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Από τον θρίαμβο του 
Μαραθώνα στο άδοξο 
τέλος στην Πάρο!

Η ελληνική ιστορία έχει κατατάξει στους καταλόγους με τα χρυσά γράμματα τον 
Αθηναίο στρατηγό, Μιλτιάδη, ο οποίος ήταν ο βασικός συντελεστής της νίκης κατά 
των Περσών στον Μαραθώνα, το 490 π.Χ.

Ο ένδοξος στρατηγός που γεννήθηκε το 489 
π.Χ. καταγόταν από μεγάλη αριστοκρατική οικο-
γένεια, τους Φιλαΐδες, και υπήρξε τρεις φορές 
Ολυμπιονίκης στο άρμα. 

Η ιστορία του Μιλτιάδη είναι συναρπαστι-
κή και συνεχώς ο ίδιος ήταν σε κόντρα με την 
κρατούσα κατάσταση της εποχής. Στη διάρκεια 
μιας εκστρατείας στη χερσόνησο της Κριμαίας 
νυμφεύθηκε την Ηγησιπύλη, κόρη του Ολόρου, 
βασιλιά της Θράκης. Πήρε μέρος στην επανά-
σταση των Ιώνων το 499 π.Χ. και κατέλαβε τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, τα οποία παρέδωσε 
στην Αθήνα για να εγκαινιάσει φιλικές σχέσεις 
μαζί της. Μετά την ήττα των Ιώνων στην επα-
νάσταση του 494 π.Χ. τον επόμενο χρόνο με την 
εμφάνιση του Περσικού στόλου στη Χερσόνησο, 
κατέφυγε στην Αθήνα. Φόρτωσε όλη του την 
περιουσία και τη προσωπική του σωματοφυλα-
κή σε 5 πλοία και έφυγε από το κρατίδιο που 
διοικούσε. Σ’ ένα από τα πλοία ήταν πλοίαρχος 
ο πρωτότοκος γιος του Μιλτιάδη, ο Μετίοχος. 
Αυτό το πλοίο αιχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες 
και όλα τα πλούτη που μετέφερε με τον Μετίο-
χο στάλθηκαν στον βασιλιά Δαρείο, ως λάφυρα. 
Ο Πέρσης αυτοκράτορας φέρθηκε με ευγένεια 
στον Μετίοχο, διότι εκτιμούσε πολύ τον Μιλτι-
άδη.

Στην Αθήνα

Στην Αθήνα, παρά τις κατηγορίες που του 
απευθύνονταν, κυρίως από τους Αλκμεωνίδες, για τυραννία στη Χερσόνησο, πέτυχε 
να διοριστεί ως ένας από τους δέκα στρατηγούς για το διάστημα 490-489 π.Χ. 

Οι Αθηναίοι τον θεωρούσαν τύραννο και εχθρό της δημοκρατίας διότι διατηρούσε 
προσωπική σωματοφυλακή όπως έκανε ο Πεισίστρατος, ο τύραννος των Αθηνών, 
ενώ παράλληλα καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και είχε συνεργαστεί με 
τους Πέρσες στην εκστρατεία της Σκυθίας. Πολιτικός του αντίπαλος ήταν ο Θεμι-
στοκλής που επιθυμούσε να κάνει την Αθήνα ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και να 
αναπτύξει ναυτικό πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα στόλο ανίκητο. Γι’ αυτό και τον 
υποστήριζαν η ναυτική τάξη της Αθήνας, οι έμποροι και ορισμένοι λίγοι αριστοκρά-
τες. 

Αντίθετα, ο Μιλτιάδης, πίστευε στη συνεργασία με τη Σπάρτη και στην ανάπτυξη 
ενός αγροτικού προγράμματος, που υποστηριζόταν από τους πλούσιους γαιοκτήμο-
νες αριστοκράτες και τους μεσαίους αστούς. Προσωπικός σύμμαχος του Μιλτιάδη, 
λόγω αριστοκρατικής καταγωγής, αλλά και επειδή είχε διακρίνει το ηγετικό του 
ταλέντο, ήταν ο Αριστείδης ο Δίκαιος. Αμέσως μετά την εκλογή του το 490 π. Χ. ως 
στρατηγός των ελληνικών δυνάμεων νίκησε τους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα, 
αφού πέτυχε να πείσει τον Καλλίμαχο για να δοθεί εκεί η μάχη.

Πάρος – Κλασικοί Χρόνοι

Λόγω του ήπιου κλίματος –που ευνόησε τους πρώιμους οικισμούς- και η προνομι-
ούχα γεωγραφική και στρατηγική της θέση στο Αιγαίο, η Πάρος ανέπτυξε έναν από 
τους παλαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης.

Στους Κλασσικούς χρόνους συμμετείχε στην Πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, προσέ-
φερε χρήματα σ’ αυτήν, καθώς, λόγω του μαρμάρου, ήταν πλούσια

Το 410 π.Χ. ο Αθηναίος στρατηγός Θηραμένης, πλέοντας για τον Ελλήσποντο, 
έφθασε στην Πάρο καταλύοντας το ολιγαρχικό πολίτευμα εγκαθιδρυμένο εκεί, από 
τον Λακεδαιμόνα στρατηγό Πείσανδρο.

Από το 404 έως το 378 π.Χ. το νησί τελούσε υπό την κυριαρχία των Σπαρτια-
τών. Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. ο Ακήρατος από τη Θάσο εκλέχθηκε άρχοντας 

της Πάρου και της Θάσου, κάτι που δείχνει τη 
στενότατη σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά και 
την ύπαρξη ενός καθεστώτος «Συμπολιτείας». 
Το 393 π.Χ. επανέρχεται στην Πάρο η δημοκρα-
τία μετά από δυναμική επέμβαση του Περσικού 
στόλου. Σημειώθηκαν σφαγές των πιο εύπορων 
κατοίκων που «λακώνιζαν». Το 363 π.Χ. η Πάρος 
τελούσε για μικρό χρονικό διάστημα υπό την κυ-
ριαρχία των Θηβαίων, ενώ το 314 π.Χ. ιδρύθηκε 
από τον βασιλιά της Μακεδονίας, Αντίγονο Α’, 
(384-301π.Χ.), το «Κοινόν των Νησιωτών» στο 
οποίο προσχώρησε η Πάρος.

Η εκστρατεία Μιλτιάδη

Ο στρατηγός Μιλτιάδης, το 489 π.Χ. οργάνω-
σε εκστρατεία στη Νάξο που είχε κατακτηθεί 
από τους Πέρσες, έχοντας μάλιστα πείσει τους 
Αθηναίους να του χορηγήσουν 70 πλοία, προκει-
μένου να εδραιώσει τη νίκη του. 

Η εκστρατεία στη Νάξο πέτυχε και έβαλε επό-
μενο στόχο την Πάρο, την οποία όμως απέτυχε 
να καταλάβει ύστερα από 26 μέρες πολιορκίας. 
Ατυχώς για το Μιλτιάδη, όχι μόνο απέτυχε να 
καταλάβει την Πάρο, αλλά και ο ίδιος τραυμα-
τίστηκε από βέλος στον μηρό, στη διάρκεια της 
πολιορκίας και μετά την επιστροφή του κατηγο-
ρήθηκε για προδοσία από τον Ξάνθιππο, με την 
κατηγορία ότι εξεστράτευσε για προσωπικούς 
λόγους εναντίον της Πάρου. Γύρω από τον Ξάν-
θιππο, συνασπίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αντίπα-
λοι του Μιλτιάδη, δηλαδή, ο Θεμιστοκλής και 
οι Αλκμεωνίδες. Στη δίκη του μεταφέρθηκε σε 
φορείο, καθώς το πόδι του είχε μολυνθεί και είχε 

πρηστεί και δεν μπορούσε να μετακινηθεί, ενώ τον υπερασπίστηκε μόνο ο αδερφός 
του ο Στησαγόρας.

Τελικά, καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, αλλά αργότερα η ποινή μετατράπηκε σε 
πρόστιμο 50 ταλάντων, ποσό τόσο μεγάλο για την εποχή, που ούτε ο πλούσιος Μιλ-
τιάδης δεν μπόρεσε να πληρώσει. Επειδή, δεν μπορούσε να πληρώσει το ποσό αυτό, 
ο Μιλτιάδης κλείστηκε στη φυλακή, όπου πέθανε λίγο αργότερα από τη γάγγραινα, 
λόγω της πληγής στο πόδι του. 

Δ.Μ.Μ.

ΠΗΓΕΣ: 
- Δ. Μπελέζος, Ι. Κωτούλας, Ν. Γιαννόπουλος. Στρατιωτική Ιστορία. Σειρά 

Μεγάλες Μάχες, εκδόσεις «Περισκόπιο».
- Θ. Βούλγαρης, Μ. Πασχαλίδου, Κ. Κόλιου Κ. Οι μάχες του ελληνισμού, 

τεύχος 1, «Το Βήμα» Ιστορία, Κυριακή 23/2/2003
- Μιχαήλ Σακελλαρίου. «Ο περσικός στόλος στο κεντρικό και στο δυτικό 

Αιγαίο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.
- Νίκος Αλιπράντης. «Η προχριστιατιανική Πάρος από την πέμπτη χιλιετία ως 

το 6 π.Χ.», Παριανά, τχ.53.
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Αστυνομικές 
ειδήσεις

Από τη διεύθυνση αστυνομίας Κυκλάδων, 
δόθηκαν στη δημοσιότητα οι παρακάτω ειδή-
σεις που αφορούν την Πάρο.

Σύλληψη διωκόμενου αλλοδαπού 
στην Πάρο  

Την 4-7-2017 το πρωί συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, 36χρονος υπήκοος Βουλ-
γαρίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε κα-
ταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου 
Καλαμάτας με ποινή φυλάκισης -8- μηνών 
για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύλληψη ημεδαπού για κατάληψη 
αιγιαλού στην Πάρο

Την 9-7-2017 το μεσημέρι συνελήφθη 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνο-
μικού Τμήματος Πάρου, 34χρονος ημεδαπός, 
ο οποίος προέβαινε σε παράνομες εργασίες 
διαμόρφωσης κοινόχρηστου τμήματος αιγια-
λού, χωρίς άδεια αρμόδιας αρχής.

Έρχεται  
το «KIAPA»

Όταν είχε πρωτο-ακουστεί η είδηση ότι 
το «Ιεράπετρα» θα επέστρεφε και πάλι στις 
γραμμές του Αιγαίου, λίγοι το είχαν πιστέψει.

Παρά ταύτα, τα συνεργεία της ακτοπλοϊκής 
εταιρείας «SEA JETS» εργάζονται με εντατι-
κούς ρυθμούς εδώ και μήνες στο συμβατικό 
πλοίο και έτσι, πραγματοποιήθηκαν εκτός των 
άλλων και εκτεταμένες λαμαρινοδουλειές, 
ώστε να γίνει ξανά λειτουργικό, αξιόπλοο 
και αξιόπιστο, σύμφωνα με την καλά ενη-
μερωμένη σε παρόμοια θέματα ιστοσελίδα 
«arxipelagos.com».

Το πρώην «Ιεράπετρα» και νυν «ΚΙΑΡΑ», θα 
αναλάβει το νέο του πρώτο ρόλο στα ενδο-
κυκλαδικά δρομολόγια, στη θέση του Ε/Γ-
Ο/Γ «AQUA SPIRIT», το οποίο θα μας αφήσει 
σύντομα για να φύγει για τον Καναδά, καθώς 
έχει πωληθεί εδώ και μήνες. Αν όλα πάνε 
καλά, γύρω στις 4-5 Αυγούστου, αναμένουμε 
το Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΑΡΑ», στις Κυκλάδες.

Ο πολιτισμός 
στο Ν. Αιγαίο 
γίνεται  
ψηφιακός

Πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ύψους 1.700.000 
ευρώ, πρόκειται να διαθέσει η περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον τομέα 
του πολιτισμού οι νέες τάσεις και τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας.

Για το σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης, Γιώργος 
Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο: 
«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα 
του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρι-
σμού εμπειρίας», για την υποβολή προτάσεων 
έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρη-
ματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινο-
τομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-
τιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η 
πρόσκληση απευθύνεται στους δυνητικούς δι-
καιούχους, μεταξύ αυτών και στους δήμους των 
νησιών μας.

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 
e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογι-
στές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφω-
να, που θα υποστηρίζουν τις μορφές τουρισμού 
που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια. Η συμβο-
λή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνίας (ΤΠΕ) στην ενσωμάτωση του πολιτισμού 
στην αλυσίδα  του τουρισμού της εμπειρίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες 
θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή. Οι 
εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχτούν, 
θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά, κατά συνέ-
πεια, το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της 
εν λόγω πρόσκλησης, καθώς και οι σχετικές βά-
σεις δεδομένων, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοι-
ρασμού περιεχομένου, π.χ. Field Trip.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών που 
μπορούν να αναπτυχθούν είναι:

- Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδη-
λώσεων

- Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων
- Εφαρμογές οδηγών μουσείων
- Εικονική αναπαράσταση γεγονότων
- Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τε-

χνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξί-
ας

- Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών 
πόρων, διαδρομών, χαρτών κλπ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που 
διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρού-
σα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ. 
Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να είναι σε 
εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής 
«A digital agenda for Europe» και την «Εθνική 
Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη». Η προ-
θεσμία υποβολής προτάσεων είναι έως και τις 
29/9/2017.

Νέο πλήγμα κατά 
του επαρχιακού  
τύπου

Ο ΣΙΕΠΤ (Σύνδεσμος Ιδιοκτη-
τών Εβδομαδιαίου Περιφερεια-
κού Τύπου), υπό τον τίτλο: «Κά-
θετα αντίθετοι στην εν κρυπτώ 
προώθηση του νέου Σχεδίου 
Νόμου για τον Περιφερειακό 
Τύπο», δημοσιοποίησε το παρα-
κάτω δελτίο τύπου:

«Ο Επαρχιακός Τύπος δέχε-
ται ένα ακόμα πλήγμα, με πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης, κά-
νοντας ακόμα πιο δύσκολη την 
επιβίωσή του.

Τώρα, όμως, είναι και η ώρα 
της αντίδρασης, καθώς εάν οι 
έχοντες τις τύχες της χώρας στα χέρια τους δεν αλλάξουν «ρότα», 
αυτό θα συνεπάγεται και την οριστική «ταφόπλακα» του πλέον πα-
ραδοσιακού μέσου ενημέρωσης των πολιτών ολόκληρης της Ελλη-
νικής Περιφέρειας, με ότι μπορεί να συνεπάγεται τούτο για όλες της 
πλευρές.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση δρομολογεί την εν κρυπτώ προώ-
θηση του Σχεδίου Νόμου για τον Περιφερειακό Τύπο, επιφέροντας 
μία σειρά αλλαγές που προβλέπονται, και εφαρμόζονται, αυτή τη 
στιγμή από το Ν. 3548/2007. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως κα-
ταργείται η ποσόστωση που προβλέπει ο Ν. 2328/1995, και αφορά 
στις καταχωρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα 
γίνεται υποχρεωτική η χρήση barcode, παρά τις από καιρό διαβε-
βαιώσεις των ανθρώπων του Περιφερειακού Τύπου, προς το αρμό-
διο υπουργείο, πως αυτό δεν μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής στης 
Εβδομαδιαίες Περιφερειακές Εφημερίδες.

Η διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στις παραπάνω 
αλλαγές, ενδεχομένως και εντός του επόμενου δεκαημέρου, χωρίς 
την προηγούμενη συζήτηση- διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκό-
μενους φορείς του Τύπου, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της καλής 
θέλησης που έχουμε επιδείξει κατά καιρούς στο πλαίσιο του δημοσί-
ου διαλόγου για ζητήματα που μας αφορούν. Η μη συμπερίληψη, δε, 
καμίας εκ των προτάσεών μας που θα συνέτειναν στην ενίσχυση του 
ρόλου του Περιφερειακού Τύπου, άρα και στη βιωσιμότητά του, απο-
τελούν δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης να γείρει το βάρος 
της ενημέρωσης των πολιτών προς άλλα μέσα, που η ίδια επιθυμεί.

Ο Σ.Ι.Ε.Π.Τ. εκφράζει τη βαθιά αντίθεσή του για όλα τα παραπά-
νω, τονίζοντας ταυτόχρονα πως οι ανάγκες της εποχής, αλλά και το 
ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, σε καμία περίπτωση 
δεν ευνοούν αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες, πολύ περισσότε-
ρο, δε, όταν παρουσιάζονται ως προεξοφλημένες εξελίξεις, οι οποίες 
προέκυψαν χωρίς το στοιχειώδη διάλογο. Συνυπολογίζοντας και τις 
κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από την πλευρά στελεχών της κυβέρ-
νησης για τη μη κατάρτιση νέου Σχεδίου Νόμου, χωρίς τη συνδρομή 
μας, τότε έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε, τουλάχιστον, θύματα 
εμπαιγμού.

Απευθυνόμενοι προς τα μέλη μας, αλλά και τους χιλιάδες αναγνώ-
στες μας σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, διατρανώνουμε την 
αντίθεσή μας στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης, καθώς αυτό επι-
τάσσει η από δεκαετίες τώρα σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικο-
δομήσει μεταξύ μας. Ο δεσμός αυτός, πυλώνας δημοκρατίας για τις 
τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιφρουρηθεί, 
κι αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να το συνυπολογίσει σχεδιάζοντας τα 
επόμενα βήματά της.

Οι οικονομικές δυσκολίες που βιώνουμε γίνονται δεκτές, καθώς 
και εμείς αποτελούμε μέλος του σώματος της Ελληνικής κοινωνίας, 
που εισπράττει τα «απόνερα» της λεγόμενης οικονομικής κρίσης. Η 
απαξίωση, όμως, που μεθοδεύεται για τον κλάδο μας, αλλά και το 
ρόλο που επιτελούμε, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Οι ημέρες που ακο-
λουθούν είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες και θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε, 
αλλά και να αναλάβουν, το μερίδιο ευθύνης που μας ή τους αναλογεί. 
Ας σταθούμε-νε στο ύψος των περιστάσεων πριν να είναι αργά».
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ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Στους πελάτες που µας εµπιστεύονται, παρέχουµε:
» Κορυφαία συστήµατα Υγραεριοκίνησης, 6ης, 7ης και 8ης γενιάς, 
BRC, ROMANO & LANDI.
» Εγγύηση για τα εξαρτήµατα και για την καλή Λειτουργία του Κινητήρα
» ∆υνατότητα εξόφλησης µέσω πιστωτικής κάρτας, µε έως 12 άτοκες 
µηνιαίες δόσεις

autogas

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Πάρο

∆ΩΡΟ!
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΜΙΑ  ΜΑΡΚΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΛΛΗ 1 ∆ΩΡΟ!

ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ

Προσοχή στους  
επιτήδειους

Με αφορμή περαστικό δραστών που τηλεφωνούν 
κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα και προσπαθούν να απο-
σπάσουν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα της εμπλοκής 
συγγενικού τους προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, η γενι-
κή περιφερειακή διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, έδωσε στη 
δημοσιότητα μερικές χρήσιμες συμβουλές.

Πιο συγκεκριμένα η Αστυνομική Διεύθυνση σημειώνει:
«[…] Στις περιπτώσεις που οι επιτήδειοι επικαλούνται 

την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος ενεργούν ως εξής:
 - Τηλεφωνούν αιφνιδιαστικά προσποιούμενοι τους 

γιατρούς, δικηγόρους, εισαγγελείς ή αστυνομικούς
- Υποστηρίζουν ψευδώς ότι στενό συγγενικό σας πρόσωπο έχει προκαλέσει τρο-

χαίο ατύχημα με σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου
- Ζητούν χρηματικά ποσά για να μη φυλακιστεί το συγγενικό σας πρόσωπο και 

να αποφύγει τις ποινικές συνέπειες
- Άλλοι συνεργάτες των δραστών παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική γραμμή, 

προσποιούμενοι το συγγενικό σας πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια
- Σας ζητούν να έρθουν σπίτι σας για να παραλάβουν τα χρήματα ή σας δίνουν 

ραντεβού σε καθορισμένο τόπο και χρόνο.
 Επίσης, στις περιπτώσεις που οι επιτήδειοι επικαλούνται νοσηλεία ασθενή ενερ-

γούν ως εξής:
 - Τηλεφωνούν αιφνιδιαστικά και σας αναγγέλλουν ότι στενός σας συγγενής 

εισήχθη στο νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχήματος ή άλλου λόγου
- Απαιτούν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια χειρουργική επέμβαση
- Σας ζητούν να πάτε σε κάποιο σημείο, όπου υποτίθεται αναμένει υπάλληλος του 

νοσοκομείου (νοσηλευτής, κ.λπ.) για να παραλάβει τα χρήματα
- Δεν τερματίζουν την κλήση, παραμένοντας στη «γραμμή» και εάν χρησιμοποι-

ήσετε την ίδια τηλεφωνική συσκευή για να καλέσετε το συγγενή σας, οι δράστες 
προσποιούνται ότι απαντούν στην κλήση και επιβεβαιώνουν την άσχημη είδηση, 
παριστάνοντας π.χ. τον τραυματιοφορέα

 Με στόχο την αντιμετώπιση και πρόληψη τέτοιων περιστατικών η Γενική Περι-

φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου 
συνιστά:

 - Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπα-
θούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε 
χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού - 
φιλικού σας προσώπου.

- Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς 
πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το συ-
γκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση.

- Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή 
για την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο, 
καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη 
στη «γραμμή».

- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να 
μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή 
σας.

- Μη δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση - ραντε-
βού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

- Συγκρατήστε τα χαρακτηριστικά των δραστών ή/και των οχημάτων, με τα οποία 
κινούνται.

- Ζητήστε, εάν θέλετε, από την εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης να με-
τατρέψει τον αριθμό σας σε απόρρητο και μη διαθέσιμο σε τηλεφωνικούς κατα-
λόγους.

- Ζητήστε, εάν είναι δυνατόν, από την εταιρεία της τηλεφωνικής σας σύνδεσης 
να σας ενημερώσει για το πώς να προωθείτε ύποπτες εισερχόμενες κλήσεις σε 
πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας (π.χ. πατώντας # και 0).

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυ-
νομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς, κ.λπ.).

- Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απά-
της σε βάρος σας

- Σε περίπτωση που απαιτείται άμεση αστυνομική επέμβαση να καλείται το 100. 
Να θυμάστε ότι:

Η ταυτότητα του ατόμου που καλεί τηλεφωνικά δεν είναι πάντοτε αυτή που δη-
λώνει. Στα τροχαία ατυχήματα οι αστυνομικές Αρχές προχωρούν πάντα στις νό-
μιμες ενέργειες και δεν ζητούν ποτέ την καταβολή χρηματικών ποσών. Τα νοσο-
κομεία ή οι δημόσιες υπηρεσίες δεν στέλνουν ποτέ υπαλλήλους τους σε σπίτια ή 
δημόσιους χώρους για να ζητήσουν από πολίτες την καταβολή χρημάτων».



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 15 Ιουλίου 20176 | Ειδήσεις

Αλιευτικός 
τουρισμός

Στα πρότυπα του αγροτουρισμού η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση προσπαθεί να προσελκύσει επισκέπτες σε παρά-
κτιες αλιευτικές περιοχές της. Δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ τα διαθέσιμα κονδύλια για αυτούς τους σκο-
πούς.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για λύση ανάγκης, 
καθώς οι παραδοσιακοί ψαράδες εκλείπουν ή απλώς 
επιβιώνουν με ένα υποτυπώδες εισόδημα. Όπως επι-
σημαίνει η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Ρενάτα Μπριάνο, 
εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον 
αλιευτικό τουρισμό, «οι μικροί αλιείς, ιδιαίτερα στη 
Μεσόγειο, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες πι-
έσεις».

Πολλοί είναι οι λόγοι, σύμφωνα με τη Deutsche 
Welle: η οικονομική συγκυρία, η κλιματική αλλαγή, 
η μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και η μειωμένη 
γοητεία που ασκεί το επάγγελμα του αλιέα. Πειρα-
ματιζόμαστε λοιπόν για να βρούμε νέες λύσεις. Μία 
από αυτές είναι ο αλιευτικός τουρισμός. Μπορεί να 
προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τις 
παραδοσιακές κοινότητες που ουσιαστικά εξαρτώνται 
από την αλιεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει 
ότι υπάρχουν ήδη κονδύλια συνολικού ύψους 65 εκ. 
ευρώ που διατίθενται σε δραστηριότητες για τη σύν-
δεση αλιείας και τουρισμού. Το Ευρωκοινοβούλιο, με 
ψήφισμά του ζητεί περισσότερες δράσεις. Οι οποίες 
όμως, όπως λέει ο ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος, 
επικαλούμενος το παράδειγμα του αγροτουρισμού, 
πρέπει να είναι ουσιαστικές και όχι προσχηματικές.

«Αγροτουρισμός δεν σημαίνει ότι σε ένα οίκημα 
που έχω φτιάξει και νοικιάζω δωμάτια θα βάλω κι 
ένα μποστάνι και θα πω ότι θέλω αγροτουρίστες να 
’ρχονται να βλέπουν τις ντομάτες στην πίσω αυλή. 
Σημαίνει ότι έχω μία πραγματική αγροτική εκμετάλ-
λευση. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να πάμε στο ότι θα 
βάλουμε ένα σκάφος και δυο πετονιές και θα πούμε 
«αυτό είναι». Πρέπει να υπάρχει η αλιευτική δραστη-
ριότητα, πρέπει οι ψαράδες να μπορέσουν νόμιμα, 
δηλαδή με πλήρη περιγραφή του τι θα κάνουν, να τη 
διευρύνουν, να προσφέρουν και τουριστικές υπηρεσί-
ες. Μην καταλήξουμε στο ότι ο καθένας που έχει μια 
βάρκα λέει ότι κάνει αλιευτικό τουρισμό. Γιατί απλώς 
καταστρέφουμε το προϊόν».

Υπόδειγμα επιτυχίας στην Τουρκία

Ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα προέρχεται από τη 
γειτονική Τουρκία, επισημαίνει ο Μίλτος Κύρκος: O δή-
μος Αδραμυττίου, απέναντι από τη Λέσβο, επιχείρησε 
να αναπτύξει νέες μορφές τουρισμού, καθώς η υπε-
ραλίευση της περιοχής είχε οδηγήσει τους ντόπιους 
ψαράδες σε οικονομικό αφανισμό.

«Ο δήμαρχος απαγόρευσε την αλιεία, πόντισε δέκα 
σκάφη στον βυθό, που έγιναν καταφύγια ψαριών κι 
αυτή τη στιγμή υπάρχει ολόκληρη τουριστική βιομη-
χανία εκεί. Ο τουρίστας δεν επιτρέπεται να ψαρέψει 
ψάρι πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ή ένα συ-
γκεκριμένο βάρος. Μάλιστα τους μετράνε βγαίνοντας. 
Κι έτσι έχει αναπτυχθεί αυτό το είδος του τουρισμού 
από το τίποτα», είπε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Δρομολόγια 
Αντίπαρος – 
Παροικιά

Τα δρομολόγια του πλοιαρίου από λιμάνι Αντιπάρου 
για λιμάνι Παροικιάς και αντίστροφα διαμορφώνονται 
ως εξής:

Αντίπαρος – Παροικιά
09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:30 – 12:30 – 13:00 – 

15:00 – 16:30 – 17:30 - 18:00 - 19:30
Παροικιά-Αντίπαρος
10:00 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 

15:45 – 17:15 – 18:30 - 18:50 - 20:15

Ενίσχυση του 
ΕΚΑΒ Πάρου

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΚΑΒ για τη βελτίωση 
της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντί-
δας στη νησιωτική Ελλάδα: «Το τελευταίο διάστημα, 
παρατηρούμε για μία ακόμη φορά ότι κάποιοι θυμή-
θηκαν ξαφνικά να ασχοληθούν με το επίπεδο επάρ-
κειας του ΕΚΑΒ και την κατάσταση του συστήματος 
Υγείας στη νησιωτική χώρα, εν μέσω μάλιστα της 
τουριστικής περιόδου!».

Όπως συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ: «Το 
δήθεν ενδιαφέρον τους βέβαια, ως συνήθως, δεν 
έχει ως κίνητρο την ουσιαστική και με προτάσεις πα-
ρέμβαση για την βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, δε-
δομένου ότι περιορίζεται απλά σε στοχευμένα αντιπο-
λιτευτικού τύπου δημοσιεύματα. Με αφορμή βέβαια 
το γεγονός αυτό, υποχρεούμαστε να επισημάνουμε τα 
εξής:

Είναι αλήθεια ευχάριστο να βλέπει κανείς όλους 
αυτούς που τόσα χρόνια έβλεπαν την καταστροφή 
της Δημόσιας Υγείας και σώπαιναν, να βρίσκουν τώρα 
ξαφνικά τη λαλιά τους, με έκδηλο όψιμο ενδιαφέρον 
και ευαισθησία.

Είναι πράγματι παρήγορο που ξαφνικά κάποιοι θυ-
μήθηκαν τον ρόλο τους ως κομματάρχες και άρχι-
σαν να ασχολούνται, έστω και για αντιπολιτευτικούς 
λόγους (τους οποίους κατανοούμε), με την Δημόσια 
Υγεία και την καταστροφή που προκάλεσαν στοχευ-
μένα σ’ αυτήν τα Μνημόνια. Βέβαια, τις λέξεις για πα-
ράδειγμα «Υγειονομική φτώχεια», ούτε καν δεν τολ-
μούν να ψελλίσουν, την ώρα που αναλώνονται στο να 
εκθειάζουν την Ιδιωτική Υγεία. Θέλουν να κρυφτούν 
κι η χαρά δεν τους αφήνει!

Πέρα από τα παραπάνω, ορισμένοι φαίνεται ότι 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να δικαιώσουν τη ρήση 
ιδεολογικά συγγενούς τους προγόνου, περί του «τι 
μένει» μετά από συκοφαντικές κατηγορίες (…)».

Πάρος
Πιο συγκεκριμένα για το ΕΚΑΒ Πάρου η ανακοίνωση 

σημειώνει:
«Από το 2008 έως το 2015 ο Τομέας ΕΚΑΒ της 

Πάρου διέθετε από δυο (2) έως έξι (6) Διασώστες! 

Εδώ και ένα χρόνο, το νησί καλύπτεται πλήρως με 
ένα ασθενοφόρο σε 24ωρη βάρδια. Ωστόσο και εδώ 
πρόκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσλη-
φθούν άλλοι δυο (2) Διασώστες (ήδη έχει αναρτηθεί 
από τον ΑΣΕΠ η οριστική κατάσταση των προσλη-
φθέντων). Με τον τρόπο αυτό θα υπερκαλυφθούν οι 
ανάγκες για ένα Ασθενοφόρο σε 24ωρη βάρδια.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΠΑΡ. ΔΥΤ. ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, αναφέρει 
μεταξύ άλλων: «Επισημαίνουμε ότι το ΕΚΑΒ Πάρου, 
το τελευταίο διάστημα, λειτουργεί με πλήρη επάρ-
κεια της βάρδιες και τον εξοπλισμό και γνωρίζουμε 
ότι αυτό δεν είναι προσωρινό, καθώς θα πραγματο-
ποιηθούν προσλήψεις προσωπικού», ξεκαθαρίζοντας 
το τοπίο, σχετικά με την κάλυψη του νησιού από το 
ΕΚΑΒ».

Αιχμές κατά Κωβαίου
Επίσης, στην ανακοίνωση του ΕΚΑΒ σημειώνεται: 

«[…] Σ’ ότι αφορά δε στην επάρκεια των ασθενοφό-
ρων, η πραγματικότητα είναι ότι το Ν. Αιγαίο δεν ήταν 
ποτέ σε καλύτερη κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά όμως 
και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πληρέ-
στερα, θα προχωρήσουμε σε συμπληρωματική προ-
μήθεια 12 ασθενοφόρων οχημάτων κυρίως μικρού 
όγκου, η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει μέσω 
του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ του Ν. 
Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η απο-
κατάσταση του τομέα της Δημόσιας Υγείας και η δη-
μιουργία δομών οι οποίες να αντιστοιχούν στις ανά-
γκες της Κοινωνίας, δεν χτίζονται από «μάγκες 
που παίρνουν τα κλειδιά από τα ασθενοφόρα», 
αλλά από μεθοδική και συστηματική προσπάθεια 
αποκατάστασης των υποδομών και πάνω απ’ όλα, 
από διάθεση και αυταπάρνηση για την υπεράσπιση 
και ανασυγκρότηση της Δημόσιας Υγείας. Δυστυχώς 
η ατυχής προσπάθεια προβολής και άσκησης 
αντιπολίτευσης από ορισμένους ασκούμενους 
κομματάρχες, σίγουρα δεν είναι προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Η αναβάθμιση και η προάσπιση της Δημόσιας Υγεί-
ας απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συνεργασία, 
μεθοδικότητα και ρεαλιστικές προτάσεις από όλους 
τους αρμοδίως εμπλεκόμενους και όχι εσκεμμένη κα-
τασυκοφάντησή της χάριν προσωπικών πολιτικών και 
μη συμφερόντων».
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Το παράπονο του Ερμή
Βγήκα από τα σπλάχνα μιας γης που λούζεται στο φως αστραφτερού ήλιου, κάτω 

από έναν ουρανό που όμοιος του σε γαλάζιο δεν υπάρχει, μια γη που βρέχεται από 
νερά καθάρια, καταγάλανα και δροσερά... Βγήκα από τα σπλάχνα της Πάριας γης, 
μέσα από σπηλιές βαθιές όπου το μόνο φως που έφτανε ήταν το φως των λύχνων 
που είχαν οι λατόμοι να φωτίζουν τη φλέβα του μαρμάρου.

Αδέρφια μου υπάρχουν σκορπισμένα σ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Στολίζουν μου-
σεία που έχουν γίνει διάσημα μόνο και μόνο επειδή φιλοξενούν τα ξενιτεμένα μου 
αδέρφια που μέσα τους έχουν κλείσει το φως του Αιγαίου και το σκορπάνε σε ου-
ρανούς μουντούς και βροχερούς κι αναγαλλιάζουν οι καρδιές των ανθρώπων που 
τα αντικρίζουν. Στέκονται με θαυμασμό μπροστά τους και η φαντασία τους πετάει 
στη γενέθλια γη μας, η ψυχή τους λαχταράει να βρεθεί κάτω από τον ήλιο μας, να 
βαπτιστούν στα ιερά νερά μας....

Η αδερφή μου η Αφροδίτη έκανε διάσημη τη γη όπου βρέθηκε, τη Μήλο. Το ίδιο 
και η Νίκη στο νησί της Σαμοθράκης. Και ο κόσμος πάει στα νησιά αυτά σαν προ-
σκύνημα στο μεγαλείο των αδελφών μου.  Και πολλοί, έρχονται στο τέλος να δούνε 
και τη γενέθλια γη μας, τη γη που μας παρέδωσε σε χέρια επιδέξια που φτιάξαν αρι-
στουργήματα. Έρχονται να δούνε τις σπηλιές που έκρυβαν το πάλλευκο μάρμαρό, 
τη διάφανη σάρκα μας. Τιμή και δόξα αιώνια στους δημιουργούς μας! Έρχονται από 
τα πέρατα του κόσμου άνθρωποι να δούνε από πού βγήκε η Αφροδίτη, η Νίκη, εγώ 
ο Ερμής, τα γεμάτα κίνηση αετώματα του Παρθενώνα, ο Αυλητής και ο Αρπιστής 
και τόσα άλλα διάσημα αγάλματα. Και τι αντικρίζουν; Αλλοίμονο, το απόλυτο τίποτα!

Κάτω από τον καυτό ήλιο της Πάριας γης, στριμωγμένες η μία πάνω στην άλλη, 
μερικές πινακίδες (με λανθασμένη μετάφραση στη ξένη γλώσσα) επισημαίνουν 
απλώς την τοποθεσία των αρχαίων λατομείων στο Μαράθι. Τίποτε άλλο, καμία 
πληροφορία ή εξήγηση. Ανάμεσα στα σκίνα και τις ρίγανες, ξεκινάει ένα μικρό δρο-
μάκι με μαρμάρινους κυβόλιθους το οποίο γεμίζει ελπίδες τον επισκέπτη. Μόνο που 
το δρομάκι αυτό είναι μια απάτη γιατί καταλήγει σε χωματόδρομο που οδηγεί... 
πουθενά! Ένα πλάτωμα απ’ όπου κάτω από μια άγραφη πινακίδα ξεκινάει ένα δύ-
σβατο, επικίνδυνο κατηφορικό μονοπάτι. Βλέποντάς το και κοιτώντας την άχρηστη 
πινακίδα, κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί. Από το ίδιο πλάτωμα ένα άλλο χωμάτινο, 
ανηφορικό αυτή τη φορά, μονοπάτι, φέρνει τον επισκέπτη σ’ ένα άνοιγμα γεμάτο 
πέτρες. Αυτή τη φορά ούτε καν πινακίδα άγραφη δεν υπάρχει. Κι ένα τρίτο χωμάτινο 
μονοπάτι πάει ευθεία και ... ξαφνικά σταματάει κι αυτό! Στο τίποτα!

Αν κάποιος τολμηρός ακολουθήσει το κατηφορικό, επικίνδυνο μονοπάτι, θα αντα-
μειφθεί για την αποκοτιά του -εάν βέβαια φτάσει σώος και αβλαβής μέχρι το τέρμα- 
με την είσοδο της σπηλιάς του αρχαίου λατομείου. Η θερμοκρασία όσο κατεβαίνει 
κανείς, χαμηλώνει σταδιακά και από την είσοδο πλέον, βγαίνει σχεδόν παγωμένος 
αέρας, ανακουφίζοντας τον επισκέπτη. Ο οποίος, λόγω έλλειψης οποιασδήποτε σή-
μανσης δεν ξέρει πού βρίσκεται, αν μπορεί να μπει μέσα στη σπηλιά, πόσο μπορεί 
να προχωρήσει... ΑΝ έχει φροντίσει να ρωτήσει κάποιους ενημερωμένους ντόπιους 
πριν επιχειρήσει το προσκύνημα στη γενέθλια γη μας, ΑΝ έχει προετοιμαστεί κα-
τάλληλα, θα μπορέσει, προς μεγάλη αγαλλίασή του, να αντικρίσει τη Μάνα μου. Με 
το σύγχρονο λύχνο του, τον φακό του, θα φωτίσει τις στοές που φιλοξενούσαν τα 
κομμάτια που γέννησαν εμένα και τα αδέρφια μου. Θα νιώσει ότι το ταξίδι του άξιζε 
τον κόπο, θα νιώσει πιο γεμάτος γιατί έγινε κοινωνός του μυστικού της ύπαρξής μου 
και των απανταχού αδελφών μου. 

Αν όμως δεν έχει προετοιμαστεί, θα φύγει απογοητευμένος, λυπημένος, δυστυχής 
γιατί το ταξίδι του δεν ολοκληρώθηκε όπως το περίμενε. Γιατί δεν κατάφερε να 
δει την Πάρια γη που το φως της έβλεπε ν’ αστράφτει μέσα από τα κορμιά μας και 
τύφλωνε τα μάτια του στο μακρινό μουσείο.

Τριγύρω από τα χωμάτινα μονοπάτια, σπαρμένα ερείπια από πέτρινα κτίρια. Πάλι 
καμία εξήγηση γι’ αυτά τα ερείπια. 

Α, μην ξεχάσω, υπάρχει ένα δείγμα ζωής. Από εσάς, τους σύγχρονους απογόνους 
μας. Συρματοπλέγματα κι ένα μικρό κτίσμα με κήπο πνιγμένο στα λουλούδια. Έρημο 
φυσικά... Με ποια λογική φτιάχτηκε αυτό το πράγμα στην αρχαία τοποθεσία, δεν 
ξέρω. Κι ούτε θέλω να το μάθω. 

Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σας, σύγχρονοι συμπατριώτες μου. Με τα μυστικά 
κύματα που ενώνουν τα αδέλφια όπου κι αν βρίσκονται, έχω μάθει ότι στους μακρι-
νούς τόπους όπου «φιλοξενούνται», οι λαοί που ζουν εκεί αναδεικνύουν την όποια 
ιστορία έχουν με κάθε δυνατό τρόπο. Να μη νομίζουν οι άλλοι λαοί ότι το μόνο 
που έχουν να επιδείξουν είναι ξενιτεμένα αγάλματα... Κλεμμένα αγάλματα... Κι εσείς, 
σύγχρονοι Έλληνες, συμπατριώτες μου Παριανοί, που βρίσκεστε πάνω στα άγια χώ-
ματα των προγόνων σας, πάνω στη γη που έστειλε το φως της στα πέρατα του 
κόσμου, έχετε στρογγυλοκαθίσει στη δόξα των αρχαίων σας προγόνων και ζείτε την 
πενιχρή, εφήμερη καθημερινότητά σας, προσκυνάτε το εύκολο κέρδος, αδιαφορείτε 
για την τύχη  όσων με τόσο κόπο έφτιαξαν οι περίφημοι πρόγονοί σας αφήνοντάς 
τα να ρημάξουν... 

Και θέλετε να σας σέβεται όλος ο υπόλοιπος κόσμος μόνο και μόνο επειδή έτυχε 
να γεννηθείτε κι εσείς σ’ αυτόν τον κάποτε λαμπρό τόπο. Μνημόσυνο με ξένα κόλ-
λυβα δηλαδή, έτσι δεν το λέτε;

Συμπατριώτες μου, ένα έχω να σας πω. Ντροπή σας!
Ρένια Κυδωνιέως
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Καλοκαιρινή
προσφορά

ισχύει για τις 4 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 4 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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τιµοκαταλόγου προσφορά

Περισσότερες πληροφορίες: Τ. 6977248885 & E. nikos@typoparos.gr

Έκθεση στην Αγκαιριά
Μια καλοκαιρινή συνομιλία μεταξύ καλλιτεχνών με 

διαφορετικές οπτικές και πέντε ζωγράφοι και ένας 
γλύπτης συναντιούνται στον πολυχώρο «Anemomilos 
Art Gallery Cafe Restaurant» της Αγκαιριάς, έως τις 
30 Ιουλίου, στην ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο: 
«Μεσούντος του θέρους…».

Συμμετέχουν οι: Άννα-Μαρία Κουμιώτη, Γιώργος Κυ-
ριαζής, Σοφία Μπόμπολη, Ντιάνα Νασιοπούλου, Αμα-
λία Φερεντίνου και Σαντίνα Χαλαβαζή.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 
Τετάρτη 19 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ και για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
22840 91089.
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Το Ν/Σ για την ανακύκλωση στη Βουλή
Στο πουθενά η Πάρος!

Στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων μέσω της ενθάρρυνσης της 
επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης των υλικών και της ανακύκλωσης, στοχεύει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το νέο Σχέδιο Νόμου που αφορά 
στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών κι άλλων αποριμματων..

Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή, με βασική του αρχή: «Ο ρυπαίνων 
πληρώνει». 

Παρά του ότι, πέρσι, η Πάρος, ανακήρυξε το 2016 σε «έτος ανακύκλωσης» και 
φέτος, η Αντίπαρος, «τρέχει» παρόμοιο πρόγραμμα, τίποτα δεν έχει φανεί πως έχει 
γίνει προς την κατεύθυνση των υποδομών και της ενημέρωσης  για τις σπουδαίες 
και μεγάλες αλλαγές που έρχονται στο θέμα της ανακύκλωσης.

Ιδιαίτερα για την Πάρο φαίνεται πως το θέμα έχει περάσει στα «ψιλά γράμματα», 
ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή ανακοίνωση για το απέγινε με τις περσινές προσπά-
θειες και το τι γίνεται από εδώ και πάρα. Ούτε φυσικά υπήρχε η παραμικρή ανακοί-
νωση αν συμμετείχαμε  στην πανελλήνια σύνοδο ΦοΔΣΑ , όπου εκεί ανακοινώθηκαν 
με τον πιο επίσημο τρόπο τα οφέλη, αλλά και οι ευθύνες των δήμων για την ανα-
κύκλωση. Σημειώνουμε ότι με το νέο νομοσχέδιο ο ρόλος  των δήμων είναι πλέον 
καθοριστικός στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι δήμοι έχουν πλέον στα χέρια τους όλο τον συντονισμό και μέσω αυτού, του 
νέου μοντέλου που προωθείται για την ανακύκλωση, μπορεί να επιτευχθεί μείωση 
των δημοτικών τελών! Παρά ταύτα, ο δήμος Πάρου δεν έχει αντιληφθεί τι πρόκειται 
να συμβεί στα ανακυκλώσιμα υλικά και τη διαχείρισή τους σε λιγότερο από 6 μήνες!

Ειδικότερα, στα μέτρα που προβλέπονται, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η χρήση 
υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την παρα-
γωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς για τα 
συγκεκριμένα υλικά. Ανακοινώθηκε επίσης ότι από το 2018 θα καθιερωθεί χω-
ρίς εξαιρέσεις το τέλος ταφής για τα ανεπεξέργαστα απορρίμματα των 
δήμων, ενώ θα υπάρχουν κίνητρα στους δήμους για τη μείωση την αποβλήτων. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει θεσμοθετήσει το Ειδικό Τέλος Ταφής από το 
2012, που σημαίνει ότι για κάθε τόνο σκουπιδιών που θα πηγαίνει για ταφή χωρίς 
επεξεργασία θα καταβάλλεται ένα ποσό. Αυτό είναι ένα αντικίνητρο για όλους μας 
προκειμένου να στέλνουμε λιγότερα σκουπίδια στους Χ.Υ.Τ.Α.

Όπως αναφέρεται, από την 1η Ιανουαρίου 2018:
- δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές πλαστικών 

σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
- επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέ-

λους, ανά τεμάχιο. Το περιβαλλοντικό τέλος θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα 
και τα έσοδα από αυτό θα αποτελούν δημόσιο έσοδο που θα εισπράττεται από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και, στη συνέχεια, θα ανταποδίδεται 
υπέρ του ΕΟΑΝ.

- καθίσταται υποχρεωτική η αποτύπωση επί των πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς κωδικού αναφοράς των στοιχείων προέλευσης τόπου και ημερο-
μηνία παραγωγής.

Με ΚΥΑ καθορίζονται επίσης το ύψος των περιβαλλοντικών τελών, 
ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσής του, οι 
δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά 
τέλη, οι υποχρεώσεις εμπόρων και παραγωγών, οι έλεγχοι κ.α. Το σχέδιο νόμου, 
που είχε επεξεργαστεί πέρσι, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, 
χωρίς να προλάβει να θεσμοθετήσει, ανοίγει ξανά τη συζήτηση με τα εναλλακτικά 
συστήματα διαχείρισης, τους δήμους και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. 
Τους προηγούμενους μήνες το σχέδιο είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στους 
φορείς της ανακύκλωσης. Ο ίδιος προβληματισμός παραμένει, καθώς οι διατάξεις 
του προηγούμενου σχεδίου που χαρακτηρίζονταν δυσμενείς από τον κλάδο, παρα-
μένουν και στο παρόν σχέδιο. 

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φά-
μελλος, έχει επισημάνει για τον τρόπο που επιμένουν κάποιοι δήμοι να λειτουργού 
ακόμα και να δείχνουν αδιαφορία για το τι έρχεται: «Πρέπει να καταλάβουμε το μέ-
γεθος της αλλαγής που χρειάζεται και στην κοινωνία και στην παραγωγή και στους 
ΟΤΑ και στους ΦΟΔΣΑ. Δεν μπορούμε άλλο να συνεχίσουμε στους παλαιούς ρυθ-
μούς. Τα απορρίμματα και η ανακύκλωση να γίνουν προτεραιότητα για κάθε δήμο. 
Οι πόροι υπάρχουν. Αλλά ποιες Περιφέρειες είναι έτοιμες να τους αξιοποιήσουν; 
Υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποιες περιοχές στις περιοχές χωροθέτησης και στις 
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αδειοδοτήσεις. Και τα έργα πρέπει να είναι πλήρη για να μπουν στη χρηματοδό-
τηση».

Πλαστική σακούλα
Στην 11η πανελλήνια σύνοδο ΦοΔΣΑ που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, ο ανα-

πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: 
«Θεωρούμε την τοπική αυτοδιοίκηση βασικό μοχλό υλοποίησης του Εθνικού Σχε-
δίου Διαχείρισης Αποβλήτων και σας προσκαλώ εκ των προτέρων σε μια συμμαχία 
για την επόμενη ημέρα της χώρας μας.

Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοι-
νωνία Μηδενικών Αποβλήτων», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, «και εγκαταλείπει το αδι-
έξοδο αναπτυξιακό μοντέλο που στηρίζεται στην αλόγιστη κατανάλωση φυσικών 
πόρων, αγαθών και ενέργειας. Ήδη, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, βρί-
σκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας».

Κεντρικός στόχος του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμ-
φωνα με τον κ. Φάμελλο, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος και η μέγιστη αξιοποίηση των αποβλήτων από την κοι-
νωνία, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία 
και τους πολίτες, «οι οποίοι θα καρπωθούν τα κοινωνικά, περιβαλλο-
ντικά και οικονομικά οφέλη μιας ορθολογικής και ολοκληρωμένης δια-
χείρισης. Μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που 
έχει ήδη θεσπιστεί, όπως είπε ο ίδιος, «απελευθερώνεται 1 δισ. ευρώ για την διαχεί-
ριση αποβλήτων από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ενισχύεται η  διαλογή στην πηγή των 
ανακυκλώσιμων και των βιοαποβλήτων, η επαναχρησιμοποίησή τους, η μείωση 
της δημιουργίας αποβλήτων και η επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών. 
Πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές, εφόσον αφορούν το 50% των παραγόμενων 
απορριμμάτων. Γνωρίζουμε ότι αποτελεί φιλόδοξο, αλλά αναγκαίο και προπαντός 
εφικτό στόχο», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα 
αποτελεί μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα. Σήμερα, κατά τον αναπληρωτή υπουργό, 
η παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από το μέσο 
όρο στην Ευρώπη (510 κιλά ανά κάτοικο, ανά έτος, έναντι 447 αντίστοιχα), ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αποβλήτων της χώρας μας καταλήγει σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, και μόλις το 16% ανακυκλώνεται και το 3% λιπασματοποιείται.

«Ο στόχος του 50% διαλογή στην πηγή είναι μία ποιοτική διαφορά που πρέπει 
να την υλοποιήσουμε. Πάνω από 80 
εκ. ευρώ κόστισε έως σήμερα στη 
χώρα μας, μόνο με τη μορφή προ-
στίμων, η έλλειψη υποδομών. Τόσο 
κοστίζουν οι λανθασμένες πολιτι-
κές του παρελθόντος. Πολύ περισ-
σότερα είναι τα χρήματα που δαπα-
νήθηκαν για υποδομές, οι οποίες 
δεν λειτούργησαν ή απλώς για 
αποκατάσταση ΧΑΔΑ, ενώ την τε-
λευταία 10ετία καμία πρωτοβουλία 
ανακύκλωσης και επεξεργασίας 
απορριμμάτων δεν αναλήφθηκε» 
πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος. Και συμπλή-
ρωσε: «Θέλουμε να περάσουμε από τον 
Μεσαίωνα των χωματερών στον 21ο 
αιώνα της σύγχρονης διαχείρισης, μιας 
κοινωνίας με μηδενικά απόβλητα, μιας 
κοινωνίας που θα μετατρέπει τα από-
βλητα σε πόρους. Σε αυτό, και οι ΦοΔ-
ΣΑ έχουν κεντρικό ρόλο και υποστηρίζουμε την αναβάθμισή τους. Σε αυτή την 
κατεύθυνση κινείται η δημιουργία 116 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη 
την περιφέρεια, που προβλέπει ο νέος σχεδιασμός, εκ των οποίων οι 49 είναι Μη-
χανική και Βιολογική επεξεργασία συμμείκτων, δυναμικότητας περίπου 2,5 εκατ. 
τόνων ανά έτος».

Οι συναντήσεις
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων εργασίας του αναπληρωτή υπουργού Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με τους εμπλεκόμενους φορείς εν 
όψει του νέου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση.

«Συμφωνήθηκε με τους φορείς να υπάρξει κοινή προσπάθεια για τη μείωση της 
άτυπης ανακύκλωσης, που έχει ως συνέπεια τη φοροδιαφυγή και τη μαύρη εργα-
σία», δήλωσε στο τέλος των επαφών ο κ. Φάμελλος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κατά τη συνάντηση με τον ΠΑΣΕΠΕ, τον ΣΕΠΑΝ, την ΕΕΔ-
ΣΑ και τη ΣΕΛΠΕ, την οποία χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητική, ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισήμανε ότι «βασικός προσανατολισμός 
της συζήτησης ήταν η διαφάνεια στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της 
ανακύκλωσης, η ενίσχυση των ελέγχων, και από τη μεριά των υπόχρεων, η ενίσχυ-

ση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κατά προτεραιότητα και της 
ανάπτυξης πολιτικών για αποτροπή της ταφής και αξιοποίηση των δευτερογενών 
υλικών που πλέον θα υπάρξουν στην αγορά». Συνεπώς, συνέχισε ο κ. Φάμελλος, 
«απαιτείται ενίσχυση των κανόνων κυκλικής οικονομίας και για τα δευτερογενή 
υλικά, αλλά και τα δευτερογενή καύσιμα, προκειμένου να υπάρχει απόδοση και 
ασφάλεια και για την αγορά και για την κοινωνία».

Στον τομέα των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατασκευές, τις 
εκσκαφές και τις κατεδαφίσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στους εκ-
προσώπους των ΑΕΚΚ τόνισε ότι «χρειάζεται από τη μία να διευρύνουμε το δίκτυο 
μονάδων επεξεργασίας για να υπάρχει μία γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα, 
αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Από την άλλη, απαιτούνται ρυθμιστι-
κές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αντίστοιχες με αυτές της κυκλικής οικονομί-
ας, ώστε να υπάρξουν προδιαγραφές επαναχρησιμοποίησης αδρανών υλικών, που 
παράγουν οι μονάδες αυτές στα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα».

«Επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, η διάθεση όλων να εντάσσονται τα υλικά κατασκευ-
ών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στις υποχρεώσεις του νόμου και να αξιοποιείται 
το σύνολο των εισφορών για την ανακύκλωση, μειώνοντας το διοικητικό κόστος, 
καθώς και η θέσπιση ασυμβίβαστου για μέτοχο με περιβαλλοντικές καταδίκες», 
σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Στη συνάντηση με τις οικολογικές ΜΚΟ ο κ. Φάμελλος ζήτησε τις προτάσεις των 
κινημάτων όσον αφορά στην τεχνολογία και την κοινωνική οργάνωση «για την ενί-
σχυση της ανακύκλωσης και για τη διαμόρφωση μίας νέας κοινωνικής συνείδη-
σης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στάση ζωής για όλους μας». Όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά, «εάν δεν αλλάξει ο καθένας ως άτομο, δεν πρόκειται να 
πετύχουμε τους στόχους της ανακύκλωσης». Επίσης, ζήτησε τη συμμετοχή των 
ΜΚΟ τόσο για την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας, όσο και για 
τον έλεγχο, «προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της ανακύκλω-
σης».

Δηλώσεις Δ. Πολιτόπουλου
Η «Φωνή της Πάρου», για το μεγάλο θέμα της ανακύκλωσης, του νέου σχεδίου 

Νόμου που έρχεται και των μεγάλων αλλαγών στην καθημερινότητά μας, επικοινώ-
νησε με τον πρόεδρο της Ε.Ο.Αν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), Δημήτρη 
Πολιτόπουλο.

Ο κ. Δημ. Πολιτόπουλος, μας δήλωσε:
«Το νέο Νομοσχέδιο αποβλέπει κα-

ταρχήν στην σωστή αξιοποίηση  όλων 
των πόρων που καταβάλλουν οι πο-
λίτες στους παραγωγούς και οι τε-
λευταίοι αποδίδουν στα Συστήματα 
Εναλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων 
, προκειμένου να πλησιάσουμε τους 
στόχους που έχει θέσει ο Εθνικός Σχε-
διασμός Διαχείρισης Αποβλήτων. 

Σ’ αυτήν την προσπάθεια συμμετέχει 
ενεργά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία 
από απλός συλλέκτης των απορριμμά-
των γίνεται διαχειριστής αυτών και η 
πολιτεία θα τους δώσει όλα τα εργα-
λεία,\ προκειμένου να είναι βιώσιμο το 
εγχείρημα. Παράδειγμα αυτού είναι τα 
«πράσινα» σημεία, η εφαρμογή των 4 
ρευμάτων ώστε να υπάρχει υψηλή ποι-
ότητα ανακυκλώσιμου υλικού, το οποίο 
οι δήμοι –μέσω διαγωνισμού- αφού το 

συλλέξουν και το δεματοποιήσουν, μπορούν να το διαθέσουν στην αγορά και να 
έχουν έσοδα.

Σε αυτήν την προσπάθεια ενεργοποιούμε και τον πολίτη, ο οποίος μέσω της 
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί να δημιουργήσει κέντρα ανακύκλω-
σης – εκπαίδευσης διαλογής στην πηγή, και με σύμφωνη γνώμη των δήμων, να 
μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, προ-
κειμένου να βοηθούν στην αύξηση των στόχων που έχουν τεθεί. Άρα, περνάμε σ’ 
ένα καινούργιο μοντέλο διαχείρισης όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ιδιωτική πρω-
τοβουλία και η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία συνεργάζονται και ο καθένας στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του βοηθάει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στο 50% 
από τον Εθνικό Σχεδιασμό. Επίσης, ο συντονισμός όλης αυτής της προσπάθειας 
περνάει στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποσκοπεί να αποφέρει 
οφέλη στον πολίτη με μείωση δημοτικών τελών και φυσικά ο πολίτης –και 
μόνο αυτός- μπορεί να στηρίξει όλο τον σχεδιασμό που περιγράψαμε πριν ώστε 
να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Γι’ αυτό τους καλούμε να ενερ-
γοποιηθούν σ’ αυτήν την προσπάθεια και να προασπίσουν το δικαίωμά τους στην  
πλήρη αξιοποίηση των δικών τους ανακυκλώσιμων υλικών, που θα τα παραδίδουν 
στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι».
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«Της Υπομονής»
Θυρανοίξια έγιναν με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα 

στις 29 Μαΐου, σε εξωκλήσι στον Έλητα, το οποίο θα τι-
μάται στη ιερή μνήμη της Όσιας Υπομονής. Ας μας οπλίσει 
λοιπόν με υπομονή να αντέξουμε κι αυτό το καλοκαίρι.

Να μπορέσουμε να διαβούμε σ’ ένα ελεύθερο πεζοδρό-
μιο με ασφάλεια, χωρίς την κατάληψη του με τα μηχανάκια, 
τις γουρούνες, τα σταντ, τις πινακίδες και ό,τι άλλο παρενο-
χλεί τη διέλευση των πεζών. Να μπορέσουν να παίξουν τα 
παιδιά στην πλατεία, στον πεζόδρομο και στην παραλιακή, 
τις ώρες πεζοδρόμησης της, χωρίς να κινδυνεύουν από τα 
delivery και όχι μόνο, ζητάω πολλά ε; Υπομονή! 

Να μπορέσουμε να διαβούμε τα γραφικά στενάκια της 
Παροικιάς κάνοντας σλάλομ, ανάμεσα σε κάθε λογής 
εμπορεύματα, που «δικαιωματικά» απλώνουν οι επιχειρη-
ματίες στο δρόμο. Προφανώς θα ’ναι τρόπος marketing να 
κάνεις τη διέλευση των πεζών μετ’ εμποδίων, αν τρακάρεις 
πάνω τους, το αγοράζεις! Ακόμα και αυτοί οι ξύλινοι φαλ-
λοί, που είναι σε δημόσια θέα και φέρνουν σε δίλημμα τους 
γονείς για το τι απάντηση θα δώσουν στα παιδιά, ήρθαν 
να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ξύλινα καραβάκια 
και τους ανεμόμυλους, σαν κάτι νησιώτικο παραδοσιακό 
«Greek lovers»! Υπομονή!

Να μπορέσουμε να διαβούμε και στ’ άλλα στενάκια που 
δεν είναι εμπορικά, αλλά είναι τόσο γραφικά που ξετρελαί-
νουν τον επισκέπτη. Γι’ αυτό φροντίζουμε: να συλλέγου-
με τα νερά από τα κλιματιστικά, συμπεριλαμβανομένων κι 
αυτά του σφουγγαρίσματος και της μπουγάδας, τις ακα-
θαρσίες των φίλων συντροφιάς, τη μη εναπόθεση των 
απορριμμάτων στη γωνιά του γείτονα, τη μη κατάληψη των 
δημόσιων χώρων με απλώστρες και λοιπό οικιακό εξοπλι-
σμό! Υπομονή! 

Να προσπαθήσουμε να παρκάρουμε όσο το δυνατό κα-
λύτερα, για να εξοικονομηθεί μία θέση ακόμα. Να μην παρ-
κάρουμε πάνω σε διαβάσεις, ράμπες, εισόδους  πάρκινγκ, 
κλπ. Να μην τρέχουμε μέσα στη πόλη για να προλάβουμε 
τι; Το μποτιλιάρισμα παρακάτω… Ακόμα και εκτός πόλης, ας 
έχουμε λίγη υπομονή να περάσει το σκαντζοχοιράκι. Εδώ. 
δεν ισχύει το «πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα». Ο 
σκαντζόχοιρος πηγαίνει αργά, αλλά δε φτάνει ποτέ!  Υπο-
μονή!  

Η Αγία Υπομονή, κατά κόσμο Ελένη Δραγάση – Παλαι-
ολόγου, ήταν σύζυγος του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μα-
νουήλ Β’ Παλαιολόγου. Ως αυτοκράτειρα, επέδειξε συνέ-
πεια, δικαιοσύνη και μεγάλη υπομονή. Με τον σύζυγο της 
προσπάθησαν να βρουν τρόπους σωτηρίας του Βυζαντίου 
καθώς και συμμάχους, για την αυτοκρατορία που ψυχορ-
ραγούσε. Η Ελένη Δραγάση απέδειξε ότι είχε απόλυτη 
συναίσθηση της θέσης της. Την χαρακτήρισαν «μάνα του 
λαού», διότι αφουγκραζόταν κάθε τους δυσκολία και προ-
σπαθούσε να τους ενισχύσει.... 

Ας ευχηθούμε κι εμείς, το παράδειγμα αυτό της αυτοκρά-
τειρας του Βυζαντίου, να βρει άξιους μιμητές στο δικό μας 
μικρό «Βυζάντιο»!

Χριστόδουλος Μαούνης

Πολύγνωτος 
500π.Χ.-420π.Χ.

Ο Πολύγνωτος ήταν αρχαίος Έλληνας ζωγρά-

φος που έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.. Κα-

ταγόταν από τη Θάσο και ο πατέρας του ονομα-

ζόταν Αγλαοφών. Λόγω των στενότατων σχέσεων 

που είχε η Μητρόπολη Πάρος με την αποικία της 

Θάσου, την περίοδο εκείνη, θεωρείται και «Παρια-

νός». Ο Πολύγνωτος σταδιοδρόμησε στην Αθήνα. 

Ο Πολύγνωτος ζωγράφισε την εποχή του Κί-

μωνα ένα έργο με θέμα την άλωση της Τροίας 

πάνω στους τοίχους της Ποικίλης Στοάς και 

ένα άλλο με θέμα τον γάμο των θυγατέρων 

του Λευκίππου. Στην αίθουσα των Προπυλαίων 

της Ακροπόλεως υπήρχαν και άλλα έργα του. 

Τα σημαντικότερα ήταν οι τοιχογραφίες του στον 

«Θησαυρό των Κνιδίων» στους Δελφούς. Τα θέ-

ματά τους ήταν η Νεκυία (επίσκεψη του Οδυσσέα 

στον Άδη) και η άλωση της Τροίας. 

Ο Παυσανίας διέσωσε μια λεπτομερή και προ-

σεκτική περιγραφή αυτών των τοιχογραφιών. Σ’ 

αυτήν που αφορά την Πάρο, «εικονίζει έναν χεί-
μαρρο, προφανώς τον Αχέροντα ποταμό, με κα-
λαμιές και σκιές από ψάρια που κολυμπούν. Μέσα 
σε μια βάρκα ο γέρος βαρκάρης Χάρων κωπηλα-
τεί καθιστός. Επιβάτες του πλοιάριου είναι ο ηλι-
κιωμένος προπάππος του Αρχίλοχου, Τέλλις και η 
νεαρή Κλεόβοια, με μια μικρή στρογγυλή πυξίδα 
στα γόνατά της (…)». 

Ο Πολύγνωτος έδωσε πολλά στην Ελληνική 

ζωγραφική. Πρόσθεσε το τέταρτο χρώμα «την 

ώχρα», έβαζε επίπεδα στις ζωγραφικές του πα-

ραστάσεις, ζωγράφιζε τόσο πειστικά βγάζοντας 

συναίσθημα, χρησιμοποίησε τη σκίαση στη ζωγρα-

φική για πρώτη φορά. 

(πηγές «διαδίκτυο»).

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Αριστίωνος», 

έως την οδό «Αγίου Κωνσταντίνου», στη περιοχή 

του Κάστρου.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ανόητοι 
και Πάρος…

Προ ημερών ζήσαμε στην Πάρο τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις των συμβασιούχων εργαζομένων 
στον τομέα καθαριότητας. Ουσιαστικά μιλάμε για 
30 συμπολίτες μας που έχουν να πληρωθούν εδώ 
και 6 μήνες, ενώ σαφέστατα δεν ξέρουν ακόμα 
και σήμερα αν θα έχουν εργασία το προσεχές δι-
άστημα.

Τα παραπάνω είναι η ουσία των εργασιακών 
συνθηκών που βιώνουν οι συμπολίτες μας. Από 
πού όμως να ξεκινήσω και πού να τελειώσω για 
να εκφράσω τα συναισθήματα που αισθάνομαι, σ’ 
ένα άψυχο χαρτί εφημερίδας, γι’ αυτό.

Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι μία απερ-
γία εργαζομένων στην καθαριότητα έχει πολλά 
«ατού» για τον απεργό, αφού η μη συμμετοχή στα 
καθήκοντά του έχει ως αποτέλεσμα τα όσα είδαμε 
στους δρόμους ή και μυρίσαμε… Σαφέστατα οι ερ-
γάτες καθαριότητας έχουν ένα δυνατό όπλο στα 
χέρια τους στις απεργίες, όπως άλλωστε οι ναυτι-
κοί, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
κλπ. Η απεργία πάντως στον τομέα καθαριότητας 
πρέπει να είναι από εκείνες που κάθε κυβέρνηση 
πρέπει να τις αντιμετωπίζει πιο σοβαρά από όλες.

Πάμε τώρα να επιστρέψουμε και πάλι στην ου-
σία. Όπως γράψαμε και στον πρόλογό μας, 30 ερ-
γαζόμενοι, άρα με τα μέλη των οικογενειών τους 
περίπου 120 άτομα, ζουν –όπως ζουν- με δεκάδες 
στερήσεις και ένας Θεός γνωρίζει πώς καταφέρ-
νουν και γεμίζουν το τσουκάλι τους καθημερινά. 
Το λιγότερο δηλαδή που μπορούμε να πούμε είναι 
η λέξη «σεβασμός» για αυτό που περνούν. 

Μεταξύ μας τώρα και μην το πείτε παραέξω, 
η απεργία στην Πάρο ήταν με ρυθμούς «Παρια-
νούς». Δηλαδή, δεν είχαμε τους μεγάλους όγκους 
σκουπιδιών στις γωνίες σαν αυτές που είδαμε 
στα αστικά κέντρα  Βλέπετε, τη μία έβγαιναν έξω 
για αποκομιδή τα απορριμματοφόρα οχήματα με 
προσωπικό ασφαλείας, την άλλη έβγαιναν κάποια 
άλλα δίχως τον προβλεπόμενο προσωπικό, κλπ, 
κλπ. Εννοείται ακόμα, ότι τα απορριμματοφόρα 
οχήματα με προσωπικό ασφαλείας που βγαίνουν 
έξω είναι για την αποκομιδή απορριμμάτων σε 
«ευπαθή» σημεία. Τώρα, ποια είναι τα «ευπαθή» 
σημεία στην Πάρο, για να γίνει αποκομιδή απορ-
ριμμάτων, με συγχωρείτε, αλλά… Άντε να είναι 
το Κ.Υ. Πάρου, λαϊκή αγορά δεν έχουμε, σχολεία 
ανοιχτά δεν έχουμε, τέλος πάντων, κατανοώ, ότι 
μάζευαν σκουπίδια μόνο στα λεγόμενα τουριστικά 
σημεία… Μεγάλα παιδιά είσαστε, καταλαβαίνετε. 

Συμπαράσταση, όχι απλά δεν είχαν οι εργαζόμε-
νοι, αλλά έτσι και κρατούσε η απεργία άλλες 3-4 
μέρες, εις Θεός γνωρίζει τι θα γινόταν. Σε αυτό το 
νησί βλέπετε το μόνο που φαίνεται να έχει αξία 
είναι το πως θα πουληθεί κανένας καφές παρα-
πάνω!

Έτσι, κάποιοι πιο «πονηροί» άρχισαν να μιλούν 
περί ιδιωτικών συνεργείων που θα μαζεύουν τα 
σκουπίδια και άλλα πολλά. Ωραία! Όταν σας χτυ-
πήσει την πόρτα η ανεργία και η μη καταβολή του 
δεδουλευμένου μισθού σας ψάχτε να βρείτε ποιον 
θα έχετε δίπλα σας…
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Ενηµέρωση
Σας ενηµερώνουµε ότι καθηµερινά στην 

Ιατρόνησο θα βρείτε τους ιατρούς:

Πάντος Τριαντάφυλλος - Παθολόγος
Μιχαήλ ∆ιγενής - Γενικός Ιατρός

Φιλίτσα Ζουµπούλογλου - Βιοπαθολόγος
Νοµική Μονοκανδήλου - Γυναικολόγος

Νίκος Κατσιγιάννης - Ορθοπαιδικός
Σταύρος Κωνσταντόπουλος - Ακτινολόγος

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com

w w w . i a t r o n i s o s . g r

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης: 22840 24055

Νέος δημοτικός  
σύμβουλος της  
ΚΕΠ-ΟΣΑ

Ο κ. Φραγκίσκος Κεφάλας, είναι ο νέος 
δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, έπει-
τα από την παραίτηση του κ. Βολοσυράκη 
και την άρνηση του κ. Θαλασσινού. Σημει-
ώνουμε ότι ο κ. Κεφάλας είναι ο έβδομος 
σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ κατά σειρά, που 
καλείται να πληρώσει τη μία εκ των δύο 
θέσεων που έχει ο συνδυασμός του, στο 
δημοτικό συμβούλιο Πάρου.

Ο κ. Φρ. Κεφάλας σε μήνυμά του στην 
προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης σημείωσε:

«Μετά από πολύ σκέψη εξαιτίας των αυ-
ξημένων επαγγελματικών και οικογενεια-
κών υποχρεώσεων αποδέχθηκα την θέση 
του δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Πά-
ρου. Λίγο άχαρος ο ρόλος της μειοψηφίας ειδικά στις συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί στο δημοτικό συμβούλιο αλλά θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

Το βιογραφικό 
Γεννήθηκε το 1973 στη Μάρπησσα και είναι εκπαιδευτικός. Αποφοίτησε το 1991 

από το λύκειο Νάουσας και σπούδασε χημεία στο ΑΠΘ. 
Το 1999 μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας επέστρεψε στο νησί 

όπου ασχολήθηκε με τα φροντιστηριακά μαθήματα, ενώ την περίοδο 2001-2005 
υπήρξε συνέταιρος στο φροντιστήριο «ΦΑΣΜΑ», στην Παροικία. Το 2005 μετά από 
την επιτυχή συμμετοχή του στον διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ διορίστηκε 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Υπηρέτησε 7 χρόνια στο γυμνάσιο Αρχιλόχου ενώ σήμερα υπηρετεί στο γυμνάσιο 
Πάρου. Είναι συνδικαλιστής στο σωματείο των καθηγητών της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντι-
πάρου.

Μας έκλεψαν  
τις καρδιές

Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η επί-
σκεψη σε Πάρο και Αντίπαρο των παιδιών της «Κι-
βωτού του Κόσμου».

Ο π. Στυλιανός Μπιζάς, με αφορμή το παραπάνω 
γεγονός σημειώνει: «Και κάπου εδώ έφθασε η ώρα 
να γραφτεί η τελευταία σελίδα του παραμυθιού 
μας. Μόνο που σε αυτή τη σελίδα δεν χωράνε τα 
λόγια. Τα δάκρυα του αποχωρισμού πέφτουν πάνω 
στις λέξεις και τις σβήνουν. 

Ό,τι κι αν γράψεις όμως, τίποτα δε μπορεί να 
συγκριθεί με τα χρώματα που τελικά θα τη γεμί-
σουν. Και τα χρώματα αυτά είναι τα προσωπάκια 
των «αγγέλων της Κιβωτού του Κόσμου. Αυτά που 
έδωσαν χρώμα στη ζωή μας, στην κάθε μας στιγμή, στα όνειρά μας. Αυτά που μας 
δίδαξαν τι σημαίνει αγάπη και εκτίμηση. Αυτά που μας έκαναν να νιώσουμε άνθρω-
ποι. Σ’ αυτό το παραμύθι που έχουμε αρχίσει να το ζούμε από πέρυσι το καλοκαίρι, 
οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον π. Αντώνιο και τους υπευθύνους της 
Κιβωτού, γιατί μας εμπιστεύθηκαν για δεύτερη φορά τα παιδιά τους. Τα παιδιά μας, 
επιτρέψτε μας να πούμε. Τα αγγελικά αυτά πλασματάκια, που μαζί με τις καταπλη-
κτικές συνοδούς τους, μας υπενθύμισαν τι σημαίνει αγάπη και χαμόγελο. 

Τίποτε από όλα αυτά που ζήσαμε όμως, δε θα είχε γραφτεί σε καμιά σελίδα 
κανενός παραμυθιού, όσο και αν το θέλαμε, εάν σε αυτό το πλοίο της αγάπης και 
της ελπίδας, δεν υπήρχε το καλύτερο πλήρωμα, το πλήρωμα των νησιών μας. 
Όλες και όλοι εσείς που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε αυτή την προσπάθεια 
και μας βοηθήσατε με κάθε τρόπο. Δίπλα μας, φανερά ή κρυφά. Κάθε στιγμή και 
κάθε μέρα. Και σε εσάς οφείλουμε το πιο μεγάλο «ευχαριστώ!». Γιατί χάρη σε εσάς, 
ήρθαν στην Πάρο και στην Αντίπαρο αυτές οι αγγελικές ψυχούλες και χάρη στην 
παρουσία τους εδώ, γέμισαν χρώμα και ελπίδα τα όνειρά μας. Πέρυσι δώσαμε μία 
υπόσχεση στα αγόρια της Κιβωτού, ότι «θα βρεθούμε ξανά».

Φέτος, στα κορίτσια, κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί απλά το θεωρούμε βέ-
βαιο ότι θα ξανασυναντηθούμε. Κάναμε λοιπόν όλοι μας μία ευχή. Σύντομα να μην 

υπάρχει κανένα παιδάκι μόνο του και να μη χρειάζε-
ται καμιά Κιβωτός για να τα φροντίζει. Αλλά εάν η 
ευχή αυτή δεν πραγματοποιηθεί, δώσαμε όλοι μαζί 
μία υπόσχεση... «Να έχουμε μία Κιβωτό Αγάπης πά-
ντα στο νησί μας». Μία «καλοκαιρινή» Κιβωτό, η 
οποία θα περιμένει πάντα τα παιδιά της Κιβωτού, 
για να τους χαρίζει ακόμα λίγη χαρά! (…)».

Ο π. Στυλιανός Μπιζάς, στην επιστολή του δεν πα-
ρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι συ-
νέβαλαν για να υλοποιηθεί η παραπάνω επίσκεψη. 
Και όλοι όσοι βοήθησαν είναι πολλοί. Τόσοι πολλοί, 
που δίνουν ένα άλλο στίγμα του νησιού μας για την 
αλληλεγγύη που υπάρχει. Φορείς, επιχειρήσεις, ταξι-
διωτικά γραφεία, ιδιώτες, σύλλογοι, μουσικοί, ΜΜΕ 
κ.α. 

 
Γιορτή κατηχητικού

 Το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιουνίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Ιερού 

Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής εορταστική εκδήλωση από τα κατη-
χητικά σχολεία του Ιερού Προσκυνήματος, με την ευκαιρία της λήξεως του κατηχη-
τικού έτους 2016-2017.

Ήταν μία πολύ όμορφη γιορτή την οποία προετοίμασαν τα παιδιά του κατώτερου 
και του ανώτερου κατηχητικού σχολείου, η οποία περιλάμβανε ένα πολύ ωραίο θεα-
τρικό δρώμενο καθώς και πολλά τραγούδια από τη χορωδία των Νεανικών Συντρο-
φιών του Ιερού Προσκυνήματος. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ομάδα παιδιών από 
τον Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, «ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» που φιλοξενήθηκαν εκείνες τις ημέρες στην Πάρο. Μάλιστα πήραν 
μέρος και στη γιορτή λήξης, με τη χορωδία της Κιβωτού του Κόσμου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος 
Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο δήμαρχος Αντιπάρου, Τ. Φαρούπος και ο έπαρχος Πάρου, Κ. 
Μπιζάς.  Παρόντες επίσης ήταν και πολλοί γονείς και συγγενείς των παιδιών, καθώς 
και πλήθος κόσμου. 

Στο τέλος της γιορτής, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος  έκλεισε 
την εκδήλωση απευθύνοντας ευχές προς τα παιδιά και τους παρισταμένους και 
συνεχάρη τους υπευθύνους του κατηχητικού σχολείου και τα παιδιά για την ωραία 
εκδήλωση.
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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)

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
οικόπεδο 330 τ.µ. µε την άδεια 
οικοδοµής.
Τηλ: 6989 871 269

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

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

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

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για φύ-
λαξη ηλικιωµένης, που αντιµετωπίζει 
προβλήµατα υγείας, στην περιοχή της 
Μάρπησσας Πάρου. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6932 300 418

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικία, µε εµπειρία και χαρ-
τιά, (άδεια παραµονής και εργασίας). 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 625 219

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
εστιατόριο στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6938 522 480

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για ξενοδοχείο 

5* πλησίον Παροικίας. Ιδανικές συν-
θήκες εργασίας σε φιλικό περιβάλλον. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932 239 
048

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

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!

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Νέοι με όραμα  
στη Γη τους!

Ο Κωνσταντίνος Ρούσσος, είναι ένας ακόμα νέος αγρότης που πιστεύει στην 
παράδοση και τον πρωτογενή τομέα και είναι ακόμα ένα Παριανόπουλο που στο-
χευμένα παρουσιάζει η «Φωνή της Πάρου», για να δείξει στους αναγνώστες της ότι 
έξω από τον καθαρά τουριστικό τομέα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν τη Γη 
που έθρεψε γενιές και γενιές σε τούτο το νησί.

Ο Κωνσταντίνος Ρούσσος εκτός από τη σούμα που βγάζει, παράγει και εμφιαλώ-
νει Οίνο Ερυθρό Ξηρό (Μανδηλαριά – Αηδάνι), Οίνο Ερυθρό Γλυκό και Οίνο Λευκό 
Ξηρό, σε συσκευασίες 750 ml και 1,5 Lt. 

Ο νεαρός Παριανός δουλεύει τα κτήματα που προέρχονται από τον παππού και 
τον πατέρα του και ορισμένα από αυτά ήταν ήδη αμπέλια. Το 2006 έγινε η γραμμική 
φύτευση 50 στρεμμάτων, που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 70 στρέμματα! Αρχικά τα 
σταφύλια που παρήγαγε τα πουλούσε στα οινοποιεία του νησιού μας.

Τα δύο τελευταία χρόνια ο Κων/νος Ρούσσος ξεκίνησε την παραγωγή σούμας και 
άρχισε να παράγει και το δικό του κρασί. Πλέον κατασκευάζει ένα σύγχρονο οινο-
ποιείο στην περιοχή «Αστέρας» και με την εγκατάστασή του εκεί, στοχεύει σε ακόμη 
μεγαλύτερη παραγωγή της τάξης των 50 τόνων! 

Η επίσκεψη της εφημερίδας μας, τόσο στα αμπέλια του νέου αγρότη, όσο και 
στους τόπους που παράγει το κρασί του, και τον τόπο που ετοιμάζεται σε λίγους 
μήνες να έχει το δικό του σύγχρονο οινοποιείο, ήταν παραπάνω από ενθαρρυντική. 
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Νέο ΔΣ στον 
ΑΟΠ

Την Τετάρτη 5 Ιουλί-
ου 2017 πραγματοποί-
ησαν την πρώτη τους 
συνεδρίαση -ώστε 
να συγκροτηθούν σε 
σώμα- τα μέλη του 
ΑΟΠ που εκλέχτηκαν 
στις αρχαιρεσίες οι 
οποίες πραγματοποιή-
θηκαν την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Με ομόφωνη απόφαση προέκυψε το νέο διοικητικό 
συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Κουτσονικολή Μαρία 
Αντιπρόεδρος: Λάμπρου Αντώνιος
Γεν. γραμματέας: Μπιζάς Θεόδωρος
Αναπλ. Γραμματέας: Μπιζά Κυριακή
Ταμίας: Μανωλάκη Θεοδοσία
Αναπλ. Ταμίας:  Μπαρμπαρή Μαρουσώ
Έφοροι ποδοσφαίρου: Α’ Τσαντάνης Κωνσταντί-

νος. Β’ Κρουσταλάκης Νικόλαος, Γ’ Μπιζάς Θεόδωρος
Έφοροι μπάσκετ: Α’ Αλιπράντης Ιάκωβος, Β’ Βε-

ντούρης Δημήτριος
Έφοροι βόλεϊ: Α’ Σαρρής Ιωάννης, Β’ Τσαντάνης 

Κωνσταντίνος
Έφοροι κολύμβησης: Α’ Μπιζά Κυριακή, Β’ Μα-

νωλάκη Θεοδοσία
Έφοροι στίβου: Α’ Μπαρμπαρή Μαρουσώ, Β’ 

Κρουσταλάκης Νικόλαος
Έφορος υλικού: Τσαντάνης Κωνσταντίνος
Έφορος λέσχης: Κρουσταλάκης Νικόλαος.

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις από Σάββατο 15/7 έως την Πέμπτη 20 
Ιουλίου 2017.

15/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Παιδική Θεατρική Παράσταση. «Ωραία Κοιμωμένη». 

Διοργάνωση Θέατρο «Πόρτα». Πάρκο Δήμου Πάρου. 
Νάουσα.

15/7 ΣΑΒΒΑΤΟ έως 15/8
Τουρνουά Beach Volley. Διοργάνωση ΜΕΑΣ Αστέ-

ρας Μαρμάρων. Παραλία Μώλου Μάρμαρα.
15/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30
Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών. Διοργάνωση Π.Σ. 

Αγκαιριάς. Παραλία Αλυκής.
15/7 ΣΑΒΒΑΤΟ
Kids Triathlon. Διοργάνωση ΝΟΠ. Παραλία Μώλου. 

Μάρμαρα.
15/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 έως 3/8
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας της Έφης Χαλιόρη. 

Διοργάνωση TWO’S, Architecture and Design. Αμπε-
λάς Νάουσα.

16/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στους 

χορούς και στα έθιμα της Μακεδονίας – Αναπαράστα-
ση του Παριανού Γάμου. Διοργάνωση Μουσικοχορευ-
τικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου». Προαύλιο Πανα-
γίας Νάουσα.

16/7 ΚΥΡΙΑΚΗ
Παρουσίαση Βιβλίου. «Το Παιδί της Στάζι» του David 

Young. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Βιβλιοπωλείο «Ανα-
γέννηση». Πεζόδρομος Εκατονταπυλιανής.

17/7 ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00
Πανηγύρι Αγίας Μαρίνας. Ζωντανή Μουσική – Κε-

ράσματα. Διοργάνωση Τ/Κ Κώστου – ΜΕΑΣ Κώστου. 
Πλατεία Κώστου.

19/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30 έως 30/7
Έναρξη Έκθεσης «Μεσούντος του Θέρους…» με τους  

Άννα – Μαρία Κουμιώτη, Γιώργος Κυριαζής, Σοφία 
Μπόμπολη, Ντιάνα Νασιοπούλου, Αμαλία Φερεντίνου, 
Σαντίνα Χαλαβαζή. Gallery Anemomylos. Αγκαιριά 

19/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00
Αφήγηση Παραμυθιών από την Βιργινία Κοκκίνου 

με μουσική συνοδεία από τον Μανώλη Παλιάκη. Δι-
οργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου 
«Γιάννης Γκίκας».

20/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Θεατρική Παράσταση. «Γεώργιος Νέγρος - Ο Τίγρης 

του Αιγαίου» σε σκηνοθεσία του Πάνου Κέκα. Διοργά-
νωση ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ. Θέατρο Λευκών 

20/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 έως 6/8
Έκθεση φωτογραφίας. «Πρόσωπα στο Χθες και στο 

Σήμερα», με τις Ιωάννας Φυσιλάνη, Μαρίας Περαντι-
νού και Ισαβέλλας Κασαλιά. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
– Σύλλογος Φίλων Μουσείου Περαντινού. Μουσείο 
Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός». Μάρπησσα. 

Νέο 
ασθενοφόρο 
για την ΕΟΔ

Πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 
5/7/2017, στην 
πλατεία Ηρώου 
της Μάρπησσας, 
ο αγιασμός του 
α σ θ ε ν ο φ ό ρ ο υ , 
που η ασφαλιστική 
εταιρεία, «INTERAMERICAN». παραχώρησε στην ΕΟΔ 
Κυκλάδων.

Στην τελετή παρευρέθησαν από την 
«INTERAMERICAN», ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων, 
Ιωάννης Ρούντος και άλλα στελέχη, από την κεντρική 
διοίκηση της ΕΟΔ, ο γενικός διευθυντής, Κωνσταντί-
νος Μητράγκας, από τον δήμο Πάρου, ο δήμαρχος, Μ. 
Κωβαίος και δημοτικοί σύμβουλοι, από την Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμ-
βουλίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, καθώς ακόμα 
και εκπρόσωποι του Κ.Υ. Πάρου, του αστυνομικού τμή-
ματος Πάρου, του πυροσβεστικού κλιμακίου Πάρου, 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και τέλος, πολλοί 
πολίτες του νησιού μας.

Μήνυμα έστειλαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Παροναξίας, Καλλίνικος και η υφυπουργός Μακεδο-
νίας Θράκης, Κόλλια Τσαρουχά. Η ατμόσφαιρα ήταν 
φορτισμένη συγκινησιακά, καθώς «ένα όνειρο των με-
λών της ΕΟΔ Κυκλάδων πήρε σάρκα και οστά», όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Παραρτήμα-
τος, Γεώργιος Μπαρμπαρίγος. Την εκδήλωση έκλεισε 
ο κ. Βασίλειος Παναρίτης, με ομιλία του σχετικά με τις 
πρώτες βοήθειες.

«Cyclades 
Regatta»

Ο δήμος Πάρου και ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου απο-
χαιρέτησαν τους ιστιοπλόους που πήραν μέρος στον 
διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα «Cyclades Regatta 2017», 
σε μία όμορφη τελετή που έλαβε μέρος στον εξωτερι-
κό χώρο του δημαρχείου Πάρου. 

Μετά την απονομή των επάθλων και των τιμητικών 
βραβείων, τα μέλη όλων των πληρωμάτων είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά παριανά εδέσματα 
και Παριανό κρασί σε ένα πλούσιο μπουφέ που προ-
σέφερε ο δήμος Πάρου, και να απολαύσουν τη ζεστή 
Παριανή φιλοξενία.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαί-
ος ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω όλους 
εσάς στο νησί της Πάρου και χαιρετίζω την φετινή 
διοργάνωση Cyclades Regatta 2017, έναν κορυφαίο 
διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θάλασσας που 
αποτελεί θεσμό στα ναυταθλητικά δρώμενα της χώ-
ρας τα τελευταία 23 χρόνια και μεταφέρει εικόνες και 
εμπειρίες από τις Κυκλάδες και την Πάρο σε όλο τον 
κόσμο, καταστώντας τις πόλο έλξης για ομάδες αλλά 
και λάτρεις της ιστιοπλοΐας από όλο τον κόσμο.

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους όμορφα ταξίδια και 
καλή επιτυχία στις επόμενες ιστιοδρομίες. Είμαι βέ-
βαιος ότι και η φετινή Cyclades Regatta, όπως και 
όλες οι προηγούμενες, θα σας χαρίσει όμορφες στιγ-
μές και αξέχαστες εμπειρίες που θα θέλετε να επανα-
λάβετε και στο μέλλον».

Σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό τομέα, στην κατηγο-
ρία ORCI την πρώτη θέση πήρε το σκάφος ERYTOS 
II του ΝΟΠΦ με κυβερνήτη τον Κώστα Μάνθο, στην 
κατηγορία  ORC CLUB, το σκάφος ΑΦΡΟΕΣΣΑ του 
ΝΑΟΒ με κυβερνήτη τον Κώστα Γκρέτσο  και στημ κα-
τηγορία NON SPINNAKER το σκάφος  BLUEPEARL 
του ΝΑΟΠ, με κυβερνήτη τον κ. Αργύρη Αναγνώστου 

Τέλος, η επιτροπή αγώνα εξέφρασε ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες στον δήμο Πάρου για τη φιλοξενία, στο λιμε-
ναρχείο Πάρου και δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-
Αντιπάρου για την εξαιρετική οργάνωση στο λιμάνι, 
όπως και τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, για την εγκάρδια 
υποδοχή του και υποστήριξη.

Αγώνες τένις 
Εσωτερικοί αγώνες έγιναν στις εγκαταστάσεις του 

Ομίλου Αντισφαίρισης Πάρου και όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, οι αθλητές του αγωνίστηκαν σε ένα 
φιλικό περιβάλλον για την ανάδειξη του νικητή.

Στο μονό των ανδρών η κατάσταση εξελίχθηκε σε 
κυριολεκτικά οικογενειακή, αφού τα αδέλφια Λιόλη, 
Στέφανος και Γιώργος, βρέθηκαν αντιμέτωποι και 
στους δύο τελικούς. Στις τρεις κατηγορίες που διεξή-
χθησαν, οι νικητές ήταν:

Κατηγορία έως 35 ετών
1ος νικητής Λιόλης Γιώργος
2ος νικητής Λιόλης Στέφανος
Κατηγορία 35-50 ετών
1ος νικητής Λιόλης Γιώργος
2ος νικητής Λιόλης Στέφανος
Κατηγορία διπλού ανδρών
1οι νικητές Νικολόπουλος Σωτ. - Μπαρμπαρής Στ.
2οι νικητές Ιωακειμίδης Αρ. - Πιττάς Βαγ.
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Συνέδριο αρχαιολογίας
Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) και το Εργαστήριο 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Rennes 2 (LAHM), σε συνεργα-
σία με την ΚΔΕΠΑΠ και τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», πραγματοποίησαν 
στην Πάρο στις 8 και 9 Ιουλίου 2017, διεθνές συνέδριο – εργαστήριο.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Η Παριανή και κυκλαδική κεραμική της Γεω-
μετρικής και Αρχαϊκής Περιόδου: νέα αρχαιολογικά δεδομένα και προοπτικές 
έρευνας στην παραγωγή, χρήσεις και κυκλοφορία», ενώ πραγματοποιήθηκαν και 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς τόπους του νησιού μας.

φωτο studio Αχιλλέας
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σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
Οικόραµα - ∆αφερέρας Θέµης

Καπούτσος µίνι-µάρκετ
Γκίκα Αφοί - χρωµατοπωλείο

Μάρπησσα
ΑΒ σούπερ-µάρκετ

«∆ήµητρα» αρτοποιείο
Ξυλεµπορική - Άγουρος Άγγελος

Σάµιος χρώµατα

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρωµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Στρατής» αρτοποιείο

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Μαριάνος» σούπερ-µάρκετ

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

«Intergreco» τουριστικό γραφείο

∆ρυός
Ανουσάκη σούπερ-µάρκετ
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