οικ. 177360 από 18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όπως μας αποστείλε-
τε αρμοδίως και άμεσα το σύνολο των υποβληθέντων 
στοιχείων του φακέλου της κατατεθείσας Τροποποι-
ητικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (…)».

Προειδοποίηση 
για τις 
πυρκαγιές

Με επιτολή του στον δήμο Πάρου, ο προϊστάμενος 
του πυροσβεστικού κλιμακίου Πάρου, επιπυραγός, 
Κων/νος Γαβαλάς, προειδοποιεί για τον αυξημένο κίν-
δυνο πυρκαγιών στο νησί μας.

Όπως επισημαίνει: «Η Πυροσβεστική προχώρησε σε 
αυστηρές συστάσεις και κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών».

Επίσης, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου υπεν-
θυμίζεται ότι: «Απαγορεύεται λόγω αντιπυρικής 
περιόδου οποιαδήποτε χρήση γυμνής φλόγας 
- καύσης από όπου και εάν προέρχεται για να απο-
φευχθούν δυσάρεστες συνέπειες που πλήττουν τις 
περιουσίες αλλά και τον τουρισμό στο νησί μας».



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Ιουλίου 20174 | Ειδήσεις

Φουσκοθαλασσιές 
στην Αγκαιριά

Θέμα για την αδειοδότηση θαλασσίων σπορ στην παραλία Αγίου Νικολάου Αγκαι-
ριάς, έβαλε ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχος Πάρου, Κώ-
στας Μπιζάς, με επιστολή που έστειλε στο λιμεναρχείο Πάρου. Η ενέργεια αυτή έγι-
νε μετά από σχετική απόφαση της Δ.Κ.Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς και επιστολή 
που έστειλε ο πρόεδρός της, Κ. Πούλιος.

Στην επιστολή του προς τον κ. λιμενάρχη, ο κ. Μπιζάς, σημειώνει:
«Κύριε Λιμενάρχη,
Σας παρακαλώ να συγκληθεί η επιτροπή του άρθρου 35 Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ Β’ 444/1999) 

για να εξετάσει την καταγγελία της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς (έγγραφο 
8533/3-7-17) σχετικά με την αδειοδότηση θαλασσίων σπορ στην παραλία Αγίου 
Νικολάου της Δ.Κ. Αγκαιριάς.

Θα ήθελα επίσης να ληφθούν υπόψη η αρνητική γνωμοδότηση της Δ.Κ. Αγκαι-
ριάς Πάρου, το έγγραφο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριανών 
Δήμου Πάρου με α.π.54 / 19-5-17 και το έγγραφο της επιτροπής αγώνα με ημε-
ρομηνία 28-6-17».

Σημειώνουμε, ότι παρόμοια επιστολή προς το Λιμεναρχείο Πάρου, είχε στείλει και 
η αντιδήμαρχος Πάρου, Δ. Σαρρή, στις 26/6/2017.

Το έγγραφο της Δημ. Κοινότητας Αγκαιριάς
Η δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς είχε στείλει προς τον έπαρχο Πάρου την απόφα-

ση του τοπικού συμβουλίου και τις ενέργειες πολιτών, όσον αφορά την αδειοδότη-
ση. Στο έγγραφο προς τον κ. Κ. Μπιζά έγραφαν:

«Σας γνωστοποιούμε ότι το τοπικό συμβούλιο της Δ.Κ. Αγκαιριάς στις 29/4/2015 
αποφάσισε ομόφωνα με πρακτικό 3/2015  και με αριθμό απόφασης 18/2015 ότι 
απορρίπτει το αίτημα του Προύτζου Γεώργιου για χορήγηση άδειας χρήσης παρα-
λίας Αγίου Νικολάου της Δ.Κ. Αγκαιριάς για χρήση θαλασσίων σπορ, με ημε/νία 
19/3/2015 με  το σκεπτικό:

Α) ότι ο κόλπος της Αλυκής κατά τους θερινούς μήνες δέχεται πάρα πολλά μι-
κρά και μεγάλα σκάφη, έτσι ώστε να κάνουν επικίνδυνη την όποια δραστηριότητα 
θαλασσίων σπορ

Β) ότι η παραλία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε υγρότοπο που απαγορεύει 
οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Κατόπιν της αδειοδότησης του εν λόγω επιχειρηματία, όχι πλέον σε αιγιαλό και 
παραλία, αλλά σε σημείο (στίγμα) θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεση του το-
πικού συμβουλίου, του κόσμου της Αγκαιριάς και των επισκεπτών (επιτροπή αγώ-
να-υπογραφές)και του  Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς (επιστολή19/5/2017  
Αρ. πρωτ. 54). Επίσης διαπιστώθηκε με έλεγχο, από την δημοτική αστυνομία η 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί του αιγιαλού στις 20/06/2017 παραβιάζοντας 
ένα από τους όρους της αδειοδότησης. Θα εκτιμούσαμε την οποιαδήποτε ενέργεια 
της υπηρεσίας σας για την λύση του προβλήματος».

Η Επιτροπή Αγώνα 
Στην Αλυκή, συγκροτήθηκε μια επιτροπή αγώνα από κατοίκους της περιοχής με 

σκοπό την αποτροπή εγκατάστασης και λειτουργίας θαλασσίων μέσων αναψυχής  
από ιδιωτική εταιρία στην παραλία του Αγ. Νικολάου, η οποία, ως γνωστόν κατακλύ-
ζεται κάθε χρόνο από οικογένειες με μικρά παιδιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή, πέραν των κατάλληλων διαβημάτων της 
στις αρμόδιες αρχές, προτίθεται να κάνει χρήση κάθε άλλου νόμιμου μέσου για την 
προστασία της ωραίας και ήρεμης παραλίας και του υγροτόπου του Αγ. Νικολάου 
Αλυκής.

Ενίσχυση  
του ΕΚΑΒ

Συνάντηση εργασίας με τον πρόε-
δρο του ΕΚΑΒ, Κων/νο Καρακατσι-
ανόπουλο, είχε ο περιφερειάρχης Ν. 
Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. 

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια 
της επιστολής που είχε στείλει ο κ. 
περιφερειάρχης στις 13 Ιουνίου, με 
την οποία γνωστοποιούσε τη βούλη-
σή του, η περιφέρεια να συνδράμει 
οικονομικά το ΕΚΑΒ, προκειμένου να 
ενισχυθεί η επιχειρησιακή επάρκεια 
και να βελτιωθεί το δίκτυο υγειονο-
μικής κάλυψης των νησιών μας.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας στην οποία συμμετείχαν και άλ-
λοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο κ. Καρακατσιανόπουλος παρουσίασε τον σχεδιασμό 
των προσλήψεων που αναμένονται το προσεχές διάστημα από το ΕΚΑΒ για την 
ενίσχυση των δομών του στα νησιά του Ν. Αιγαίου και συγκεκριμένα:

Μέσω του ΑΣΕΠ, από όπου πρόκειται να προσληφθούν συνολικά 16 άτομα, τα 
οποία θα κατανεμηθούν ως εξής: Τέσσερα άτομα στη Μύκονο, πέντε στη Σαντορίνη, 
δύο στη Νάξο, δύο στην Πάρο, ένα στην Τήνο και δύο στην Κω. Επίσης, μέσω του 
ΚΕΕΛΠΝΟ (προσλήψεις που συνδέονται άμεσα με την διαχείριση του προσφυγικού 

και μεταναστευτικού προβλήματος), επίκειται η πρόσληψη 21 
ατόμων, τα οποία θα κατανεμηθούν στα Δωδεκάνησα. 

Από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» - 
στην τροποποίηση του οποίου ο κ. περιφερειάρχης δεσμεύτηκε 
να προχωρήσει προκειμένου να δοθεί έμφαση στο τομέα της 
υγειονομικής θωράκισης των νησιών - θα ενισχυθεί ο στόλος 
του ΕΚΑΒ με την αγορά 12 νέων ασθενοφόρων (επιπλέον των 
8 που η Περιφέρεια παρέδωσε στο ΕΚΑΒ προ ολίγων μηνών). 
Επιπλέον όλων αυτών, ο κ. Καρακατσιανόπουλος, με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση απεδέχθη την πρόταση του περιφερειάρχη για την 
οικονομική στήριξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΚΑΒ 
με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, οι οποίοι θα δι-
ατεθούν για την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΚΑΒ με για-
τρούς ετοιμότητας για τις αεροδιακομιδές. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης εργασίας, ο κ. Γ. Χατζη-
μάρκος δήλωσε:

«Ο αγώνας μας να ενισχύσουμε τις δομές δημόσιας υγείας 
στα νησιά μας, συνεχίζεται  με αμείωτη ένταση. Όπως είχαμε πει από την πρώτη 
στιγμή που αναλάβαμε, εμπόδιο στην προσπάθειά μας να θωρακίσουμε τα νησιά 
μας και να εμπνεύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους κατοίκους τους, δε θα 
σταθούν ούτε οι αρμοδιότητες, ούτε το θεσμικό πλαίσιο. Οι μέχρι σήμερα πρω-
τοβουλίες μας, απέδειξαν στην πράξη, ότι όλα είναι εφικτά, όταν υπάρχει ισχυρή 
βούληση, καλά μελετημένες προτάσεις. Μετά την παροχή κινήτρων σε δεκάδες 
επικουρικούς γιατρούς που σήμερα υπηρετούν στα νησιά μας, συνεχίζουμε με το 
ΕΚΑΒ. Ενίσχυση του προσωπικού του, αλλά και του στόλου των ασθενοφόρων του 
είναι οι νέοι, άμεσοι στόχοι μας».

Επέκταση γραμμής  
Ραφήνας

Με επιστολή προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία «SEA JETS» το επιμελητήριο Κυκλά-
δων, ζητεί την επέκταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ραφήνας με Κυκλάδες.

Στην επιστολή προς τον γενικό διευθυντής της εταιρείας Ν. Καβαλιέρο σημειώ-
νεται:

«Σε συνέχεια της προφορικής επικοινωνίας που είχαμε σχετικά με το δρομολόγιο 
των 07:40 του πλοίου Tera Jet, λόγω του ότι ήδη διανύουμε τον Ιούλιο και δεν έχει 
βρεθεί ακόμα λύση για τη σύνδεση της Τήνου με τη Σύρο κατά τις ημέρες Τρίτη, 
Πέμπτη και Κυριακή, και με δεδομένο ότι τα δρομολόγια της άγονης γραμμής δεν 
διαφαίνεται να επιστρέφουν στο προηγούμενο σχετικά καλύτερο καθεστώς, πα-
ρακαλούμε όπως εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για προσέγγιση του λιμένα Σύρου 
από το παραπάνω πλοίο, ως εξής: Ραφήνα – Σύρος – Τήνος - Μύκονος – Πά-
ρος - Νάξος με επιστροφή μέσω Σύρου.

Μέσω του δρομολογίου αυτού, επιτυγχάνονται:
α) η βελτίωση της σύνδεσης με Τήνο που ίσως αποτελεί το σοβαρότερο έλλειμμα
β) η βελτίωση της σύνδεσης Σύρου – Πάρου – Νάξου
γ) η σύνδεση της Σύρου με τη Ραφήνα, αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον τρεις 

φορές την εβδομάδα
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία ικανοποίησης του αιτήματος, δεδομένου ότι υπο-

βάλλεται εν τω μέσω της θερινής περιόδου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ση-
μασία σύνδεσης των νησιών - και ειδικότερα της Τήνου - με τη Σύρο, είναι υψίστης 
σημασίας, καθώς επιτυγχάνεται α) η εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού επιβατών 
– επισκεπτών κρουαζιέρας και β) η εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού μονίμων κατοί-
κων εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό μετακινείται για λόγους υγείας. Ειδικότερα 
ως προς το τελευταίο, θεωρούμε ότι εκτός των άλλων η εταιρεία θα επιτελέσει και 
κοινωνικό έργο, καθώς η κατηγορία των κατοίκων που μετακινούνται για λόγους 
υγείας (όπως οι νεφροπαθείς) εν έτει 2017, μην έχοντας πρόσβαση στο στοιχειώ-
δες επίπεδο ποιότητας μετακίνησης, αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Μύκονο και 
από εκεί με άλλο πλοίο στη Σύρο.

Η βελτίωση της σύνδεσης της Σύρου με τα παραπάνω νησιά αποτελεί αίτημα 
τόσο των τοπικών φορέων (επάρχων, δημάρχων, επαγγελματικών συλλόγων) όσο 
και των κατοίκων τους. Ειδικότερα για τη σύνδεση της Σύρου με Πάρο και 
Νάξο, είστε γνώστης - και από την τελευταία συνεδρίαση του Σ.Α.Σ. στη 
Νάξο - του ελλείματος που σημειώνεται μεταξύ αυτών των νησιών, αλλά 
και της καθολικής επιθυμίας για ικανοποίηση του αιτήματος, γεγονός που αποδει-
κνύει τη σοβαρότητα και το μέγεθος του θέματος.

Γνωρίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση, τείνει να συμπληρωθεί το δεκά-
ωρο εργασίας των απασχολούμενων στο πλοίο, θεωρούμε ότι οι δυνατότητες του 
συγκεκριμένου πλοίου μπορούν να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα».
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Δηλώσεις και  
διευκρινήσεις

Στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», υπήρχε 
δημοσίευμα σχετικά με τις δομές υγείας στα νησιά, υπό τον τίτλο: «Χάος στις δομές 
υγείας στα νησιά: Οι τουρίστες έρχονται οι γιατροί απουσιάζουν».

Σε ό,τι αφορά την Πάρο το δημοσίευμα έγραφε: «Πρόκειται για ένα νησί όπου 
υπάρχει ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, καθώς καλύπτεται 
υγειονομικά από τον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, εάν δεν ήταν οι ιδιώτες και οι εθε-
λοντές με δικό τους ασθενοφόρο, ακόμη και η Πάρος, ένα νησί κεντρικό, θα ήταν… 
ξεκρέμαστη.

Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δε διαθέτει παιδίατρο είναι απαράδεκτο κατά 
το δήμαρχο του νησιού Μάρκο Κωβαίο. Όπως λέει, «χρειαζόμαστε παιδίατρο και 
γενικό γιατρό ή παθολόγο. Το καλοκαίρι ξεπερνάμε τους 100.000 σε πληθυσμό. 
Όλοι οι κάτοικοι πάνε σε ιδιώτες τα παιδιά τους». Το αξιοπρόσεκτο, σύμφωνα με 
το δήμαρχο, είναι ότι παρότι προκηρύσσονται θέσεις, όπως στα περισσότερα νη-
σιά, οι γιατροί δεν πάνε ούτε στην Πάρο. «Να βρει τρόπο το κράτος να αναγκάσει 
τους γιατρούς. Αυτή είναι η γεωγραφία της Ελλάδας. Είμαστε το δεύτερο λιμάνι 
σε επισκεψιμότητα μετά τον Πειραιά. Τα πλοία πηγαινοέρχονται σαν… ταξί. Και δεν 
έχουμε γιατρούς», τονίζει.

Και στο νησί της Πάρου το ΕΚΑΒ αποδεικνύεται ανεπαρκές. Σύμφωνα με τον κ. 
Κωβαίο, οι βάρδιες δεν βγαίνουν, με αποτέλεσμα να συνεπικουρεί η Ομάδα Διάσω-
σης, εθελοντές δηλαδή, με δικό της ασθενοφόρο».

Η διευκρίνιση
Στη συνέχεια της δημοσίευσης των δηλώσεων του κ. Κωβαίου και αφού αυτές οι 

δηλώσεις αναδημοσιεύτηκαν στην Πάρο μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας fileleuthe-

ros.net, η ΕΟΔ Κυκλά-
δων δημοσιοποίησε την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Σχετικά με τα δη-
μοσιεύματα, τα οποία 
αναφέρονται στη δρα-
στηριότητα της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑ-
ΣΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για 
να αποφευχθούν παρα-
νοήσεις και παρεξηγή-
σεις, θέλουμε να ξεκα-
θαρίσουμε ότι:

- Η Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης - Παράρ-
τημα Δυτ. Κυκλάδων, 
με έδρα τη Νάουσα 
Πάρου, είναι εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είναι σε πλήρη και 
εξαιρετική συνεργασία με το ΔΗΜΟΣΙΟ σύστημα υγείας της Πάρου, δηλαδή με 
το Κέντρο Υγείας και το ΕΚΑΒ. Ο ρόλος των μελών μας, σε ό,τι έχει να κάνει με 
Πρώτες Βοήθειες και διακομιδές ασθενών, είναι καθαρά επικουρικός και σε ΚΑΜΙΑ 
περίπτωση δεν παρακάμπτουμε το ΕΚΑΒ. Επεμβαίνουμε ΜΟΝΟ όταν το Κέντρο 
Υγείας Πάρου κρίνει ότι χρειάζεται η συνδρομή μας.

- Επισημαίνουμε ότι το ΕΚΑΒ Πάρου, το τελευταίο διάστημα, λειτουργεί με πλήρη 
επάρκεια της βάρδιες και τον εξοπλισμό και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι προσω-
ρινό, καθώς θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού.

Συμπερασματικά…
- Η οποιαδήποτε προσφορά προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παρ. Δυτ. 

Κυκλάδων έχει ΜΟΝΑΔΙΚΟ σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων και 
της κοινωνικής προσφοράς της».

Βράβευση Παριανού 
μελιού

Σε διεθνή διαγωνισμό βιολο-
γικών μελιών που πραγματο-
ποιήθηκε στην Ιταλία, το μέλι 
του κ. Μάρκου Αλιπράντη, βρα-
βεύτηκε και απέσπασε το αργυ-
ρό μετάλλιο.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Μάρκος 
Αλιπράντης διακρίνεται για μία 
ακόμα φορά για την ποιότη-
τα του μελιού του και ότι στον 
διαγωνισμό της Ιταλίας έλαβε 
μέρος την τελευταία στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αλιπράντης ειδοποιήθηκε την 
τελευταία στιγμή (παραμονή της λήξης της τελευταίας ημερομηνίας) και έτσι, ανα-
γκάστηκε να ζητήσει παράταση –που τελικά του δόθηκε- για να στείλει δείγματα 
από το μέλι του.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι χρυσό βραβείο για μέλι θυμαρίσιο δε δόθηκε και ως 
καθαρό θυμαρίσιο μέλι βραβεύτηκε μόνο του κ. Μ. Αλιπράντη, καθώς και άλλο ένα 
από την Ιταλία. 

Ακόμα, ο κ. Μάρκος Αλιπράντης εκτός από το θυμαρίσιο μέλι παράγει φασκομη-
λιάς, ερείκης, βασιλικό πολτό, γύρη, πρόπολη, παραθυάδες, κεραλοιφές και κρέμες 
προσώπου. Για τη βράβευσή του μας είπε ότι οι κόποι του δικαιώθηκαν, αν και συμ-

μετείχε για πρώτη φορά, χωρίς να γνωρίζει 
πως λειτουργεί το σύστημα για τις βραβεύ-
σεις σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την 
απόδοση παραγωγής με το βιολογικό μέλι 
μας είπε ότι από 150 μελίσσια η παραγω-
γή είναι μόλις 7-8 κιλά μελιού! Ο ίδιος συ-
μπλήρωσε ότι ουσιαστικά έκανε βιολογικό 
μέλι από το ξεκίνημά του ως μελισσοκόμος, 
αλλά τότε δεν ήταν ακόμα πιστοποιημένος 
γι’ αυτό.

Η ενασχόληση του κ. Αλιπράντη με τη 
μελισσοκομία ξεκίνησε εντελώς τυχαία και 
αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια στον Πειραιά, 
όταν έμεινε αποκλεισμένος λόγω απαγο-
ρευτικού απόπλου. Εκεί, στον Πειραιά, βρέ-
θηκε σε ένα κατάστημα με είδη μελισσοκο-
μίας και χαζεύοντας τα είδη που υπήρχαν 
αγόρασε ένα σχετικό βιβλίο. Διαβάζοντας 
το βιβλίο άρχισε να ενδιαφέρεται και ξεκί-
νησε την ενασχόληση με τα μελίσσια. Από 
την αρχή ήταν υπέρ της βιολογικής κατα-
πολέμησης των ασθενειών των μελισσών 
και αυτό το εφαρμόζει απόλυτα. Τώρα πλέον έχει την πιστοποίηση των βιολογικών 
προϊόντων και αυτά πιστοποιούνται από τη «BIO HELLAS». Όπως λέει: «η μελισσο-
κομία είναι απλή, αρκεί να αγαπάς τις μέλισσες».

Τέλος, να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη διάκριση Παριανού μελιού, καθώς 
η πρώτη φορά ήταν το μέλι «εκ Πακτίας» -σε διαγωνισμό της Γαλλίας- του ζεύγους 
Άγγελου Πιτσικάλη και Ελισάβετ Μπογιατζή, από τον Κώστο.

Εξελίξεις στον Α.Σ. 
Αντιπάρου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διεύθυνση Οικονομικών 
Ελέγχων και Επιθεώρησης, Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
παρακολούθησης εφαρμογής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, έστειλε στις 13 
Ιουνίου 2017, με τον αριθμό πρωτ. 1583/64010, επιστολή στον Αγροτικό Συνεται-
ρισμό Αντιπάρου.

Στην επιστολή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθε-
ώρησης, ζητάει από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου να ενημερωθεί η Υπηρε-
σία ΑΜΕΣΑ για τις ενέργειες και την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, καθώς 
και τα αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης για συγχώνευση ή λύση και 
εκκαθάριση, όπως επίσης και το πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών και πρακτικό 
κατανομής αξιωμάτων.
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Ανοιχτή  
επιστολή  
Καλλινίκου

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, έδωσε 
στη δημοσιότητα ανοικτή επιστολή περί της πρότασης 
υποψηφιότητας του κ. Μαν. Γλέζου για το βραβείο Νό-
μπελ Ειρήνης.

Η επιστολή του κ. Καλλινίκου, έχει ως εξής:
«Μέ πολλή χαρά πληροφορήθηκα τήν πρόταση τοῦ 

ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῶ ἀδελφοῦ, Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, περί ἀπονομῆς 
τοῦ βραβείου «Νόμπελ Εἰρήνης» στόν συμπολίτη μας 
θρυλικό ἀγωνιστή τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας 
καί τῆς Εἰρήνης Μανώλη Γλέζο. 

Συγχαίρω ἐγκαρδίως τόν Σεβασμιώτατο καί συγκα-
τατίθεμαι ἀνεπιφύλακτα στήν ἐμπνευσμένη πρότασή 
του, αἰσθανόμενος ὅτι διερμηνεύω καί τά αἰσθήματα 
ὅλων τῶν συμπατριωτῶν του Ναξίων καί Παρίων, δε-
δομένου ὅτι ὁ ἴδιος γεννήθηκε στήν Απείρανθο Νάξου 
ἀλλά ἡ μητέρα του καταγόταν ἀπό τήν Πάρο.

Ὁ Μανώλης Γλέζος μέ τήν ἄρτια, ὁλοκληρωμένη 
καί ἰσχυρή προσωπικότητά του σέ συνδυασμό μέ τούς 
πολυετεῖς ἀγῶνες του τόσο γιά την ἀποτίναξη τοῦ 
ζυγοῦ τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν καί τήν ἀνάκτηση 
τοῦ πολύτιμου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας όσο καί στή 
συνέχεια γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας, 
σφράγισε τόν τόπο μας καί τήν νεώτερη σύγχρονη 
ἱστορία μας μέ τό ἀκέραιο ἦθος του καί τήν συνέπεια 
στίς ἀρχές του. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ἡ κορυφαία ἀντι-
στασιακή πράξη τοῦ νεαροῦ τότε Μανώλη Γλέζου νά 
ὑποστείλει ἀπό τόν ἱστό τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν 
τήν σημαία τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας. Ἀλλά καί στή 
διάρκεια ὅλης τῆς μεταπολιτευτικῆς τεσσαρακοντα-
ετίας καί μέχρι σήμερα, παρά τό προκεχωρημένο 
τῆς ἡλικίας του, ἔχει ἀρίστη πνευματική διαύγεια καί 
νεανικό σφρίγος, ἀγωνίζεται μέ κάθε τρόπο γιά τήν 
ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀδελφοσύνης μεταξύ 
τῶν λαών ἀλλά καί στίς διαπροσωπικές σχέσεις τῶν 
ἀνθρώπων, καταθέτοντας παράλληλα τόν σεβασμό 
καί τήν ἀγάπη του στήν Ἐκκλησία μας καί προβάλλο-
ντας τήν μοναδική προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας στήν 
μαρτυρική πορεία τοῦ Γένους μας. 

Κλείνοντας τήν σύντομη αὐτή ἀνακοίνωση θά ἤθε-
λα νά ὑπογραμμίσω γιά τόν Μανώλη Γλέζο τόσο ὡς 
Νάξιος ὅσο καί ὡς Ἐπίσκοπος τῆς γενετείρας του ὅτι 
ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας καύχημα σεβάσμιο καί τιμαλ-
φέστατη παρακαταθήκη, νά τονίσω δέ ὅτι καί προσω-
πικά τόν σέβομαι καί τόν τιμῶ σάν πατέρα μου καί 
πάντα μέ προσοχή παρακολουθῶ τόν μεστό καί σοφό 
λόγο του.

Ἄς συνεργασθοῦμε ὅλοι οἱ τοπικοί φορεῖς τῆς Πά-
ρου καί τῆς Νάξου ἀλλά καί σύμπας ὁ εὐγενής λαός 
τῆς Παροναξίας γιά νά προωθηθεῖ αὐτή ἡ ὡραία 
ἰδέα πού ἀποτελεῖ ἐποφειλόμενο χρέος τιμῆς γιά ἕνα 
σπουδαῖο γόνο τῶν νησιῶν μας, ἔτσι ὥστε νά κατα-
στεῖ καί παγκόσμιο σύμβολο εἰρήνης καί σεβασμοῦ 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Χωρίς νά ἐκληφθεῖ ὡς 
λόγος κολακείας ἤ ἔκφραση ὑπερβολής θεωρῶ ὅτι 
ἡ ἀπονομή τοῦ βραβείου «Νόμπελ Εἰρήνης» σέ αὐτή 
τήν σπάνια προσωπικότητα θά καταξιώσει περισσότε-
ρο τόν θεσμό τῶν Νόμπελ ἀπ’ ὅτι τόν ἴδιο τόν τιμη-
θησόμενο».
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Ξανά το Άσυλο 
στο προσκήνιο 
της Υποκρισίας 
μας

Ξαναζούμε συνεχώς τα βίαια, άθλια επεισόδια 
στους δρόμους μας, στα πανεπιστήμια, στα γήπεδα 
και ξανακούγονται συνεχώς τα ίδια ξύλινα και χάρτι-
να (το χαρτί είναι απλά προϊόν του ξύλου) κλισέ που 
ακούγονται τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Όλοι 
μιλούν για τη βία κάποιων «μπαχαλάκηδων» ή των 
«γνωστών-αγνώστων», (διεκδικώ την πατρότητα της 
«έκφρασης»!), της αστυνομίας, των «φιλάθλων», των 
αλλοδαπών κ.α.

Κανείς, μα κανείς, ούτε καν η λεγόμενη πνευματική 
ηγεσία, δε μίλησε όμως για τη βία που ζει η νεολαία 
η οποία ζει τη βία της αδικίας. Ζει τη βία των δύο μέ-
τρων και δύο σταθμών. Των ισχυρών που μπορούν και 
ξεπερνούν νόμους και αρχές και των αδύναμων που 
όλα τα υποφέρουν, τη γραφειοκρατία, την αυθαιρε-
σία, τη ρουσφετολογία, τη διαφθορά. Ζει τη βία του 
εξευτελισμού της προσωπικότητας, όταν τους ζητούν 
κομματική υποταγή για μια δουλειά. Ζει τη βία του 
εξευτελισμού των πτυχίων που δεν έχουν αντίκρισμα 
στην προοπτική εργασίας. Ο νέος ζει χωρίς να μπορεί 
να φτιάξει οικογένεια, με ανασφάλιστη εργασία, με ερ-
γασία χωρίς προοπτική, με ανεργία.

Η Νεολαία ζει τη βία ψεύτικων προτύπων που δεν 
έχουν σχέση με τα δικά της όνειρα, τις δικές της επι-
θυμίες, τις δικές της ανάγκες, τις ελπίδες που όμως 
τις επιβάλλονται από τη χυδαία αγορά. Τη βία της 
καταστροφής του περιβάλλοντος, τη βία της ανασφά-
λειας, τη βία της πολιτείας που δε νοιάζεται, που την 
αντιμετωπίζει μάλιστα ως ύποπτη. Τη βία της έλλειψης 
πρόνοιας, συμπόνιας, ανθρωπιάς στη Διοίκηση, στους 
δρόμους, στις πόλεις μας. Και ξαφνικά εμείς οι αστοί, 
δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, έμποροι, κτλ, βλέπουμε 
τους γιους και τις κόρες μας να στήνουν οδοφράγμα-
τα. Γιατί απορούμε; Αυτός ο κόσμος μας, αυτή η Δη-
μοκρατία της Απάτης, δε τους χωράει. Έχουμε χάσει 
την επαφή με τους νέους. Αναρωτηθήκαμε ποτέ πώς 
ζούνε, καταλαβαίνουμε το νόημα του θυμού τους; Αμ-
φιβάλλω.

Βουτηγμένοι μέσα στην υποκρισία ζητάμε την εφαρ-
μογή, λέει, τού νόμου, λες και οι νόμοι δεν αλλάζουν 
από κάθε εναλλασσόμενη πλειοψηφία. Οι παντοφλο-
φόροι, τηλεορώντες και τηλεκρίνοντες φορολογού-
μενοι (και… φοροδιαφεύγοντες) νοικοκυραίοι χειρο-
κροτούν για την επιβολή του «νόμου και της τάξης», 
υπό τη μουσική υπόκρουση των ΜΜΕ. Το άρθρο 3 
του Νόμου 4009/11 κατήργησε το Άσυλο, αλλά και 
πριν από αυτό ο νόμος έλεγε ότι η πολιτεία οφείλει να 
κινείται αυτεπάγγελτα σε περιπτώσεις που τελούνται 
αξιόποινες πράξεις και τη στιγμή που οι πρυτανικές 
αρχές έγκαιρα ενημερώνουν όλες τις αρμόδιες αρχές. 
Δικό της είναι το σφάλμα και η ευθύνη και όχι των 
καθηγητών, που δυστυχώς δε σπούδασαν πολεμικές 
τέχνες! Η εξάλειψη της βίας αλλά και της αστυνόμευ-
σης στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι προφανώς 
και ασφαλώς το ζητούμενο. Μέχρι το 2011 «έφταιγε 
το άσυλο». Μάταια δήλωνα συνεχώς τις δεκαετίες του 
’90 και του 2000 ότι το άσυλο δεν έχει σχέση, γιατί 

ούτως η άλλως καταλύεται όταν ξεσπά βία, ανεξάρ-
τητα από πού προέρχεται (ιστορική απόφαση Συγκλή-
του ΕΜΠ, Σεπτέμβρης 1991), και η μη επίκληση της 
αστυνομίας είχε λόγο να μη προκληθούν θύματα. Το 
2011 το άσυλο καταργήθηκε, όμως βλέπετε τίποτα 
δεν άλλαξε. Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος, απλά θλί-
βομαι γιατί ο φόβος που επιδιώκουν να αισθανόμαστε 
μας οδηγεί στο γκρέμισμα των θεσμών μας. Θεσμός 
μέσα στην κοινωνία όπου υπάρχει βία το πανεπιστή-
μιο δεν θα μπορούσε να την αποφύγει πλήρως, θα 
συμφωνείτε πάντως ότι είναι πολύ ειρηνικότερο από 
τον περίγυρο του. Και παράγει… και τους καθηγητές 
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που μας κά-
νουν διεθνώς υπερήφανους (ναι, αυτά τα παιδιά που 
βρίζουν εν ονόματι του νόμου!). Για εμένα η ΜΟΝΗ 
σωστή πράξη αυτής της αλλοπρόσαλλης κυβέρνησης 
είναι η επαναφορά του Ασύλου (αν και θα το προ-
τιμούσα στους καιρούς μας Πανεπιστημιακό και όχι 
μόνο Ακαδημαϊκό). 

Σε αυτή την κοινωνία της υποκρισίας, στη χώρα που 
ποτέ δυστυχώς ο Λαός δεν επέβαλε τα δικαιώματά 
του, φοβάμαι ότι θα ζούμε άθλιες στιγμές ξανά και 
ξανά. Και όμως το πρόβλημα μπορεί να εξαφανιστεί 
αμέσως, απλά με το να εξαφανιστούν όλοι εκείνοι που 
ζητούν στις τηλεοράσεις την εξαφάνισή του!

Υπάρχει βεβαίως και σοβαρό πρόβλημα πρόληψης 
και δεν μπορεί να περάσουν απαρατήρητα ούτε η βία 
στο χώρο των ΑΕΙ, ούτε οι σύριγγες στις Πανεπιστη-
μιουπόλεις μας. Η ευθύνη της πολιτείας εδώ είναι με-
γάλη, γιατί πως να φυλαχθούν Πολυτεχνειουπόλεις 
με ελάχιστους φύλακες, χωρίς ηλεκτροφωτισμό και 
χωρίς στοιχειώδη έργα υποδομής; Καιρός λοιπόν να 
αφήσουμε το κυνήγι των μαγισσών, της νεολαίας και 
των καθηγητών της, και να αρχίσουμε όλοι μας να 
καταλαβαίνουμε ότι η αιτία όλων αυτών των φαινό-
μενων δεν είναι άλλη από τα αντίστοιχα προβλήματα 
που τα δημιουργούν. 

Η ανεργία, η έλλειψη οράματος, η οφθαλμοθηρία 
και αδυναμία αυτοελέγχου των ΜΜΕ, η τυφλή κυρι-
αρχία των δυνάμεων της αγοράς αντί της φυσιολογι-
κής επικράτησης των αναγκών και των αξιών χρήσης 
και, το κυριότερο, η (ορατή ιδίως στους νέους) πλήρης 
αναξιοπιστία του πολιτικού λόγου και το παντελώς 
ανίκανο πολιτικό προσωπικό, θα γεννούν απόγνωση, 
αποξένωση και συγκρούσεις, που εμείς αμήχανοι θα 
προσπαθούμε στη συνέχεια να βαφτίσουμε διαδηλώ-
σεις, πολυτεχνεία, γήπεδα ή όπως αλλιώς εκάστοτε 
βολεύει την αγοραία δημοσιότητα.

Νίκος Μαρκάτος
Ομότιμος καθηγητή ΕΜΠ, τ. Πρύτανης
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Μην ξεχάσεις να ανακυκλώσεις το παλιό σου τεύχος!

Κυκλοφορεί!
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Διεθνές συνέδριο στην Πάρο 

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) και το Εργαστήριο Αρ-
χαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Rennes 2 (LAHM), σε συνεργασία με 
την ΚΔΕΠΑ Πάρου και τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», πραγματοποιούν στην 
Πάρο στις 8 και 9 Ιουλίου 2017, διεθνές συνέδριο – εργαστήριο με θέμα: «Η Παρια-
νή και κυκλαδική κεραμική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου: νέα αρχαιολο-
γικά δεδομένα και προοπτικές έρευνας στην παραγωγή, χρήσεις και κυκλοφορία».

Το συνέδριο είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας και συνεργασίας της προέδρου 
του ΙΑΠΚ καθηγήτριας αρχαιολογίας, Ντόρας Κατσωνοπούλου και του διευθυ-
ντή του LAHM καθηγητή αρχαιολογίας, Mario Denti. 

Κύριος σκοπός των υπεύθυνων επιστημόνων οργανωτών είναι να φέρουν στην 
Πάρο ειδικούς αρχαιολόγους για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις νέες ανα-
καλύψεις και τα αποτελέσματα μελετών και ερευνών για τη γεωμετρική και αρχαϊκή 
κεραμική (9ος-6ος αιώνας π.Χ.) ενός από τα σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο, που ήταν αυτό των Κυκλάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
εργαστήρια της Πάρου και της Νάξου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη μελέτη των 
αρχαιολογικών ανακαλύψεων ώστε να χυθεί άπλετο φως στην παραγωγή της κερα-
μικής, η μελέτη της οποίας συνήθως περιορίζεται σε μια τυπολογική προσέγγιση και 
ταξινόμηση. Υπό αυτό το πρίσμα, οι πλέον πρόσφατες ανασκαφές θα προσφέρουν 
τη δυνατότητα να γίνουν καλύτερα κατανοητές η λειτουργικότητα και χρήση των 
αγγείων προσεγγίζοντας με ένα νέο τρόπο μια σειρά ερωτημάτων –που είναι ακόμη 
ανοιχτά– σχετικά με τους τόπους παραγωγής, τις οδούς διάδοσης και τη χρονολό-
γηση της κεραμικής. 

Από αυτή την άποψη, το συνέδριο θα μπορούσε να καταστεί πραγματικό σημείο 
αναφοράς για τις αρχαιολογικές και ιστορικές μελέτες του αρχαίου ελληνικού κό-
σμου, αποτελώντας ουσιαστικά καινοτόμο πρωτοβουλία για την έρευνα σε επίπεδο 
μεθοδολογίας και απόκτησης επιστημονικών δεδομένων.  

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα παρουσιάσουν εργασίες τους οι αρχαιο-
λόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Γιάννος Κουράγιος, Πέγκυ Πάντου και 
Μαρία Κουτσουμπού, η επίτιμη έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Φωτεινή Ζαφει-
ροπούλου, οι συνεργάτες των ανασκαφών Δεσποτικού Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, 
Robert Sutton και Ελένη Χασακή, η αρχαιολόγος υποψήφια Δρ του πανεπιστημίου 

Αθηνών, Μαϊλίντα Τσαμπίρη και οι αρχαιολόγοι ανασκαφείς από τη Θάσο, αποικία 
της αρχαίας Πάρου, Anne Coulié και Christian Mazet. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νέα στοιχεία που θα ανακοινωθούν στο 
συνέδριο από τους αρχαιολόγους-ανασκαφείς στη Νότια Ιταλία και Σικελία, Mario 
Denti και Maria Lentini, για την παρουσία στη Μεγάλη Ελλάδα αγγειοπλαστών και 
αγγειογράφων από την Πάρο και τη Νάξο που συνεργάστηκαν με ντόπιους καλ-
λιτέχνες και δημιούργησαν ένα από τα πιο σημαντικά εργαστήρια για τη Δυτική 
Ελληνική κεραμική.

Το πρόγραμμα

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- Εργαστήριο
Η Παριανή και Κυκλαδική Κεραμική της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου: 
Νέα Αρχαιολογικά Δεδομένα και Προοπτικές Έρευνας στην Παραγωγή, 
Χρήσεις και Κυκλοφορία

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων
Εργαστήριο Αρχαιολογίας & Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Rennes 2 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Πάρου και Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» 
Σάββατο, 8 Ιουλίου – Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος»
18.00 Εγγραφή
18.30 Έναρξη συνεδρίου / Χαιρετισμοί. Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον δή-

μαρχο Πάρου
Εναρκτήρια συνεδρία – Προεδρείο: Ντόρα Κατσωνοπούλου
19.15 Φωτεινή Ζαφειροπούλου. Η Κεραμική δημιουργία στις Κυκλάδες της Γεω-

μετρικής και Ανατολίζουσας Εποχής
Συζήτηση – 10’
20.15 Μουσική εκδήλωση
21.00 Δεξίωση του ΙΑΠΚ
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Κυριακή, 9 Ιουλίου - Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος»
2η συνεδρία - Προεδρείο: Φωτεινή Ζαφειροπούλου
09.00 Πέγκυ Πάντου και Μαρία Κουτσουμπού. Τοπικά εργαστήρια κεραμικής στο 

Γεωμετρικό και Αρχαϊκό Αιγαίο: Η περίπτωση της Μήλου
09.30 Μαϊλίντα Τσαμπίρη. Ανιχνεύοντας τις επιρροές στην Αρχαϊκή ανάγλυφη 

κεραμική της Μήλου
10.00 Μαρία Κουτσουμπού. Εργαστήρια κεραμικής στο Αρχαϊκό Αιγαίο: Τα δεδο-

μένα από το Ιερό της Κύθνου
Συζήτηση – 15’
11.00 Επίσκεψη στο νεκροταφείο της Αρχαίας Πάρου / Γεωμετρικό Πολυάνδριον
Διάλειμμα - 30’
3η συνεδρία - Προεδρείο: Mario Denti
12.00 Γιάννος Κουράγιος, Robert Sutton και Eleni Hasaki. Pottery of the Early 

Polis: Despotiko and Paros 
12.30 Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου. Cycladic Vases at the Geometric Despotiko: 

Origin, Context, Function and Implications
Συζήτηση – 10’
13.30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου – 
4η Συνεδρία - Προεδρείο: Eleni Hasaki
17.00 Mario Denti. Local Productions of Cycladic Pottery in South Italy: Con-

texts, Destinations, Historical Reasons
17.30 Maria Costanza Lentini. Local Productions of Cycladic Pottery in Sicily: 

The New Finds of Naxos
18.00  Anne Coulié και Christian Mazet. The Potnia Theron between Paros and 

Thasos. Traditions and Innovations
Συζήτηση – 15’
Διάλειμμα - 30’
19.15 Τελικά συμπεράσματα 
20.00 Αποχαιρετιστήριο δείπνο στον «Αρχίλοχο».

Οργανωτική Επιτροπή

  Ντόρα Κατσωνοπούλου 
Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυ-

κλάδων 
 
Mario Denti
Καθηγητής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαιο-

λογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Rennes 2
 
Φωτεινή Ζαφειροπούλου
Δρ. Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού

Τα προηγούμενα συνέδρια του ΙΑΠΚ

 Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων για δύο δεκαετίες προσφέρει 
μεγάλες υπηρεσίες στην προβολή της Πάρου και της πολιτιστικής της κληρονο-
μιάς, ιδιαίτερα μέσα από την οργάνωση και πραγματοποίηση στην Παροικιά διε-
θνών συνεδρίων αρχαιολογίας της Πάρου και των Κυκλάδων. Μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί από το ΙΑΠΚ τέσσερα διεθνή συνέδρια, αφιερωμένα σε ιδιαιτέρως 
σημαντικά θέματα της αρχαιολογίας και του πολιτισμού της Πάρου.

Το Α’ συνέδριο με θέμα το διασημότερο μάρμαρο της αρχαιότητας, την Παρία 
Λίθο, που εξορυσσόταν στις υπόγειες στοές που βρίσκονται στην περιοχή Μαράθι, 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 1997. Σε αυτό συμμετείχε μεγάλος αριθμός επι-
στημόνων από όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις που αφορούσαν 
σημαντικά ζητήματα γύρω από το μάρμαρο και την ιστορία του: Από τα αρχαία 
λατομεία και τις τεχνικές εξόρυξης μέχρι τα εργαστήρια γλυπτικής και τα έργα στη 
γλυπτική και αρχιτεκτονική που έγιναν στην αρχαιότητα από μάρμαρο της Πάρου 
και έχουν βρεθεί στα μεγάλα ιερά της αρχαίας Ελλάδας αλλά και σε πολλές άλλες 
πόλεις και ιερά του αρχαίου κόσμου.  

Ακολούθησε το 2005, το Β’ συνέδριο αφιερωμένο στον Αρχίλοχο της Πάρου, 
τον σπουδαιότερο λυρικό και ανατρεπτικό ποιητή της ελληνικής αρχαιότητας. Τότε, 
ήρθαν στην Πάρο ξένοι και Έλληνες ειδικοί στην αρχαία φιλολογία, ιστορία και αρ-
χαιολογία προσκεκλημένοι του ΙΑΠΚ και της προέδρου του, Ντόρας Κατσωνοπού-
λου, για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μελετών πάνω στην ποίηση του Αρχι-
λόχου αλλά και στη ζωή του ως ποιητή, πολεμιστή και ταξιδιώτη και να αναδείξουν 
τα μνημεία και τον πολιτισμό της Πάρου στην εποχή που έζησε ο ποιητής Αρχίλοχος. 

Το 2010 πραγματοποιήθηκε το Γ’ συνέδριο με θέμα αυτή τη φορά μια από τις 
σπουδαιότερες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της αρχαίας Πάρου, τον γλύπτη και 
αρχιτέκτονα Σκόπα που η αρχαία Γραμματεία και κριτική τοποθέτησε στο ίδιο βά-
θρο με τον μεγάλο Φειδία του Παρθενώνα και τον Λύσιππο, προσωπικό γλύπτη του 
Μ. Αλεξάνδρου. Ο Σκόπας υπήρξε πρωτοπόρος, εισάγοντας στην τέχνη της γλυπτι-
κής την απεικόνιση των έντονων συναισθημάτων της ψυχής, γι’ αυτό και τον έχουν 
αποκαλέσει γλύπτη του «πάθους». Η τεχνοτροπία του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 
τις μεταγενέστερες γενεές γλυπτών για αιώνες μέχρι την εποχή της Αναγέννησης. 
Στην αρχιτεκτονική, ο Σκόπας δημιούργησε στην Τεγέα της Αρκαδίας τον ωραιότερο 
ναό της Πελοποννήσου, όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν 40 
Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί της τέχνης με ανακοινώσεις τους για τη 
ζωή και το έργο του Σκόπα στις διάφορες περιοχές και πόλεις του αρχαίου κόσμου 
που ταξίδεψε και μεγαλούργησε, δημιουργώντας μοναδικά γλυπτά και θαυμαστά 
αρχιτεκτονήματα.

Το Δ’ διεθνές συνέδριο του ΙΑΠΚ πραγματοποιήθηκε το 2015 και ήταν αφιερωμέ-
νο στην Πάρο και τις αποικίες που ίδρυσε στην αρχαιότητα, δηλαδή, το Πάριον 
στην Προποντίδα (σημ. Τουρκία) στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., τη Θάσο στο Β. 
Αιγαίο τον 7ο αιώνα π.Χ., και αργότερα τον 4ο αιώνα π.Χ. τη Φάρο στην Αδριατική 
(σημ. Κροατία). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 40 αρχαιολόγοι και ειδικοί μελετη-
τές της αρχαιότητας βρέθηκαν στην Πάρο και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των 
ερευνών και ανασκαφών που πραγματοποιούνται σε όλες τις περιοχές των αποι-
κιών της αρχαίας Πάρου, δηλαδή στο νησί της Θάσου στο Βόρειο Αιγαίο, στο νησί 
Hvar στην Κροατία και στο Πάριον στο σημερινό Çanakkale της Τουρκίας. Ειδικό-
τερα, η παρουσίαση που έγινε για το Πάριον από την ομάδα των Τούρκων αρχαιο-
λόγων ανασκαφέων, είναι η πρώτη παρουσίαση των εντυπωσιακών αρχαιολογικών 
ευρημάτων από αυτή την αποικία της Πάρου που έγινε ποτέ εκτός της Τουρκίας. 

Το επόμενο Ε’ διεθνές συνέδριο του ΙΑΠΚ στη σειρά των πολυήμερων συνεδρίων 
θα ακολουθήσει πιθανότατα το 2019, όπως μας είπε σε σχετικό ερώτημα που υπο-
βάλαμε, η δραστήρια πρόεδρος του Ινστιτούτου και γνωστή αρχαιολόγος, Ντόρα 
Κατσωνοπούλου.
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Παραλίες και 
αισθητική

Οι «γαλάζιες σημαίες» είναι ένα σύμβολο ποιότητας που 
απονέμεται σε καλαίσθητες και οργανωμένες ακτές και μα-
ρίνες διαχειριζόμενες από παράκτιους δήμους, ξενοδοχεία 
και άλλους φορείς. 

Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που αποτελεί 
μια πρότυπη περιβαλλοντική δράση για ακτές με μεγάλο 
αριθμό λουομένων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 
1985 από την Γαλλία και η επίσημη έναρξή του έγινε στις 
5 Ιουνίου 1987 (Διεθνής ημέρα περιβάλλοντος). Σήμερα 
το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαιών υπάρχει σε 47 χώ-
ρες παγκοσμίως, με 3.574 βραβευμένες παραλίες και 662 
μαρίνες. Τα κριτήρια για την βράβευση μιας παραλίας ή 
μαρίνας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. 

α) Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, β) ποι-
ότητα νερών κολύμβησης, γ) περιβαλλοντική διαχείριση, 
και δ) ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρε-
σίες και εγκαταστάσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι: 
- Καθαρισμός των ακτών και θαλασσών. 
– Ασφαλείς και κατάλληλες παρεχόμενες υπηρε-

σίες σε λουόμενους και επισκέπτες. 
– ∆ημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 
– Ενεργή προστασία των παράκτιων περιοχών. Η 

βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους (περισσότερες πληρο-
φορίες στο site blueCag.gr).     

Με 486 βραβευμένες ακτές και 12 μαρίνες η 
Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην δεύτερη θέση μετά 
την Ισπανία, στην τρίτη η Τουρκία, στην τέταρτη θέση η 
Γαλλία και πέμπτη θέση η Πορτογαλία. Στις Κυκλάδες η 
Πάρος έχει βραβευτεί με πέντε γαλάζιες σημαίες στις πα-
ραλίες: Λογαρά, Τσερδάκια, Πούντα, Χρυσή Ακτή, 
Λιβάδια. Όπως βλέπετε οι Ελληνικές ακτές βραβεύονται, 
αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη παρέμβαση δε ζημιώνει 
πάντα το περιβάλλον, αρκεί να γίνεται σε προκαθορισμένο 
πλαίσιο και να ελέγχεται τακτικά. Κακά τα ψέματα η ασυ-
νειδησία από όπου και αν προέρχεται, μπορεί να μετατρέ-
ψει έναν παραθαλάσσιο παράδεισο σε «καταραμένο» τόπο. 
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού, δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν 
τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, 
επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην 
ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τι ζητάει ο ποιοτικός επισκέπτης σήμερα: Γνώστες 
πλέον των τραγικών ατοπημάτων άλλων Μεσογειακών 
χωρών, επενδύουμε στην αισθητική. Οι ανθρώπινες επεμ-
βάσεις πρέπει να είναι οικολογικές και να αναδεικνύουν το 
τοπίο. Σε πολύ γενικές γραμμές θα έλεγα ότι θέλουμε ελά-
χιστες οπτικές οχλήσεις, προσωρινές και όχι μόνιμες εγκα-
ταστάσεις, ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, εποχική μικρή 
εκμετάλλευση υψηλής αισθητικής, σεβασμό προς το περι-
βάλλον και φυσικά σκεπτόμενους και υπεύθυνους πολίτες.   

Η επιτροπή αισθητικής της δημοτικής κοινότητας 
Πάρου, κάνει έκκληση προς τους πολίτες και επισκέπτες 
του νησιού μας, να σεβαστούμε και να κρατήσουμε καθα-
ρές τις παραλίες και ακτές του νησιού μας και αυτή τη χρο-
νιά, διατηρώντας τες «Γαλάζιες». Γιατί βασικό κριτήριο στην 
επιλογή διακοπών, αποτελούν το φυσικό περιβάλλον και η 
μοναδικότητα του προορισμού. Οπότε οφείλουμε να διατη-
ρήσουμε το φυσικό περιβάλλον, ώστε να έχουμε παραλίες 
που να ανταποκρίνονται με αξιώσεις στις σύγχρονες του-
ριστικές απαιτήσεις.

 Παναγιώτης Δημόπουλος

Ερώτηση 
αναγνώστη

Από τον αναγνώστη μας κ. Χρήστο Μπατσού-
ρη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Μήπως κάποιος υπεύθυνος μπορεί να μου 
εξηγήσει αυτό το πράγμα που περιφέρεται 
στους δρόμους και σκουπίζει; Είναι για να πετά 
την σκόνη στον αέρα; Και να τρέχουν οι τουρί-
στες να προφυλαχτούν, και εμείς να τρέχουμε 
να κλίσουμε πόρτες παράθυρα μέχρι να κάτσει 
ο κουρνιαχτός. 

Έλεος δεν υπάρχουν υπεύθυνοι σε κάθε το-
μέα;  Στον δήμο ακούει κανείς;».

Ανακοίνωση 
γονέων

Από την ένωση γονέων και κηδεμόνων δήμου Πά-
ρου δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω επείγουσα ανακοί-
νωση που εφιστά την προσοχή των γονέων. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου, θα 

ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας, για επισκέψεις 
αγνώστων ατόμων σε σπίτια, επικαλούμενοι να σας 
ενημερώσουν για σχολικά θέματα. 

- Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα σε αυτούς τους 
«επισκέπτες»!

- Μη δίνετε πληροφορίες για τα παιδιά σας!
- Μη δίνετε πληροφορίες για άλλους μαθητές!
- Ενημερώστε άμεσα την αστυνομία!».

Ωράριο 
λειτουργίας 
περιφερειακών 
ιατρείων 

Από το Κ.Υ. Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα το 
ωράριο λειτουργίας των περιφερειακών ιατρεί-
ων για τον μήνα Ιούλιο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 14:00
(ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 9:00 ΟΤΑΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΧΕΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
10-7-2017 ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
12-7-2017 ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ
14-7-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

17-7-2017 ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19-7-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙ-

ΔΗ) ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24-7-2017 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25-7-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙ-

ΔΗ) ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26-7-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ 
ΕΦΗ

28-7-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙ-
ΔΗ) ΜΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

31-7-2017 ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
10-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12-7-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙ-

ΔΗ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24-7-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙ-

ΔΗ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
26-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
27-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
28-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
31-7-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
13-7-2017 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
19-7-2017 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
26-7-2017 ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΧ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟ-
ΜΙΔΗ) ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ 
ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. 

Αγοράκριτος 
450 π.Χ.

Είναι ο πρώτος γλύπτης που μας παρουσιάζε-
ται στην ιστορία της αρχαίας κλασσικής τέχνης. 
Υπήρξε ο εξοχότερος και πιο αγαπητός μαθητής 
του Φειδία. Εργάστηκε μαζί με δύο άλλους ομοτέ-
χνους του, τον Αλκαμένη και τον Κολώτη. 

Το έργο του διέκρινε εσωτερική δύναμη και 
προσωπικό ύφος. Έργα του: α)Το άγαλμα της 
Μητρός των Θεών, καθημένης επί θρόνου. Ήταν 
τοποθετημένο στο Μητρώο της Αγοράς των Αθη-
νών. β)Το κολοσσιαίο άγαλμα της Θεάς Νέμεσις, 
τοποθετημένο στο ναό του Ραμνούντος, ύψους 
4,50 μέτρων, από Παριανό μάρμαρο. Στη βάση 
του αγάλματος, υπήρχαν ανάγλυφες παραστάσεις 
για τη ζωή και τα έργα της. Σώζεται τμήμα της 
κεφαλής και τεμάχια του ανάγλυφου της βάσεως, 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. γ) Το άγαλμα 
της Αθηνάς και δ)το άγαλμα του Δία, τοποθετη-
μένα στο ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς, πλησίον της 
Βοιωτικής Κορωνείας. 

Η τέχνη του Αγοράκριτου πλησίαζε την τέχνη 
του δασκάλου του Φειδία και γι’ αυτό τον λόγο, 
ήταν δύσκολο να διακρίνεις τα έργα του Φειδία 
από αυτά του Παριανού γλύπτη. 

(πηγές «Φυσιογνωμίαι της Αρχαίας Πάρου», Ν. 
Αλιπράντη).

Η οδός του ξεκινάει από την Κάτω Πόρτα του 
Κάστρου και την οδό «Λοχαγού Γεωργίου Β. Γρά-
βαρη», έως την οδό «Πολυγνώτου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Απολογισμός 
πεπραγμένων

 Στις 30/6/2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, πραγματοποιήθηκε η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με 
θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής.

 Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων 
της δημοτικής αρχής για το έτος 2016, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη 
διοίκηση του δήμου και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Παρουσιάσθη-
καν αναλυτικά οι δράσεις ανά διεύθυνση και τομέα, καθώς επίσης το έργο και οι 
δράσεις όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του δήμου 
μας.

Τέλος, σε δελτίο τύπου από τον δήμο Πάρου, σημειώνεται: «[…] Ο δήμαρχος εξέ-
φρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν με τη διαρκή 
συμβολή τους, -μέσα από μία συντεταγμένη πορεία στην πρόοδο και την καθημερι-
νή δημοτική αλλαγή- προς ένα συνεχώς βελτιούμενο προς κάθε κατεύθυνση δήμο 
Πάρου».

Χορωδιακό εργαστήρι 
 Πραγματοποιείται από την ΚΔΕΠΑΠ και το δη-

μοτικό ωδείο χορωδιακό εργαστήρι σχετικά με τη 
χορωδιακή πράξη.

Σκοπός: η παρουσίαση χορωδιακών τεχνικών 
(προετοιμασία και ζέσταμα σώματος, εξάσκηση φω-
νών, εφαρμογή τεχνικών σε χορωδιακό τραγούδι).

Ηλικίες που απευθύνεται: από 7 (παιδιά α’ δημο-
τικού) έως 77! ετών

∆ιάρκεια: 3 εβδομάδες, Τρίτη και Πέμπτη και 
Σάββατο 11, 13, 15,18, 20, 22, Ιουλίου, πρωί.

Οι συμμετέχοντες θα είναι χωρισμένοι σε τμήμα-
τα ανάλογα με την ηλικία και η κάθε συνάντηση θα 
είναι από 1,1/2 έως 2 ώρες πάλι ανάλογα με την 
ηλικία.

Τιμή συμμετέχοντος: 10 ευρώ. Διδασκαλία 
Κων/να Ανδρεάκου. Εγγραφές στα τηλέφωνα: 699 
902 2229 και 22843 60167.

Συμβασιούχοι ΟΤΑ
Στις 26/6/17, πραγματοποιήθηκε στο ειρηνοδικείο Πάρου η εκδίκαση της υπόθε-

σης των ασφαλιστικών μέτρων των συμβασιούχων καθαριότητας στον δήμο Πάρου.
Ο δήμος Πάρου εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, ο οποίος συναίνεσε στο 

δίκαιο αίτημα των εργαζομένων.
Η πρόεδρος του δικαστηρίου εξέτασε τον κ. Κων/νο Μάζαρο ως διάδικο και εργα-

ζόμενο στον δήμο Πάρου, ο οποίος περιέγραψε την τραγική οικονομική κατάσταση 
που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι μετά από 6 μήνες περίπου, που είναι απλήρωτοι.

Τέλος, στο ειρηνοδικείο προς συμπαράσταση στους εργαζόμενους, ήταν και ο 
πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, Σταύρος Καραχάλιος.

Η συνέχεια…
Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας δήμου Πάρου, δικαιώθη-

καν, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε στις 4/7/2017 από το ειρηνοδικείο του 
νησιού μας.

Η απόφαση του ειρηνοδικείου στάλθηκε στον δήμο, ώστε αρχικά να αποδοθεί ένα 
μέρος των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Τέλος, ομόφωνα εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πάρου, στην 
έκτακτη συνεδρίαση στις 4/7/2017, οι νέες συμβάσεις του προσωπικού που είχε 
προσληφθεί σε θέσεις καθηκόντων καθαριότητας (οδηγοί και εργάτες καθαριότη-
τας) και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι 7/6/2017.

Ψήφισμα
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 20/6/2017 απο-

φάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος στήριξης στους συμβασι-
ούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Πάρου:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου δηλώνει την έμπρακτη συμπαράστα-
σή του στους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Στέλνονται στην 
ανεργία 30 συμβασιούχοι του Δήμου μας, για τους οποίους αμφισβητείται προκλη-
τικά ακόμη και η πληρωμή τους για τη δουλειά που ήδη έχουν παράσχει.

Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων που εργάζονται κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας για μετατροπή των συμ-
βάσεων τους σε αορίστου χρόνου, ως καθ’ όλα δίκαιο, αφού καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και έχουν την δυνατότητα να πληρωθούν από τα ανταποδοτικά 
έσοδα του Δήμου.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας του Δήμου καθώς τυχόν απομάκρυνσή τους και με δεδο-
μένο το μεγάλο φόρτο εργασίας, ιδιαίτερα την περίοδο της αυξημένης τουριστικής 
κίνησης, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες στη λειτουργία της υπηρεσίας 
Καθαριότητας και δυσφορία στους Δημότες και τους επισκέπτες του νησιού μας.

Βάσει των ανωτέρω ως Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζουμε: οι συμβασιούχοι του 
Δήμου μας να μην απολυθούν, να συνεχίσουν την εργασία τους και να μη παρα-
χωρηθεί η καθαριότητα του Δήμου μας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Απαιτούμε από 
την Κυβέρνηση να φέρει τώρα στη Βουλή τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσαν 
οι Επιτροπές Αγώνα Συμβασιούχων από όλη την Ελλάδα και της ΚΕΔΕ για άμεση 
μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Να πληρωθούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι ώστε οι Δήμοι να λει-
τουργήσουν χωρίς νέα μεγαλύτερα προβλήματα και ιδιαίτερα οι νησιωτικοί που ο 
πληθυσμός λόγω εποχής πολλαπλασιάζεται.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ και θα συνδράμουμε με ότι μέσο 
έχουμε στη διάθεσή μας στους δίκαιους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων. 
Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας».

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση και 

καταγγελία:
«ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου συμπαραστέκεται στον αγώνα που ξεκίνησαν οι 

συμβασιούχοι του Δήμου μετά και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 
οποία κρίνεται αντισυνταγματική η παράταση των συμβάσεων τους και η πληρωμή 
μισθών για την εργασία που παρείχαν από την παράταση και μετά. Για το λόγο αυτό 
καταθέσαμε και σχετικό ψήφισμα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου.

Η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού στέλνει τελε-
σίδικο μήνυμα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στους Δήμους της χώρας, μαζί και οι 30 συμβασιούχοι του 
Δήμου Πάρου στέλνονται στην ανεργία, απλήρωτοι για τη δουλειά τους.

Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προσλήφθη-
καν μέσω ΑΣΕΠ με το καθεστώς της σύμβασης, γιατί από το 2011 όλες οι κυβερ-
νήσεις  στερούν στους δήμους τη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. 
Χαρακτηριστικό της αναγκαιότητας αυτών των εργαζομένων είναι  ότι χωρίς αυ-
τούς πρακτικά υπηρεσία καθαριότητας στο νησί μας δεν υπάρχει.

Οι εξελίξεις τούτες δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Οφείλονται στη νομοθεσία 
για τις συμβάσεις και τις συνταγματικές προβλέψεις που κατοχυρώνουν πλήθος 
προνομίων για το μεγάλο κεφάλαιο και ταυτόχρονα θεωρούν έγκλημα τη θεμελίω-
ση δικαιώματος μονιμοποίησης όσων εργαστούν με συμβάσεις διάρκειας μεγαλύ-
τερης των 24 μηνών (άρθρο 103).

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για μια ακόμα φορά κονταροχτυπιέται κάλπι-
κα με τη ΝΔ και επιχειρεί διαφυγή από τις ευθύνες της πολιτικής της μέσω της 
απόφασης του Ελεγκτικού. Ταυτόχρονα δεν αποστασιοποιείται από το ζήτημα της 
ιδιωτικοποίησης, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτημα που 
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και αποτελεί «διακαή πόθο» μεγάλων επιχειρη-
ματικών ομίλων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αφήνει περιθώρια για 
παρερμηνείες. Δεσμεύεται μόνο για νομοθετική ρύθμιση της καταβολής των δε-
δουλευμένων, ενώ ουσιαστικά προτείνει στους δημάρχους να προχωρήσουν 
σε δίμηνες συμβάσεις.

Τέλος καταγγέλλουμε την απρόσκλητη χθεσινή παρουσία αστυνομικών οργάνων 
με προφανώς «άνωθεν εντολή» στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας 
του Δήμου, ενέργεια που προφανώς αποσκοπούσε στην τρομοκράτηση των ερ-
γαζομένων. Καλούμε τον παριανό λαό και τους μαζικούς φορείς του νησιού να 
στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων.

Απαιτούμε από τη κυβέρνηση:
- Nα πάρει τα μέτρα ώστε να μη μετατραπεί η χώρα ένας απέραντος 

σκουπιδότοπος.
- Nα μη γίνει καμιά απόλυση συμβασιούχου. 
- Να φέρει τώρα στη βουλή νομοθετική ρύθμιση για μετατροπή όλων 

των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και την καταβολή 
των δεδουλευμένων. 

Καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των δήμων».

  
 
 
 

 

   
 

 

 

6ημερο  
Εργαστήρι   

Χορωδιακής   

Πράξης  
Στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου  

 

Ιούλιος 2017 
 

Τρίτη 11,18  
Πέμπτη 13, 20  

Σάββατο 15, 22  
 
 

για παιδιά ηλικίας από  
7 έως…..77 ετών 
με την Κωνσταντίνα Ανδρεάκου MEd 
Διάρκεια συναντήσεων από 1,1/2 έως 2 ώρες 
Κόστος Συμμετοχής: 10,00€  
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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

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. 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 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία, επιφάνειας 40 τ.µ., αποτελούµενη 
από 1 Υ/∆, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο. 
Βρίσκεται 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 22840 91302/6932 
901 931

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 80 τ.µ. σε πλεονεκτική 
θέση, (λόγω ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ). Τιµή 
συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 
375 590

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε την ετήσια φύλαξη, 
συντήρηση και ενοικίαση-καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών µε 
ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο και 
Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 6942 
798 728 

ΣΠΙΤΙ ενοικιάζεται 65 τµ, επιπλω-
µένο, καινούριο, µε θέα, βεράντες, 
κλιµατιστικό, ίντερνετ, έξω από 
Λεύκες, από Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, 
250 ευρώ. Τηλ.  6977 646 827

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ενοικίαση 
µε 2 ή 3 Υ/∆, 90 τ.µ. και πάνω, στην 
περιοχή από ∆ρυό, Μάρπησσα, 
Μάρµαρα, Πρόδροµο έως και Υστέρνι. 
∆υνατότητα µακροχρόνιας ενοικία-
σης, άνω των 3 ετών. Τηλ. 6978 643 
546, 22840 44043

ΣΠΙΤΙ για µακροχρόνια ενοικίαση 
ζητείται στη ∆υτική Πάρο, κοντά στην 
Παροικιά. 3 Υ/∆, 2 µπάνια, βεράντες 
και θέρµανση. ∆υνατότητα εξαµηνιαί-
ας προπληρωµής. Τηλ. 6936 069 340

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για εργασία σε ξενο-
δοχείο στην Παροικιά ζητείται για τις 
θέσεις: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α, εργασία 8 
ώρες, απαραίτητα αγγλικά, επιθυµητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα και προϋπη-
ρεσία και ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Τηλ. 6947 023 004

ΠΩΛΗΤΗΣ Η΄ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
άνω των 30 ετών, από τουριστικό 
κατάστηµα στην Παροικιά, µε γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας. Τηλ. 6945 259 
620, 22840 25086

ΝΕΑΡΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται 
µε δίπλωµα µηχανής, για εργασία 
σε ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 22840 27207, 6986 
941 220

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ – Α ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑ ζητούνται από καφέ – µπαρ 
στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. επικοινωνίας: 
6932 658 234, 22840 42920

ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ για φύλαξη ηλικι-
ωµένης, (χωρίς σοβαρά προβλήµατα 
υγείας), ζητείται. Τηλ. 6932 101 145, 
6932 447 962

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται για ενοικι-
αζόµενα διαµερίσµατα στην περιοχή 
Γλυφά Πάρου, έως τέλος Σεπτέµβρι-
ου, για µερική και ολική απασχόληση. 
Παρέχονται υψηλές αποδοχές,  
ασφάλιση και bonus αποδοτικότητας. 
Για πληροφορίες τηλ. 695 1951919, 
22840 22510.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για Bar - 
Restaurant στην Χρυσή Ακτή, στις 
θέσεις Μπουφετζής, Βοηθός Μάγειρα, 
Λάντζα. Προϋπηρεσία και χαρτιά 
απαραίτητα. Τηλ. επικοινωνίας: 6981 
367 600

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Βarbaras στην Νάουσα.
Μισθός 900€ και ένσηµα. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 52440

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτισµέ-
νο ζητείται για την θέση του servis σε 
πρωινό και εστιατόριο ξενοδοχείου 
πλησίον της Νάουσας. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Τηλ. 6937 107 870

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΝΕΟΣ, ευγενικός µε ε-
µπειρία και γνώσεις αγγλικών ζητείται 
από εστιατόριο στο ∆ρυό της Πάρου 
και ΛΑΝΤΖΕΡΑ για την κουζίνα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 697 255 8231

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ ζητούνται 
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. 

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ µε δίπλωµα 

αυτοκινήτου ζητούνται από εταιρεία 
διανοµής τροφίµων. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6944 845 586, 6947 188 186

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στα Λιβάδια Παροικιάς, µε εµπειρία 
και χαρτιά, (άδεια παραµονής και 
εργασίας). Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
069 970

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ και ΑΤΟΜΟ για κουζίνα 
(βοηθός) ζητούνται για εργασία σε 
Beach Bar στην Πάρο. (εργασία µόνο 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας). Τηλ. 
6971 826 374

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από εστιατό-
ριο στο ∆ρυό, µε εµπειρία, γνώσεις 
αγγλικών και ελληνικών. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6993 313 964

ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ στο 
αεροδρόµιο της Πάρου ζητούνται για 
πλήρη απασχόληση. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6982 925 141

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται (καµαριέρες, 
υπάλληλος υποδοχής και βοηθός 
κουζίνας) για εργασία στο ξενοδοχείο 
MR & MRS WHITE στην Νάουσα Πά-
ρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 22840 55207, 
email: info@mrandmrswhitehotel.
com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: taxislogistis@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από την εταιρεία 
διανοµών Γ. Ραγκούσης & Υιοί Α.Ε. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 91480, 
6937 564 721

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ΝΕΟΣ-ΝΕΑ, 
κατά προτίµηση από την Πάρο, ζητεί-
ται από εστιατόριο στο Πίσω Λιβάδι. 
Τηλ. 22840 41540

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ζητείται για συντήρηση 
εξοχικών οικιών για µόνιµη εργασία. 
Αποστολή βιογραφικών: fronteasy.
pc@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – 
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ, ζητείται από τεχνική 
εταιρεία στην Πάρο για µόνιµη ερ-
γασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
15 έτη, γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
paros.techcompany.cv@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ HILUX 
TOYOTA 4X4 χρώµατος βυσσινί 
πωλείται, σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 
6936 581 914

ΜΗΧΑΝΗ BMW πωλείται, 650 
κυβικά, 65.000 χλµ. Τιµή: 2.500€. Τηλ. 
6932 394 196

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πωλείται, µάρκας 
Peugeot, 206cc cabrio automatic, 
µοντέλο 2006, αυτόµατο, full extra, 
βιβλίο µε όλα τα σέρβις. Τιµή 3.800€. 
Τηλ.6944 155 819

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin

νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
µας στην Αλυκή!

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Γεµελιάρης Γεώργιος του Εµµανουήλ και της Αγγελικής το 
γένος Χατζηγιάννη, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και 
κατοικεί στην Πάρο και η Κουραχάνη Ζαχαρένια του Αντωνίου και 
της Καλλιόπης το γένος Κρητικού, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 9 Σεπτεµβρίου 
2017 στην Πάρο.

Ο  Μπαρµπαρής Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Θεοδώρας 
το γένος Ζωγανά, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιον Αττικής και 
κατοικεί στην Πάρο και η  Σγαρδέλη ∆ήµητρα του ∆αµιανού και 
της  Αικατερίνης το γένος Ιερωνυµίδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 2 Σεπτεµβρίου 
2017 στην Πάρο.

Ο Σγαρδέλης Ιωάννης του Νικολάου και της Ζάιδας – Μαρίας 
Σγαρδέλη, που γεννήθηκε στην Ονδούρα και κατοικεί στην Πάρο 
και η Τσέρτου Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου και της Επιστήµης, το 
γένος Καραγεώργου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην 
Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πάρο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διεύθυνση του σχολείου του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Παροικίας 
και ο σύλλογός Γονέων και Κηδεµόνων θα ήθελαν να εκφράσουν τις 
θερµές τους ευχαριστίες: Στον κύριο Τριαντάφυλλο ∆ηµήτρη (σχολή 
οδηγών «καθ΄ οδόν»), στην κυρία Μελανίτη και στην εταιρία της 
“Paroslaw” που πρόσφεραν χρήµατα για την αγορά διαδραστικού 
πίνακα στο  σχολείου µας αξίας 1083,00€. Επίσης, στη διεύθυν-
ση της Alpha bank Πάρου για την προσφορά ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Τέλος, ευχαριστούµε τον κύριο Μαρινόπουλο Αθανάσιο, 
διότι προσέφερε προσωπικά 200€ και βοήθησε στην οµοιόµορφη 
εµφάνιση των µαθητών  της χορωδίας του σχολείου.
Η βοήθειά τους ήταν εξαιρετικής σηµασία για τη λειτουργία του 
σχολείου µας.
Εκ µέρους του συλλόγου:                              Εκ µέρους του σχολείου:
Ο  Πρόεδρος                                                   Η διευθύντρια
Μαυροµάτης Μάριος                                      Γεωργιάδου Παλασία

ΠΕΝΘΟΣ
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε µέσα απ’ την καρδιά µας, όλους 
εσάς που σταθήκατε δίπλα µας µε αγάπη και συµπόνια, στον 
άδικο και τραγικό χαµό του ανιψιού και συζύγου DANIEL JAUPI. 
Με τη βοήθειά σας, ήσασταν η µεγαλύτερη στήριξη για µας και 
νοιώθουµε ότι η ψυχή του θα γαληνεύει, ξέροντας ότι η σκέψη 
µας βρίσκεται κοντά του. 

Με εκτίμηση
Η γυναίκα του και η θεία του
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Το μουσικοχορετικό συγκρότημα 
Νάουσας στη Γερμανία
Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας συμμετείχε σε διεθνές φεστιβάλ 

στη Γερμανία, μαζί με συγκροτήματα από τη διοργανώτρια χώρα, τη Νορβηγία, 
την Τσεχία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Λευκορωσία, την Κροατία, τη Σλοβα-
κία, την Αίγυπτο, την Κολομβία, το Μπουρουντί και την Ιταλία.

Οι χορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κρατίδιο της Σαξονίας, 
στην περιοχή της Σορβιακής μειονότητας. Βάση ήταν η πόλη του Μπάουτσεν 
όπου έγινε και η μεγάλη παρέλαση. Οι χώρες που προαναφέρθηκαν συμμετείχαν 
και στο παγκόσμιο συνέδριο με τίτλο: «Πολιτιστική δράση και μειονότητες», που 
διοργανώθηκε παράλληλα με τις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. 

Στη διεθνή ορχήστρα του φεστιβάλ που συστήθηκε κατά τη διάρκειά του και 
παρουσιάστηκε την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων μετείχαν οι Έλληνες μου-
σικοί του συγκροτήματος: Μαρουσώ Μενέγου, βιολί, Χάρης Κόχυλας, λαούτο, 
Φένια Θεοφίλου, τουμπελέκι και Άννα Ρούσσου, τραγούδι.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 8 Ιουλίου 201714 | Αθλητικά

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.00-15.00
Τηλέφωνα έκτακτής ανάγκης
6944714971 & 6980960960

∆έχονται καθηµερινά
» Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
» Απεικονιστικό Τµήµα  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
» Γενικός Ιατρός Μητσάκης Όθων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
» Παθολόγος Αποστολόπουλος 
Νικολαος Σάββατο 10:00 -13:00
& Τετάρτη 18:00-20:00
» Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
» Χειρου. Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 6-7/7
» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 
7/7, 14/7, 20-21/7, 27-28/7
» Ουρολόγος Παπαθανασίου 
Γεώργιος 24/7
» Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 8-23/7
» Ακτινολόγος - Τµήµα Υπερήχων
Μελισσόπουλος Μιχαήλ 22-30/7
» Ενδοκρινολόγος Μπεκιάρη 
Βασιλική 7/7 & 21/7

Ακαδημίες  
ποδοσφαίρου

Την Παρασκευή 16/6/2017 πραγματοποιήθηκε η 
τελετή λήξης του τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου 
Πάρου περιόδου 2016-2017 στο δημοτικό γήπεδο 
στα Μάρμαρα, με οικοδεσπότη τον τοπικό Αστέρα, πα-
ρουσία των γονέων των παιδιών και πολλών φίλων 
του ποδοσφαίρου.

Η καθιερωμένη τελετή έγινε προκειμένου ο δήμος 
Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ να επιβραβεύσουν τις προσπά-
θειες των διοικήσεων καθώς και όλων των μικρών 
ποδοσφαιριστών του ΑΟ Πάρου, του ΑΜΕΣ Μαρπησ-
σαϊκού, του Αστέρα ΜΕΑΣ Μαρμάρων και του Π.Σ. 
Αγκαιριάς, που συμμετείχαν στο φετινό τουρνουά.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο δή-
μαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο οποίος στον σύ-
ντομο χαιρετισμό του εξήρε τις προσπάθειες των παι-
διών, των προπονητών, των διοικήσεων αλλά και των 
γονέων που αφιέρωσαν χρόνο και ενέργεια ώστε να 
διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί το τουρνουά με μεγάλη 
επιτυχία.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιος Μα-
ρινόπουλος, έκανε μία ουσιαστική αναδρομή στην 
ιστορία του θεσμού τονίζοντας στο τέλος την σπου-
δαιότητά του για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση 
των παιδιών, αλλά και την αποδοχή του από όλους, 
αφού αποτελεί επί σειρά ετών την μεγαλύτερη τόσο 
σε αριθμό συμμετεχόντων όσο και σε διάρκεια αθλη-
τική διοργάνωση στο νησί μας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδή-
μαρχοι Πάρου, Μανώλης Μαλαματένιος και Δώρα 
Σαρρή-Παπακυρίλλου, ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, Βατίστας Ρούσσος, ο πρόεδρος της ΔΕΥ-
ΑΠ, Γεώργιος Πούλιος και ο πρόεδρος της δημοτικής 
κοινότητας Αρχιλόχου, Στρατής Χριστόφορος.

Τέλος, η τελετή λήξης του τουρνουά ακαδημιών 
ποδοσφαίρου Πάρου 2016-2017 έκλεισε με την ανα-
νέωση του ραντεβού τον προσεχή Οκτώβριο με την 
έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συνέλευση 
ΕΠΣΚ στην 
Πάρο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρι-
κών Σωματείων Κυκλάδων αποφάσισε τη διεξαγωγή 
της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, την Κυρια-
κή 9/7/2017 και ώρα 12.30, στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με τα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση των πληρεξουσίων αντιπροσώπων.
2. Εκλογή δύο γραμματέων.
3. Διαγραφή σωματείων
4. Διοικητικός απολογισμός 2016-2017
5. Οικονομικός απολογισμός 2016
6. Οικονομικός προϋπολογισμός 2018
7. Γενικά θέματα – προτάσεις.

Κύπελλο 
Optimist

Το πανελλήνιο κύπελλο Optimist για αθλητές μέχρι 
11 ετών πραγματοποιήθηκε στον Μαραθώνα υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, από 
18/6 έως 21/6 με την συμμετοχή ρεκόρ 300 αθλητών 
από 62 ομίλους της χώρας.

Η αποστολή του Ναυτικού Ομίλου Πάρου μετείχε 
με 10 αθλητές από την αγωνιστική και προαγωνιστική 
ομάδα optimist*. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μεγα-
λύτερη αποστολή που έχει λάβει μέρος μέχρι σήμερα 
σε αυτό το πρωτάθλημα.

Τις ημέρες των αγώνων επικράτησαν άνεμοι που βο-
ήθησαν τους μικρούς αθλητές να πραγματοποιήσουν 
αρκετές κούρσες. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με συνο-
λικά 8 ιστιοδρομίες για τα κορίτσια και 9 ιστιοδρομίες 
για τα αγόρια. Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε 
-για μία ακόμα φορά- η αθλήτρια του ΝΟΠ Δαφερέ-
ρα Θεοδώρα, κατακτώντας την 8η θέση στα κορίτσια, 
αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για μεγαλύτερες δι-
ακρίσεις στο προσεχές μέλλον. Η δεύτερη αθλήτρια, 
Μαρία Ελένη Καλακώνα, με δύο άτυχες στιγμές στις 
πρώτες ιστιοδρομίες -που την έφεραν πίσω στην κα-
τάταξη-, κατέκτησε την 20η θέση. Ωστόσο η παρου-
σία της κρίθηκε θετική. Τέλος, την παρθενική της εμ-
φάνιση σε επίσημο αγώνα έκανε η μικρή εφτάχρονη 
Κωνσταντίνα Ραγκούση, αντλώντας εμπειρίες για την 
συνέχεια.

Τα τελικά αποτελέσματα των αθλητών του ΝΟΠ 
στην κατηγορία optimist έχουν ως εξής:

11 χρ. κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοδώρα: 8η θέση
Καλακώνα Μαρία Ελένη: 20η θέση
Ραγκούση Κωνσταντίνα: 87η θέση
11 χρ αγόρια:
Πούλιος Αντώνης: 31η θέση
Κυπραίος Γιώργος: 40η θέση
Σίδερης Χάρης: 47η θέση
Σπανός Εμμανούηλ: 54η θέση
Νίκας Θοδωρής: 76η θέση
Αδάμ Γιάννης: 78η θέση
Ραγκούσης Σωτήρης: 82η θέση
Την αποστολή συνόδευσε ο προπονητής του ΝΟΠ 

Παναγιώτης Ταγαρόπουλος. Σε σχετική ανακοίνωση 
του ΝΟΠ σημειώνονται τα συγχαρητήρια σε όλους 
τους αθλητές του και στον Α.Ν.Ο.Σ. Μαραθώνα για τη 
ζεστή φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση, καθώς 
και σε επιχείρηση του νησιού μας για τη χορηγία των 
εμφανίσεων της αγωνιστικής ομάδας optimist.

* Η κατηγορία σκαφών optimist είναι σχεδιασμένη 
αποκλειστικά για παιδιά και είναι το πιο αγαπημένο και 
ασφαλέστερο σκάφος για τους μικρούς ιστιοπλόους 
που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο άθλημα.

Νέο ΔΣ στον 
«Πλοηγό»

Στις 22/6/2017 στο γραφείο του σωματείου «Πλοη-
γός» Αντιπάρου, συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο που 
προέκυψε από τις εκλογές της 3ης έκτακτης γενικής 
συνέλευσης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Φαρούπος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Κλεφτόγιαννης Παναγιώτης
Γεν. γραμματέας: Καπούτσος Δημήτριος
Αν. γραμματέας: Μωράκη Αλεξία
Ταμίας: Φαρούπος Δημήτριος
Γενικός αρχηγός: Λασκαρίδου Αικατερίνη
Γενικός έφορος: Σγαρδέλη Ζαχαρώ.

Εκλογές ΑΟΠ
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 2 Ιου-

λίου 2017, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», οι εκλογές του Αθλητικού Ομίλου Πάρου.

Στις εκλογές εκλέχθηκαν:
1. Κουτσονικολή Μαρία 53 ψ.
2. Αλιπράντης Ιάκωβος 51 ψ.
3. Τσαντάνης Κων/νος 49 ψ.
4. Λάμπρου Αντώνης 45 ψ.
5. Κρουσταλάκης Νικόλαος 41 ψ. 
6. Μπιζά-Τσώλη Κυριακή 38 ψ.
7. Μπιζάς Θεόδωρος 37 ψ.
8. Βεντούρης Δημήτριος 36 ψ.
9. Σαρρής Ιωάννης 30 ψ.
10. Μπαρμπαρή Μαρουσώ 29 ψ.
11. Μανωλάκη Θεοδοσία 21 ψ.
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Ασφάλεια  
αθλητών από  
το Κ.Υ. Πάρου

Είναι γνωστό ότι ένας μεγάλος αριθμός αθλητικών 
διοργανώσεων λαμβάνει χώρα ετησίως τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό, με συνεχώς αυξανόμε-
νους μάλιστα ρυθμούς και αριθμούς συμμετεχόντων. 

Ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στη διαφήμιση ή άλλα 
στοιχεία της διοργάνωσης, συχνά δε δίνεται η ανά-
λογη σημασία στην εξασφάλιση της ασφάλειας των 
συμμετεχόντων. 

Εκτός από τον αιφνίδιο θάνατο ή το οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου, μια μεγάλη γκάμα ανεπιθύμητων επι-
πλοκών μπορεί να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός 
αγώνα αντοχής, συμπεριλαμβανομένου των δυνητικά 
θανατηφόρων επιπλοκών της βαριάς υπονατριαιμίας, 
της θερμοπληξίας ή της σοβαρής υπογλυκαιμίας.   

Το ΚΥ Πάρου, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση 
των διοργανωτών του 8ου γύρου της Πάρου, οργά-
νωσε την ιατρική κάλυψη του αγώνα κατά τρόπο που 
ξεπερνά τις προδιαγραφές ασφαλείας  της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των αγώνων αντοχής τόσο της Ελ-
λάδας, όσο και του εξωτερικού. Το σχέδιο εκπονήθηκε 
από τον επιστημονικό διευθυντή του ΚΥ, (μετεκπαιδευ-
μένου στην επείγουσα ιατρική και μαραθωνοδρόμου) 
κ. Τζανίδη Γεωργίου μετά από μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας σε συνεργασία με τους ακόλουθους 
ιατρούς / πιστοποιημένους διασώστες / εκπαιδευτές 
στην ΚΑΑ, τους οποίους και ευχαριστεί θερμά:

1. Παναρίτη Βασίλειο δ/ντη ακτινολογίας και δρομέα
2. Χατζηγεωργίου Βασίλειο, καρδιολόγο
3. Μαλαματένιου Νικολέτα, διασώστη ΕΚΑΒ Πάρου
4. Ζώβα Σπυριδούλα, διασώστη ΕΚΑΒ Πάρου
5. Σιφναίου Μαρία, νοσηλεύτρια ΚΥ Πάρου και Μα-

ραθωνοδρόμο
Το σχέδιο αποτελούνταν από τις εξής, πρωτοπόρες 

για τα δεδομένα των αγώνων αντοχής, συνιστώσες:
1. Ύπαρξη 6 διαφορετικών σταθμών υγειονομικών 

με απινιδωτή, διασκορπισμένων στη διαδρομή των 
52 χλμ. με δυνατότητα άμεσης μετακίνησης μετά από 
εντολή του συντονιστικού κέντρου. Στόχος: η πρώτη 
απινίδωση (ή διάγνωση/αντιμετώπιση συχνών επει-
γουσών καταστάσεων με ενδοφλέβια φάρμακα) εντός 
5-10’ από το συμβάν. Δυνατότητα εξειδικευμένης ανα-
ζωογόνησης στο τόπο του συμβάντος (διασωλήνωση, 
οξυγόνο, φάρμακα), εντός 20’-25’. 

2. Άμεση εμπλοκή των δρομέων στις πρώτες βοή-
θειες των συναθλητών τους (πρώτος κρίκος αλυσίδας 
επιβίωσης). Δυνατότητα επικοινωνίας όλων με το συ-
ντονιστή ιατρό. Μείωση του οποιοδήποτε δισταγμού 
για παροχή βοήθειας σε συναθλητή με ιατρική ενη-
μέρωση για τυχόν κινδύνους αλλά και σύντομη εκ-
παίδευση στις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της 
τεχνικής ενημέρωσης των δρομέων

3. Δημιουργία κεντρικού συντονιστικού κέντρου με 
επικοινωνία και συντονισμό όλων ανεξαιρέτως των 
εμπλεκομένων (δρομέων, εθελοντών, υγειονομικών). 
Όλοι οι δρομείς είχαν εκτυπωμένο στα βραχιόλια του 
αγώνα το τηλέφωνο του συντονιστή.  

4. Εφαρμογή των νεότερων διεθνών κατευθυντηρί-
ων οδηγιών (Ολυμπιακής Επιτροπής, Αθλητιατρικών 
Οργανώσεων) και δημιουργία πρωτοκόλλων αντιμε-
τώπισης των διαφόρων επειγουσών καταστάσεων 
που τυχόν θα  ανέκυπταν.    

Το Κέντρο Υγείας Πάρου με τη συγκεκριμένη 
οργάνωση, ξεπέρασε κατά πολύ τα στάνταρντ 
ασφαλείας του συνόλου σχεδόν των αγώνων 
αντοχής, ξεπερνώντας ακόμη και πολύ μεγα-
λύτερες διεθνείς διοργανώσεις. Έχουμε τη βε-
βαιότητα ότι στο μέλλον και άλλοι διοργανωτές θα 
ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, ακολουθώντας 

ένα μέρος ή το σύνολο των προδιαγραφών ασφαλεί-
ας του 8ου Γύρου της Πάρου.  

Ο από μας πρόεδρος της ΔΕ του ΚΥ, θέλω να ευ-
χαριστήσω και να συγχαρώ, τον εμπνευστή και πρω-
ταγωνιστή αυτής της καινοτομίας κ. Γεώργιο Τζανίδη, 
επιστημονικό διευθυντή, καθώς και τους προαναφε-
ρόμενους ιατρούς, νοσηλεύτρια και διασώστριες για 
την ομόρρυθμη προσφορά και βοήθεια τους στην 
πρωτοπόρο αυτή προσπάθεια μας. Επίσης να ευχα-
ριστήσουμε τον κ. Καρποδίνη Αλέκο με τη δωρεά 
του οποίου έγινε πλήρες service στα μηχανήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν. 

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.

Σπύρος Λάβδας
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Απολογισμός 
αθλητικών 
συλλόγων

Ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο και η αθλητι-
κή επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ, με την ευκαιρία της λήξης 
της αγωνιστικής περιόδου 2016 -2017 εξέφρασαν τα 
θερμά τους συγχαρητήρια στις διοικήσεις των αθλη-
τικών συλλόγων του νησιού μας που στην δύσκολη 
περίοδο που διέρχεται η χώρα μας και κατ’ επέκτα-
ση το νησί μας, κατάφεραν με τις συνεχείς και άοκνες 
προσπάθειές τους να στηρίξουν τις ομάδες και τους 
αθλητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η αθλητική επιτροπή της 
ΚΔΕΠΑΠ, μεταξύ άλλων σημειώνει: «[…] Μέσα από 
αυτές τις επίπονες προσπάθειες ανέτειλαν σημαντι-
κές διακρίσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 
επίπεδο που ξεπέρασαν τα στενά όρια του νησιού μας 
και πρόβαλαν τον τοπικό μας αθλητισμό σε Κυκλαδι-
κό, Περιφερειακό αλλά και Πανελλήνιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ο Α.Ο. Πάρου με τις ποδοσφαιρι-
κές ομάδες του στην κατηγορία Κ-18 αναδείχθηκε 
Πρωταθλητής Κυκλάδων, στην Κ-16 κατέλαβε την 3η 
θέση στο Κυκλαδικό Πρωτάθλημα ενώ με  την Κ-14 
συμμετείχε στο Final-4.

Ο Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκός με την ποδοσφαιρική 
ομάδα Κ-12 συμμετείχε στο Final-4 του Κυκλαδικού 
Πρωταθλήματος και με την ομάδα μπάσκετ Κορασί-
δων συμμετείχε στο Final-4 της κατηγορίας του Κυ-
κλαδικού Πρωταθλήματος. 

Ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας συνέχισε και την φετινή χρο-
νιά την έντονη δραστηριότητα του σε όλα τα τμήματα 
και τις ηλικίες .

Μεγάλη ικανοποίηση προκάλεσε η επαναδραστηρι-
οποίηση του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων και η 
συμμετοχή πολλών παιδιών στις ακαδημίες του όπως 
και η συγκρότηση γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Ο στίβος επίσης έφερε διακρίσεις, ιδιαίτερα στα 
τμήματα ανάπτυξης, σε Κυκλαδικούς και Περιφερεια-
κούς αγώνες, όπου  πέντε (5) αθλητές του Α.Ο. Πά-
ρου κατάφεραν να πιάσουν το όριο συμμετοχής για 
τους Πανελλήνιους αγώνες.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου (Ν.Ο.Π.) με το τμήμα 
ιστιοπλοΐας, κατάφερε μέσα από σκληρό ανταγωνι-
σμό να φέρει διακρίσεις από Περιφερειακούς αγώνες 
αλλά και διεθνή μίτινγκ.

Επίσης, αθλητές των Σχολών Πολεμικών Τε-
χνών που δραστηριοποιούνται στο νησί μας είχαν 
σημαντικές επιτυχίες σε διασυλλογικούς, πανελλήνι-
ους και διεθνείς αγώνες.

Τέλος, αναφέρουμε τον πάντα δραστήριο Αθλητι-
κό Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου (Α.Π.Ο.Π.) αθλητές του 
οποίου συμμετείχαν σε πολλούς αγώνες εκτός Πάρου 
με σημαντικά πλασαρίσματα. 

Οι δύο μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο νησί μας με ιδιαίτερη επι-
τυχία και πολλές συμμετοχές αθλητών κυρίως εκτός 
Πάρου, ήταν ο 8ος υπερμαραθώνιος γύρος Πάρου 
και ο ποδηλατικός γύρος Πάρου. Διοργανώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν χάρη στις μεγάλες προσπάθειες 
του Α.Ο. Πάρου του Α.Π.Ο.Π., των εκατοντάδων εθε-
λοντών, του Κέντρου Υγείας, του Αστυνομικού Τμή-
ματος, του Λιμεναρχείου και της Ε.Ο.Δ. Πάρου που 
συνέδραμαν στην επιτυχή και απαιτητική διεξαγωγή 
των αγώνων.

Με την ελπίδα και την ευχή ότι η δράση των αθλη-
τικών συλλόγων του νησιού μας θα συνεχιστεί και θα 
αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο τα προσεχή έτη, συγ-
χαίρουμε τους Προέδρους τα μέλη των διοικήσεων, 
τους αθλητές και τους προπονητές. 

Τους ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία και 
τους διαβεβαιώνουμε ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της θα είναι πάντα αρωγός και συ-
μπαραστάτης στο δύσκολο αλλά ταυτόχρονα πολύ 
σημαντικό έργο που επιτελούν».

Νέο ΔΣ στον 
Μαρπησσαϊκό

 Τη Δευτέρα 3/7/2017 συνεδρίασε για πρώτη φορά 
το νέο Δ.Σ του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού, όπου και συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μαμάσης Πρόδρομος
Αντιπρόεδρος: Άγουρος Άγγελος
Γεν. Γραμματέας: Στόκας Νικόλαος
Ταμίας: Παραβατός Σπυρίδων
Βοηθός ταμία: Άγουρος Άγγελος
Γενικός αρχηγός ποδοσφαιρικού τμήματος: 

Βιντζηλαίος Νικόλαος
Γενικός αρχηγός τμήματος καλαθοσφαίρι-

σης: Μπουραντάς Αντώνιος
Υπεύθυνος ποδοσφαιρικών ακαδημιών: Φρα-

ντζής Ανδρέας
Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού υλικού: Βιλαντώ-

νης Χρήστος 
Υπεύθυνος υλικού καλαθοσφαίρισης: Χριστό-

φορος Αθανάσιος
Υπεύθυνος πολιτιστικών: Μπουραντάς Αντώνι-

ος
Βοηθός πολιτιστικών: Στόκας Νικόλαος
Υπεύθυνοι τμήματος πετοσφαίρισης: Χριστό-

φορος Αθανάσιος & Βιλαντώνης Χρήστος.
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Αξονικός Τομογράφος CT scanning
Ψηφιακός Μαστογράφος  Mammography 

Υπερηχοτομογράφος Ultrasounds scan
Οστική Πυκνότητα Bone densitometry

Ψηφιακό Ακτινολογικό cr Digital Radiography
Ορθοπαντογράφος Panoramic Radiography

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ, 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 24Η 

GENERAL PRACTITIONER, RADIOLOGIST, ORTHOPAEDIC 
AND MICROBIOLOGIST, AVAILABLE FOR EMERGENCY 24H


