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Λινάρδος Νικ. 
Μαλαματένιος
(30 χρόνια από τον θάνατό του)

Σίγουρα θα ήτανε παράλειψη για μας (και τον Παριανό τύπο), αν δεν 
γράφαμε τούτο το σημείωμα για να κάνουμε γνωστή στους πολλούς 
αναγνώστες μας, Ναουσαίους αλλά και ξένους ακόμα, έστω και λίγο 
αργά για μια μεγάλη Ναουσαίικη φυσιογνωμία, που έφυγε για πάντα 
από κοντά μας. 

Πρόκειται βέβαια για τον θαλασσινό καπετάνιο Λινάρδο Νικ. Μα-
λαματένιο, που αν και από τις αρχές του Σεπτέμβρη μας άφησε για 
πάντα, θα τον θυμόμαστε και θα τον συγχωράμε.

Σαν παλιός γνώριμος κι εγώ και μαθητής του γέρο-καπετάνιου στη 
ναυτική τέχνη, μπορώ να γράψω δυο λόγια γι’ αυτόν τον θαυμάσιο και 
καλοσυνάτο Ναουσαίο, που σαν τον βλέπαμε, τρέχαμε να τον χαιρετί-
σουμε και να τον ρωτήσουμε, να μάθουμε απ’ αυτόν. Γεννήθηκε, μεγά-
λωσε, έζησε και αγάπησε τη Νάουσα όσο και τη θάλασσα, την οποία 
γνώρισε με τα καΐκια του. Καπετάνιος από τον καιρό της στρατιωτικής 
του θητείας, γνώριζε τα μυστικά και την τέχνη της θάλασσας σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε οι νεότεροι και παλαιότεροι να μιλάνε για τα ταξίδια του 
στο Αιγαίο και το κουμάντο του την ώρα της φουρτούνας. Αλλά αυτό 
που πάντα θα θυμόμαστε, είναι οι θαλασσινές ιστορίες που μας έλεγε, 
σαν καθόμαστε στο απάγκιο του Αϊ-Νικόλα με το μελτέμι έξω να δέρ-
νει άγρια το μπουγάζι. Ιστορίες που είχε ένα δικό του, ξεχωριστό τρόπο 
να τις λέει, για να μην σου κάνει κέφι να ξεκολλήσεις από κοντά του.

Στη θύμησή μου έρχονται εικόνες παλιές, των παιδικών μας χρό-
νων, σαν φροντίζαμε να μας πάρει μαζί του στις βόλτες του και στα 
ψαρέματά του, για να θαυμάσουμε την καπατσοσύνη του στην τέχνη 
του πανιού και το μπατάρισμα του πλεούμενου ως την καρίνα. Εμείς 
σχεδόν σκαρφαλωμένοι στη σοφράν κουπαστή, βλέπαμε με θαυμασμό 
αυτό το κάτι άλλο, που λέγεται τέχνη του πανιού. Ποτέ δεν θα ξεχά-
σουμε τη φράση που συνήθιζε να μας λέει: «Σαν γίνεται μωρέ θαλασ-
σάνθρωποι, να ξέρετε από τώρα πως η θάλασσα είναι αρμυρή!». Ήταν 
λεβέντης ο καπετάν Λινάρδος, είχε την υπομονή και την θέληση να μας 
εξηγήσει πώς θα ράψουμε τον μουσαμά, πώς θα κόψουμε το λατίνι 
και πώς τη σακολέβα ή την ράντα. Παράλληλα όμως με το μάθημα 
διασκεδάζαμε σαν τον βλέπαμε να μας κατσαδιάζει.

Ήταν ο Ναουσαίος που ξεχώριζε, ήτανε ο άνθρωπος που θα πλησία-
ζε τον ξένο, τον τουρίστα, για να του εξηγήσει ή να τον πληροφορήσει. 
Ήταν θέλημα Θεού να φύγεις τόσο νέος. Στα 70 σου χρόνια, τόσο 
χρήσιμος ακόμα για την οικογένειά σου, για την Νάουσα, αλλά και για 
μας όλους.

Για όλα τούτα θα σε θυμόμαστε πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκέπασε Καπετάνιε!

Κώστας Ανδρομανάκος 
Συνταξιούχος Ν.Α.Τ.

Αγροτική 
οδοποιία

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ευρωπαϊκοί πό-
ροι ύψους 1.400.000 ευρώ, από το πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, θα 
διατεθούν σε έργα αγροτικής οδοποιίας, στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών της περιφέρειας 
για τη στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτρο-
φίας, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Για το σκοπό αυτό, ο κ. περιφερειάρχης απευ-
θύνει πρόσκληση με τίτλο: «Βελτίωση πρό-
σβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις» για την υποβολή προτάσεων 
έργων για ένταξη, που συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Η πρόσκληση, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
1.400.000 ευρώ, απευθύνεται στους δήμους 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ως δυνητικούς δι-
καιούχους, για την υποβολή προτάσεων προς 
ένταξη και χρηματοδότηση. Η πρόσκληση 

αφορά σε έργα επέκτασης και βελτίωσης της 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μεί-
ωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, 
την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των 
γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την τα-
χύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπα-
θών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και 
ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτι-
κές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 
συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώ-
σεις στο γεωργικό εισόδημα.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υπο-
βαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
100.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των 
προτάσεων ξεκινά την 1/9/2017 έως και τις 
31/10/2017.

Το Σάββατο 5 Αυγούστου, οι ναυτοπρόσκο-
ποι «Ανιχνευτές» από την Νέα Αρτάκη Εύβοιας, 
επισκέφθηκαν το καταφύγιο του PAWS στην 
Τρυπητή, με την αρχηγό τους, Φανή Κοτρώνη.

Οι ναυτοπρόσκοποι βοήθησαν στον καθαρι-
σμό και το τάισμα των σκυλιών, έπαιξαν μαζί 
τους, και τα πήγαν βόλτα. 

Ο Ray Fellows, αντιπρόεδρος του PAWS και 
υπεύθυνος για τα σκυλιά, μίλησε για το κατα-
φύγιο και η Ρούλα Ελευθεριάδου, πρόεδρος 
του PAWS έκανε μία σύντομη παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του συλλόγου. 

Σε σχετική ανακοίνωση του φιλοζωικού συλ-
λόγου σημειώνεται: «Ευχαριστούμε θερμά τους 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ της Ν. Αρτάκης που συμπεριέ-
λαβαν στο πρόγραμμά τους την επίσκεψή στο 
καταφύγιό μας και για την βοήθεια και χαρά 
που προσέφεραν σε εμάς και τους μικρούς μας 
φίλους! Ο Isidro Carrasco, υπεύθυνος του κα-
ταφυγίου και ο Δημήτρης Αρκουλής, συντόνι-

σαν άψογα το όλο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε 
επίσης και το ΚΤΕΛ Πάρου που προσάρμοσε 
τα δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπη-
ρετήσει αυτή την επίσκεψη».

Επίσκεψη ναυτοπροσκόπων
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Ηλεκτρονικά οι άδειες 
καταστημάτων  
εστίασης

Με  την αριθμ. 472/2016 απόφαση του δημάρχου Πάρου, έγινε γνωστό το νέο 
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’/07-12-2016) και 
της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β’/18-05-2017) επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων 
με την διαδικασία της γνωστοποίησης. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο υπάγονται 
και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος υποβάλλεται 
γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρί-
σεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η επιχείρηση δεν υποβάλλει στη διοίκηση 
κανένα έγγραφο αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της φάκελο με όλα τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της δραστηριότητας.

Από τις 06-06-2017 πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος υποβάλλε-
ται γνωστοποίηση από τον φορέα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
https://notifybusiness.gov.gr  

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (ήτοι αλλαγή ιδιοκτήτη/φορέα 
δραστηριότητας, αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, προσθήκη μου-
σικής, προσθήκη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, προσθήκη δυνατό-
τητας πώλησης αλκοόλ κλπ) μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότη-
τας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης της μεταβολής 
καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας σε υποβολή ακύρω-
σης της γνωστοποίησης. Στην περίπτωση νέας γνωστοποίησης καθώς και σε με-
ταβολή λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη/φορέα ή σε προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας 
απαιτείται η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 από τον Δήμο 
πριν την υποβολή της γνωστοποίησης.

Ο ενδιαφερόμενος εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής υποχρεού-
ται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση τη δήλωση χρήσης. Οι προϋποθέσεις χρή-
σης δεν θίγονται, λόγω κατάργησης της σχετικής άδειας. Η χρήση μουσικής πέραν 
του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας παράτασης.  Εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις χορήγησης, η άδεια χορηγείται από το καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό 
όργανο, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβο-

λής της γνωστοποίησης. Υποχρεώσεις 
ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγο-
νται, αλλά δεν αποτελούν απαιτούμενο 
δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνω-
στοποίησης ούτε της άδειας  χρήσης 
μουσικής πέραν του ωραρίου (άδεια 
παράτασης).

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 
γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις 
βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμέ-
νων ληξιπρόθεσμων προς τον Δήμο, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας 
και του διακανονισμού καταβολής αυ-
τών, σύμφωνα με την σχετική νομοθε-
σία.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί 
να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουρ-
γία του εάν δεν έχει πληρώσει το 
σχετικό παράβολο (στην περίπτω-
ση υποβολής νέας γνωστοποίη-
σης ή μεταβολής γνωστοποίησης 
που αφορά προσθήκη ή αλλαγή 
δραστηριότητας), έχει ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς τον Δήμο και δε διαθέτει τη βεβαίωση της παρ. 2 του 
άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 (στην περίπτωση υποβολής νέας γνωστοποίησης ή 
μεταβολής γνωστοποίησης που αφορά  αλλαγή ιδιοκτήτη/φορέα δραστηριότητας ή 
σε προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας).

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι άδειες χρήσης μου-
σικής (εφόσον ισχύουν)  που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν 
μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο 
φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση και εφεξής η λειτουργία 
του καταστήματος υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Τέλος, στην ενημερωτική ανακοίνωση του δήμου Πάρου, σημειώνεται: «[…] Εφι-
στούμε την προσοχή στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λόγω των διοικητικών 
κυρώσεων (ήτοι χρηματικό πρόστιμο, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας 
της επιχείρησης) σχετικών με τη γνωστοποίηση, που επιβάλλονται σε περίπτωση 
στοιχειοθετημένης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές παράβασης των διατάξεων 
του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και επί των στοιχείων που δεν γνωστοποιήθη-
καν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποι-
ήθηκε η μεταβολή».

Οδικό δίκτυο
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει αναδείξει το 2018 ως 

έτος παρεμβάσεων που αλλάζουν ριζικά την εικόνα του οδικού δι-
κτύου και ανεβάζουν κατακόρυφα τα στάνταρτς ασφαλείας, σύμ-
φωνα με τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύει με 7 εκ. 
ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020, τον προϋπολογισμό των έργων που 
αφορούν το οδικό δίκτυο των νησιών  και τις παρεμβάσεις βελτί-
ωσης της ασφάλειας του, δημιουργώντας και δύο διακριτές ομά-
δες παρέμβασης, ανάμεσα στα μικρά και τα μεγάλα νησιά με 3,5 εκ. 
ευρώ ανά ομάδα νησιών.  

Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρ-
κος, υπέγραψε τις δύο αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή 
προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδο-
τηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ν. Αιγαίο 
2014 – 2020».

Η πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών 
σύνδεσης με τις πύλες εισόδου – εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας», 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ, από 
τον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά στην βελτίωση 
του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά της 
Περιφέρειας, με στόχο την άρση της απομόνωσης και τη διάχυση της 
τουριστικής κίνησης. 

Η πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύ-
ου των μικρών νησιών της Περιφέρειας»  συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ, από τον άξονα προτεραιότη-
τας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
των μικρών νησιών, το οποίο συμβάλει στην άρση της απομόνωσης 
και στην διάχυση της τουριστικής κίνησης, σε τμήματα που πρέπει 
να βελτιωθούν, προκειμένου να ικανοποιούνται οι κανόνες οδικής 
ασφάλειας. 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και για τις δύο προσκλή-
σεις, ορίζεται έως τις 31/10/2017.

Άνοδος  
τουρισμού 
στην Πάρο

Κατακόρυφη αύξηση, που στην περίπτωση 
των αεροπορικών αφίξεων φτάνει στο 275% 
και των ακτοπλοϊκών στο 12%, σημειώνει ο 
αριθμός των τουριστών που καταφθάνουν 
στην Πάρο για τις διακοπές τους φέτος, όπως 
επισήμανε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 
104,9 FM», ο δήμαρχος του νησιού, Μάρκος 
Κωβαίος. 

Ο ίδιος, που χαρακτηρίζει τη φετινή θερι-
νή περίοδο ως σαιζόν με ρεκόρ, επισημαίνει: 
«Στόχος είναι να ευχαριστήσουμε και να εξυ-
πηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους 
επισκέπτες μας ώστε να αγαπήσουν το νησί 
και να έρθουν εκ νέου».

Ο κ. Μ. Κωβαίος ως ισχυρά θετικά στοιχεία 
της Πάρου ανέφερε μια σειρά από διακοπές δι-
αφορετικών τύπων, που διατίθενται στους επι-
σκέπτες. «Οι επισκέπτες στο νησί είναι περισ-
σότερο από Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία, αγορές 
στις οποίες κινούμαστε περισσότερο, αν και 
υπάρχουν και επισκέπτες από τον Καναδά και 
όλες τις χώρες» σημείωσε ο κ. Κωβαίος, που 
περίγραψε ως βασική αιτία επιλογής της Πά-
ρου την ξεκούραση, χωρίς να παραλείπει την 
αναφορά σε «μερίδα των νέων που θα επιλέ-
ξουν το νησί με κύριο στόχο να διασκεδάσουν 

όπως και έτερη μερίδα των τουριστών που 
επιλέγουν τον προσκυνηματικό τουρισμό».

Κύριος στόχος δε των επαγγελματιών, αλλά 
και της αυτοδιοίκησης, είναι σύμφωνα με τον κ. 
Κωβαίο η επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν, 
κάτι που όπως αναφέρει έχει ήδη επιτευχθεί 
μέσα στο 2017. Κατά τον δήμαρχο της Πάρου 
«ήδη έχει γίνει η επέκταση της τουριστικής 
σαιζόν και φτάνει περίπου στον ένα μήνα».

Τέλος, ο κ. Κωβαίος στη συνέντευξή του 
υποστήριξε ότι θα γίνει μια προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση της επέκτασης μαζί με 
τους επαγγελματίες (...) «μας έχει ανεβάσει 
πάρα πολύ το καινούργιο αεροδρόμιο» όπως 
ανέφερε και σημείωσε πως σχεδιάζεται μια 
προσπάθεια και η επέκταση να κρατήσει και 
στις επόμενες χρονιές, ώστε η σαιζόν να ξεκινά 
πριν από το Πάσχα και να τερματίζει τον Οκτώ-
βριο κάθε έτους.

Σημειώνουμε ότι οι επισκέπτες της Πά-
ρου για τον Ιούλιο 2017 ήταν 140.000 
και ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος της 
τελευταίας 12ετίας, αφού μόνο το 2005 το 
νησί μας είχε περισσότερους τουρίστες 
(142000).
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Ευχαριστήριο 
σε «Ιατρόνησο»

Ευχαριστώ παρά πολύ τον ιατρό ορθοπεδικό, Νικό-
λαο Κατσιγιάννη και το Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΙΑ-
ΤΡΟΝΗΣΟ», για την άμεση και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση  του σοβαρού  προβλήματος της υγείας μου.

Ε. MICHELET

Ευχαριστήριο
Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε 

και αντιμετωπίζει η υπερήλικας μητέρα μου νιώθω την 
ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα 
μου και με βοήθησαν.

Καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρό-
εδρο της Δ.Ε. του Κ.Υ. Πάρου, Σπύρο Λάβδα, που 
ενδιαφέρθηκε προσωπικά και έπραξε ότι ήταν δυνατό. 

Ακόμα, τους γιατρούς, Ανδρέα Μαλλιωτάκη και 
Πάνο Κεμπάμπη, που προσέτρεξαν από την πρώτη 
στιγμή στα εξωτερικά ιατρεία στις 25/7/2017. Τους 
διασώστες του ΕΚΑΒ Πάρου για τις λύσεις που έβρι-
σκαν στους τρόπους διακομιδής από το σπίτι, από το 
Κ.Υ. και το λιμάνι, πάντα με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. 

Επίσης, για το ανθρώπινο ενδιαφέρον τους -και όχι 
μόνο- τους παρακάτω: Τη δημοτική σύμβουλο, Μα-
ρία Χανιώτη και τον Θοδωρή Μαλάμο. Την αντι-
δήμαρχο Πάρου, Δώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου. 
Τον δημοτικό σύμβουλο, Άγγελο Άγουρο. Τον πρό-
εδρο του Λιμενικού Ταμείου, Σταύρο Καραχάλιο. 
Τον επικεφαλής της μειοψηφίας δήμου Πάρου, Χρή-
στο Βλαχογιάννη. Τον επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Πάρου, Κώστα Ροκονίδα. Τον Αντώνη 
Δαβανέλο, τον Στέλιο Βιώνη και τον Δημήτρη 
Καλανδράνη. Τον Σωτήρη και τη Νέλλη Χουλιά-
ρα. Την Έλλη Ραγκούση. Και φυσικά τον Νίκο, που 
πάντα έβρισκε τη λύση…

Τέλος, όπως μου είπε και το Μαράκι: «Δεν χρειαζό-
μαστε πολλούς, παρά μόνο καλούς!». 

Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κ.Υ. Πάρου, δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα λει-
τουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
11-8-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΜΥΡ-

ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17-8-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΜΥΡ-

ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21-8-2017  ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24-8-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 

11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
28-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30-8-2017 ΜΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30-8-2017 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 

11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
16-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
21-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29-8-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
31-8-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΡΟΥΣ-

ΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ: 
11-8-2017 ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ
18-8-2017 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21-8-2017 ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ
31-8-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΜΑ-

ΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης (πχ συ-

νοδείας ιατρού σε διακομιδή) το παρόν πρόγραμμα αναγκα-
στικά θα τροποποιείται. Ο υπεύθυνος ιατρός του εκάστοτε 
ιατρείου θα επικοινωνεί αμέσως με την εκάστοτε κοινότητα, 
ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι ασφαλισμένοι. 

Κοινωνικό 
φροντιστήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εθελοντών εκ-
παιδευτικών στο κοινωνικό φροντιστήριο του νησιού μας 
για το σχολικό έτος 2017-18 δημοσιοποίησε ο δήμος Πά-
ρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κεντρικοί άξονες δράσης 
του κοινωνικού φροντιστηρίου αποτελούν: 

α) η παροχή αφιλοκερδούς πρόσθετης διδακτικής στή-
ριξης από εθελοντές καθηγητές σε μαθητές των σχολι-
κών μονάδων του δήμου Πάρου, των οποίων οι οικογέ-
νειες αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές και κοινωνικές 
δυσκολίες, καθώς, και η προσφορά ίσων ευκαιριών για 
μάθηση, 

β) η ευαισθητοποίηση και προσέλκυση ατόμων και ομά-
δων στην εθελοντική προσφορά και αλληλεγγύη.

Στη σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου σημειώνεται: 
«[…] Με γνώμονα ότι η γνώση είναι καθολικό αγαθό και 
με σκοπό τη δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών για 
μάθηση, το Κοινωνικό Φροντιστήριο αποτελεί μια αλλη-
λέγγυα δράση στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται 
από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα στους μαθητές, 
μία πληθυσμιακή ομάδα που προσπαθεί να χτίσει το μέλ-
λον της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί η 
συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών όλων των ειδικο-

τήτων που με την εθελοντική προσφορά τους δείχνουν 
έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγ-
γύη. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προ-
σφέρουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για 
το Σχολικό Έτος 2017-18 να δηλώσουν την πολύτιμη 
συμμετοχή τους στη κοινωνική λειτουργό του Νομικού 
Προσώπου. 

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να γίνουν δεκτές 
από: εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (διορισμένοι, ιδιώτες, 
εκπαιδευτήρια Μέσης εκπαίδευσης / Ξένων Γλωσσών / 
Χορού / Μουσικής κ.λπ.), συνταξιούχους ή πτυχιούχους 
άνεργους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Κυδωνιέως 
Αθανασία, στο 22840 24110».

Δυναμικό  
ιατρείο στο 
Κ.Υ. Πάρου

Από τον Σεπτέμβριο του 2016, στο Κ.Υ. Πά-
ρου, υπηρετεί στη θέση της μαίας η κ. Ραφα-
έλα Ζαχιώτη, που μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα κατάφερε και έδωσε μία άλλου τύ-
που βοήθεια στο γυναικείο πληθυσμό του νη-
σιού μας, και όχι μόνο.

Η κ. Ρ. Ζαχιώτη, που είναι παθιασμένη με τη 
δουλειά της και την Πάρο, αφού πρώτα έκανε 
τακτοποίηση του ιατρείου, που είχε να λειτουρ-
γήσει από το 2011, ξεκίνησε τη ενέργεια κυτ-
ταρολογικής εξέτασης pap test. 

Η πρόληψη, η σεξουαλική αγωγή, η υποστή-
ριξη του μητρικού θηλασμού και η προετοι-
μασία γενικότερα, είναι τα θέματα που επικε-
ντρώνεται η μαία του Κ.Υ. Επίσης, στο πλαίσιο 
θεματικής εβδομάδας μετείχε και συζήτησε με 
νέους και νέες του γυμνασίου Νάουσας για θέ-
ματα υγείας και σεξουαλικής αγωγής. Άλλωστε 
το Κ.Υ. Πάρου, που με το ιδρυτικό του καταστα-
τικό έχει την πρόληψη ως κύριο μέλημά του, 
μετέχει σε παρόμοια σεμινάρια υγείας. Επίσης, 
η κ. Ρ. Ζαχιώτη κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώ-
γηση και προετοιμάζει και τους νέους πατέρες 
για τον ρόλο τους στον ερχομό ενός παιδιού. 
Την Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017, ξεκίνησε 
τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων (5-6 ατό-
μων) για την προετοιμασία της γονιμότητας και 
της ολιστικής φροντίδας. Ακόμα, δίνονται συμ-
βουλές για την ασφαλή σεξουαλική ζωή και 
την ασφαλή μητρότητα. Τον μητρικό θηλασμό, 
την περίοδο λοχείας και γενικά κάθε χρήσιμη 
συμβουλή γι’ αυτή τη σημαντικό περίοδο κάθε 
οικογένειας.

Στο ιατρείο της μαίας του Κέντρου Υγείας 
Πάρου εκτός από το pap test, υπάρχει πλη-
ροφόρηση και βοήθεια για τον φυσικό τοκετό, 
τη διαχείριση του σώματος για τον τοκετό, τη 
διαχείριση του μωρού, κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές 
έχουν ως άξονα τη σωματική και ψυχική υγεία, 
ώστε να αποφευχθούν οι επιπλοκές. 

Όπως μας είπε η μαία, Ραφαέλα Ζαχιώτη: 
«Ο τοκετός θέλει υπομονή και σεβασμό, ώστε 
να ξέρει κάθε γυναίκα τι θα συμβεί στο σώμα 
της».
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νέα γενιά καυσίµων

Ανεφοδιάστε το σκάφος σας 
µε καύσιµα εγγυηµένης 

ποιότητας για υψηλές αποδόσεις

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Πάρο

∆ΩΡΟ!
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΜΙΑ  ΜΑΡΚΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΛΛΗ 1 ∆ΩΡΟ!

ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ

Έκτακτη 
επιχορήγηση στην 
Αντίπαρο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των μικρών νησιών και 
ορεινών δήμων της χώρας μας, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, ανακοίνωσε μία έκτακτη κρατική ενίσχυση προς 85 
μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους για το 2017.

Το υπουργείο πρόκειται να κατανείμει ποσό ύψους 20 εκατ. 
ευρώ για το 2017 από τα ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών 
του φόρου ζύθου, των τελών διαφήμισης και του τέλους ακίνη-
της περιουσίας (ΤΑΠ) σ’ αυτά τα μικρά νησιά και τους ορεινούς 
Δήμους.

Η κατανομή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει συγκε-
κριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και του πληθυσμιακού, 
δηλαδή:

- στα νησιά με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους
- στους Δήμους που ορίζονται ως ορεινοί καθώς και σε Δήμους 

με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% 
των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται 
ως ορεινές.

Από το συνολικό ποσό, θα κατανεμηθεί ποσό ύψους 14,5 εκ. 
ευρώ περίπου, ισόποσα σε κάθε δικαιούχο δήμο (170.000 ευρώ 
κατώτερο όριο) και ποσό ύψους 5,5 εκ. ευρώ περίπου, με βάσει τα 
στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της 
ΕΛΣΤΑΤ. Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δήμους για 
την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για 
επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

Τέλος, ο δήμος Αντιπάρου, θα λάβει ενίσχυση 180.700 ευρώ. 

Δρομολόγια 
φέρι – μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστη-
ριοποιείται στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας και 
αντίστροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια 
έως 25/8/2017.

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 - 21:45 
– 22:15 – 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 01:15 
- 02:15 – 03:15.

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 – 22:00 - 22:30 
– 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:30 – 02:30 
- 03:30.

Ενίσχυση 
νέων 
γεωργών

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Δω-
δεκανήσου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η κα-
ταβολή των ενισχύσεων στους 139 νέους γε-
ωργούς της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, συνολικού 
ύψους 2.025.100 ευρώ, οι οποίοι εντάχθηκαν 
στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωρ-
γών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η πληρωμή αφορά την καταβολή της πρώτης 
δόσης, ήτοι το 70% του ποσού στήριξης,  με 
το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2.893.000 
ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, αναφέρεται: «[…] Σημειώνεται ότι εί-
ναι η πρώτη φορά που οι εκταμιεύσεις ξεκι-
νούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, από 
την απόφαση ένταξης των νέων γεωργών στο 
πρόγραμμα, γεγονός που οφείλεται στις συνε-
χείς προσπάθειες και στη σχεδόν καθημερινή 
επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των στελεχών 
της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας Δωδεκα-
νήσου, καθώς και των πολιτικών προϊσταμένων 
της, περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργου Χατζη-
μάρκου και αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς 
Τομέα & Γαστρονομίας, Φιλήμονα Ζαννετίδη.  
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Η Παναγιά της Ελλάδος
Η Παναγιά της Πάρου

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, 
αποτελούν για την Ορθοδοξία ένα από τα μεγαλύτερα λατρευτικά γεγονότα.

Η παράδοση στη χώρα μας προστάζει στη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, οι 
πιστοί να επισκέπτονται ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα, που είναι αφιερωμένα 
στην Κοίμηση της Παναγίας.

Το δόρυ της Ορθοδόξων τον 15Αύγουστο είναι ο ιστορικός ναός της Παναγίας 
της Εκατονταπυλιανής, στην Πάρο, ο οποίος είναι ένας από τους αρχαιότερους χρι-
στιανικούς ναούς στον τόπο μας.

Η Εκατονταπυλιανή

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής βρίσκεται στην Παροικιά. Είναι ένας 
από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς, που βρί-
σκονται στην ελεύθερη ελληνική γη.

Υπάρχουν δύο ονομασίες για τον ναό: «Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή». Μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια, επικρατούσε η άποψη ότι το πραγματικό όνομα του ναού είναι 
το πρώτο, και τούτο γιατί βρισκόταν «κατά την πόλιν», προς το μέρος δηλαδή της 
αρχαίας πόλης, και ότι το δεύτερο είναι δημιούργημα των λογίων του 17ου αι., που 
θέλησαν να δώσουν με αυτό περισσότερη μεγαλοπρέπεια στο ναό. Νεώτερες όμως 
έρευνες στις πηγές απέδειξαν ότι και οι δύο αυτές ονομασίες είναι σύγχρονες και 
βρίσκονταν σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η ονομασία Καταπο-
λιανή αναφέρεται για πρώτη φορά σε υπόμνημα περί Νάξου και Πάρου του δούκα 

τα Αρχιπελάγους Ιωάννη Δ’, του έτους 1562, ενώ η δεύτερη, «Εκατονταπυλιανή», 
μνημονεύεται σε έγγραφο του Πατριάρχη Θεολήπτου Β΄ του έτους 1586. Σήμερα η 
επίσημη ονομασία του ναού είναι Εκατονταπυλιανή.

Η παράδοση που διασώζεται μέχρι σήμερα σχετικά με την ονομασία Εκατονταπυ-
λιανή έχει ως εξής: «Ενενήντα εννέα φανερές πόρτες έχει η Καταπολιανή. Η εκατο-
στή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει, όταν οι 
Έλληνες πάρουν την Πόλη».

Κτήτορες

Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατονταπυλιανής. Η πρώτη 
μας πληροφορεί ότι, όταν η Αγία Ελένη μητέρα του πρώτου χριστιανού αυτοκράτο-
ρα Μεγάλου Κωνσταντίνου, πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, 
ήλθε με το πλοίο της στην Πάρο. 

Κοντά στο λιμάνι, στη θέση που βρίσκεται η Εκατονταπυλιανή, υπήρχε τότε ένας 
μικρός ναός. Σ’ αυτόν το ναό προσευχήθηκε κι έκανε ένα τάμα: Αν βρει τον Τίμιο 
Σταυρό, να κτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε, 
βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και, πραγματοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε αυτόν τον 
μεγαλόπρεπο ναό. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι η Αγ. Ελένη δεν πρόφτασε να 
πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της. Έδωσε όμως εντολή στον γιό της, τον αυτοκρά-
τορα Κωνσταντίνο, ο οποίος πραγματοποίησε το τάμα της μητέρας του, κτίζοντας 
αυτόν το ναό.
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Οι έρευνες που πραγματοποίησε από το 1959 έως το 1965 ο αείμνηστος καθηγη-

τής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, κατά την αναπαλαίωση της Εκατοντα-
πυλιανής, απέδειξαν ότι οι παραδόσεις που θέλουν κτήτορες του ναού τους αγίους 
Κων/νο και Ελένη είναι σωστές. Απέδειξαν δηλαδή, ότι υπήρχε ναός στο σημείο 
αυτό, τον 4ο αιώνα, δηλαδή δύο αιώνες πριν από την εποχή του Ιουστινιανού.

Ρυθμός

Ο ναός ήταν μια σταυρική ξυλόστεγη βασιλική, η οποία από κάποια αιτία, πιθα-
νότατα πυρκαγιά, καταστράφηκε και ο Ιουστινιανός την ανακατασκεύασε με το νέο 
ρυθμό της εποχής του, δηλαδή με θόλους και τρούλο. 

Επομένως, ο ναός που θαυμάζει σήμερα ο επισκέπτης είναι ο Ιουστινιάνειος, στον 
οποίο μετατράπηκε τον 6ο αιώνα το παλιό κτίσμα των αγίων και ισαποστόλων Κων/
νου και Ελένης. Ο ναός της Εκατονταπυλιανής, όλους αυτούς τους αιώνες δεν είχε 
παραμείνει στην Ιουστινιάνεια μορφή του. Κατά τις εποχές της φραγκοκρατίας και 
της τουρκοκρατίας δοκίμασε πολλές καταστροφές και λεηλασίες. Μεγάλες κατα-
στροφές έπαθε κατά την επιδρομή του Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσα, το 1537, και αργό-
τερα κατά την επιδρομή του καπουδάν Μουσταφά Καπλάν πασά, το 1666.

Τη μεγαλύτερη όμως καταστροφή έπαθε ο ναός κατά τους σεισμούς το 1733, 
κατά τους οποίους κατέρρευσαν ο βόρειος και ο δυτικός θόλος και μέρος του τρού-
λου. Κατά την επισκευή του, στην οποία σημαντική οικονομική συμμετοχή είχε και 
ο Παριανός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογένης, έγιναν για την 
στερέωσή του πολλές προσθήκες, και μέσα και έξω από το ναό, οι οποίες παρα-
μόρφωσαν τελείως την επιβλητική μορφή του, μείωσαν την φωτεινότητά του και η 
πρόσοψή του πήρε μια ιδιότυπη μορφή, με μια μνημειακή πύλη και τρία αιγαιοπελα-
γίτικα καμπαναριά.

Το 1959 ο αείμνηστος καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος άρχισε 
την αποκατάσταση του ναού στην Ιουστινιάνεια μορφή του και το 1965 τον απέδω-
σε στον θαυμασμό και την λατρεία των πιστών.

Το μήνυμα Καλλινίκου

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, εν όψει της 
μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, στέλνει το δικό του μή-
νυμα:

«Η Χάρις του Θεού αγαπητοί μου, μας αξίωσε και πάλι να υποδεχόμαστε την 
ευλογημένη περίοδο του Δεκαπενταυγούστου κατά την οποία η Αγία Ορθόδοξος 
Εκκλησία, μας προετοιμάζει σωματικά και πνευματικά για να υποδεχθούμε στην 
κορύφωση της περιόδου την, 15η Αυγούστου, τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της 
Υπεραγίας Θεοτόκου η οποία τόσο πολύ αγγίζει τις ψυχές των πιστών ώστε ο λαός 
μας να την ονομάζει το Πάσχα του καλοκαιριού.

Το πρόσωπο της Παναγίας μας υπήρξε πάντοτε σημείο αναφοράς για τον Ορ-
θόδοξο λαό μας ο οποίος πολλές φορές το συνέδεσε με σημαντικές στιγμές της 
ιστορικής του πορείας. Η Κυρία Θεοτόκος πάντοτε και σε κάθε ευκαιρία, με την 
θαυματουργική της παρουσία έδειχνε την αγάπη και την φροντίδα για τα πιστά Της 
τέκνα και μας αξίωσε ως Έλληνες να φιλοξενούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
Πατρίδος μας αμέτρητες θαυματουργές εικόνες Της καθώς και πληθώρα Ιερών 
Μονών και Προσκυνημάτων αφιερωμένα στην Χάρη Της με κορυφαία θα λέγαμε 
το Άγιον Όρος που χαρακτηρίζεται ως το περιβόλι της Παναγίας, το Πανελλήνιο 
Προσκύνημα Ευαγγελιστρίας Τήνου, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά στο 
Βέρμιο και βέβαια το καύχημα της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας το Ιερό Προ-
σκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου.

Η Υπεραγία Θεοτόκος έγινε η αιτία της σωτηρίας μας. Η πίστη Της, η αγνότητά και 
η καθαρότητά Της καθώς και η απόλυτη υπακοή Της στο θέλημα του Θεού ήταν τα 
στολίδια της ψυχής της που έγιναν αφορμή για να επιλεγεί από τον Πανάγιο Θεό 
και να γίνει η Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος «εκ των αγνών αιμά-
των της Υπεραγίας Θεοτόκου» όπως τονίζουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έγινε 
άνθρωπος και έσωσε το ανθρώπινο γένος από την φθορά της αμαρτίας και τον 

Θάνατο. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι μια μοναδική ευκαιρία για κάθε 
πιστό να αναλογιστεί αλλά και να διαπιστώσει αυτή την αλήθεια, ότι τόσο η αμαρτία 
όσο και ο θάνατος νικήθηκαν εν τω προσώπω του Κυρίου μας και η Παναγία αποτε-
λεί αδιάψευστη μαρτυρία αυτής της αλήθειας. Αφ’ ενός με την ζωή της γίνεται υπό-
δειγμα αγίας βιοτής και αποδεικνύει περίτρανα πως η αμαρτία δεν δεσμεύει πλέον 
τον άνθρωπο ο οποίος όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εν μετανοία και 
αγωνίζεται να μετατρέψει τα πάθη του σε αρετές μπορεί να ζει απαλλαγμένος από 
τις φοβερές συνέπειές της και να απολαμβάνει από αυτή την ζωή την ευλογία και 
την μακαριότητα του Παραδείσου. Έτσι εξάλλου έζησε και η Παναγία μας η οποία 
καίτοι βρισκόταν σωματικά στον αμαρτωλό αυτό κόσμο, ψυχικά απολάμβανε την 
δόξα της Βασιλείας του Θεού. Αφ’ ετέρου το γεγονός ότι η Κοίμησις της Θεοτόκου, 
δηλαδή το τέλος της επιγείου ζωής Της, δεν αποτελεί αφορμή για θρήνο και οδυρ-
μό, όπως συμβαίνει με το γεγονός του θανάτου, αλλά αιτία εορτασμού και πανηγύ-
ρεως είναι ατράνταχτη απόδειξη ότι και ο θάνατος πλέον έχει νικηθεί και αποτελεί 
πραγματικότητα μεν όσον αφορά το φθαρτό σώμα αλλά παρελθόν όσον αφορά την 
αθάνατη ψυχή. Η Παναγία μας μπορεί να γεύθηκε τον θάνατο βιολογικά όπως κάθε 
άνθρωπος σε αυτή τη γη αλλά εξακολουθεί να ζει στην Βασιλεία του Υιού και Θεού 
Της και από εκεί να παρεμβαίνει ολοζώντανη στην ανθρώπινη ιστορία, απαντώντας 
στις ολόθερμες προσευχές όλων εκείνων των πιστών οι οποίοι αισθάνονται αυτήν 
Της την παρουσία. 

Όπως προείπαμε στη Μητρόπολη Παροναξίας έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να 
φιλοξενούμε το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, το οποίο 
εκτός από το μεγαλύτερο σωζόμενο κτίσμα την πρώιμης Βυζαντινής περιόδου είναι 
και ένα από τα μεγαλύτερα Ιερά Προσκυνήματα αφιερωμένο στην Παναγία μας 
αφού μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκεται αποθησαυρισμένη η θαυματουργή της Εικόνα 
η οποία αιώνες τώρα αποτελεί παρηγοριά και στηριγμό για τον Ορθόδοξο λαό μας. 
Σε αυτό το Ιερό Προσκύνημα χτυπά και φέτος η καρδιά της Μητροπολιτικής μας 
περιφερείας από την 1η Αυγούστου που ξεκινούν οι Ιερές Παρακλήσεις κάθε από-
γευμα και στις οποίες πραγματοποιούνται και σύντομες επίκαιρες ομιλίες έως την 
κυριώνυμο ημέρα της εορτής την 15η Αυγούστου όπου κορυφώνεται ο εορτασμός 
με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και την πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος 
της Παναγίας μας. Εκεί για μια ακόμη χρονιά θα εναποθέσουμε ευλαβικά τα αιτήμα-
τά μας αλλά και της αγάπη μας προς την Θεοτόκο και θα τιμήσουμε την Χάρη Της 
εκφράζοντας την άπειρη ευγνωμοσύνη μας για τις ατελείωτες δωρεές της. 

Εύχομαι εκ μέσης καρδίας η Παναγία μας να ευλογεί και να σκεπάζει τα νησιά μας 
και όλη την  Πατρίδα μας, να προστατεύει το Έθνος μας από κάθε επίδοξο εχθρό 
του, να κατευθύνει με το άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρί-
ζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος αλλά κυρίως να πρεσβεύει προς τον Υιό Της 
ώστε να αξιωθούμε να βρεθούμε κοντά Της στην Βασιλεία των Ουρανών».

Η «Φωνή της Πάρου» ξανά κοντά σας 2 Σεπτεμβρίου
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Φάρος Αγίου Φωκά
Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 είναι η Παγκόσμια Ημέρα 

Φάρων!
Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με 

πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και 
γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. 
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των 
πολιτών για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων 
ναυτικών βοηθημάτων στη ναυσιπλοΐα, αλλά και η προβο-
λή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω 
από δύσκολες συνθήκες.

Αυτή την ημέρα οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με 
την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων. Αποτελούν 
παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατα-
σκευή, εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είναι συνδεδεμένοι με την ναυ-
τική παράδοση της Έλλάδας και αποτελούν σημείο αναφο-
ράς για τους ναυτιλλόμενους. 

Παρόλα αυτά αργοσβήνουν παραδομένοι στη φθορά του 
χρόνου και της εγκατάλειψης. Πληροφοριακά το Έλληνικό 
Φαρικό Δίκτυο, διαθέτει 120 φάρους μέσης ηλικίας δύο 
αιώνων, από τους οποίους οι 20 βρίσκονται σε καλή κατά-
σταση, ενώ οι 30 σε μέτρια και οι υπόλοιποι σε ετοιμόρ-
ροπη.              

Η διαχείριση του δικτύου φάρων ανήκει στο ΓΈΝ και 
η συντήρηση τους εκτελείται από την Υπηρεσία Φάρων 
ανάλογα με τις εκάστοτε διατιθέμενες πιστώσεις. Έπίσης, 
συντήρηση και αποκατάσταση γίνεται με δημόσια  χρημα-
τοδότηση μέσω τοπικών φορέων Δήμων και Νομαρχιών, 
εξ ιδίων πόρων Λιμενικών Ταμείων και με ιδιωτική χρημα-
τοδότηση μέσω  Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων.

Ο φάρος του Αγίου Φωκά, κατασκευάστηκε το 1867, 
από την Γαλλική Φάρων Έταιρεία, για να προσέχουνε τα 
πλοία.

Δέκα μέτρα είναι ψηλός,
οικοδεσπότης καθημερινός,
κάνει κουμάντο στο λιμάνι,
κι ο καπετάνιος δεν τον φθάνει. 
Σήμα κατατεθέν της Παροικιάς,
χαιρετά όποιον περνά,
στο ηλιοβασίλεμα μπροστά, 
βρίσκεται από όπου τον κοιτάς. 
Έίναι μισογκρεμισμένος, 
και στην τύχη του αφημένος, 
είναι πολιτιστική κληρονομιά,
μα σημασία δε του δίνουν καμιά.
Κάποτε είχε ζωή,
στου φαροφύλακα την εποχή,
τώρα είναι ηλεκτρικός, 
μα ετοιμόρροπος κι αυτός.
Έίναι ανάγκη να συντηρηθεί, 
και σα κειμήλιο να αξιοποιηθεί,
ναυτικό μουσείο να γίνει,
που αναμνήσεις θα μας δίνει.  
  

φιλικά
Χριστόδουλος Μαούνης

Ειρήνη 
Βαρούχα – 
Χριστοδου-
λοπούλου

Η Ειρήνη Βαρούχα γεννήθηκε στην Παροι-
κιά στις 10 Δεκεμβρίου 1896 από τους Φο-
λεγανδρινούς Ανδρέα Βαρούχα και Μαρία 
Βενιέρη, κόρη του γιατρού της Παροικιάς, Λε-
ωνίδα Βενιέρη. 

Είχε αποφασίσει να σπουδάσει γιατρός, 
αλλά τελικά την κέρδισε η αρχαιολογία, στην 
οποία την ώθησε ο πατέρας της, στο κτήμα 
του οποίου στην Παροικιά, είχαν βρεθεί αρ-
κετά αρχαία αντικείμενα, με κορυφαίο το τμή-
μα του «Πάριου Χρονικού» που βρίσκεται στο 
μουσείο της Πάρου. 

Σταδιοδρόμησε ως αρχαιολόγος, διατε-
λώντας ως έφορος αρχαιοτήτων και ως δι-
ευθύντρια στο νομισματικό μουσείο Αθηνών. 
Πραγματοποίησε την ανασκαφή της παλαιο-
χριστιανικής Βασιλικής του Βουτάκου Πάρου, 
έγραψε μελέτες για νομίσματα της Πάρου, 
υπήρξε αυθεντία στην αναγνώριση και αξιο-
λόγηση αρχαίων και μεσαιωνικών νομισμά-
των. 

Πάντοτε προσέφερε τις γνώσεις της με ευ-
γένεια και καλοσύνη σε όσους απευθύνονταν 
σ’ αυτή για να βοηθηθούν στις έρευνες τους. 
Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό, μιλούσε 
τέσσερις ξένες γλώσσες και μετείχε σε διεθνή 
συνέδρια με ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. 
Είχε τιμηθεί από το κράτος και από φορείς, 
με μετάλλια και τιμητικές διακρίσεις. Επίσης, 
αξίζει να σημειωθεί ότι είχε, έμφυτο το ταλέ-
ντο του ηθοποιού και είχε παίξει σ’ ένα μικρό 
ρόλο σ’ ερασιτεχνική παράσταση, μαζί με την 
Μαρία Κοτοπούλη. 

Το αρχοντικό σπίτι της οικογένειας Βαρού-
χα, στο οποίο γεννήθηκε η Ειρήνη βρίσκεται 
στην οδό «Αρχιλόχου», ΝΔ της πάνω πόρτας 
του Κάστρου.

(πηγές «Παριανά τευχ.74») 
Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Πέτρου Ι. 

Αυλήτη», έως την οδό «Αρκεσιλάου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αλλεργία 
ενοχλητικών 
ειδήσεων 

Μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής, κατακλύστηκαν από ανησυχία 
για την απειλή του κουμμουνισμού.

Ο Τζόζεφ Μακάρθι (Αμερικάνος γερουσιαστής), κα-
τήγγειλε ότι στις ΗΠΑ περισσότεροι από 200 κομμουνι-
στές, είχαν διεισδύσει στο κρατικό σύστημα, στον κινημα-
τογράφο και τα ΜΜΕ. Λόγω εκείνου του φόβου πολλοί 
καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι υπέγραψαν δηλώσεις 
ότι δεν είχαν καμία σχέση με κουμμουνιστικά κινήματα. Η 
εποχή του Μακάρθι ονομάστηκε περίοδος του ερυθρού 
τρόμου. 

Έτσι, σχεδόν από τη δεκαετία του ’50 οι ειδήσεις από 
την Αμερική ήταν «φιλτραρισμένες» και έδιναν τον «τόνο» 
και τρόπο παραγωγής ειδήσεων στα μη κομμουνιστικά 
κράτη. Σήμερα, το 90% των τηλεοπτικών προγραμμά-
των και ο τρόπος παραγωγής τους είναι αντιγραφή από 
τις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι για τις χώρες οι 
οποίες δεν ανήκουν στην καπιταλιστική οικονομία υπάρ-
χει συνεχής ροή καταγγελιών εναντίον τους για θέματα 
που κυριολεκτικά κατασκευάζονται από τα πρακτορεία 
ειδήσεων που εξυπηρετούν τα τραπεζικά - κρατικά συμ-
φέροντα της λεγόμενης «ελεύθερης» οικονομίας. Ένα 
από τα «θύματα» της παραπάνω προπαγάνδας ήταν το 
Ιράκ, που ακόμα και σήμερα «ψάχνουμε» τα πυρηνικά του 
όπλα… Ακόμα πιο χαζοχαρούμενη ιστορία των παραπά-
νω πρακτορείων «ειδήσεων» είναι η Βόρειος Κορέα, που 
ό,τι «είδηση» γράφεται γι’ αυτήν είναι από τις 
ΗΠΑ! Στην πατρίδα μας «μεγαλοδημοσιογράφος» έγινε 
ρεντίκολο όταν για να αποδείξει το απειλητικό καθεστώς 
για τον «ελεύθερο» κόσμο, παρουσίασε ως «αποκλειστι-
κό» θέμα από τη Β. Κορέα, ένα απόσπασμα από σήριαλ 
(!) και το παρουσίασε ως ντοκουμέντο τρόμου!

Το 1958 ο Αμερικάνος δημοσιογράφος, Έντου-
αρντ Μάροου (εις εξ αυτών που αντιστάθηκε στον  
Μακαρθισμό), δήλωνε σε εκδήλωση δημοσιογράφων τα 
παρακάτω:

«Η πολύπλοκη δομή των καναλιών, των διαφημιστι-
κών εταιρειών και των χορηγών, δε θα κλονιστεί ούτε 
θα αλλάξει. Με ευθύτητα για όσα συμβαίνουν στο ραδι-
όφωνο και στην τηλεόραση σας λέω, και είμαι υπεύθυ-
νος για όσα λέω, ότι η ιστορία που αφήνουμε είναι αυτή 
που μας αξίζει. Και αν υπάρχουν ιστορικοί σε 50-100 
χρόνια και έχουν διατηρηθεί τα προγράμματα ειδήσεων, 
θα διαπιστώσουν την παρακμή, των τάσεων φυγής και 
της απομόνωσης από την πραγματικότητα του κόσμου 
όπου ζούμε. Σήμερα είμαστε άνετοι και αδιάφοροι, 
και έχουμε αναπτύξει αλλεργία σε κάθε δυσάρε-
στη και ενοχλητική είδηση. Τα μέσα αντικατοπτρί-
ζουν την κατάσταση που ζούμε… Αλλά μόνο αν απο-
τινάξουμε το πλεόνασμα λίπους και αναγνωρίσουμε ότι 
η τηλεόραση χρησιμοποιείται κυρίως για να μας απο-
σπάσει, να μας παραπλανήσει, να μας διασκεδάσει και 
να μας απομονώσει, τότε η τηλεόραση και αυτοί που τη 
χρηματοδοτούν, αυτοί που την παρακολουθούν και αυ-
τοί που εργάζονται σ’ αυτήν, ίσως δουν μια διαφορετική 
εικόνα, πριν είναι πολύ αργά».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη στήλη μας, σας ευχόμαστε 
καλό καλοκαίρι, καλά πανηγύρια και μακριά από κάθε 
δυσάρεστη και ενοχλητική είδηση, που προκαλεί αλλερ-
γία στον εφησυχασμό μας…
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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

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκε 

το πρόγραμμα εκδηλώσεων από την 
Παρασκευή 11/8 έως την Πέμπτη 17 
Αυγούστου 2017.

11/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:30
Συναυλία «Recital για 2» με τον Λαυ-

ρέντη Μαχαιρίτσα και τον  Παναγιώτη 
Μάργαρη. Θέατρο Λευκών.

11/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μουσική εκδήλωση «Με Τσαμπούνες 

και Τουμπάκια». Διοργάνωση Δ/Κ Αρχι-
λόχου - Αναπτυξιακός Σύλλογος «Πρό-
οδος -Ανάπτυξη». Πλατεία Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Μάρμαρα.

12/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 22:00
Παραδοσιακό Γλέντι στην πλατεία 

του χωριού. Διοργάνωση ΜΕΑΣ ΚΩΣ-
ΤΟ. Κώστος.

12/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Μουσική εκδήλωση με ρεμπέτικα 

τραγούδια. Διοργάνωση Σύλλογος 
Λευκιανών Αθήνας. Θέατρο Λευκών.

12/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Νησιώτικο - Λαϊκό Γλέντι. Διοργάνω-

ση ΜΕΑΣ Αστέρας Μαρμάρων. Προαύ-
λιο Γυμνασίου Μάρμαρα.

12/8 ΣΑΒΒΑΤΟ έως 13/8 
6ο Μεικτό Τουρνουά Beach Volley. 

Διοργάνωση ΝΟΠ. Παροικία 
13/8 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00

Ποιητική βραδιά με τους Γιώτα Αργυ-
ροπούλου – Τάσο Γαλάτη. Διοργάνωση 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Θέατρο Λευκών.

14/8 ΔΕΥΤΕΡΑ έως 31/8
Έναρξη έκθεσης κολλάζ με υφάσμα-

τα σε καμβά. «Α View to a Dream» του 
Αθ. Κολλίντζα. Δημοτικός Χώρος Τέ-
χνης «Άγιος Αθανάσιος» Νάουσα.

15/8 ΤΡΙΤΗ 21:00
Λαμπρός εορτασμός Ι.Π. Παναγίας 

Εκατονταπυλιανής. Ρίψη βεγγαλικών 
- Μουσική βραδιά «ΤΕΧΝΗΝΤΑΡΙ» 
Παραδοσιακοί  Χοροί από το Μουσι-
κοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα 
Πάρου». Συνδιοργάνωση Δ/Κ Πάρου - 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Παροικία

16/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:30
Συναυλία «Οι Μούσες του Τσιτσάνη». 

Φωτεινή Βελεσιώτου - Ανατολή Μαρ-
γιόλα. Διοργάνωση Πάρκο Πάρου - Κύ-
κλος Κυκλάδων. Πάρκο Δήμου Πάρου. 
Νάουσα 

16/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:30
Θέατρο Σκιών «Σκιές και Γέλια». Δι-

οργάνωση Θίασος Μαρίνας Ζώη. Θέα-
τρο Λευκών

17/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Συναυλία «Μανώλης Χιώτης… από το 

ρεμπέτικο στο Swing» με τη μουσική 
ομάδα «Rigas en Sample». Διοργάνω-
ση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – Δ/Κ  Πάρου. Παραλία 
Παροικίας.

Έντονη διαμαρτυρία 
στον Πρόδρομο

Οι επιχειρηματίες του Προδρόμου εκθέτοντας τον προβληματισμό τους για την 
έλλειψη χώρου στάθμευσης για τους επισκέπτες του χωριού τους, έστειλαν επιστο-
λή διαμαρτυρίας προς τον δήμο Πάρου και τη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου, στις 
28/7/2017. Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
στους δημοτικούς συμβούλους.

Η επιστολή διαμαρτυρίας έχει ως εξής:
«Ύστερα από κοινή απόφαση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούμαστε στο 

χωριό του Προδρόμου και βλέποντας ότι η κατάσταση με το θέμα του parking 
ολοένα και χειροτερεύει καθημερινά, στέλνουμε αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας 
θέλοντας να επισημάνουμε και να γνωστοποιήσουμε σε όλους το θέμα έλλειψης 
χώρου παρκαρίσματος στο χωριό μας.

Θεωρούμε ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και λάθος χειρισμοί από 
πλευράς Δήμου και Δ.Κ. Αρχιλόχου, ώστε να βρεθεί εγκαίρως λύση σε ένα «καυτό» 
θέμα του Προδρόμου.

Είμαστε το μόνο χωριό χωρίς θέσεις για parking και είναι αδιανόητο να έχουμε 
φτάσει τέλος, Ιουλίου, το νησί να ασφικτυά από κόσμο, να έρχεται κόσμος για να 
επισκεφθεί το χωριό του Προδρόμου και τελικά να αποχωρεί, λόγω του γεγονότος 
ότι δε βρίσκουν θέση για να παρκάρουν. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση τον Αύ-
γουστο θα είναι πιο άσχημη και πολύ φοβούμαστε ότι θα βγει εκτός ελέγχου!

Κι εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις μας, 
αφού και οι δικοί μας πελάτες αποφεύγουν να μας επισκεφτούν εξαιτίας της έλ-
λειψης parking.

Μας έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από συγχωριανό μας να μισθώσει 
ακίνητό του ο Δήμος.

Θέλουμε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος και να δώσετε ΑΜΕΣΑ 
λύση, ερχόμενοι σε επαφή με τον συγχωριανό μας και επισπεύδοντας τις διαδικα-
σίες, ώστε να ανοίξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα parking στον Πρόδρομο».

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας τις επόμενες ημέρες θα 
δημοσιευθεί από τον Δήμο νέα προκύρηξη για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης, ενώ 
στο παρελθόν δύο ανάλογες προκυρήξεις απέβησαν άγονες.
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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

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)

ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, πω-

λείται διαµέρισµα δυάρι 3ου ορόφου. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 41461

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ή ενοικιάζεται 

ανεξάρτητη κατοικία 53 τ.µ., µε 

βεράντα 54 τ.µ., 1ου ορόφου, απε-

ριόριστη θέα στη θάλασσα, πλήρως 

επιπλωµένο και εξοπλισµένο, τζάκι, 

A/C, πάρκινγκ. Τηλ. 6945 236 006

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑ-
ΝΙΟΥ, ενοικιάζεται ανοιχτός χώρος 

κατάλληλος για πάρκινγκ 250 τ.µ., µε 

πρόσβαση από 2 πλευρές. τηλ. 6945 

781 061

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 

δυάρι 45 τ.µ. 3ου ορόφου, πλήρως 

επιπλωµένο και εξοπλισµένο µε όλες 

τις ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο 

και ίντερνετ, επί της Λεωφόρου 

Αλεξάνδρας, πλησίον Μετρό Αµπελο-

κήπων. Τηλ. 6945 355 327

ΣΠΙΤΙ ενοικιάζεται έξω από τις 

Λεύκες, 65 τ.µ. καινούριο, µε θέα και 

βεράντες, φωτεινό, µε κλιµατιστικό, 

ίντερνετ, µερικώς επιπλωµένο. Τηλ 

6977 646 827

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σιβρισα-

ρίου, ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου 

ορόφου, 35 τ.µ., διαµπερές, πλήρως 

ανακαινισµένο, πολύ κοντά στην 

αγορά του Βύρωνα. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6976 558 842

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

αναλαµβάνουµε την ετήσια φύλαξη, 

συντήρηση και ενοικίαση-καθαριό-

τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών, 

παραλαβή και παράδοση κλειδιών µε 

ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο και 

Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 6942 

798 728

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζεται 

διαµέρισµα 80 τ.µ. σε πλεονεκτική 

θέση, (λόγω ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ). Τιµή 

συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 

375 590

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.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για κύριο µε ειδικές 

ανάγκες. Ολιγόωρη µόνιµη εργασία 

µε καλές αποδοχές. Απαραίτητο 

δίπλωµα οδήγησης. Τηλ. 6937 755 

804 κύριος Γιάννης.

ΝΕΟΣ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται από 

ψητοπωλείο στη Νάουσα και ΚΟΠΕ-
ΛΑ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, για µόνιµη 

εργασία χειµώνα – καλοκαίρι. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6982 419 407 και ώρες 

από τις 10:00 – 15:00.

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ µε εµπειρία 

ζητείται από ξενοδοχείο στην Πα-

ροικία, για µερική απασχόληση έως 

Οκτώβρη και µε προοπτική πλήρους 

απασχόλησης για την επόµενη σαιζόν. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 6937 

240 066, ώρες 10.00 – 15.00.

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

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€

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

Εκδρομή 
στη Σάμο

Η Ενορία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, διοργανώνει 
τριήμερη εκδρομή στο νησί της Σάμου, από τις 15 έως 
τις 17 Σεπτεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στο τηλ. της Ενορίας 22840 24890 ή 
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Ευχαριστήριο
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω βαθειά από 

την καρδιά μου, τους άνδρες του πληρώματος του F/B 
“BLUE STAR 2”, που κατά το ταξίδι μου στην Πάρο, 
στις 22/7/2017, μου συμπαραστάθηκαν και μου πρό-
σφεραν κάθε δυνατή βοήθεια, ανακουφίζοντας έτσι 
την σωματική μου αδυναμία. Συγχαίρω τον πλοίαρχο 
και την εταιρεία για τη μέριμνα και τη βοήθεια που 
προσφέρουν στους αναξιοπαθούντες επιβάτες τους.

Δόμνα Ηλία Μαύρη
Παροικία Πάρος

Ανακοινώση
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  της Άννας  Ακάλεστου, 

προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, 
σε έκταση εμβαδού 12.505,72 τ.μ. που κείται στη θέση «Δάσος» 
του  Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, σύμφω-
να με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από 
το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα 
έκταση κατά την έννοια της παρ. 6 περίπτωση β του άρθρου 3 
του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του 
αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς 
με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), 
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) ημερών 
από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε 
κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό 
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην 
με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών 
Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

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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∆ευτέρα 14 Αυγούστου - 19:15
Ο Καραγκιόζης στο Survivor

14-15-16 /8  |  20:30
Βαϊάνα • Moana

17-18-19-20 /8  |  20:30
Victory’s House
Το Στέµµα των Ινδιών

17-18-19-20 /8  |  22:30
The Dark Tower

Ο Μαύρος Πύργος

14-15-16 /8  |  22:30
Spiderman - Homecoming

Η επιστροφή στον τόπο του

Περιφερειακή Οδός  Παροικίας
Τ. 22840 28515

cinerexparos

14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου14-25 αυγουστου
θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!θα είµαστε κλειστά!

αγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικιααγ. ελενη, παροικια
Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025Τ. 22840 28025
info@smileweb.grinfo@smileweb.grinfo@smileweb.gr
Www.smileweb.grWww.smileweb.grWww.smileweb.gr

καλο καλοκαιρι!

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΠ
Το νερό είναι πολύτιμο!

Δεδομένης της αυξημένης τουριστικής κίνησης 
καθώς και της αυξημένης κατανάλωσης νερού που 
υπάρχει στο νησί μας κατά τη διάρκεια των θερινών 
μηνών θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες μας, ότι 
η ΔΕΥΑΠ καταβάλει τις μέγιστες των προσπαθειών 
της και είναι σε 24ωρή επιφυλακή, ώστε αφενός να 
αντιμετωπίσει αυτές τις έκτακτες καταστάσεις και 
βλάβες που οφείλονται πολυπλοκότητα του δικτύου 
ύδρευσης και αφετέρου να διασφαλίσει καινούργιες 
υδροληψίες, που θα καλύπτουν τις ολοένα και αυξα-
νόμενες ανάγκες των δημοτών αλλά και των φιλοξενούμενων σε νερό. 

Αυτό όμως που είναι σήμερα αυτονόητο και διασφαλισμένο χάρη στις συντονι-
σμένες και οργανωμένες προσπάθειες της Δ.Ε.Υ.Α.Π., για να διατηρηθεί στο καλύτε-
ρο δυνατό επίπεδο χρειάζεται και τη συνδρομή όλων μας μέσα από τη λογική χρήση 
και κατανάλωση του νερού. 

Ο καθένας από μας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση με τους 
εξής τρόπους:

• ποτίζοντας τα λουλούδια και τα φυτά μας με ποτιστήρι ή κουβά, νωρίς το 
πρωί ή αργά το απόγευμα που η εξάτμιση είναι περιορισμένη. 

• φροντίζοντας για έλεγχο του μηχανισμού σύστημα αυτόματου ποτίσματος, 
εφόσον υπάρχει, και επιδιόρθωση βλαβών. 

• καθαρίζοντας τα μπαλκόνια και τους εξωτερικούς μας χώρους με κουβά και 
σφουγγαρίστρα και όχι με το λάστιχο. 

• πλένοντας το αυτοκίνητο μας σε αραιά χρονικά διαστήματα, με τη χρήση κου-
βά και σφουγγαριού. 

• προτρέποντας και συμβουλεύοντας τα παιδιά να μην παίζουν με το νερό και 
τις βρύσες στην αυλή. 

• ενημερώνοντας άμεσα τη ΔΕΥΑΠ για τυχόν διαρροές στο δίκτυο ή άσκοπη 
απώλεια νερού.  

Το νερό είναι πολύτιμο! Η εξοικονόμηση του είναι υποχρέωση όλων 
μας!

Διάρρηξη σε αυτόματο 
πωλητή νερού!

Την Τρίτη 2/8/2017 κατά τον 
έλεγχο στο αυτόματο μηχάνη-
μα επεξεργασίας και πώλησης 
νερού από το συνεργείο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π., που βρίσκεται στην 
είσοδο των Μαρμάρων της 
Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλό-
χου, διαπιστώθηκε διάρρηξη 
του μηχανήματος με σκοπό 
την κλοπή των κερμάτων. Ενη-
μερώθηκε η Αστυνομική Αρχή 
και η ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσει 
σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ύδρευσης του νησιού μας: «[…] Η 
ΔΕΥΑΠ από τον Δεκέμβριο του 2013 διαθέτει τρία μηχανήματα νερού τα οποία 
επεξεργάζονται το νερό με τη διεργασία της αντίστροφης όσμωσης. Αυτά βρίσκο-
νται στην Παροικιά, την Αλυκή και τα Μάρμαρα, ενώ είναι σε εξέλιξη διαδικασία 
προμήθειας άλλων δύο μονάδων. Καθημερινά το αρμόδιο συνεργείο τα επισκέ-
πτεται με σκοπό τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία τους. Η ποιότητα του 
νερού παρακολουθείται με συνεχής μετρήσεις αναλύσεις που γίνονται από την 
υπηρεσία αλλά και από πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια. 

Τα μηχανήματα κατά καιρούς παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες στη συντριπτική 
πλειονότητα οφείλονται σε κακή χρήση από τους καταναλωτές ή σε από-
πειρες δολιοφθοράς και κλοπής, συνήθως με τη χρήση διάφορων αντικει-
μένων ή κερμάτων διαφορετικών χωρών. 

Οι αυτόματοι πωλητές νερού αποτελούν περιουσία της ΔΕΥΑΠ και κατ’ επέκτα-
ση της τοπικής κοινωνίας. Παρέχουν νερό εξαιρετικής ποιότητας με πολύ χαμηλό 
αντίτιμο.   

Καλούνται οι πολίτες να συμβάλουν στην προστασία των μηχανημάτων 
και να ενημερώσουν τη ∆ΕΥΑΠ στο τηλέφωνο 22840 25300 για τυχόν βλάβες 
ή δυσλειτουργίες».

Φωτ. αρχείου: Αντικείμενα που έχουν βρεθεί 
στους κερματοδέκτες
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Γιορτή του ρεβιθιού
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέ-

ρεια Ν. Αιγαίου, τον δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ και την κοινότητα Αρχιλόχου πραγμα-
τοποίησε στις 29-30 Ιουλίου 2017 στον Πρόδρομο, τη «γιορτή ρεβιθιού».

Οι διήμερες εκδηλώσεις στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Την πρώτη ημέρα της 
γιορτής έγινε η προετοιμασία των ρεβιθιών και το άναμμα του παραδοσιακού ξυ-
λόφουρνου, στη συνέχεια είχαμε την κατασκευή του σκούνταυλου, το ψήσιμο του 
στραγαλιού με τον παραδοσιακό τρόπο και την επαφή των παιδιών με το ρεβίθι 
μέσω των κατασκευών.

Τη δεύτερη ημέρα η ομάδα «Green Paros» με αναλώσιμα υλικά κατασκεύασαν 
πιάστρες για τα τσουκάλια. Στη συνέχεια είχαμε τη γευσιγνωσία της παραδοσιακής 
Ρεβιθάδας, όπου νοικοκυρές του χωριού ετοίμασαν με τα δικά τους γαστρονομικά 
μυστικά η καθεμία, τα ρεβίθια τους. Όλα αυτά φυσικά, με παραδοσιακό μουσικό 
γλέντι.

Τέλος, την εθελοντική ομάδα της γιορτής αποτελούσαν οι: Σ. Καβάλλη-Μαρμαρι-
νού, Ε. Τερζή, Π. Δελέντα, Σ. Παυλάκη), όπου με την καθοδήγηση του ΔΣ του Σκόπα 
στήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτή η μοναδική εκδήλωση στο νησί της Πά-
ρου.

φωτο Π.Σ. “Σκόπας ο Πάριος”
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Σε ομίλους  
το πρωτάθλημα ΕΠΣΚ

Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων για την περίοδο 2017-2018 
θα διεξαχθεί σε ομίλους, με μία κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη που δόθηκε 
στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα.

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Κυκλάδων, έως την 
Δευτέρα 28/8/2017 και ώρα 15.00, δήλωση συμμετοχής που θα συνοδεύεται από 
το σχετικό παράβολο των  50 ευρώ. Η δήλωση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την ΕΠΣΚ, όπως βεβαίωση μη οφειλής στην 
ΕΠΣΚ και ΕΠΟ κλπ. 

Οι ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς 
την ΕΠΟ και την ΕΠΣΚ, μέχρι την ημέρα της κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν 
δήλωση συμμετοχής. Τέλος, δήλωση συμμετοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται και 
δεν δηλώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή.

Γήπεδα - Μετακινήσεις
 Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα 

έχουν χλοοτάπητα και διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και τις προδιαγραφές 
που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Σωματείο που δε διαθέτει γήπεδο με 
όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δε θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσω-
ρινά η μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ΕΠΣ Κυκλάδων θα 
μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, που θα υποδεικνύεται από το 
σωματείο και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων, για αλλαγή ημέρας, ώρας η και γη-
πέδου, θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΣΚ τουλάχιστον 4 
ημέρες πριν τον αγώνα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από τις 14.00 της ημέ-
ρας Τετάρτης, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει το 
βάσιμο η όχι του αιτήματος. Σε περίπτωση μίσθωσης πλοίου-σκάφους, από σωμα-
τείο, για τη μεταφορά του προκειμένου να αγωνιστεί, θα πρέπει να ενημερώνεται η 
επιτροπή πρωταθλήματος, στην οποία θα κατατίθεται επικυρωμένο αντίγραφο του 
συμφωνητικού, στο οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τρόπος μετακίνησης και οι ώρες 
αναχωρήσεων και αφίξεων. Η μίσθωση επιτρέπεται μόνο για διαδρομές που δεν 
καλύπτονται από τα επίσημα δρομολόγια.

Γιατρός, διαιτητές
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες. Χωρίς την 

παρουσία γιατρού κανείς αγώνας δεν αρχίζει και φυσικά η παρουσία του είναι υπο-
χρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδεί-
ξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο, στον διαιτητή και 
παρατηρητή του αγώνα 

Η ευθύνη της κλήσης και παρουσίας του γιατρού αγώνα, ανήκει αποκλειστικά στο 
γηπεδούχο σωματείο, που έχει και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη παρουσίας του 
και εξ αυτού την μη διεξαγωγή η διακοπή του αγώνα, το οποίο χάνει τον αγώνα και 
του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Προπονητές - ποδοσφαιριστές
Τα σωματεία οφείλουν να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος 

ανάλογου των αναφερόμενων στον εν ισχύ κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου. 
Τα ερασιτεχνικά σωματεία Α’ κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπο-
νητή κάτοχο ταυτότητας UEFA ή ΕΠΟ. Από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή 
εξαιρούνται τα σωματεία, τα οποία θα το αιτηθούν, πριν την έναρξη της ποδοσφαι-
ρικής περιόδου 2017-2018.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων θα εκδίδει δελτία πιστοποίησης προπονητών υπέρ του σω-
ματείου για την ανδρική ομάδα και τα τμήματα υποδομής, που συμμετέχουν στα 
πρωταθλήματα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα χωρίς τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 18 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων/ Επιτρέπεται η αναγραφή 
στο ΦΑ και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται 
να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. 

Έπαθλα
Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδο-

σφαιριστές και τον προπονητή της.
Στην ομάδα ή στις ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα, 

που εμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ και του πειθαρχικού κώδικα, με τις οποίες 
επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές στα σωματεία, αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές, 
οπαδούς κλπ, την περίοδο 2017-2018 θα απονεμηθεί κύπελλο ήθους.

Ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Κυκλάδων Α’ Κατηγορίας θα συμμετάσχει στο πρωτά-
θλημα περιόδου 2018-2019 στην Γ’ εθνική κατηγορία, που διοργανώνει η ΕΠΟ. Ο 
ακριβής τρόπος ανάδειξης του πρωταθλητή θα γνωστοποιηθεί με  συμπληρωματική 
προκήρυξη, μετά την κατάρτιση των ομίλων και πριν την κλήρωση του πρωταθλή-
ματος. Υποβιβασμός ομάδων δεν προβλέπεται, αφού και την περίοδο 2018-2019 το 
πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί σε μία κατηγορία. 
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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!


