
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 | Φύλλο 426 | www.fonitisparou.gr 

» σελ. 8-9

Τι γίνεται 
στην 
Αγ. Ειρήνη;

» σελ. 2

Τους 
μυρίστηκε 
ο σκύλος!

» σελ. 4

Ο ΑΟΠ στο 
πανελλήνιο 
πρωτάθλημα 
στίβου

» σελ. 15

Αναστηλωτικές εργασίες 
στο Δεσποτικό

Γι α  2 4 ω ρ η  ε ν η µ έ ρ ω σ η  w w w . f o n i t i s p a r o u . g r



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 21 Ιουλίου 20172 | Το θέμα της εβδομάδας

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  
Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης 

| ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας 

Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 426

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Τι γίνεται στην  
Αγ. Ειρήνη;

Αρκετούς προβληματισμούς δημιουργεί η κατάσταση στην Αγ. Ειρήνη, καθώς οι 
καταγγελίες είναι συνεχείς και επώνυμες, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Την αρχή έκανε μία συμπολίτισσα μας, η οποία κατήγγειλε επώνυμα ότι στις δύο 
παραλίες της Αγ. Ειρήνης μας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις, λόγω της παραβα-
τικότητας από τα καταστήματα, όπως ισχυρίζεται. 

Όπως επισημαίνει στην πρώτη περίπτωση: «Ο εν λόγω κύριος έχει καλύψει ένα 
τεράστιο χώρο μπροστά στο μαγαζί του (…). Πίσω από το μαγαζί του υπάρχει ένας 
άλλος τεράστιος χώρος που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως πάρκινγκ για όλα τα 
αυτοκίνητα που επισκέπτονταν την παραλία. Πλέον είναι μόνο για τους πελάτες 
του καταστήματος! Ήθελα να ξέρω με τι άδεια έγινε ιδιωτικό το πάρκινγκ. Επίσης, 
έγινε προέκταση της ξερολιθιάς με μπετόν, ακριβώς διπλά στα θαλασσόδεντρα στο 
τέλος του δρόμου όπως κατεβαίνουμε  Και πλέον ποσά αυτοκίνητα να χωρέσουν 
στο πλάι του δρόμου; Η παραλία ανήκει μόνο στους πελάτες της ταβέρνας;».

Συνεχίζοντας η συμπολίτισσα μας γράφει: «Έφυγα και πήγα στη δεύτερη παραλία 
της Αγίας Ειρήνης! Δεύτερο σοκ εκεί! Μετά τις ατελείωτες ομπρέλες του ΧΧΧΧ, τις 
ατελείωτες ξαπλώστρες του ΧΧΧΧ, υπήρχε μέχρι πριν 10 μέρες ένα μικρό παραλι-
άκι με ένα θαλασσόδεντρο, λίγη άμμο και βραχάκια. Τα θαλασσόδεντρο κλαδεύτη-
κε μέχρι αηδίας, τα βραχάκια που ήταν από κάτω εξαφανίστηκαν και τη θέση τους 
πήραν μεγάλες πράσινες διαφημιστικές ομπρέλες και ξαπλώστρες! Αναρωτιέμαι με 
τίνος την άδεια γίνονται όλα αυτά! Ο Δήμος τα γνωρίζει; Υπάρχει χώρος για τους 
απλούς λουόμενους; Μήπως τελικά οι δυο παραλίες αυτές, ανήκουν μόνο στους 
επιχειρηματίες, οι οποίοι απλώνονται συνέχεια, αφού δεν τους ενοχλεί κανείς! Και 
να μη θίξω ότι η συγκεκριμένη παραλία έχει πλάτος 1,5 - 2,5 m αφού μετά υπάρχει 
τοίχος! Αλήθεια εκείνος ο νόμος περί αιγιαλού και χειμερίου κύματος υφίσταται;».

Παρέμβαση επιτροπής αισθητικής

Η επιτροπή αισθητικής δημοτικής κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), μέσω από την 
ηλεκτρονική της σελίδα υπό τον πρόεδρό της κ. Π. Αυλίτη έκανε παρέμβαση και 
έγραψε προς τη συμπολίτισσά μας:

«Οι Νόμοι φυσικά ισχύουν. Αναφέρατε τρεις περιπτώσεις, με υποπεριπτώσεις. 
Μετά πρόχειρη έρευνα (οπότε ΜΗΝ πάρετε τα γραπτά μου 100%) και για να μην 
πάρει η ανάρτηση τεράστιες διαστάσεις, αναφέρω:

1. ΧΧΧΧ: Το κομμάτι προς θάλασσα, αν και μέσα από την ξερολιθιά, θεωρείται 
παραλία, κανονικά, θα έπρεπε να νοικιαστεί η χρήση ή από την Κτηματική ή από τον 
Δήμο, με ελεύθερη για το κοινό πρόσβαση. Το πάρκινγκ πίσω, είναι ιδιωτικό, και 
μπορεί να ρυθμίζει την είσοδο στην ιδιοκτησία του. Το ότι δεν χωράνε όλα τα αυτο-
κίνητα που πάνε στην παραλία, στον πλαϊνό δρόμο, δεν είναι θέμα / πρόβλημα του.

2. ΧΧΧΧ: Το ίδιο, όπως και προηγουμένως. Ισχύει το «αιγιαλός+παραλία», αλλά 
δεν ξέρω τα ακριβή όρια. (Μπορώ να τα βρω, αν απαιτηθεί) Το πάρκινκ προς την 
μεριά του, είναι ιδιωτικός χώρος, που «χαριστικά» επιτρέπει ο ιδιοκτήτης τη στάθ-
μευση.

3. ΧΧΧΧ: Και εκεί ισχύουν τα ίδια. Από ότι ξέρω, και για τους 2 τελευταίους, 
έχουν γίνει καταγγελίες, και για την περίπτωση του ΧΧΧΧ, ήταν νόμιμος. Για τον 
ΧΧΧΧ δεν ξέρω....

Το κλάδεμα του θαλασσόδενδρου είναι θέμα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δή-
μου, και αναφέρεται εκεί. Οι ομπρέλες, απόσταση από αιγιαλό κτλ, υπόκεινται 
στους γενικούς νόμους, και φυσικά είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Και στις τρεις 
περιπτώσεις, η παραλιακή ξερολιθιά είναι εκεί από αιώνες (όχι αιώνα…) Από την 
πλευρά του ΧΧΧΧ, αν φύγουν τα φύκια, η αμμουδιά είναι ελάχιστη, όπως και από 
την άλλη πλευρά. Στην δε πλευρά του ΧΧΧΧ, θυμάμαι ότι πολλές χρονιές η αμμου-
διά είχε φαγωθεί τόσο που δεν μπορούσες καν να περπατήσεις «στεγνός». Εξ ου 
και η ανάγκη κατασκευής των.

Έχοντας πει αυτά και όπως ανέφερε ο ΧΧΧΧ παραπάνω, χαριτολογώντας, οι πα-
λιές ιδιοκτησίες από τους παππούδες πήγαιναν μέχρι την θάλασσα, ή τουλάχιστον 
μέχρι την ξερολιθιά προστασίας. Πάρα πολλά παλιά κτίσματα ήταν «μέσα στην 

θάλασσα», όπως προπολεμικά πριν την κατασκευή της παραλιακής, η οικία Χατζη-
λαζάρου στην Παροικιά, η αγροικία Δαφερέρα στα Λιβάδεια ή η περίφημη «Μι-
κρή Βενετία» στη Μύκονο. Για να περιαυτολογήσω, η ιδιοκτησία της οικογένειας 
Ναυπλιώτη, ήταν ΟΛΟ το εργοστάσιο μαρμάρων, που περιλάμβανε ΚΑΙ το Βίντζι, 
με τη θάλασσα να είναι 4-5 μέτρα από τα σημερινά κτίσματα, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
ΔΡΟΜΟ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία...».

Ανταπάντηση

Η συμπολίτισσά μας που έκανε τις αρχικές καταγγελίες, απάντησε στην ανάρτηση 
της επιτροπής αισθητικής δημοτικής κοινότητας Πάρου (Παροικιάς), γράφοντας:

«Για τις προ αιώνων ξερολιθιές γνωρίζω και είναι όπως το γράφετε! Για το κομ-
μάτι μπροστά στην ταβέρνα του ΧΧΧΧ λέτε πως είναι αιγιαλός, ακόμα κι αν είναι 
μέσα από την ξερολιθιά και κανονικά θα πρέπει να ενοικιάζεται από τον Δήμο ή την 
Κτηματική Υπηρεσία! Σ αυτήν την περίπτωση ο νόμος λέει πως ο Δήμος μπορεί να 
παραχωρήσει το 50% του αιγιαλού κι από το ποσοστό αυτό ο ενοικιαστής μπορεί 
να εκμεταλλευτεί το μισό! 

Όπως έγραψα και παραπάνω αναρωτιέμαι αν στην προκειμένη περίπτωση έχει 
γίνει έτσι και φυσικά αν επιτρέπεται το τοιχίο από μπετόν και πέτρες πάνω στην 
άμμο! Όσο αφορά το θέμα στην άλλη παραλία της Αγίας Ειρήνης, οι ομπρέλες και 
οι ξαπλώστρες του ΧΧΧΧ μπήκαν προ ολίγων ημέρων και αναρωτήθηκα ποιος 
έδωσε την άδεια σε μια σταλίτσα παραλία! Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί την πα-
ραλία αυτή, αναφέρομαι στο κομμάτι που είναι μετά τον ΧΧΧΧ, και που μέχρι πρό-
τινος υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη βάρκα.

Ευχαριστώ για την απάντησή σας, δεν είδα να μου απαντήσει όμως κανένας 
υπεύθυνος από τον Δήμο. Αύριο θα επικοινωνήσω μαζί τους ελπίζοντας να λυθούν 
οι απορίες μου για τυχόν παρατυπίες ένθεν κα κείθεν. Οι παραλίες είναι δημόσιες 
και ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να υπερασπιστεί το αναφαίρετο δικαίωμά του να 
τις χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα. Και έτσι για την ιστορία, ας αναλογιστούμε όλοι πως 
ήταν ο Φάραγγας πριν 30 χρόνια και πως είναι σήμερα».

Αναμονή…

Για όσα αναφέρει η συμπολίτισσά μας, για τα οποία επίσημα δεν υπήρξε καμία 
ενημέρωση, η ίδια στη συνέχεια έγραψε:

«Να ενημερώσω όσους διάβασαν την χθεσινή ανάρτηση μου, ότι σήμερα επικοι-
νώνησα με τον Δήμο Παρου και συγκεκριμένα με την δημοτική αστυνομία και με 
ενημέρωσαν ότι είναι γνώστες του θέματος που αφορά την τοποθέτηση ομπρελών 
στην Αγ. Ειρήνη, κοντά στο ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ! Είναι καταπάτηση και έχουν γίνει 5 
καταγγελίες! Όσο για την άλλη παραλία που είναι η ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, ενημερώθηκε 
το Λιμεναρχείο Παρου! Τώρα μένει να κάνουν οι Υπηρεσίες την δουλειά τους!».
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Τους μυρίστηκε 
ο σκύλος!

Δύο υποθέσεις ναρκωτικών με συλλήψεις στο λιμά-
νι της Παροικιάς, είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Και 
στις δύο περιπτώσεις, πρωταγωνιστής ήταν ο σκύλος 
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, που μυρίστηκε τους 
δράστες…

Την Κυριακή
Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας 

30χρονος, το πρωί της Κυριακής 16 Ιουλίου 2017, 
εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Παροικιάς, από προσω-
πικό του Λιμεναρχείου Πάρου και στελεχών της Δι-
εύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του 
Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου, 
με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρ-
κωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντοπίστηκε ο ανωτέρω, 
κατά την αποβίβασή του από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, να ρίχνει 
μία νάιλον συσκευασία στη θάλασσα, η οποία αφού 
περισυνελέγη, διαπιστώθηκε πως περιείχε:

α) μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς κα-
τεργασμένη κάνναβη, μικτού βάρους σαράντα τεσσά-
ρων γραμμαρίων και είκοσι τεσσάρων εκατοστών του 
γραμμαρίου (44,24 γραμμάρια),

β) μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς κο-
καΐνη, μικτού βάρους τριάντα γραμμαρίων και εβδο-
μήντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (30,75 γραμ-
μάρια) και

γ) μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς ναρ-
κωτική ουσία τύπου MDMA (σε μορφή κρυστάλλων), 
μικτού βάρους δεκατεσσάρων γραμμαρίων και ογδό-
ντα τεσσάρων εκατοστών του γραμμαρίου (14,84 
γραμμάρια).

Επιπλέον, σε γενόμενο σωματικό έλεγχο στον 
30χρονο, βρέθηκε μία συσκευασία, που περιείχε πι-
θανώς κατεργασμένη ινδική κάνναβη, μικτού βάρους 
ενός γραμμαρίου και ενενήντα επτά εκατοστών του 
γραμμαρίου (1,97 γραμμάρια).

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προ-
ανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες ναρ-
κωτικών ουσιών.

Τη Δευτέρα
Στη σύλληψη ενός 24χρονου για κατοχή ναρκωτικών 

ουσιών προέβησαν, τις πρωινές ώρες στις 17/7/2017, 
στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πάρου εντός της χερσαί-
ας ζώνης λιμένα Παροικιάς.

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο με την παρουσία 
στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και 
Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής και με τη συνδρομή αστυ-
νομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. εντοπίστηκε ο ανωτέρω, κατά την αποβίβαση 
του από Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμένα 
Πειραιά, να φέρει εντός αποσκευής τα κάτωθι:

α) Μία ροζ νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς 
φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού 
βάρους δεκατεσσάρων γραμμαρίων και τριάντα δύο 
εκατοστών του γραμμαρίου (14,32 γραμ.),

β) μία λευκή νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθα-
νώς φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μι-
κτού βάρους σαράντα πέντε γραμμαρίων και σαράντα 
ενός εκατοστών του γραμμαρίου (45,41 γραμ.),

γ) μία κίτρινη νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθα-
νώς φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μι-
κτού βάρους πενήντα γραμμαρίων και ογδόντα τριών 
εκατοστών του γραμμαρίου (50,83 γραμ.),

δ) είκοσι δύο ομοιογενείς συσκευασίες περιέχου-
σες πιθανώς φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης 
κάνναβης μικτού βάρους σαράντα τριών γραμμαρίων 
και τριάντα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (43,38 
γραμ.) και

ε) μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανώς 
MDMA (σε κρυσταλλική μορφή) μικτού βάρους είκοσι 
επτά εκατοστών του γραμμαρίου (0,27 γραμ.),

Επιπροσθέτως, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις 
τρίφτες, μία ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο 
και λοιπός εξοπλισμός καπνίσματος. Από το Λιμεναρ-
χείο Πάρου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέ-
θηκαν οι ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα.

Γαστρονομική 
εκδήλωση στον 
Πρόδρομο

Πριν τρία χρόνια στο παραδοσιακό χωριό της Πάρου, 
τον Πρόδρομο ή Ντραουλά, τα μέλη του τότε διοικη-
τικού συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου «Σκόπας 
ο Πάριος» (Α. Ρούσσου, Σ. Καβάλλη – Μαρμαρινού, 
Ν. Γεμελιάρης, Α. Κεφάλας, Κ. Τζιάτζιος), ξεκίνησαν 
τη γαστρονομική εκδήλωση «Γιορτή του Ρεβιθιού», η 
οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. 

Η συγκεκριμένη γιορτή είναι η μοναδική στην Πάρο, 
όπου έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου – Γαστρονομική Πρωτεύουσα Ευρώ-
πης 2019.

Υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος», με ομάδα εθελοντών από το χωριό του Προ-
δρόμου, με σημαντικούς χορηγούς και πάντα σε στενή 
συνεργασία με την Περιφέρεια, για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά η «Γιορτή του Ρεβιθιού» θα εξελιχθεί στα σοκά-
κια του Προδρόμου στις 29-30 Ιουλίου 2017.

Τα ρεβίθια είναι το παραδοσιακό φαγητό του χω-
ριού, αφού κάθε Κυριακή σερβίρεται σχεδόν σε όλα τα 
σπίτια του Προδρόμου. Μία συνήθεια που κληρονομή-
σαμε από τους παππούδες μας και κρατούμε ακόμη. 
Στην εκδήλωσή μας δείχνουμε όλη την προετοιμα-
σία για το φούρνισμα των ρεβιθιών, στον γνωστό σε 
όλους ξυλόφουρνο του Πετάρα, την κατασκευή του 
τσουκαλιού από τον κ. Στέλιο Γκίκα, ευρύτερα γνωστό 
κεραμοποιό, συνταγές μαγειρέματος των ρεβιθιών, το 
ξεφούρνισμα των τσουκαλιών την επόμενη ημέρα και 
βέβαια το κέρασμα των ρεβιθιών στον κόσμο. 

Φέτος, έχουμε προσθέσει τέσσερις ακόμη εκδηλώ-
σεις στη «Γιορτή του Ρεβιθιού»:  το ψήσιμο του στρα-
γαλιού από τον κ. Γιώργο Δ. Παυλάκη, παιδικές κα-
τασκευές που έχουν να κάνουν με το ρεβίθι με την κ. 
Βασιλική Β. Παυλάκη, Γευσιγνωσία της παραδοσιακής 
ρεβιθάδας, όπου φιλοξενούμε τον κ. Ηλία Μαμαλάκη, 
την κ. Νίκη Μηταρέα και τον κ. Βασίλη Δημαρά και 
πλεκτές παραδοσιακές κατασκευές από αναλώσιμα 
υλικά από τη νεοσύστατη ομάδα «Green Paros».

Στη «Γιορτή του Ρεβιθιού» συμμετέχουν μουσικοί 
που υπηρετούν την παραδοσιακή μας μουσική, υπό 
τον συντονισμό της κ. Σμαράγδας Διακογιάννη, παίζο-
ντας τσαμπούνες, τουμπάκια, λύρα, στα στενά δρομά-
κια του Προδρόμου.

Η «Γιορτή του Ρεβιθιού» είναι σημαντικότατο γα-
στρονομικό γεγονός, μοναδικό στο νησί, όπου στόχο 
έχει να αναδείξει τις γαστρονομικές συνήθειες των 
προγόνων μας και τη μετάδοσή τους στις γενιές που 
έρχονται.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα και ο δήμος Πάρου θα 
δώσει τη δέουσα σημασία που οφείλει στη γιορτή, 
μιας και η Πάρος είναι αυτή που προβάλλεται πα-
νευρωπαϊκά μέσα από αυτή την εκδήλωση, στο πλαί-
σιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Γαστρονομική 
Πρωτεύουσα Ευρώπης 2019. Σας περιμένουμε όλους!

Αγγελική Παυλάκη- Ρούσσου
Πρόεδρος Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος».

Νέο δίκτυο 
ύδρευσης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση της διακήρυξης 
και της διαδικασίας, με την οποία θα προκηρυχθεί η 
«Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικι-
άς από δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως δεξαμενή Αγίων 
Αναργύρων», στο πλαίσιο του έργου: «Αντικατάστα-
ση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροι-
κιά Δήμου Πάρου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
1.669.193,55  ευρώ.

Το έργο που θα εξασφαλίσει την ομαλή υδροδότηση 
του νησιού ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες που 
η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της υψηλής 
τουριστικής κίνησης, αφορά στην αντικατάσταση του 
υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από 
την δεξαμενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως 
την δεξαμενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροι-
κιά, με αγωγούς συνολικού μήκους 7.500 μέτρων.

Περιλαμβάνει επίσης εργασίες αρχαιολογικής πα-

ρακολούθησης 
των εκσκαφι-
κών εργασιών 
για την διέλευ-
ση του αγω-
γού, πλησίον 
της αρχαίας 
πόλης της Πα-
ροικιάς. Με 
την αντικατά-
σταση του δι-
κτύου, θα βελ-
τιωθεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό 
η εξυπηρέτηση 
των κατοίκων των παραπάνω περιοχών της Πάρου και 
θα εξοικονομηθεί μεγάλη ποσότητα ύδατος, καθώς ο 
υφιστάμενος  αγωγός έχει μεγάλες απώλειες λόγω 
παλαιότητας και συχνών βλαβών.

Τέλος, το παραπάνω έργο εντάσσεται στον άξονα 
προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση 
των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-
τιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Κυκλοφορεί!

Αναζήτησέ το σε επιλεγµένα σηµεία!

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Πάρο

∆ΩΡΟ!
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΜΙΑ  ΜΑΡΚΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΛΛΗ 1 ∆ΩΡΟ!

ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ

Διάπλους 
Αντιπάρου

Με τη μικρότερη συμμετοχή -και 
ουσιαστικό πισωγύρισμα στα πρώτα 
χρόνια διεξαγωγής του- πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 ο 
10ος κολυμβητικός διάπλους από την 
Πούντα Πάρου στην Αντίπαρο.

Οι λόγοι της μικρής συμμετοχής φαί-
νεται ότι είναι η αναβολή στις 8 Ιου-
λίου λόγω καιρού, αλλά κυρίως η μη 
σωστή προβολή της διοργάνωσης, ιδι-
αίτερα στις Κυκλάδες και την Πάρο, με 
αποτέλεσμα ούτε οι γνωστοί λάτρεις 
της διαδρομής να μη δώσουν το παρόν.

Συνολικά στον διάπλου δηλώθηκαν 235 συμμετο-
χές. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία που δήλωσε συμμετοχή 
ήταν ο Iingrit Κοτσόπουλος (72 ετών), ενώ η νεότερη 
ήταν η Χριστίνα Kalp (7 ετών), από τη Ν. Αφρική.

Στο πρώτο γκρουπ (αθλητές δίχως βοηθήματα, σω-
σίβια, βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες, παρά 
μόνο σκουφάκι και γυαλιά), οι νικητές είχαν τα παρα-
κάτω αποτελέσματα:

1. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18:50
2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 18:51
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 19:09
4. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19:49
5. NUSSBERGER FANNY 20:22

6. ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 20:24
7. ΠΑΛΛΟΝΗ ΕΚΤΟΡΑΣ 20:27
8. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 20:53
9. «νούμερο 60» άνδρας 21:03
10. VLANTOUSSIS ALEXANDROS 22:19
11. ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 23:27
12. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 23:38
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25:46
14. CRAWFORD ΟΡΕΣΤΗΣ 26:31
15. ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26:34
16. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 26:37
17. ΑΛΥΜΑΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26:57
18. «νούμερο 62» γυναίκα  27:02
19. «νούμερο 61» γυναίκα 27:24

20. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 27:28
21. ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ 28:53
22. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28:58
23. ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 29:05
24. ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 29:09
25. ΚΒΑΣΤ ΑΝΝΑ 30:26
26. KOINISTOINEN TANJA 30:28
27. ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 30:30
28. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 30:35
29. QUAKE STEPHEN 30:38
30. ΦΟΡΤΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 31:20
31. VLANTOUSSIS HEKTOR 31:51
32. VLANTOUSSIS JIANNIS 31:51
33. CLARKE JASON 32:12
34. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32:45
35. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 32:52
36. ΚΟ’Ι’ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 32:54
37. ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 35:11

38. ΒΟΥΔΑΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 36:44
39. KNUTSEN ODOVAN 38:08
40. FAVRO ATHENA 38:58
41. FAVRO EDOARDO 38:58
42. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑΔΑ 39:20
43. FLYNN MONICA 39:20
44. DAVINI OTTAVIO 40:37
45. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 41:07
46. KALP CLYDE 46:32
47. KALP MIJA 46:33
48. KALP ELIZABETH 46:33
49. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΓΙΑΝΝΑ 49:08
50. ΣΠΥΡΟΥ ΒΕΝΟΣ 51:58
51. KOTSOPOULOS INGRID 56:21.

φωτο Oliaros Dg
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Νέοι δασικοί 
χάρτες του 
υπολοίπου 
Κυκλάδων

Από τη διεύθυνση δασών Κυκλάδων δημο-
σιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετι-
κά με τους δασικούς χάρτες.

«Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την λήξη 
των αντιρρήσεων επί του αναρτημένου Δα-
σικού Χάρτη, που περιλαμβάνει τα νησιά 
Σύρο, Μήλο, Κίμωλο, Σίφνο, της δημοτικής 
περιφέρειας του πρώην Δήμου Μυκόνου, θα 
ακολουθήσει η κατάρτιση και ανάρτηση του 
Δασικού Χάρτη για το υπόλοιπο των Νησιών 
των Κυκλάδων.

Στις προδιαγραφές των νέων δασικών 
χαρτών υπάρχει η υποχρέωση απεικόνισης 
όλων των τελεσίδικων διοικητικών πράξεων 
που η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει όπως   πρά-
ξεις χαρακτηρισμού, πληροφοριακά έγγραφα 
έως 30-4-1981 που θεωρούνται τελεσίδικα, 

κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων κ.λπ.
Επειδή, η σωστή απεικόνιση στους χάρτες 

παλιών πράξεων με τοπογραφικά διαγράμ-
ματα χωρίς γεωαναφορά στο σύστημα συ-
ντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, απαιτεί υπεράνθρωπη 
προσπάθεια εκ μέρους των υπαλλήλων μας, 
εντός στενότατων χρονικών περιθωρίων, εί-
ναι αμφίβολο ότι θα συμπεριληφθούν όλες.

Για όλα τα ανωτέρω, καλούμε όσους πο-
λίτες διαθέτουν τελεσίδικες διοικητικές πρά-
ξεις της υπηρεσίας μας και το επιθυμούν, να 
μας αποστείλουν εγκαίρως τις συντεταγμέ-
νες των κορυφών των ακινήτων τους στο σύ-
στημα ΕΓΣΑ 87, προκειμένου να βοηθηθεί η 
υπηρεσία στην ορθή και έγκαιρη αποτύπωσή 
τους και να αποφευχθεί μελλοντική ταλαιπω-
ρία τους, με την υποβολή αντιρρήσεων στις 
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του 
υπό ανάρτηση δασικού χάρτη.

Τέλος, οι πολίτες που διαθέτουν τελεσί-
δικες αποφάσεις δικαστηρίων για αναγνω-
ρισμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, παρακα-
λούμε να τις προσκομίσουν προκειμένου να 
αποτυπωθούν με σωστό χαρακτηρισμό οι 
ιδιοκτησίες τους, στο Δασικό Χάρτη.

(πληροφορίες δίνονται στα τηλ.22810 
85509,82281)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ».

Νέο  
«Εξοικονομώ»

Η κ. Ιωάννα Νίκου, προϊσταμένη επιτελικής 
δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, αναπτύσσοντας στη δι-
ημερίδα του ΤΕΕ το θέμα «χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιό-
δου 2014 – 2020 για την υλοποίηση δρά-
σεων για την Αειφόρο Ενέργεια», ότι οι δρά-
σεις που θα υλοποιηθούν αφορούν, μεταξύ 
άλλων, σε ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 
(Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) και, 
με άλλα, ξεχωριστά χρηματοδοτικά εργαλεία, 
προγράμματα:

- δημοσίων κτιρίων και υποδομών,
- βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

ΜΜΕ,
- ενίσχυσης συστημάτων αποδοτικής τηλε-

θέρμανσης, με δικαιούχους  δήμους, δημοτι-
κές επιχειρήσεις και ενεργειακούς συνεταιρι-
σμούς)

- αξιοποίησης ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών 
αναγκών, με δικαιούχους μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις όλων των κλάδων).

Το νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον»
«Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει προς το 

τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη βγήκε ο διαγω-
νισμός των τραπεζών» σημείωσε η κ. Νίκου, 
παρουσιάζοντας τις αλλαγές και τους νέους 
όρους και προϋποθέσεις, που θα έχει το νέο 
πρόγραμμα, σε σχέση με το προηγούμενο ση-
μείωσε ότι:

«-Οι αιτήσεις θα καταθέτονται ηλεκτρο-
νικά και θα παρακολουθούνται σε όλη την 
διάρκεια και από εκεί θα γίνεται όλη η διαδι-
κασία του προγράμματος, καθώς θέλουμε να 
μειώσουμε τη γραφειοκρατία.

- Η νέα πλατφόρμα, δηλαδή το πληροφο-
ριακό σύστημα του «εξοικονομώ κατ’ οίκον» 
θα συνδέεται με το σύστημα taxis. Έτσι θα 
γίνεται διασταύρωση στοιχείων άρα και του 
ακινήτου και των εισοδημάτων του ιδιοκτή-

τη. Θα μπαίνει κάποιος στην πλατφόρμα με 
τους κωδικούς του taxis.

- Το ακίνητο για να ενταχθεί στο πρό-
γραμμα θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Αν 
δεν υπάρχει οικοδομική άδεια θα πρέπει να 
υπάρχει τακτοποίηση και να υφίσταται νόμι-
μα το ακίνητο. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη 
στο συγκεκριμένο θέμα αλλά το λογικό είναι 
για να θεωρηθεί το ακίνητο τακτοποιημένο 
θα πρέπει να είναι αποπληρωμένα τα πρό-
στιμα τακτοποίησης.

- Δε ζητάμε τη βεβαίωση του μηχανικού 
αλλά θα υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό, ότι 
δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτίριο, εφό-
σον αυτό προκύπτει, δηλαδή έχουμε περισ-
σότερα τετραγωνικά μέτρα δόμησης, που 
δεν συμφωνούν με την οικοδομική άδεια.

- Θα έχουμε ενεργειακή επιθεώρηση και 
πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής ανα-
βάθμισης του ακινήτου.

- Δίνουμε προτεραιότητα ένταξης στο 
πρόγραμμα στα χαμηλά στρώματα.

- Τα υψηλότερα εισοδήματα δεν αποκλεί-
ονται από το πρόγραμμα. Θα μπορούν να 
ενταχθούν αλλά θα έχουν μεγαλύτερο ενερ-
γειακό στόχο.

- Δεν είναι απαραίτητο το δάνειο, παρά 
μπορεί κανείς με δικά του χρήματα να βάλει 
το υπόλοιπο ποσό του επιλέξιμου προϋπολο-
γισμού, εκτός από την επιχορήγηση που θα 
τη βάλει το πρόγραμμα.

- Οι αιτήσεις θα γίνονται με σειρά προτε-
ραιότητας και εφόσον είναι εντάξει θα κατα-
τάσσονται με αυτό τον τρόπο στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα.

- Δε θα υπάρχουν εκκρεμούσες αιτήσεις 
στο  νέο πρόγραμμα. Αυτό γιατί θα δεσμεύ-
ονται χρήματα στο πληροφοριακό σύστημα 
και εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα 
μπορεί να γίνει αίτηση, άρα θα αποφευχθεί 
να έχουμε περισσότερες αιτήσεις που δεν θα 
μπορούν να εξυπηρετηθούν.

- Το νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον» αναμέ-
νεται να καλύψει 35.000 έως 40.000 δικαι-
ούχους ανάλογα με τις παρεμβάσεις που θα 
γίνουν».

Επίσκεψη  
Γ. Λεονταρίτη

Τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου επισκέφθηκε ο αντιπερι-
φερειάρχης Κυκλάδων, Γεώργιος Λεονταρίτης.

Ο κ. Λεονταρίτης εκπροσώπησε την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 
θρησκευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της 
πολιούχου της Αντιπάρου, Αγίας Μαρίνας.

Σε συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Αντιπάρου, Αναστάσιο Φαρού-
πο, ο τελευταίος ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας Ν, Αιγαίου για 
τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου του νησιού από τη 
Χώρα στον Άη Γιώργη και την επισκευή του νηπιαγωγείου, του δημοτικού 
σχολείου και του γυμνασίου Αντιπάρου. Την ανάγκη υλοποίησης των πα-
ραπάνω έργων, ο κ. αντιπεριφερειάρχης είχε τη δυνατότητα να διαπιστώ-
σει ιδίοις όμμασι, σε επιτόπια αυτοψία που διενήργησε, αναγνωρίζοντας 
τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και για τις οποίες, 
όπως δεσμεύτηκε, η Π.Ν.Α θα συνδράμει μέσω της διεύθυνσης τεχνικών 
έργων τον δήμο Αντιπάρου στο επίπεδο της σύνταξης μελετών προκει-
μένου στη συνέχεια να προχωρήσει στη χρηματοδότηση των εργασιών.

«Σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο για την αυτοδιοίκηση, η συνεργασία 
δήμων και περιφέρειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιδιω-
κόμενη πρόοδο και ανάπτυξη» δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Λεονταρίτης, 
επισημαίνοντας: «η Περιφερειακή Αρχή αφουγκράζεται τα προβλήματα 
και μέσα από πρωτοβουλίες και σκληρή δουλειά προσπαθεί και δίνει 
λύσεις σε αυτά».

Στην Πάρο ο κ. αντιπεριφερειάρχης συνοδευόμενος από τον έπαρχο και 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου, Κώστα Μπιζά, συ-
ναντήθηκε με τον δήμαρχο, Μάρκο Κωβαίο, παρουσία της αντιδημάρχου 
τεχνικών έργων, Δώρας Σαρρή και του ομότιτλού της επί των οικονομι-
κών και των θεμάτων τουρισμού και συζήτησε μαζί τους την πορεία των 
έργων που εκτελούνται στο νησί καθώς και τα προβλήματα που αυτό 
αντιμετωπίζει.

Στη συνάντηση κυριάρχησε το θέμα της χρηματοδότησης για την ολο-
κλήρωση του κλειστού γηπέδου (διαμόρφωση εξωτερικών χώρων) στο 
σχολικό συγκρότημα της Μάρπησσας και της συνδρομής της Περιφέρει-
ας στην ενίσχυση των υποδομών του νησιού, όπως την κατασκευή του 
κλειστού γηπέδου στην Παροικιά, εκτεταμένων  παρεμβάσεων στο οδικό 
δίκτυο και επισκευών στα σχολικά συγκροτήματα της Πάρου, με τον Αντι-
περιφερειάρχη να δεσμεύεται ότι εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες 
μελέτες, η Π.Ν.Α θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των έργων.

Τέλος, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της περιφέρειας Ν. Αιγαίου: 
«Οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής ευχαρίστησαν τον κ. Λεονταρίτη, 
εξήραν  την μέχρι σήμερα αγαστή μεταξύ τους συνεργασία, εκφράζο-
ντας την πεποίθηση πως ανάλογη θα είναι και η συνέχεια».

Στα χωριά της Πάρου
Ο κ. Λεονταρίτης, συνοδευόμενος από τον κ. Κ. Μπιζά, επισκέφθηκε επί-

σης τα χωριά των Μαρμάρων και του Προδρόμου, για να διαπιστωθεί η 
αναγκαιότητα επίσπευσης της μελέτης που συντάσσει η τεχνική υπηρεσία 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και αφορά την ανακατασκευή και διαπλάτυν-
ση γεφυριών.

Ακόμα, επισκέφθηκε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κλειστό γυμνα-
στήριο) των σχολείων Αρχιλόχου και Μάρπησσας, καθώς και στο σχολείο 
όπου προβλέπεται να κατασκευαστούν τρεις νέες αίθουσες διδασκαλίας 
καθώς και μία βιβλιοθήκη.

Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το επαρχείο Πάρου, 
σημειώνεται: «[…] Η συνεργασία των τοπικών αυτοδιοικήσεων α’ και β’ 
βαθμού είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία και χρήσιμη ιδιαίτερα 
στις σημερινές οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρας μας με 
την σημαντική υποχρηματοδότηση αλλά και την τραγική υποστελέχωση 
που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης».
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Κάθε χρόνο η “Φωνή της Πάρου” µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς
ενηµερώνει µέσα από ειδικό αφιέρωµα τους αναγνώστες της

για θέµατα γύρω από την παιδεία και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Νέα σχολική χρονιά µε µήνα προσφορών

Εκµεταλλευτείτε τις 4 εκδόσεις
της νέας σχολικής χρονιάς

και προβάλετε την επιχείρησή σας
µε έκπτωση 65%
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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

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ 

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ 
που δραστηριοποιείται στην πορθμεια-
κή γραμμή λιμένα Αντιπάρου – Πούντας 
και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα 
δρομολόγια που ισχύουν από το Σάβ-
βατο 15 Ιουλίου 2017.

Από Αντίπαρο
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 

08:45 – 09:15 – 09:45 - 10:00 – 10:20 
– 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 

12:00 - 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 
– 13:40 – 14:00 – 14:15 - 14:45 – 
15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 
– 17:45 - 18:15 – 18:45 – 19:15 – 
19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 - 22:15 
– 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 

09:00 – 09:30 – 10:00 - 10:20 – 10:40 
– 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 
12:20 - 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:30 – 15:00  15:30 – 
16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 
– 18:30 - 19:00 – 19:30 – 20:00 – 
20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:30 - 23:30 
– 00:30 – 01:30 – 02:30.

Εκδηλώσεις 
ΚΔΕΠΑΠ

Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν 
οι αθλητικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν στην Πάρο, 
από την Παρασκευή 21 Ιουλίου, έως 
την Πέμπτη 27/7/2017.

21/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έως 30/7
Έναρξη έκθεση ζωγραφικής σε μετά-

ξι «The Scarves» του Νεκτάριου Απο-
σπόρη. Δημοτικός Χώρος Τέχνης «Άγιος 
Αθανάσιος» Νάουσα

21/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Συναυλία με την Χορωδία των 

ΚΑΠΗ Πάρου. Διοργάνωση ΚΠΠΑ – 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ΚΑΠΗ - Παραλία Παροικιάς

22/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00
Παρουσίαση του βιβλίου «Μίμης Δο-

μάζος… Μυστικά και Άλλες Αποκαλύ-
ψεις». Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Αίθου-
σα Π.Σ. «Αρχίλοχος» Παροικιά 

22/7 ΣΑΒΒΑΤΟ
Παιδικός Διάπλους. Διοργάνωση 

Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Πίσω Λιβάδι
22/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Παράσταση Καραγκιόζη από το Θέ-

ατρο  Σκιών του Αργύρη Αθανασίου. 
Θέατρο Λευκών 

23/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Παράσταση παραδοσιακών χορών 

«Χοροί και Τραγούδια Από Όλη την Μα-
κεδονία». Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ «Υρία» 

. Θέατρο Λευκών
23/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Συναυλία με την Χορωδία του Συλ-

λόγου Γυναικών Νάουσας υπό τη διεύ-
θυνση του Μένεγου Μαύρη. Αγία Άννα 
Παροικία 

24/7 ΔΕΥΤΕΡΑ 20:30
Τοπικό πανηγύρι Αγίας Άννας. Ζωντα-

νή μουσική. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
Αγιά Άννα Παροικιά.

24/7 ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00
Εκδήλωση για τη γιορτή της Αγίας 

Άννας. Διοργάνωση Δ/Κ Αρχιλόχου – 
Αναπτυξιακός Σύλλογος «Πρόοδος – 
Ανάπτυξη». Μάρμαρα

25/7 ΤΡΙΤΗ & 27/7 ΠΕΜΠΤΗ 
21:15

Θεατρική Παράσταση «bAbUSka». 
Διοργάνωση Βιωτικό Θέατρο. Θέατρο 
Λευκών

26/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:30
Παραδοσιακό πανηγύρι Αγίου  Πα-

ντελεήμονα. Μουσική βραδιά. Διοργά-
νωση Δ/Κ Αρχιλόχου - Π.Σ. «Σκόπας ο 
Πάριος» - Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Πρόδρομος

26/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30
Συναυλία «Two to Tango» με τους 

Richard Smith, Tico Pierhagen και Βα-
σίλη Ρακόπουλο.  Θέατρο Πάρκο Δή-
μου Πάρου. Νάουσα

27/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Εορτασμός  Αγίου  Παντελεήμονα με 

ζωντανή μουσική και κεράσματα Διορ-
γάνωση Τ/Κ Κώστου – ΜΕΑΣ Κώστου. 
Πλατεία Κώστου.

Διάκριση 
για την 
Γκόκα

Από τις 9 -11 Ιουλίου 2017 διεξήχθη 
στη θαλάσσια περιοχή του Ναυτικού 
Ομίλου Νέας Μάκρης το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα «EUROPE», υπό την αιγί-
δα της Ε.Ι.Ο., με τη συμμετοχή 28 αθλη-
τών από 16 ομίλους.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχε η αθλή-
τρια του ΝΟΠ Κατερίνα Γκόκα, η οποία 
πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφά-

νιση κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην 
κατηγορία των νεανίδων και την τρίτη 
θέση στην κατηγορία των γυναικών.

Οι καιρικές συνθήκες τις δύο πρώτες 
ημέρες ήταν ιδανικές, με αποτέλεσμα 
να διεξαχθούν όλες οι ιστιοδρομίες, 
ενώ την τρίτη και τελευταία ημέρα του 
πρωταθλήματος δεν πραγματοποιήθη-
καν ιστιοδρομίες λόγω άπνοιας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου σημειώνεται: «Θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους 
κυρίους Τάσο Τζινιέρη και Παναγιώτη 
Κοτσοβό για την υποστήριξη της αθλή-
τριάς μας και να συγχαρούμε την Κα-
τερίνα για την προσπάθεια της. Τέλος, 
θέλουμε να συγχαρούμε τον Ναυτικό 
Όμιλο Νέας Μάκρης για τη φιλοξενία 
και την άψογη διοργάνωση».
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Αναστηλωτικές εργασίες στο Δεσποτικό

Από τις 30/5 έως τις 7/7 διήρκησαν οι ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες 
στο ιερό του Απόλλωνα, στη θέση Μάντρα, στο ακατοίκητο νησί Δεσποτικό, δυτικά 
της Αντιπάρου, που πραγματοποιήθηκαν και φέτος χάρη στις ευγενικές χορηγίες 
των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, των Ιδρυμάτων Α.Γ. Λεβέντη, Π&A  Κανελ-
λοπούλου και Ι.Λάτση και του ΔΙ .ΚΕ.ΜΕ.Σ/CYA. 

Η συστηματική ανασκαφή -που ξεκίνησε το 1997 και έχει φέρει στο φως έναν από 
τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στις Κυκλάδες- διευθύνεται από τον 
αρχαιολόγο της ΕΦΑ Κυκλάδων, Γιάννο Κουράγιο. 

Στις έρευνες συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας (αρχαι-
ολόγοι Κ. Νταϊφά, Δρ. Α. Αλεξανδρίδου, Ν. Βέλλη, αρχιτέκτονας Γ. Ορεστίδης, συ-
ντηρητής Γ. Καράμπαλης, γεωλόγος Dr. E.Draganits), πολλοί φοιτητές και αρχαιο-
λόγοι από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού (CYA, Birkbeck College, 
University of Florence, University of Genova, University of Sao Paolo Brazil, 
University of Baha Blanca Argentina, Πανεπιστήμια Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννίνων 
κ.α.). Τα αποτελέσματα τους ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά για την τοπογραφία του 
ιερού, καθώς ήρθαν στο φως νέα κτίρια τόσο στην περιοχή έξω από το αρχαϊκό 
τέμενος, όσο και στην κεντρική περιοχή του ιερού.

Οι έρευνες
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ανασκαφή του κτιριακού συγκροτήματος που 

είχε μερικώς διερευνηθεί το 2016 νότια των κτιρίων Μ και Ν, στην περιοχή αμέσως 
νότια του αρχαϊκού τεμένους. 

Φέτος ήρθαν στο φως οκτώ ακόμη χώροι προς στη νότια και δυτική πλευρά 
αυτού του συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα όρια του. Αποτελείται 
από 12 χώρους και το συνολικό ορατό εμβαδόν του φτάνει τα 180 τ.μ. Αν και οι 
διαστάσεις τους ποικίλουν, οι χώροι του συγκροτήματος έχουν τον ίδιο προσανατο-
λισμό, με εισόδους προς νότο. Είναι πυκνά δομημένοι, ο ένας δίπλα στον άλλο, στον 
άξονα Α-Δ, χωρίς ενδιάμεσους διαδρόμους. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα ήταν 
αίθριοι, εν είδει αυλών ή προθαλάμων. 

Με βάση τα ευρήματα (πληθώρα κεραμικής αρχαϊκής και κλασικής περιόδου) και 
κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία (κατηργημένες είσοδοι, διαφορετικές τοιχοποιϊες) το 
συγκρότημα γνώρισε διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις από την ύστερη αρχα-
ϊκή έως την ύστερη κλασική περίοδο. Αναφορικά με τη λειτουργία του, η ανεύρεση 
πλήθους αγγείων καθημερινής χρήσης (πίθοι, αμφορείς, λεκάνες, σκύφοι, πρόχοι, 
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λύχνοι) παραπέμπει σε χώρους αποθήκευσης και διαμονής, παρά λατρευτικούς, τεκ-
μηριώνοντας την υψηλή επισκεψιμότητα του ιερού και την ανάγκη επέκτασης για 
την ικανοποίηση του μεγάλου αριθμού πιστών έως και τον 4ο αι.π.Χ.

Οι εργασίες επεκτάθηκαν και στα κτήρια εκτός του τεμένους. Ολοκληρώθηκε η δι-
ερεύνηση του κτιρίου Β που είχε ανασκαφεί ήδη το 2007 και το 2013. Αποκαλυφτή-
καν όλοι οι χώροι του αλλά και οι φάσεις χρήσης του. Συγκεκριμένα διακρίνονται 
τρεις αρχιτεκτονικές φάσεις. Η πρωιμότερη χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. στον 
οποίο ανήκουν τρία δωμάτια στη Δ πλευρά του. Η κύρια φάση του κτηρίου ανήκει 
στο πρώτο μισό του 6ου αι. με την επέκταση του προς τα Ανατολικά και την προ-
σθήκη 6 δωματίων. Η τελευταία φάση κατά τον ύστερο 6ο αιώνα χαρακτηρίζεται 
κυρίως από επεμβάσεις στον κεντρικό κορμό του κτηρίου αλλά και από προσθήκες 
υπαίθριων χώρων στο Δ. Άκρο του. Η ανασκαφή του κτηρίου απέδωσε μεγά-
λες ποσότητες χρηστικής άβαφης αλλά και ταινιωτής κεραμεικής, κυρίως λεκάνες 
και αμφορείς ενώ αρκετοί μεγάλοι πίθοι βρέθηκαν κατά χώραν σε διάφορα δωμά-
τια.

Άλλα ευρήματα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει βυζαντινός τάφος του 4ου αιώνα π.Χ. εντός 

ενός δωματίου του κτηρίου που περιείχε 7 σκελετούς νεκρών διαφόρων ηλικιών, 
κτερισμένων με ακέραια αγγεία αλλά και χρυσό δαχτυλίδι.

Νοτιοανατολικά του κτιρίου Β, αποκαλύφθηκε ένα νέο κτίριο, το κτίριο Ρ, διαστά-
σεων 14 Χ 5 μ με προσανατολισμό Α-Δ. Αποτελείται από 4 δωμάτια. Εντός ενός 
εντοπίστηκε κτιστή θήκη στο δάπεδο για αποθήκευση. Το μεγαλύτερο τμήμα του 
κτιρίου καλυπτόταν από ευρύ στρώμα καταστροφής από λίθους που χρονολογείται 
στον 5ο αιώνα π.Χ.

Στο ΒΑ άκρο της χερσονήσου, αρκετά κοντά στην ακτή, εντοπίστηκε και ανεσκάφη 

ένα ακόμη κτίριο, το κτίριο Σ, διαστάσεων 4,40 X 4,30μ. Σώζεται μόνο η θεμελίωσή 
του. Η θέση του και η κάτοψή του παραπέμπουν σε παρατηρητήριο ή πύργο. 

Όπως κάθε χρόνο, και φέτος ήταν πλούσια και ποικίλα τα ευρήματα της ανα-
σκαφής. Ενδεικτικά αναφέρονται περισσότεροι από 20 μελαμβαφείς λύχνοι και 30 
θραύσματα αγγείων με εγχάρακτες επιγραφές (ΑΠ, ΑΠΟΛ, ΑΝΕΘΗΚΕ κ.α.), θραύ-
σματα «μηλιακών» αμφορέων και μελαμβαφών κυλίκων, θραύσματα ερυθρόμορ-
φων κρατήρων με παραστάσεις γυμνών νέων, καθημερινής χρήσης αγγεία όπως 
ηθμοί, λεκάνες, πρόχοι, αλατοδοχεία, φιάλες κ.α., πολλά μεταλλικά αντικείμενα (ήλοι, 
πύρροι, αγκίστρια κ.α.). Από τα φετινά ευρήματα ξεχωρίζουν θραύσμα μαρμάρινου 
αγαλμάτιου κόρης που χρονολογείται στην πρώιμη αρχαϊκή περίοδο, θραύσμα από 
την πλίνθο με το πόδι αρχαϊκού κούρου και θραύσμα από την κνήμη και τον αστρά-
γαλο ποδιού κούρου.      

Αναστήλωση-συντήρηση
Οι αναστηλωτικές εργασίες διήρκησαν τέσσερις εβδομάδες και στέφθηκαν με 

απόλυτη επιτυχία, αφού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου ολοκληρώθη-
κε η τοποθέτηση δύο κιόνων του εστιατορίου και των κιονοκράνων τους. 

Επιπλέον, το συνεργείο των ε) ξειδικευμένων μαρμαρτεχνιτών (Χ.Μπληγιάννος, 
Η.Σιψάς, Γ.Παλαμάρης, Β.Χατζής, Π.Ζεστανάκης) και ο επιβλέπων αρχιτέκτονας (Γ.Ο-
ρεστίδης), προχώρησαν στην προετοιμασία για την τοποθέτηση ενός ακόμη κίονα 
του εστιατορίου κατά την προσεχή αναστηλωτική περίοδο του Σεπτεμβρίου, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Αντιπάρου και της ΕΦΑ Κυκλάδων.

Παράλληλα με τις αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και εργασίες συ-
ντήρησης τοιχοποιιών στα κτίρια Α και Β από τον συντηρητή της εφορίας αρχαιοτή-
των Γ. Καράμπαλη.

Πρώτο θέμα | 9
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Καθαρή πόλη, 
υπόθεση όλων 
μας!

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην υπηρεσία καθαριό-
τητας του Δήμου τα προβλήματα διογκώθηκαν. Οι προ-
σπάθειες του μόνιμου προσωπικού πολλές, αλλά άκαρπες 
χωρίς την βοήθεια των συμβασιούχων μιας και τα θέματα 
καθαριότητας είναι πολλά, οι μόνιμοι εργαζόμενοι λίγοι και 
οι ανάγκες του νησιού επιτακτικές. 

Η υπηρεσία δέχεται καθημερινά κλήσεις και καταγγελίες 
πολιτών για προβλήματα σχετικά με τα σκουπίδια και τα 
παρατημένα ογκώδη αντικείμενα όπως στρώματα, ηλε-
κτρικές συσκευές, εγκαταλελειμμένα οχήματα, σπασμένα 
κλαδιά και επικίνδυνα δέντρα, παραμελημένα ιδιόκτητα οι-
κόπεδα με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Και ο πολίτης έχει 
πάντα δίκιο και πρέπει να εξυπηρετηθεί εντός της σήμερον 
(πληρώνει άλλωστε το τέλος καθαριότητας) 

Στην πρωτεύουσα κάποιοι δήμοι, με απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου, αναγκάζουν τον πολίτη να αγοράζει με δικά 
του έξοδα τους κάδους. Στο νησί μας δεν παρατηρούνται 
τέτοια φαινόμενα. Οι κάδοι παρέχονται δωρεάν, αλλά πρέ-
πει να γεμίζουν με σύνεση, να γίνεται δηλαδή σωστά η το-
ποθέτηση των υλικών. Η δημόσια υγεία, η αισθητική και η 
ποιότητα ζωής, όσων ζούνε, ή επισκέπτονται το νησί μας 
αποτελούν προτεραιότητα. Για να πετύχει όμως αυτό χρει-
άζεται η συμμετοχή του καθενός μας. 

Κάποια μικρά βήματα για τη σωστή διαχείριση των απορ-
ριμμάτων: 

α) Σχετικά με τα αστικά απορρίμματα, όλοι οι δημότες 
οφείλουν να γνωρίζουν τις ώρες διέλευσης του απορριμ-
ματοφόρου. Είναι απαραίτητο τα απορρίμματα να είναι 
συσκευασμένα σε ανθεκτικές σακούλες και να πετιούνται 
στον ανάλογο κάδο. 

β) Σχετικά με τα ογκώδη αντικείμενα, πρώτα συνεννο-
ούμαστε με τη διεύθυνση καθαριότητας, στο τηλέφωνο 
1562 για τον καθορισμό της ημέρας περισυλλογής τους, 
και τα τοποθετούμε κατά τις βραδινές και όχι πρωινές 
ώρες για την αποφυγή αντιαισθητικής εικόνας. 

γ) Οι κούτες να είναι διπλωμένες στους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης για το κέρδος περισσότερου χώρου. 

δ) Τα κλαδιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα και όχι πε-
ταμένα στο πλάι του δρόμου και να ειδοποιείται άμεσα η 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την αποκομιδή. 

ε) Φροντίζουμε το πράσινο ξεκινώντας από το δεντράκι 
που βρίσκεται έξω από τον ιδιωτικό μας χώρο ποτίζοντάς 
το, και μόνο με τη συνεργασία της υπηρεσίας πρασίνου επι-
τρέπεται να κλαδεύουμε τα δέντρα και φυτά που βρίσκο-
νται έξω από την ιδιοκτησία μας. 

Στ) Δεν εγκαταλείπουμε το παλαιό μας όχημα στο δρόμο, 
σε πάρκινκ, ή σε κοινόχρηστο χώρο αλλά επικοινωνούμε 
με τον δήμο. 

Στο δια ταύτα, ο παράγων άνθρωπος είναι ο μόνος υπεύ-
θυνος για την εικόνα του κάθε τόπου. Η προσπάθεια για μια 
καθαρή και περιβαλλοντικά σύγχρονη Πάρο πρέπει να είναι 
συνεχής.                                                                                                                                           

Η επιτροπή αισθητικής της δημοτικής κοινότητας 
Πάρου είναι κοντά στον  πολίτη για να καλυτερέψει με ει-
δικές μελέτες τις όποιες υπάρχουσες παραφωνίες -  λάθη, 
διατηρώντας την ποιότητα ζωής μας στο νησί στην κορυ-
φή, όπως πραγματικά μας αξίζει. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Αριστίων
Ο Αριστίων ο Πάριος υπήρξε αρχαίος Έλληνας 

γλύπτης. Διέπρεψε τον 6ο αιώνα π.Χ. Το 540 π.Χ. 
φιλοτεχνεί τον Κούρο (αρ.4890) και την κόρη 
Φρασίκλεια (αρ.4889), που βρέθηκαν στη Μερέ-
ντα της Αττικής το 1972. 

Αριστουργηματικά έργα, αντιπροσωπευτικά της 
μεγάλης παριανής πλαστικής. Σήμερα βρίσκονται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1839 και 
1858 ανακαλύφθηκαν στην Αθήνα τρία τμήματα 
του ταφικού μνημείου του Αντίλοχου που φέ-
ρει την επιγραφή του: «ΑΡΙΣΤΙΟΝΜΕΠΟΕΣΕΝ».                                                                  
Στον Κεραμικό βρέθηκε επίσης μια βάση αγάλμα-
τος που ήταν αφιερωμένη σε κάποιον Ξενοφάντη. 
Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Brunilde Sismondo 
Ridgway, η πατρότητα της βορείου και ανατολικής 
ζωφόρου του «θησαυρού των Σιφνίων», πιθανόν 
να είναι του Αριστίωνα από την Πάρο. Η κόρη 
Φρασίκλεια, φημίζεται ως σημαντικότατο έργο 
αρχαϊκής τέχνης. 

Είναι από μάρμαρο Πάρου, έχει συνολικό ύψος 
2,115 μαζί με την βάση και την πλίνθο, ενώ εί-
ναι τοποθετημένη πάνω σε θεμέλιο ύψους 26 εκ. 
Το ανάστημα της κόρης χωρίς τη βάση είναι 1,79 
μ. που αντιστοιχεί με αυτό γυναίκας μέτριας έως 
ψηλής κορμοστασιάς. Σύμφωνα με την επιγραφή, 
επειδή η Φρασίκλεια απεβίωσε σε νεαρή ηλικία 
ως ανύπαντρη υπηρέτρια του θεού, θεωρείται ως 
κορασίδα εις άπαντες τους αιώνες. 

Οι επιγραφές της βάσης:

σεµα Φρασικλείας
κόρε κεκλέσοµαι
αἰεί, ἀντὶ γάµο
παρὰ θεον τοῦτο
λαχοσ’ ὄνοµα
Ἀριστίον:  Πάρι[ός µ’ ἐπ]ο[ίε]σε
Ο Αριστίων, δημιουργός και άλλων έξοχων έρ-

γων, είναι ο προάγγελος των μεγάλων συμπολιτών 
του Αγοράκριτου και Σκόπα της κλασικής εποχής.

(πηγές «διαδίκτυο») 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικάνορος», 

έως την οδό «Πολυγνώτου», στη περιοχή του Κά-
στρου.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Λογική 
ραδικιού και 
ρασοφόροι… 

Δεν γνωρίζω αν είμαστε η χώρα της υπερβολής 
ή έχει έρθει εδώ και καιρό ο ηθικός ξεπεσμός στην 
πατρίδα μας.

Από τη μία, στο νησί του σπουδαιότερου κο-
σμοκαλόγερου των ελληνικών γραμμάτων, Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη, μαζεύονται εκατοντάδες 
Σκιαθίτες για να υποδεχθούν έναν παίκτη που 
έλαβε μέρος σε τηλε-ριάλιτι και από την άλλη για 
καθαρά λόγους κονόμας, ιερός ναός στο Αγρίνιο, 
βγάζει προς προσκύνηση ένα κάστανο, που είχε 
βράσει προ ετών ο Όσιος Παΐσιος.

Για το πρώτο γεγονός που είναι το πλέον χα-
ζοχαρούμενο για τα νέα ήθη της χώρας και της 
γενιάς του facebook, προφανώς και αδιαφορώ, 
καθώς δε νιώθω τμήμα αυτού του λαού, που από 
τη μία ημέρα στην άλλη ψάχνει θέματα για να μπει 
στο κάδρο της δημοσιότητας ή δημοσιοποιεί ακό-
μα και το φαγητό που έφτιαξε στην κουζίνα του!

Για το δεύτερο γεγονός θεωρώ ότι υπεύθυνη 
είναι αποκλειστικά η ηγεσία της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών, που δεν τράβηξε αμέ-
σως το αυτί των υπευθύνων της εκκλησίας του 
Αγ. Δημητρίου στο Αγρίνιο. Θυμίζω, ότι λόγω της 
λατρείας που υπάρχει στους ορθοδόξους για το 
νέο Άγιο, κατά καιρούς διάφοροι ρασοφόροι της 
εκκλησίας παρουσιάζουν αντικείμενα του Παϊσί-
ου (γυαλιά, παντόφλες κλπ) για να γεμίσουν με 
παράδες τα παγκάρια τους. Και, επειδή, είχα την 
τύχη να γνωρίσω τον Άγιο Παΐσιο εν ζωή όταν 
ήταν στο κελί της Παναγούδας στο Άγιο Όρος, 
σας διαβεβαιώνω ότι αν ζούσε, στην καλύτερη θα 
τους έσπαγε κανένα ξύλο στο κεφάλι όλων αυτών 
των ρασοφόρων για τα μασκαραλίκια που κάνουν. 
Ακόμα, είχα την τύχη τη δεκαετία του ’90 που 
έμεινα επί ένα εξάμηνο στην ακριτική Κόνιτσα, να 
γνωρίσω από κοντά την οικογένεια του Παϊσίου. Η 
οικογένειά του ήταν απλοί και φτωχοί άνθρωποι 
και καμία σχέση δεν είχαν με τις κονόμες 
κάποιων «αγίων» ρεμαλιών της νεότερης 
ελληνικής εκκλησίας, που άλλο κακό μη μας 
βρει.... Πιστεύω μάλιστα ότι ο ένας αδελφός του 
(Ραφαήλ Εζνεπίδης), λόγω της πραότητας του χα-
ρακτήρα του και της εντυπωσιακής θέλησής του 
να βοηθήσει συνανθρώπους του, ότι ήταν ίδιας 
πνευματικής διαύγειας με τον Παΐσιο, άσχετα ότι 
δεν είχε σχέση με την ιεροσύνη ή τον μοναχισμό. 

Στην ίδια κωμικοτραγική λογική κινούνται και 
στην Πάρο ορισμένοι και δεν γνωρίζω αν πρέπει 
αυτές οι ειδήσεις να «κρεμαστούν στα μανταλά-
κια» ή είναι καλύτερα να σιωπήσουμε... Βλέπετε 
μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, όπως λέει 
η σοφή παροιμία. 

Η ελληνική κοινωνία, είναι σαφές, βρίσκεται σε 
έναν ηθικό ξεπεσμό και συγχρόνως της αρέσει 
να βρίσκει ανθρώπους για να τους κάνει είδωλα, 
έστω και με ταχεία ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρω 
αν η ηθική κατάπτωση πάει παρέα με όσα βιώ-
νουμε στην πολιτική ζωή της χώρας και του τόπου 
μας, αλλά σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο…



www.fonitisparou.gr

η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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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

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 
απασχόληση & 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

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

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

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

∆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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαµβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αµερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινοµηχανή, 
καφετιέρα, προτζέκτορας µε πανί και 
διαιρέτης. Πληροφορίες στο τηλ. 6978 
830 949/22308

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!

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

Παροικιά Πάρος | T. 22840 24804 | K. 6944 266653
panagiwtissarris@hotmail.com

µόνωση | στεγανοποιήση

κατασκευή | επίβλεψη | ανακαίνιση

Παναγιώτης
Σ α ρ ρ ή ς

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Σερέπας Ανδρέας  του Ευαγγέλου και της Βαρ-

βάρας το γένος Μπατιστάτου, που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Σίννη 
Βασιλική του Δημητρίου και της Αικατερίνης το γένος 
Μπακούμη, που γεννήθηκε στη Λαμία Φθιώτιδος και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 23 Σεπτεμ-
βρίου 2017 στον Άγιο Ιωάννη Δέτη στην Πάρο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€
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Εκδηλώσεις στην Αντίπαρο
Πραγματοποιήθηκαν στην Αντίπαρο, πολιτιστικές, αθλητικές και θρησκευτικές 

εκδηλώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στις 13/7 πραγματοποιήθηκε ο διάπλους Πάρου-Αντιπάρου 

(από λιμάνι Πούντας στο λιμάνι Αντιπάρου), στις 16-17/7 θρησκευτικές και πολι-
τιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας και στις 17/7 αγώνας 
δρόμου 3 και 10 χιλιομέτρων.

φωτο Oliaros Dg
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Επιπλέον  
στοιχεία  
ζητάει ο  
Κ. Μπιζάς

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. 
Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, έστειλε στις 
13/7/2017 επιστολή προς τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς σχετικά με την προστασία της παραλίας Αγ. Νικο-
λάου Αλυκής, με την οποία ζητάει πρόσθετα στοιχεία 
για την υπόθεση.

Η επιστολή Κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ: - Δημοτική Αστυνομία ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς, 

Λιμεναρχείο Πάρου. Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Αγκαιριανών Δήμου Πάρου, Επιτροπή Αγώνα 
για την προστασία της παραλίας Αγίου Νικολάου 
Αλυκής Πάρου

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8533/03.07.17 
της Δ.Κ. Αγκαιριάς

ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή του συνόλου των υπο-
βληθέντων στοιχείων του φακέλου της κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου επί του αιγιαλού στην παραλία 
Αγίου Νικολάου της Δ.Κ. Αγκαιριάς .

Σας παρακαλώ να μου προσκομίσετε το πρακτικό 
της υπηρεσίας σας, που αφορά τον έλεγχο που πραγ-
ματοποιήθηκε επί του αιγιαλού στις 20.06.2017 στην 
παραλία Αγίου Νικολάου της Δ.Κ. Αγκαιριάς καθώς 
και τ’ αντίγραφα των εγγράφων που στείλατε στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του σχε-
τικού θέματος».

Ευχαριστήριο
 Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλό-

γου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπά-
ρου, ευχαριστούν θερμά, τα παιδιά του αείμνηστου 
Κώστα Γουζέλη, που εις μνήμη του, ενίσχυσαν οικο-
νομικά το Σύλλογο μας, με το γενναιόδωρο ποσό των 
1000€.

Ακόμα και η πιο μικρή οικονομική ενίσχυση είναι ση-
μαντική για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή μας δράση, 
με στόχο την αύξηση των μελών μας, που θα διατηρή-
σουν την τράπεζα αίματος των νησιών μας αυτάρκη.

Σας ευχαριστούμε θερμά

«Έφυγε» ο  
Θ. Μπιζάς

Κηδεύτηκε στις 14/7/2017 ο Θεόδωρος Ι. Μπιζάς, 
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
αυτοδιοίκησης στο νησί μας τις δεκαετίες του ’70.

Ο Θ. Μπιζάς, ήταν πρωτοπόρος και ως επιχειρηματί-
ας, καθώς πρώτος εκείνος λειτούργησε κινηματογρά-
φο τη δεκαετία του ’50.

Ως κοινοτάρχης Παροικιάς (δύο τετραετίες), ήταν 
αυτός που υλοποίησε τον περιφερειακό δρόμο Παροι-
κιάς και παρά τις συνεχείς μηνύσεις που του έγιναν 
από ιδιοκτήτες χωραφιών της περιοχής, δε δίστασε να 
προχωρήσει το έργο πνοής για την πρωτεύουσα του 
νησιού μας. Τέλος, μεγάλη ήταν η δράση του στο Ιερό 
Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής και στην αποπεράτω-
ση του γηροκομείου της Μητροπόλεως Παροναξίας.

Η «Φωνή της Πάρου» απευθύνει τα θερμότερα συλ-
λυπητήρια στους οικείους του.

Δήλωση Κ. Μπιζά

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Νοτί-
ου Αιγαίου και έπαρχος της περιφερειακής ενότητας 
Πάρου, Κώστας Μπιζάς. Δήλωσε για τον αποθανόντα:

«Τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου αποχαιρέ-
τησαν τον ευπατρίδη Θεόδωρο Μπιζά. Ο Θεόδωρας 
Μπιζάς με το έργο του ως Κοινοτάρχης της Παροικί-
ας Πάρου την δεκαετία του 1970 αλλά και ως μέλος 
της Δ.Ε. του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής άφησε 
σημαντικό έργο και παρακαταθήκη στην Πάρο. Στις 
9 Νοεμβρίου 2016 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος τον βράβευσε στην κατά-
μεστη αίθουσα του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου. Ο 
αείμνηστος Θεόδωρος Μπιζάς συνέβαλε τα μέγιστα 
και με πολύ κόπο για την δημιουργία του Εκκλησια-
στικού Γηροκομείου «Παναγία Εκατονταπυλιανή». Ας 
είναι αιωνία η μνήμη του!».

Εκδήλωση για 
τον οίνο

O σύλλογος γυναικών Νάουσας Πάρου σε συνερ-
γασία με δημοσιογράφο-συγγραφέα, το οινοποιείο 
της εταιρείας: «Ε. Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.Ε.» και Nαουσαί-
ους μικροοινοπαραγωγούς, διοργανώνει το Σάββατο 
2/9/2017 ημερίδα με τον τίτλο: «Οινικές Διαδρομές 
Παρίων»

Η ημερίδα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προβο-
λής της οινικής ιστορίας της Πάρου, ανάδειξης της τω-
ρινής οινοπαραγωγής και ενίσχυσης της μελλοντικής 
πορείας της παραγωγής κρασιού. 

Παράλληλα η ημερίδα είναι και μια προσπάθεια 
προώθησης και ενίσχυσης του «οινικού τουρισμού» 
αφενός και αφετέρου την καθιέρωση ενός ετήσιου 
φεστιβάλ.

Ανέκδοτο τα 
υδροπλάνα…

Σε επιχειρηματικό ανέκδοτο έχει μετατραπεί η υπό-
θεση των υδροπλάνων, που εδώ και 10 τουλάχιστον 
χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να 
καταφέρουν να εκτελούν κανονικά δρομολόγια. 

Σύμφωνα με το zougla.gr πότε οι αντιδράσεις των 
ακτοπλόων, πότε οι περιορισμοί από το Γενικό Επιτε-
λείο Στρατού, πότε η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, 
τα υδροπλάνα επί της ουσίας δεν πέταξαν… ποτέ.

Έτσι, όπως φαίνεται και η φετινή καλοκαιρινή πε-
ρίοδος χάθηκε για τις εταιρείες, που σχεδιάζουν να 
υλοποιήσουν μεταφορές με υδροπλάνα, αλλά και για 
τις τοπικές κοινωνίες, που περιμένουν μια λύση στις 
μετακινήσεις τους. Κατά καιρούς δηλώσεις-δεσμεύ-
σεις για απαλλαγή της σχετική πρωτοβουλίας από 
τα προσκόμματα και τα βαρύδια έχουν γίνει πολλές 
από εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος. Ευχές, 
έχουν ακουστεί ακόμη πιο πολλές. Τίποτα όμως επί 
της ουσίας δεν έχει γίνει.

Τώρα σειρά πήρε ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ανέφερε σε 
πρόσφατη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π) ότι εντός των προ-
σεχών ημερών κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμο 
για τα υδατοδρόμια. Όπως είπε, διευθετήθηκαν και οι 
τελευταίες εκκρεμότητες. Κανείς δεν θέλει να αποκλεί-
σει αυτή να είναι η «τυχερή φορά» για τα υδροπλάνα, 
αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που πλέον κρατάνε… μι-
κρό καλάθι. Ούτε και εφέτος πρόκειται να πετάξουν 
τα υδροπλάνα

Πάντως, μετά την αναγκαία εναρμόνιση του νομο-
σχεδίου για τα υδατοδρόμια με τις διατάξεις του νό-
μου για την αναδιάρθρωση της ΥΠΑ, ούτως ώστε να 
περιληφθούν και θέματα υδροπλάνων, την ενσωμάτω-
ση παρατηρήσεων από τη δημόσια διαβούλευση και 
την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων, πρόσφατα η 
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικό-
τητας της Ε.Ε. άναψε το πράσινο φως. Το νομοσχέδιο, 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, αποζημίωση για δαπάνες 
που έχουν υλοποιήσει ιδιώτες για μελέτες ίδρυσης 
υδατοδρομίων.

Η σαιζόν χάθηκε
Το μόνο βέβαιο είναι ότι και η φετινή σαιζόν για τα 

υδροπλάνα έχει χαθεί, ενώ οι εξαγγελίες περισσεύουν. 
Τον Δεκέμβριο του 2016, το υπουργείο Υποδομών 

διέρρεε ότι αρχές της χρονιάς θα κατατεθεί το νομο-
σχέδιο για τα ελληνικά υδατοδρόμια που θα ξεκλει-
δώσει τις πτήσεις με υδροπλάνα. Επίσης, ο υφυπουρ-

γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος 
Σαντορινιός εξήγγειλε, στις 28 Ιανουαρίου (σε συνέ-
ντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ), ότι το καινούργιο νομικό 
πλαίσιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή, ενδεχομένως, 
μέσα στον Φεβρουάριο!

«Το 2016 πρέπει να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα 
και το Υπουργείο θα στηρίξει όλες τις επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υδροπλάνων όπου 
μπορούν να δώσουν ώθηση στα νησιά, να δημιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας και να κάνουν πιο εύ-
κολη τη σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με δύσκο-
λους συγκοινωνιακά προορισμούς» είχε δηλώσει τον 
Δεκέμβριο του 2015 ο τότε υφυπουργός Υποδομών 
Παναγιώτης Σγουρίδης. Όλα αυτά όταν έχουν περάσει 
περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τον Απρίλιο του 
2013, οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν.4146 για τις στρατη-
γικές και ιδιωτικές επενδύσεις που προέβλεπε την επι-
τάχυνση των αδειοδοτήσεων για τα υδροπλάνα. Μέχρι 
σήμερα, η ελληνική πολιτεία έχει αδειοδοτήσει μόλις 
τρία υδατοδρόμια σε Κέρκυρα, Παξούς και Πάτρα, 
ενώ, σύμφωνα με εξαγγελίες του Δεκεμβρίου 2015, 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 θα έπρεπε να είχαν 
αδειοδοτηθεί 10 ή 12 υδατοδρόμια σε όλη τη χώρα...
Νωρίτερα εφέτος, το πράσινο φως για την αδειοδό-
τηση 25 υδατοδρομίων, έδωσε με έγγραφο του το Γε-
νικό Επιτελείο Στρατού, αίροντας τις αντιρρήσεις που 
εδράζονταν σε θέματα ασφαλείας και εθνικής άμυνας. 

Σύμφωνα με το γραφείο του υφυπουργού Ναυτιλί-
ας Νεκτάριου Σαντορινιού, πρόκειται για τα νησιά σε 
Αστυπάλαια, Μύκονο, Λέρο, Λειψούς, Ρόδο, Κω, Τήλο, 
Χάλκη, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, Νίσυρο, Κάλυ-
μνο, Σύμη, Σύρο, Μήλο, Θήρα, Πάρο, Νάξο, Κύθνο, 
Κέα, Αμοργό, Άνδρο, Σίκινο και Αγαθονήσι.

Το υπουργείο Ναυτιλίας παρακολουθεί στενά, από 
την πρώτη στιγμή, την πορεία προς την ολοκλήρωση 
του πλαισίου λειτουργίας των υδατοδρομίων, συμ-
μετέχοντας σε κοινές ομάδες εργασίας με το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών και ενημερώνοντας, 
παράλληλα, τους τοπικούς φορείς για κάθε εξέλιξη, 
καθώς θεωρεί ότι είναι κομβικής σημασίας η αρχή λει-
τουργίας αυτού του εναλλακτικού τρόπου μετακίνη-
σης για τους νησιώτες.
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Ο ΑΟΠ  
στο πανελλήνιο  
πρωτάθλημα στίβου

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου (τμήμα κλασικού αθλητισμού), συμμετείχε με πέντε 
αθλητές του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων - παγκορασίδων Α’ (Νότιος 
Όμιλος), που πραγματοποιήθηκε στο εθνικό στάδιο Χαλκίδας, στις 16-17 Ιουλίου 
2017.

Ο ΑΟΠ που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα προσπαθεί να δουλέψει τις ακα-
δημίες του για την δημιουργία μίας σωστής και καλής ομάδας στίβου (κάτω από 
αντίξοες συνθήκες και κακές προπονητικές εγκαταστάσεις για κλασικό αθλητισμό), 
κάνει βήματα σταθερά που σκορπίζουν ελπίδα. Πέρσι η Παριανή ομάδα μετείχε με 
δύο αθλητές στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων – παγκορασίδων, ενώ φέτος 
υπερδιπλασίασε τους αθλητές του, που σίγουρα με αγώνες επιπέδου ενός πανελ-
ληνίου πρωταθλήματος έχουν πλέον «εικόνα» αγώνων ενός πιο υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος κλασικού 
αθλητισμού του ΑΟΠ πριν τους αγώνες: «[…] Στόχος είναι τα ατομικά ρεκόρ ή επι-
δόσεις κοντά στα ατομικά τους ρεκόρ, που σε κάποιες περιπτώσεις θα σημαίνει και 
συμμετοχή στον τελικό του αγωνίσματος! Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές μας κα-
θώς έχουν στα πόδια τους μόλις ένα και κάποιοι δύο χρόνια το πολύ προπονήσεις, 
αποκτούν εμπειρίες που θα είναι πολύτιμες στο μέλλον».

Οι επιδόσεις 

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων - παγκορασίδων Α’, οι αθλήτριες και ο 
αθλητής του ΑΟΠ έκαναν μία απόλυτα πετυχημένη εμφάνιση καθώς τρία από τα 
4 παιδιά που πήραν μέρος σε ατομικά αγωνίσματα κατάφεραν και μπήκαν στους 
τελικούς των αγωνισμάτων τους!

Ο Θέμης Νασκιντασβίλι στο άλμα εις ύψος ενώ στα πρώτα άλματα έδειχνε 
ότι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και ότι θα έκανε ατομικό ρεκόρ, η απειρία του σε 
αγώνες τον κράτησε πίσω από το ατομικό του ρεκόρ, που του χάρισε την 10 θέση.

Η Ζαχαρούλα Τσαντουλή, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ήταν παρούσα στον 
τελικό των 80 μέτρων με εμπόδια και κατέκτησε την 10η θέση. Κάνοντας μια κούρσα 
με πολύ δυνατό ξεκίνημα έκανε ατομικό ρεκόρ 13.85 και τερμάτισε 4η στη σειρά της.

Η Βασιλική Καλακώνα μετά από μία δυνατή κούρσα στα προκριματικά των 
150 μέτρων και κερδίζοντας την 2η θέση με ατομικό ρεκόρ (20.31), εξασφάλισε την 
είσοδο της στον τελικό. Αγωνίστηκε στη δεύτερη τελική σειρά, που είναι αυτή με τις 
πιο γρήγορες αθλήτριες και τρέχοντας μια όμορφη κούρσα -κάνοντας χρόνο κοντά 
στο πρωινό της ρεκόρ- κατέλαβε την 7η θέση στη σειρά της και την 15η της γενικής 
κατάταξης.

Τα κορίτσια μας στη σκυταλοδρομία 4Χ80 μέτρων έκαναν ρεκόρ συλλόγου 
με 42.91 τερματίζοντας στη 2η θέση της σειράς τους και κατέλαβαν την 25η θέση 
στη γενική κατάταξη. Την ομάδα σκυταλοδρομίας αποτελούσαν οι Καλακώνα, 
Τσαντουλή, Τζίνι και η μικρή Σελιμάι Σεζίρα, που ανήκει στη μικρότερη ηλικι-
ακή κατηγορία.

Η Τζίνι Σερένα συμμετείχε στον προκριματικό του μήκους όπου και έκανε επίδο-
ση 4.51 κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, που είναι 4.55.

Τέλος, για τη συμμετοχή στους αγώνες οι υπεύθυνοι του ΑΟΠ έγραψαν στη σε-
λίδα του σωματείου: «Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριές μας και στον αθλητή 
μας! Μας δώσατε απερίγραπτη χαρά και παράλληλα μας κάνετε να αισθανόμαστε 
το βάρος της ευθύνης να μεγαλώνει, γιατί αν και μόλις 2,5 χρόνια παρουσίας στο 
στίβο με τις επιδόσεις και τις εμφανίσεις σας η δουλειά από εδώ και πέρα πρέπει 
να είναι ακόμα πιο συστηματική, με πείσμα, επιμονή και απεριόριστη υπομονή!». 

Κυκλάδες

Αν και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις επιπέδου στις Κυκλάδες για τον κλασικό 
αθλητισμό (πλην ίσως το στάδιο της Νάξου), τα νησιά μας απέδειξαν στο πανελλή-
νιο πρωτάθλημα παμπαίδων - παγκορασίδων Α’, ότι τον στίβο το αγαπούν τα παιδιά 
και γίνεται καλή δουλειά από τους προπονητές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πανναξιακός κατέκτησε την 5η θέση στις παγκορα-
σίδες, ενώ ο ΑΟ Μυκόνου την 7η θέση στους παμπαίδες. Και φυσικά μιλάμε για 
πανελλήνιο πρωτάθλημα που μετείχαν 100 σύλλογοι απ’ όλη τη χώρα, με σωμα-
τεία που έχουν ιστορία ακόμα και πάνω από αιώνα… σωματεία λαοφιλέστατα, και 
συνήθως με εγκαταστάσεις επιπέδου, και όχι για «πρωτάθλημα» -που συνηθίζεται 
αρκετά στα νησιά μας και στην Πάρο- με συμμετοχή 3-4 ομάδων (ονόματα δε λέμε, 
υπολήψεις δε θίγουμε…). Για την ιστορία δε, δίχως βέβαια να σημαίνει τίποτα αυτό, 

ο ΑΟΠ στους παμπαίδες ξεπέρασε στη βαθμολογία τον Παναθηναϊκό, που το τμήμα 
στίβου του έχει βγάλει Ολυμπιονίκες και έχει κερδίσει κατ’ επανάληψη πανελλήνια 
πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών…

Πιο συγκεκριμένα, στη γενική βαθμολογία στους παμπαίδες, η Μύκονος ήταν 7η, ο 
Πανναξιακός πήρε την 43η θέση, ο Ήφαιστος Θήρας την 46η θέση, ο ΑΟ Πάρου την 
74η θέση και ο Ναξιακός 2003 την 82η θέση.

Στις παγκορασίδες, στη γενική βαθμολογία, ο Πανναξιακός κέρδισε την 5η θέση, ο 
ΑΟ Πάρου την 77η θέση και ο Ήφαιστος Θήρας την 93η θέση. 

Ακόμα, στο πρωτάθλημα από τις Κυκλάδες μετείχαν (δίχως όμως να κερδίσουν 
βαθμό και να βαθμολογηθούν), τα σωματεία Αίας Τήνου, Παμμηλιακός και Ιέραξ 
Μήλου.
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Προσκύνημα
Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο 
στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή 

Από Πειραιά: 
Σάββατο 12/8/17
Κυριακή 13/8/17 
Δευτέρα 14/8/17
Αναχώρηση από Πειραιά 23:55
άφιξη στην Πάρο 04:45

hsw.gr

Από Πάρο: 
Τρίτη  15/8/17
Τετάρτη 16/8/17
Αναχώρηση από Πάρο 16:35  
άφιξη στον Πειραιά 21:25

Η προσφορά ισχύει για τα δρομολόγια του “Νήσος Σάμος” 
με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής 
για τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έκπτωση 50% 
στα εισιτήρια 
επιβατών και ΙΧ!


