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■ Παρική
«Του Διογένη πιάσετε αμέσως το φανάρι, κι’ ελάτε 

να γυρέψουμε κανέναν αρχηγό». Γ. Σουρής
Οι αρχηγοί είναι μία μεγάλη υπόθεση από παλιά και 

σηματοδοτούν πάντα την ποιότητα ενός φορέα, μιας 
ομάδας, κλπ. Στο ανυπότακτο χωριό της Παρικής, οι 
γαλάτες κάτοικοί του σκέφτονται τι να ψηφίσουν για 
να εκλέξουν νέο αρχηγό. Ο τωρινός αρχηγός, Κωβαιίξ, 
δεν έχει βρει ακόμα δριήδη Πανοραμίξ και έτσι, δεν 
έχει μαγικό φίλτρο για να πάρει υπερφυσική δύναμη. 
Μαζί με τη μη εύρεση Πανοραμίξ για να φτιάξει μαγι-
κό φίλτρο, έχει πάθει και μία υπερκόπωση καθώς γυρ-
νάει από τσιμπούσι σε τσιμπούσι, για να βρει αντίδοτο.

■ Παρική 2
«Για τα πρωτεία ξεψυχά κάθε Ρωμιός λεβέντης, μό-

νος αυτός πρωθυπουργός, μόνον αυτός αφέντης». Γ. 
Σουρής

Ο Βλαχογιανίξ, που ήταν βεζίρης πριν τον σημερινό 
βεζίρη, ψάχνει και αυτός να βρει το αντίδοτο ώστε να 
υπερασπιστεί το γαλάτικο χωριό της Παρικής. Τα στί-
φη των Ρωμαίων λέει δεν τον τρομάζουν, αλλά κάνει 
το ένα λάθος πίσω από το άλλο και τείνει να θυμίζει 
τον Κακοφωνίξ, που πάντα στα τσιμπούσια τον έδεναν, 
για να μην τραγουδάει.

■ Παρική 3
«Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδι-

κό, εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει;...». Γ. 
Σουρής

Ο Κωβαιίξ προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του δρι-
ήδη Πανοραμίξ και θέλει να μαζεύει γκι, απαραίτητο 
συστατικό για τον ζωμό του μαγικού φίλτρου. Επειδή 
όμως η Παρική δεν έχει γκι και του έχουν πέσει μα-
ζεμένα μενίρ στο κεφάλι (τελευταίο από τον Μαρινο-
πουλίξ), αποφάσισε να κάνει συμμάχους τα ΜΜΕ και 
έτσι βγήκε σεργιάνι, και βδομάδα παρά βδομάδα τους 
μοιράζει χρήματα με διάφορους τρόπους.

■ Παρική 4
«Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, 

λίγο μουρντάρης. Και ψωμοτύρι και για καφέ το «δε 
βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ»... Γ. Σουρής

Οι Μαθουσαλίξ της Παρικής κάνουν συσκέψεις συ-
νεχώς, διότι αν και δεν μπορούν να γίνουν αρχηγοί 
του γαλάτικου χωριού θέλουν να το ελέγχουν με άλλο 
τρόπο. Οι Μαθουσαλίξ δεν είναι μόνο άνδρες στην 
Παρική, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που δραστηριο-
ποιούνται στη βόρεια πλευρά. Εκείνες ξεκίνησαν από 
πέρσι μία ιστορία για να κάνουν μέσω άλλων ομάδα, 
αλλά η υπόθεση δεν τους βγήκε, αφού το βεληνεκές 
τους σταματάει πέριξ του Αϊ Γιάννη (βοήθειά μας). Οι 
άλλοι Μαθουσαλίξ, που ζουν πιο νότια στην Παρική, 
τα έχουν κάνει και αυτοί σαλάτα, αφού άλλα λένε το 
πρωί και άλλα το βράδυ. Έτσι πια, δεν τους εμπιστεύ-
εται κανένας!

■ Παρική 5
«Βρε ίσκιε μου γιατί μ’ ακολουθείς; Βρε ίσκιε μου 

δεν πας να μου χαθείς…». Γ. Σουρής
Ο Βλαχοφωνίξ, μέσα στο μπέρδεμά του για τη συ-

νέχεια έχει πάρει σβάρνα τις ρούγες και τα στενά, και 
προσπαθεί να βρει τον Αυτοματίξ που θα σφυρηλατεί 
τα μέταλλα με το χέρι δίχως σφυρί. Παίρνει από το 
χέρι όποιον νομίζει ότι μπορεί να είναι Αυτοματίξ και 
βγαίνει μαζί του τσάρκα. Το μεγάλο του πρόβλημα εί-
ναι ότι προσπαθεί να συνδυάσει τον Αυτοματίξ με τον 
Αλφαβητίξ, ενώ είναι γνωστό ότι αυτοί οι δύο δε συμ-
φωνούν σε τίποτα. Τελευταίο του κατόρθωμα είναι ότι 
καλοβλέπει τον μικρό Μπιζήξ και εκεί, πανηγυρίζει ο 
Κωβαιήξ!

■ Παρική 6
«Φαντάζομαι το κράτος σου Παράδεισον επίγειον 

και δίχως ισοζύγιον». Γ. Σουρής
Στην Παρική βέβαια υπάρχει όπως σε όλα τα γαλά-

τικα χωριά και Μιμίνα. Στο δικό μας γαλάτικο χωριό 
λέγεται Γρηγορίξ. Η Γρηγορίξ βλέποντας ότι τα πάντα 
είναι «ανοιχτά» στην υπόθεση, πάτησε πόδι και σκέ-
φτηκε γιατί να μην βρω άλλους 5 ψήφους παραπά-
νω, και να μην χάσω όπως το 2010. Όμως η Γρηγορίξ 
πρέπει να διανύσει δρόμο οκτώ ετών και να κλείσει 
απίστευτες τρύπες που άφησε πίσω από δικές της χα-
ζομάρες.

■ Παρική 7
«Σε απαντώ στο σπίτι και στον δρόμο και μου γεν-

νάς πολλές φορές τον τρόμο…». Γ. Σουρής
Στην υπόθεση υπάρχει και ο Ροκονίξ. Αυτός, σαν τον 

Κακοφωνίξ, έχει αποφασίσει να μείνει μαζί με τους 
πιστούς του. Ενώ είναι μέλος των σοφών και δάσκα-
λος στα συμβούλια της Παρικής επιμένει να μένει στην 
απέξω, για να μη νερώσει το κρασί του. Όλοι όμως 
στο γαλάτικο χωριό ξέρουν ότι αυτός θα ήταν η λύση. 
Επειδή όμως όπως γράψαμε ο Ροκονίξ δε βάζει νερό 
στο κρασί του παίρνουν θάρρος όλοι οι υπόλοιποι για 
να γίνουν βεζίρηδες. 

■ Παρική 8
«Στα δυο φορώντας τα πόδια που ’χει, στο ’να λου-

στρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι. Σουλούπι, μπόι, μικρομε-
σαίο, ύφος του γόη, ψευτομοιραίο…». Γ. Σουρής

Το πρόβλημα των κατοίκων της Παρικής είναι να μην 
πέσει ο Ουρανός στο κεφάλι τους και τους σκοτώσει. 
Έτσι, θίγονται σαν τον Οβελίξ όταν τους πουν ότι είναι 
«χοντροί» και υποστηρίζουν ότι είναι «όλο μυς χωρίς 
λίπος». Αφήνουν τον κάθε παμπόνηρο Αστερίξ να τους 
κυβερνά και δεν αντιδρούν. Έχουν την εντύπωση πως 
είναι Οβελίξ και πουλούν μενίρ ακόμα και στους Ρω-
μαίους, αδιαφορώντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατα-
στρέφουν την Παρική. Κατά τα άλλα… καλό υπόλοιπο 
καλοκαιριού. Ραντεβού τον Σεπτέμβριο, όπως στους 
κινηματογράφους. 

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, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 468

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

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
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Αγροτουρισμός
Με κοινή απόφαση της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά και του υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου, θεσπίζεται ειδικό 
σήμα αγροτουρισμού και πλαίσιο λειτουργίας των αγροτουριστικών επι-
χειρήσεων.

Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα 
μας ένα σαφές πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσε-
ων αγροτουρισμού, που θα έχουν το δικό τους ΚΑΔ, καλύπτοντας ένα θεσμικό κενό 
και ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων για τη  ρύθμιση της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα. 

Ο καθορισμός των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρή-
σεων και η θέσπιση ειδικού σήματος αγροτουρισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο της 
υλοποιούμενης εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, με στόχο:

- την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και εν προκειμένω την ανάπτυ-
ξη του τουρισμού υπαίθρου,

- την ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν 
και αποτελούν παγκόσμια τάση, 

- και την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη σύνδεση του τουρισμού με την 
πρωτογενή παραγωγή, τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίηση 

- τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των τοπικών παραγωγών και οικονομιών
- και την προώθηση των τοπικών προϊόντων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία 

στο τουριστικό προϊόν 
Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
κατάλυμα, μέχρι 40 κλίνες το ανώτερο, το οποίο κατάλυμα μπορεί να βρίσκεται 
εντός ή  εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχει-
ρήσεων, λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την 
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του υπουργείου Τουρισμού. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρε-
ούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδικό σήμα αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, όπως επί-
σης και  τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως 
αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και οι αγροτικές 
και μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων.

Αμπελουργία
Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με 

την επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας των παραγωγών.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι οινοποιητικές επιχειρήσεις για να παραλά-

βουν σταφύλια από τους αμπελουργούς πρέπει οι αμπελουργοί πριν τη συγκομιδή 
των σταφυλιών, να έχουν υποβάλει στις επιχειρήσεις, όλα τα αλφαριθμητικά και 
χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώ-
σουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας αντίγραφο της 
οποίας μπορεί να προμηθευτεί ο αμπελουργός από τη διεύθυνση Γεωργίας) από τα 
οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη 
δικαιώματος φύτευσης ή αναφύτευσης. 

Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνονται στη 
δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών, και με τα στοιχεία του αμπελουργικού μη-
τρώου. 

Πρέπει λοιπόν όσοι έχουν σκοπό να παραδώσουν σταφύλια να δηλώσουν στο 
συνεταιρισμό την πρόθεσή τους άμεσα για να ετοιμαστούν οι καταστάσεις παραλα-
βής. Όσοι δεν έχουν δηλωθεί από πριν δεν θα µπορέσουν να παραδώσουν 
σταφύλια. 

Οι αμπελουργοί μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του 
συνεταιρισμού: 2284022235-22179-22182. 

Επίσης, παρακαλούνται οι αμπελουργοί να είναι σε επαγρύπνηση ώστε να ενη-
μερωθούν έγκαιρα για το πρόγραμμα του τρύγου αναμένεται πρώιμος) που θα 
ανακοινώσει ο συνεταιρισμός».
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Ρεκόρ αφίξεων
Ρεκόρ 30ετίας είχαμε στις αφίξεις του λιμένα Πά-

ρου, καθώς τον Ιούλιο 2018 κατέφθασαν 148.385 
επιβάτες. Τον περσινό Ιούνιο οι επιβάτες που αποβι-
βάστηκαν ήταν 140.007, το 2016 ήταν 132.202 κλπ.

Ο μόνος Ιούλιος που μπορεί επαξίως να συγκριθεί 
με τον φετινό ήταν ο Ιούλιος του 1997 όταν είχαν 
αποβιβαστεί στον λιμένα Πάρου 146.407 επιβάτες.

Σε ό,τι αφορά τα Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά ήταν τον φε-
τινό Ιούλιο 15.400 έναντι 12.217 πέρσι και τα περισ-
σότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα μετά τη φετινή χρονιά ήταν το 
2003 που έφθασαν τα 16.450.

Οι περισσότεροι επιβάτες τον Ιούλιο του 2018 μας 
ήλθαν από το λιμάνι του Πειραιά (73.369), ενώ 20.374 
επιβάτες ήλθαν από το λιμάνι της Μυκόνου. Στην 5η 
θέση από αριθμό αποβίβασης επιβατών είναι το λιμά-
νι της Ραφήνας, ενώ από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
ήταν μόνο 134 επιβάτες.

Αεροδρόμιο
Απογειώνεται κυριολεκτικά το αεροδρόμιο Πάρου 

αφού για τον μήνα Ιούλιο 2018 έσπασε άλλο ένα ρε-
κόρ, καθώς αποβιβάστηκαν 20.495 επιβάτες, έναντι 
16.176 πέρσι τον Ιούνιο.

Φέτος τον Ιούνιο οι επιβάτες στο αεροδρόμιο Πά-
ρου ήρθαν με 452 πτήσεις, έναντι 373 πτήσεων τον 
Ιούνιο 2017.

Εξιχνίαση 
εγκλήματος

Εξιχνιάστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η ανθρω-
ποκτονία του 65χρονου επιχειρηματία στην Αντίπαρο, 
στις 22 Ιουλίου 2018. 

Η ανθρωποκτονία του 65χρονου, ο οποίος είχε βρε-
θεί θανάσιμα τραυματισμένος μέσα στο σπίτι του, εξι-
χνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα αστυνομι-
κών του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη το βράδυ της 
31ης Ιουλίου, στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών, συγ-
γενικό πρόσωπο του θύματος (γιος), για το οποίο είχε 
εκδοθεί ήδη σχετικό ένταλμα σύλληψης, αναφέρει η 
ανακοίνωση της αστυνομίας. Στο πλαίσιο της διερεύ-
νησης της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς 
αυτοψίες, ιατροδικαστική εξέταση του θύματος και 
συλλογή, αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων, με βάση 
τα οποία σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, που προσ-
διόριζε την εμπλοκή του συλληφθέντα στην ανθρω-
ποκτονία. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα 
πρωτοδικών Σύρου και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης 
του, από τον αρμόδιο ανακριτή.

Σημειώνεται ότι η σορός του θύματος έφερε χτύ-
πημα από αιχμηρό αντικείμενο στη πλάτη, καθώς και 
κακώσεις από στραγγαλισμό, που εκτιμάται ότι προ-
κλήθηκαν νυχτερινές ώρες της 21ης Ιουλίου 2018. 
Πρωινές ώρες της επομένης (22/7/2018) ο συλλη-
φθείς αποχώρησε εσπευσμένα από την Αντίπαρο και 
την ίδια ημέρα κατέφυγε σε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ισπανία), μέσω του αερολιμένα Αθηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτο-
δικών Σύρου.

Επιτέλους, 
ξεκινάει

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Πάρο, με σκοπό 
την ομαλή υδροδότηση του νησιού, ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες, περνά στο στάδιο της υλοποίη-
σής του, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Δι-
αχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της 
υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥΔ προέβη στην έγκριση 
του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης 
του έργου  «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευ-
σης Παροικιάς από δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως δε-
ξαμενή Αγίων Αναργύρων». 

Το έργο είναι επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 
1.669.193 ευρώ και θα εξασφαλίσει την ομαλή υδρο-
δότηση του νησιού ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μή-
νες, που η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της 
υψηλής τουριστικής κίνησης, αφορά στην αντικατά-
σταση του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφοράς 
νερού από την δεξαμενή στη θέση Αγία Υπακοή, στον 
Κώστο, έως την δεξαμενή στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, 
στην Παροικιά, με αγωγούς συνολικού μήκους 7.500 
μέτρων.

Περιλαμβάνει επίσης εργασίες αρχαιολογικής πα-
ρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών για τη δι-
έλευση του αγωγού, πλησίον της αρχαίας πόλης της 
Παροικιάς. 

Τοπικές ειδήσεις

Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 
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Από τις 28/5/18 έως τις 6/7/18 διήρκησαν οι ανα-
σκαφικές 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 (ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ), των Ιδρυμάτων Α.Γ. Λεβέ-
ντη, Π&A  Κανελλοπούλου και Ι. Λάτση και του ΔΙ .ΚΕ.
ΜΕΣ/CYA. 

Η σχεδόν εικοσαετής αρχαιολο-
γική έρευνα της Εφορείας Αρ-
χαιότητων Κυκλάδων υπό τη δι-
εύθυνση του Γιάννου Κουράγιου 
έχει φέρει στο φως ένα εκτετα-
μένο λατρευτικό συγκρότημα που 
γνώρισε σημαντική ακμή στην ύστερη 
αρχαϊκή περίοδο, ενώ λατρευτικές δρα-
στηριότητες τεκμηριώνονται στην ίδια θέση 
ήδη από τη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή 
εποχή. Η κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα στο 
ιερό ήταν ο Απόλλωνας, όπως μαρτυράται από 
το πλήθος ενεπίγραφων οστράκων που κάθε χρό-
νο έρχονται στο φως. Πιθανή είναι η λατρεία και της 
αδερφής του Απόλλωνα, Άρτεμης, ενώ στην κλασική 
περίοδο λατρευόταν και η θεά Εστία με το επίθετο 
«Ισθμία».

Το ιερό στη θέση Μάντρα είναι το μεγαλύτερο σε 
έκταση κυκλαδικό αρχαϊκό ιερό- μετά από αυτό της 
Δήλου. Από τις συνεχιζόμενες έρευνες έχει καταστεί 
σαφής η γενική οργάνωσή του με το τειχισμένο αρ-
χαϊκό τέμενος και τα κτίρια έξω από αυτό και είναι 
σαφές ότι στο ιερό συντελέστηκε ένα συντονισμένο 
οικοδομικό πρόγραμμα που αφορούσε στη σταδια-
κή επέκτασή του από τα μέσα του 6ου αι. έως και τα 
ύστερα κλασικά χρόνια.

Η έρευνα
Στις φετινές έρευνες συμμετείχαν τα μέλη της επι-

στημονικής ομάδας: αρχαιολόγοι Ίλια Νταϊφά, Δρ. Αλε-
ξάνδρα Αλεξανδρίδου, Ναταλία Βέλλη, Erica Angliker, 
Dr. Caspar Meyer, Dr. Christy Constantakopoulou, Dr. 
Simon Davis/ αρχιτέκτονες Γουλιέλμος Ορεστίδης και 
Dr. Aenne Ohnesorg/ συντηρητής Γιώργος Καράμπα-
λης, γεωολόγος Dr. Erich Draganits, οι εργατοτεχνίτες 

Θοδωρής Βελέντζας 
κ α ι 

Γιώργος 
Μπιλίρης, καθώς και πολλοί φοιτητές και αρχαι-

ολόγοι από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού (CYA, Birkbeck College, University of Florence, 
University of Genova, Universities of Sao Paolo and 
Bello Horizonte in Brazil, University of Bahia Blanca 
Argentina, Πανεπιστήμια Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννί-
νων κ.α.). 

Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε στις περιοχές 
γύρω από το τέμενος και στα κτίρια Ζ και Ρ. Τα απο-
τελέσματά της ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά για την 
τοπογραφία και οργάνωση του αρχαϊκού ιερού.

Στην περιοχή νότια του αρχαϊκού τεμένους, όπου 
αναπτύσσονται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του ιε-
ρού, η έρευνα συνεχίστηκε στο λεγόμενο Ανατολικό 

Συγκρότημα. Μέχρι το 2017 είχαν έρθει στο φως δώ-
δεκα χώροι αυτού συνολικής έκτασης 180 τ.μ. Φέτος, 
αποκαλύφθηκε τμηματικά ένας ακόμη μεγάλος χώρος 
ορατών διαστάσεων 12Χ3μ. με δάπεδο από μεγάλου 
μεγέθους σχιστόπλακες. Πιθανότατα πρόκειται για 
κάποια αυλή. Η ανασκαφή απέδωσε πληθώρα κερα-
μεικής αρχαϊκών και κλασικών χρόνων από διαφόρων 
τύπων αγγεία (λεκάνες, φιάλες, σκύφοι, λύχνοι, αμφο-
ρείς). 

Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα από τη διερεύνη-
ση των διαφορετικών φάσεων κατασκευής του 

συγκροτήματος. Κάτω από τα δυτικό-
τερα δωμάτιά του ήρθε στο φως 
ένα πρωιμότερο δίχωρο κτίσμα 
ορθογώνιας κάτοψης, ορατών 
διάστασεων 8Χ3,20μ, το οποίο 

με βάση τα ευρήματα χρονολογείται 
στο α’ μισό του 6ου αι. π.Χ. Στο εσω-

τερικό του βρέθηκαν -στην αρχική θέση 
τους- τετράπλευρη εσχάρα και μαγειρικό αγγείο. 

Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν σε πολλούς χώρους πρω-
ιμότερα δάπεδα και εντοπίστηκαν τα κατώφλια των 
αρχικών εισόδων που είχαν σφραγιστεί. Έγινε σαφές 
ότι και σε αυτή την περιοχή του ιερού είχαν λειτουρ-
γήσει κτίρια πριν την ανέγερση του αρχαϊκού ναού στα 
μέσα του 6ου αι. π.Χ.

Απρόσμενη ήταν η εξέλιξη της έρευνας στην περιο-
χή βόρεια της Βόρειας Στοάς και του Κτιρίου Ε, αφού 
σε απόσταση μόλις 2μ από αυτό αποκαλύφθηκε ένα 
νέο κτίριο, το Κτίριο Τ (διαστάσεις: 7,80 x 7,45μ). Απο-
τελείται από δύο δωμάτια με ανεξάρτητες εισόδους 
και δύο αίθριους χώρους μπροστά (βόρεια) από κάθε 
δωμάτιο.  Κατά την ανασκαφή του κτιρίου ήρθαν στο 
φως πολλά μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και γραπτή 
κεραμεική που χρονολογείται στο α’ μισό/μέσα του 
6ου αι. π.Χ.

Έξω από τέμενος οι εργασίες επεκτάθηκαν στα κτί-
ρια Ρ και Ζ. Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του κτιρίου 

Δεσποτικό: Ανασκαφή 
& αναστήλωση στο ιερό

του Απόλλωνα

το πλήθος ενεπίγραφων οστράκων που κάθε χρό- Γιώργος 

ση των διαφορετικών φάσεων κατασκευής του 
συγκροτήματος. Κάτω από τα δυτικό-

με βάση τα ευρήματα χρονολογείται 
στο α’ μισό του 6ου αι. π.Χ. Στο εσω-

τερικό του βρέθηκαν -στην αρχική θέση 
τους- τετράπλευρη εσχάρα και μαγειρικό αγγείο. 

Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν σε πολλούς χώρους πρω-
ιμότερα δάπεδα και εντοπίστηκαν τα κατώφλια των 
αρχικών εισόδων που είχαν σφραγιστεί. Έγινε σαφές 
ότι και σε αυτή την περιοχή του ιερού είχαν λειτουρ-

γνώρισε σημαντική ακμή στην ύστερη 
αρχαϊκή περίοδο, ενώ λατρευτικές δρα-
στηριότητες τεκμηριώνονται στην ίδια θέση 
ήδη από τη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή 
εποχή. Η κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα στο 
ιερό ήταν ο Απόλλωνας, όπως μαρτυράται από 
το πλήθος ενεπίγραφων οστράκων που κάθε χρό-

κ α ι Σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα από τη διερεύνη-
ση των διαφορετικών φάσεων κατασκευής του 

γνώρισε σημαντική ακμή στην ύστερη 
αρχαϊκή περίοδο, ενώ λατρευτικές δρα-
στηριότητες τεκμηριώνονται στην ίδια θέση 
ήδη από τη γεωμετρική και πρώιμη αρχαϊκή 
εποχή. Η κατεξοχήν λατρευόμενη θεότητα στο 
ιερό ήταν ο Απόλλωνας, όπως μαρτυράται από 
το πλήθος ενεπίγραφων οστράκων που κάθε χρό- Γιώργος 

ση των διαφορετικών φάσεων κατασκευής του 
συγκροτήματος. Κάτω από τα δυτικό-

στο α’ μισό του 6ου αι. π.Χ. Στο εσω-
τερικό του βρέθηκαν -στην αρχική θέση 

τους- τετράπλευρη εσχάρα και μαγειρικό αγγείο. 
Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν σε πολλούς χώρους πρω-
ιμότερα δάπεδα και εντοπίστηκαν τα κατώφλια των 
αρχικών εισόδων που είχαν σφραγιστεί. Έγινε σαφές 
ότι και σε αυτή την περιοχή του ιερού είχαν λειτουρ-



 | 7www.fonitisparou.gr Το θέμα της εβδομάδας

Ρ. Έχει ορθογώνια κάτοψη διαστάσεων 14Χ5 μ. και 
αποτελείται από 4 δωμάτια. Η κατασκευή του τοπο-
θετείται στον ύστερο 6ο αι. π.Χ., αλλά η κυρίως φάση 
χρήσης του πρέπει να τοποθετηθεί στον 5ο αι. π.Χ.

Σημαντικό βάρος της έρευνας δόθηκε στο Κτίριο Ζ. 
Καθώς ήταν επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση και 
επέκταση της περίφραξής του, ανεσκάφησαν τομές 
αμέσως δυτικά αυτού κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε 
ένα νέο κτίριο -πρωιμότερης κατασκευής- το Κτίριο Υ.  
Αυτό έχει ναόσχημη κάτοψη διαστάσεων 7,70Χ6,10μ 
με είσοδο στη νότια πλευρά. Οι τοίχοι του είναι ιδιαί-
τερα ισχυροί, με πάχος περί το 1μ. 

Ευρήματα
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πλούσια και ποικί-

λα ήταν τα ευρήματα της ανασκαφής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται περισσότεροι από 15 με-

λαμβαφείς λύχνοι και 15 θραύσματα αγγείων με 
εγχάρακτες επιγραφές (ΑΠ, ΑΠΟΛ), θραύσματα «μη-
λιακών» αμφορέων και μελαμβαφών κυλίκων, θραύ-
σματα ερυθρόμορφων κρατήρων, καθημερινής χρή-
σης αγγεία όπως ηθμοί, λεκάνες, πρόχοι, αλατοδοχεία, 
φιάλες κ.α. και πολλά μεταλλικά αντικείμενα (χάλκινη 
λόγχη, ήλοι, πύρροι, αγκίστρια κ.α.). Από τα φετινά ευ-
ρήματα ξεχωρίζουν θραύσμα κεφαλιού αρχαϊκού κού-
ρου, θραύσμα από τον αστράγαλο ποδιού κούρου και 
θραύσματα δύο πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση, το 
ένα με παράσταση πολεμιστή και το άλλο με παρά-
σταση χορού. 

Αναστήλωση-συντήρηση
Οι αναστηλωτικές εργασίες διήρκησαν τέσσερις 

εβδομάδες και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, αφού 
μετά την τοποθέτηση και του τρίτου κίονα του ναού 
και του επιστυλίου πάνω από αυτόν το μνημείο έχει 
αποκτήσει ξανά την τρίτη διάσταση του και ο επισκέ-
πτης μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος και το μεγαλείο 
του ακόμα και από την απέναντι ακτή της Αντιπάρου.  

Εν συντομία κάποιες από τις εργασίες που πραγμα-
τοποιήθηκαν ήταν: Ολοκλήρωση καθ’ ύψος του τρίτου 
από νότο κίονα του ναού, με τοποθέτηση και του νέου 
κιονόκρανου. Κατασκευή πέντε νέων σπονδύλων κιό-
νων του ναού με συνδυασμό αρχαίου και νέου υλικού. 

Διαμόρφωση, οριστική τοποθέτηση και προσαρμογή 
10 νέων λίθων του ανατολικού τμήματος της νότι-
ας παραστάδας του ναού με εισαγωγή γόμφων και 
πιοσχημών συνδέσμων τιτανίου. Κατασκευή του πρώ-
του σπονδύλου και μερική κατασκευή του δεύτερου 
σπονδύλου του 3ου από βορά κίονα του Εστιατορίου 
με συνδυασμό αρχαίου και νέου υλικού. Οριστική το-
ποθέτηση και προσαρμογή 28 νέων λιθόπλινθων της 
βόρειας παρειάς του δυ-
τικού τμήματος της νό-
τιας παραστάδας του 
ναού. Επισκευή - συ-
μπλήρωση με συνδυ-
ασμό αρχαίου και 
νέου υλικού με 
διάτρηση, όπλι-
ση με ράβδους 
τιτανίου και συ-
γκόλληση, επι-
στυλίου του ναού. 
Τα συμπληρώματα 
δ ιαμορφώθηκαν 
με τη βοήθεια του 
ρομποτικού παντο-
γράφου διαμόρφωσης 
μαρμάρων (CNC) στο εργοστάσιο στην Αθήνα. Οι ερ-
γασίες προσαρμογής, συγκόλλησης με τα αρχαία μέλη 
και ενίσχυσης με ράβδους τιτανίου πραγματοποιήθη-
καν στον χώρο του έργου. Οριστική τοποθέτηση και 
προσαρμογή του επιστυλίου επί των κιονοκράνων του 
πρώτου και δεύτερου κίονα του ναού. Τοποθέτηση 
νέου αντιθήματος και δύο αρχαίων λιθόπλινθων ταινί-
ας επί του επιστυλίου. Οριστική τοποθέτηση και προ-
σαρμογή των κατωφλιών των θυρών των δωματίων 
Α1 και Α4.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο 
εξειδικευμένων μαρμαροτεχνιτών (Χ. Μπληγιάννος, Η. 
Σιψάς, Γ. Κοντονικολάου, Β. Χατζής, Γ. Σκαρής, Λ. Ιω-
άννου, Π. Ζεστανάκης, Μ. Μαραβέλιας, Μ. Αρμάος) και 
τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα Γ. Ορεστίδη.

Παράλληλα με τις αναστηλωτικές εργασίες πραγ-
ματοποιήθηκαν και εργασίες συντήρησης τοιχοποιιών 
στα κτίρια Μ και Ν από τον συντηρητή της εφορίας 
αρχαιοτήτων Κυκλάδων Γ. Καράμπαλη. Photo: copyright ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ναού. Επισκευή - συ-
μπλήρωση με συνδυ-

ρομποτικού παντο-
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Η πνευματική κρίση
Δίχως να έχετε καμία σχέση μ’ αυτό, η συ-

γκυρία τα έφερε έτσι ώστε να αναλάβετε την 
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας σχεδόν από την 
είσοδο της χώρας μας στην περίοδο των μνη-
μονίων. Δέκα χρόνια ποιμαντορικής διακονί-
ας. Τι σκεφθήκατε;

Μ.Κ.: «Είναι γεγονός αγαπητέ κ. Ραγκούση ότι η 
εκλογή μου στον Επισκοπικό βαθμό έγινε ενώ ήδη 
είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται στον ορίζοντα της 
πατρίδος μας τα πυκνά σύννεφα της οικονομικής κρί-
σης. 

Βέβαια το γεγονός της λεγομένης οικονομικής κρί-
σεως δεν ήταν κάτι καινούργιο αλλά πράγματι την 
περίοδο εκείνη υπήρχε θα λέγαμε μια κορύφωση των 
γεγονότων που αφορούσαν την Ελλάδα. Το 2008 
που εξελέγην Μητροπολίτης Παροναξίας είχα ήδη 
συμπληρώσει 22 χρόνια ως Κληρικός με αποτέλεσμα 
μέσα από την επαφή που είχα όλα αυτά τα χρόνια με 
τον πιστό λαό του Θεού, κυρίως μέσα από το Ιερό 
Μυστήριο της Εξομολογήσεως, να έχω ικανή γνώση 
και εμπειρία των συνεπειών της οικονομικής κρίσεως 
στη ζωή των ανθρώπων. Συνεπώς όσον αφορά στο 
θέμα αυτό μπορώ να πω ότι εισήλθα στην Αρχιερω-
σύνη αρκετά προετοιμασμένος παρότι τα μεγέθη που 
αντιμετωπίζει ένας Επίσκοπος είναι πολύ μεγαλύτερα 
από εκείνα που καλείται να θεραπεύσει ένας Ιερεύς. 
Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας δεν σας κρύβω 
ότι τα δέκα χρόνια της Επισκοπικής μου διακονίας ως 
αποδέκτης σε μεγαλύτερη κλίμακα της αντικειμενικής 
δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο λαός μας η σκέψη 
που κυριαρχεί στο μυαλό μου είναι γιατί επιτρέψαμε 
στην πατρίδα μας να φτάσει ως εδώ. Και λέγω «επι-
τρέψαμε» κ. Ραγκούση διότι θεωρώ ότι η ευθύνη για 
την κατάσταση που ζούμε δεν βαρύνει μεμονωμένα 
κάποιους αλλά είναι συλλογική αφού άρχοντες και 
αρχόμενοι παρασυρθήκαμε στην παγίδα του εύκολου 
πλουτισμού και της ευδαιμονίας που κυριαρχεί ως 
χαρακτηριστικό του σύγχρονου πολιτισμού με αποτέ-
λεσμα να λησμονήσουμε σημαντικές αξίες της ζωής 
όπως είναι η Πίστη στην πρόνοια του Θεού και να θέ-
σουμε σε δεύτερη μοίρα σπουδαίους θεσμούς όπως 
αυτόν του γάμου και της οικογένειας. 

Για πολλά χρόνια στηριζόμενοι σε μια οικονομία 
φαινομενικά εύρωστη αλλά ουσιαστικά αδύναμη με 
το δημόσιο χρέος να αυξάνεται με ρυθμούς ασυγκρά-
τητους, ζούσαμε σε μία εικονική πραγματικότητα που 
η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και στον υπερκατα-
ναλωτισμό δεν μας επέτρεπε να την αντιληφθούμε. 
Γι’ αυτό και κάθε νοήμων και λογικά σκεπτόμενος άν-
θρωπος κατανοεί και αναγνωρίζει πως πριν την οικο-
νομική κρίση είχε προηγηθεί μία βαθύτατα πνευματι-
κή κρίση που μας έκανε να πιστεύουμε πως αξία έχει 
αυτό που έχουμε και όχι αυτό που είμαστε. Ως Επί-
σκοπος λοιπόν, μέχρι σήμερα προσπάθησα και εξακο-
λουθώ να προσπαθώ να εμπνεύσω στις καρδιές των 
ανθρώπων την αγάπη για την ορθόδοξη πίστη και την 
αγία μας Εκκλησία αφού μόνο μέσω μιας ουσιαστικής 
σχέσεως με τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να έχει στη 
ζωή του πραγματικό νόημα σκοπό πορευόμενος με 
γνώμονα αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιό Του 
ότι δεν ωφελείται τίποτα «.. εάν κερδήση τον κόσμον 

όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». 

Οικονομικά και ψυχικά τα προβλήματα
Ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίσατε αυτή την περίοδο και πως 
ανταπεξήλθατε σ’ αυτές τις δύσκολες κατα-
στάσεις;

Μ.Κ.: «Ίσως θα περίμενε κανείς πως η απάντηση 
στο ερώτημά σας αυτό θα είχε να κάνει με τις οι-
κονομικές δυσκολίες των ανθρώπων. Βέβαια αυτές 
υπάρχουν και είναι πολλές. Όμως κ. Ραγκούση τα 
σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπισα και αντι-
μετωπίζω την περίοδο αυτή δεν είναι τόσο τα οικονο-
μικά των ανθρώπων όσο τα ψυχικά και ψυχολογικά. 

Η σημερινή κατάσταση σαφώς ταλαιπωρεί σε υλικό 
επίπεδο τους συνανθρώπους μας αλλά αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την ψυχική και ψυχολογική τους εξου-
θένωση. Οι άνθρωποι, έχοντες και μη έχοντες, ζουν 
σε ένα καθεστώς φόβου, ανασφάλειας και αβεβαι-
ότητας. Πολλές φορές δίνοντας σε συνανθρώπους 
μας χρήματα ή τακτοποιώντας απευθείας οικονομικές 
εκκρεμότητες εκείνων που αδυνατούν να ανταπεξέλ-

Μητροπολίτης  Καλλίνικος 
«Οραματίζομαι μια εκκλησία 
ζώσα και δυναμική»

Πρώτο Θέμα

Η εφημερίδα μας με τη συμπλήρωση 10 ετών ποιμαντορικής διακονίας του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλινίκου, μίλησε με τον ιεράρχη 
των νησιών μας για θέματα καθημερινότητας, αλλά και της Μητροπόλεως.
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θουν μέσω του ταμείου Πρόνοιας της Μητροπόλεώς 
μας προσφέρουμε μία ανακούφιση. Αυτό όμως δεν 
είναι αρκετό για να θεραπεύσει την ζημιά που έχει 
προκληθεί στην ψυχή τους και εδώ είναι που χρειά-
ζεται η πραγματική βοήθεια. Εξάλλου το πρωταρχικό 
έργο της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτό. Να περιθάλ-
πει και να θεραπεύει τις ψυχές των ανθρώπων μέσω 
της Χάριτος του Θεού. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι 
τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι 
αυτά που έχουν να κάνουν με την απελπισία που βυ-
θίζει στο σκοτάδι τους ανθρώπους, με την κατάθλι-
ψη που τους καταργεί και τους παροπλίζει, με την 
ανασφάλεια που τους οχυρώνει εγωιστικά γύρω από 
τον εαυτό τους, με την αβεβαιότητα που τους εμπο-
δίζει από το να ονειρεύονται και να θέτουν στόχους, 
με τον κοινωνικό αποκλεισμό που περιθωριοποιεί 
όσους ζουν στην ανέχεια, με όλα αυτά δηλαδή που 
καθιστούν τους ανθρώπους πνευματικά και ψυχικά 
ανάπηρους. Περισσότερο βέβαια πονάει η καρδιά μου 
όταν αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά δεν ταλαιπωρούν 
μόνο τους προχωρημένους στην ηλικία αλλά και πολ-
λούς, πάρα πολλούς θα έλεγα από τους νέους μας. 
Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα κ. Ραγκούση από 
το να στερήσεις σε ένα νέο άνθρωπο την δυνατότητα 
να ελπίζει και το δικαίωμα να ονειρεύεται. Κορυφαίο 
δε και οριακό πρόβλημα σε σχέση με τους νέους μας 
είναι η πρόωρη και συχνά βίαιη αναχώρηση τους από 
αυτή την ζωή. Πιστέψτε κ. Ραγκούση ότι όλα αυτά τα 
δέκα χρόνια επειδή προσπαθώ ως Επίσκοπος να συμ-
μετέχω στις Νεκρώσιμες Ακολουθίες όλων των νέων 
των τριών νησιών της περιφερείας μας που φεύγουν 
είτε από ασθένεια, είτε αιφνιδίως, είτε από ατύχη-
μα (τροχαίο συνήθως) είναι οι δυσκολότερες και πιο 
επώδυνες στιγμές όλης της Επισκοπικής διακονίας 
μου. Ιδιαιτέρως όταν προσπαθώ να συμπαραστα-
θώ και να παρηγορήσω πονεμένους γονείς για την 
απώλεια του παιδιού τους. Στις περιπτώσεις αυτές, 
που πρόσφατα μάλιστα συνέπεσαν αρκετές, προτιμώ 
να προσφέρω μια αγκαλιά, ένα δάκρυ και μια προ-
σευχή, παρά να παρηγορήσω με λόγια, που δύσκολα 

μπορούν να σταλάξουν το βάλσαμο στις πληγωμένες 
καρδιές τους. Τώρα σχετικά με το πώς ανταπεξήλ-
θαμε και ανταπεξερχόμεθα σε αυτές τις καταστάσεις 
γενικά θα σας απαντήσω πως αυτό γίνεται με αρκετό 
κόπο και πολλή προσευχή. Η Εκκλησία μας είναι μια 
Εκκλησία προσευχομένη. Η προσευχή είναι η δύναμή 
μας, η πανοπλία μας, το όπλο μας, το οξυγόνο μας. 
Εμείς κάνουμε ανθρωπίνως αυτό που μπορούμε. Τα 
υπόλοιπα τα κάνει μέσω της προσευχής η δύναμη και 
η χάρη του Θεού». 

Τα οικονομικά
Αυτή την περίοδο που έχει μειωθεί η οικονο-

μική συνεισφορά των πιστών πώς αντιμετωπί-
σατε τις λειτουργικές ανάγκες των κοινωνικών 
δομών (Γηροκομείο, συσσίτια, κατασκήνωση 
κλπ) της Ιεράς Μητροπόλεως;

Μ.Κ.: «Τις αντιμετωπίσαμε με πολύ σεβασμό στα 
λιγοστά, σε σχέση με τις ανάγκες, χρήματα που 
έχουμε και με αυστηρά προσεκτική διαχείριση. Στις 
ημέρες μας κ. Ραγκούση μετράει και το τελευταίο 
ευρώ. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατά-
λες και άσκοπα έξοδα. Προσπαθούμε να αξιοποιού-
με με τον καλύτερο τρόπο αυτό που φιλότιμα προ-
σφέρει ο πιστός λαός που είναι η κύρια πηγή των 
εσόδων μας ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανά-
γκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια ζούμε 
ένα συνεχές θαύμα αφού πάντοτε όταν ερχόμαστε σε 
κάποιο αδιέξοδο ο Θεός φροντίζει με πολλούς τρό-
πους να στέλνει βοήθεια πολλές φορές κυριολεκτικά 
από το πουθενά. Έτσι πορευόμαστε με εμπιστοσύνη 
στην πρόνοια του Θεού, αφού τελικά δικό Του είναι 
το έργο που επιτελείται, και στηριζόμενοι στην αγάπη 
και το ενδιαφέρον των πιστών που ακόμα και όταν 
στερούνται, συνδράμουν στο έργο μας με όποιο τρό-
πο μπορούν. Μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε 
καταφέρει να ανταποκρινόμαστε στις διάφορες ανά-
γκες ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα όλες οι δομές 
της Μητροπόλεώς μας. Χαρακτηριστικά σας αναφέ-
ρω ότι τα τελευταία 10  χρόνια η Ιερά Μητρόπολη 
Παροναξίας έχει δαπανήσει για φιλανθρωπικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς το ποσόν των 5.337.886,07 
ευρώ όπως προκύπτει από τα οικονομικά μας στοι-
χεία αλλά και από τα ήδη δημοσιευμένα κατά καιρούς 
αναλυτικά στοιχεία που κατ’ εντολήν της Ιεράς Συ-
νόδου καλούμαστε να αποστέλλουμε κατ’ έτος και 
εν συνεχεία εκείνη τα αναρτά στην ιστοσελίδα Της, 
εκδίδοντας συγχρόνως και ειδικό τεύχος για όλες τις 
Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αντι-
κειμενικά αυτό το δαπανηθέν ποσόν, αποτέλεσμα των 
αιματηρών οικονομιών σε όλους τους υπόλοιπους 
τομείς, αποτελεί ένα σημαντικό ποσόν φιλανθρωπι-
κής δαπάνης για τα δεδομένα της μικρής πληθυσμια-
κά και οικονομικά Μητρόπολής μας. Ωστόσο παρ’ ότι 
είμαι ικανοποιημένος από το μέχρι τώρα αποτέλεσμα, 
θα επιθυμούσα να μπορούσαμε να διαθέσουμε ακό-
μη μεγαλύτερο ποσό χρημάτων για τις ανάγκες των 
ενδεών συνανθρώπων μας, και θα το επιδιώξουμε 
στο μέλλον ανάλογα πάντοτε και με τις διαθέσιμες 
εισπράξεις. Πολύ σημαντική βέβαια είναι και η προ-
σπάθεια που γίνεται στα δύο Γεύματα Αγάπης που 
λειτουργούν στην Μητρόπολή μας αφού υπήρξαν πε-
ρίοδοι, κυρίως χειμώνα, που οι σιτιζόμενοι έφτασαν 
περί τους 240 στα γεύματα Νάξου και 65 στα γεύμα-
τα Πάρου. Εδώ μπορώ να σας πω ότι εξυπηρετήσαμε 
όλα τα αιτήματα εγγραφής στα γεύματα αγάπης που 
πληρούσαν τα κριτήρια και «μηδείς», των εχόντων 
ανάγκη γεύματος, «εξήλθε πεινών». Η δαπάνη βέβαια 
λειτουργίας των συσσιτίων είναι πολύ μεγάλη. Από 
το έτος 2012 που ξεκίνησε το εγχείρημα στη Νάξο 
μέχρι το τέλος του έτους 2017 το κόστος λειτουρ-
γίας ανήλθε στο ποσόν των 255.831,17 ευρώ ενώ 
αντιστοίχως στην Πάρο από το έτος 2008 μέχρι το 
τέλος του έτους 2017 το κόστος  ανήλθε στο ποσόν 
των  248.262,13 ευρώ. Σήμερα στα γεύματα αγάπης 
στη Νάξο σιτίζονται 98 αδελφοί μας και στα γεύματα 
Πάρου 57. Εύχομαι πραγματικά με την βοήθεια του 
Θεού σύντομα οι δυσχέρειες να τερματιστούν και  να 
μην υπάρχει πια ανάγκη ύπαρξης γευμάτων αγάπης. 
Μέχρι τότε όμως η Ιερά Μητρόπολη θα παραμείνει 
αρωγός δίπλα στο εμπερίστατο ποίμνιό της».

Πρώτο Θέμα

Επιμόρφωση
Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα αυτής 

της περιόδου αντιμετωπίζουμε γενικότερα προ-
βλήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως τα ψυ-
χολογικά και του κοινωνικού αποκλεισμού που 
προαναφέρατε. Ποια η συμβολή - βοήθεια της 
εκκλησίας σ’ αυτούς τους συνανθρώπους μας;

Μ.Κ.: «Η Εκκλησία μας γνωρίζοντας πολύ καλά όλα 
αυτά τα κοινωνικού χαρακτήρα προβλήματα που αδιαμ-
φισβήτητα υπάρχουν κάνει το καλύτερο που μπορεί κατ’ 
αρχήν επιμορφώνοντας τον Κλήρο της. 

Σήμερα σε πολλές Ιερές Μητροπόλεις πραγματοποι-
ούνται επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Ιερείς μας τα 
οποία μάλιστα είναι πιστοποιημένα και λειτουργούν υπό 
την αιγίδα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που είναι επίσημος 
φορέας. Σε αυτά τα σεμινάρια οι Κληρικοί που συμμε-
τέχουν αποκτούν όλες τις γνώσεις που τους είναι απα-
ραίτητες για να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλα 
τα επίπεδα. Και εμείς στην Ιερά Μητρόπολη Παρονα-
ξίας, παρά τα πολλά προβλήματα της νησιωτικότητας, 
ιδιαιτέρως την περίοδο του χειμώνα, έχουμε υλοποιήσει 
ένα οκτάμηνο σεμινάριο και ήδη προγραμματίζουμε το 
επόμενο. Παράλληλα στις Ιερατικές Συνάξεις που πραγ-
ματοποιούνται πολλές φορές προσκαλούνται ειδήμονες 
ιατροί ψυχίατροι και ψυχολόγοι οι οποίοι παρέχουν ση-
μαντικές πληροφορίες στους Ιερείς για πολλά θέματα 
που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των σύγχρονων 
ανθρώπων της κρίσεως, ιδιαιτέρως δε στην πρόληψη 
των αυτοκτονιών μέσω του Μυστηρίου της Ιεράς Εξο-
μολογήσεως. Βέβαια υπάρχει και η Ειδική Συνοδική Επι-
τροπή επί Ειδικών Θεμάτων και Καταστάσεων η οποία 
χειρίζεται ανάλογες υποθέσεις. Μαζί με την επιμόρφω-
ση των Κληρικών προσπαθούμε και επιδιώκουμε την 
συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς ψυχο-
λογικής υποστήριξής, όπου υπάρχουν, ώστε από κοινού 
να συνεισφέρουμε στα πολύ σημαντικά αυτά ζητήματα».
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Το όραμα

Τι θα λέγατε μετά την πρώτη πολύ δημιουρ-
γική δεκαετία; Ποιο είναι το όραμά σας για τη 
συνέχεια και ποια τα σχέδιά σας για την Ιερά 
Μητρόπολη;

Μ.Κ.: «Κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την κα-
λοσύνη σας να αντιλαμβάνεστε ως «πολύ δημιουργι-
κή» την πρώτη δεκαετία της Επισκοπικής διακονίας 
μου. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι «πολύ δημιουρ-
γική» και δεν γνωρίζω αν είναι καν δημιουργική. Ο 
θεός γνωρίζει. Εμείς έχουμε υποχρέωση να πράτ-
τουμε το καθήκον μας. Αν είναι όντως έτσι πρέπει να 
επισημάνω πως αυτό δεν οφείλεται μόνο στην δική 
μου παρουσία στο πηδάλιο της Μητροπόλεως Παρο-
ναξίας αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπά-
θειας πρωτίστως της Χάριτος του Τριαδικού Θεού 
και κατόπιν της πολύτιμης συνδρομής του ευλαβούς 
Κλήρου της Ιεράς μας Μητροπόλεως και των λαϊκών 
συνεργατών που συνδράμουν φιλότιμα στο έργο μας. 
Μέχρι σήμερα δεν αισθάνομαι ότι έκανα κάτι πε-
ρισσότερο από το καθήκον μου να είμαι δίπλα στον 
λαό του Θεού αφουγκραζόμενος πρώτα απ’ όλα τις 
πνευματικές και κατόπιν τις υπόλοιπες ανάγκες του, 
μεταφέροντας πάντοτε όχι την δική μου άποψη των 
πραγμάτων αλλά την Ευαγγελική αλήθεια όπως αυτή 
διατυπώθηκε πριν από δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια 
από το αδιάψευστο στόμα του Ιδρυτού της πίστεώς 
μας Ιησού Χριστού. Όσον αφορά το μέλλον υπάρ-
χουν πολλά πράγματα στο μυαλό μου που θα ήθελα 
να πραγματοποιήσω τόσο σε πνευματικό όσο και σε 
φιλανθρωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. 

Σφοδρή επιθυμία και διακαής πόθος μου είναι η 
περαιτέρω προβολή του Ιερού Προσκυνήματος της 
Παναγίας μας της Εκατονταπυλιανής, ει δυνατόν σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης, γιατί είναι 
ένα όντως οικουμενικό μεγαλούργημα και αποτελεί 
όχι μόνο «Παροικίας και Πάρου δόξα και καύχημα» 
αλλά και τηλαυγή πνευματικό φάρο του Αιγαίου και 
της όλης Ελληνορθοδοξίας. Στην προσπάθεια αυτή 
έχω την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη όλων 
των εκλεκτών, κατά καιρούς, μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών) της Δ.Ε. του Ιερού Προσκυνή-
ματος της Παναγίας μας, καθώς επίσης των τοπικών 
Αρχών και φορέων του νησιού μας, κυρίως δε των 
ευσεβών Παρίων που περιβάλλουν με την αγάπη και 
τον σεβασμό τους το τιμαλφέστατο θησαύρισμα της 
Αγίας Εικόνος και του Ιερού Τεμένους της Υπεραγίας 
Θεοτόκου. 

Ένα επίσης όνειρό μου (που πιστεύω ότι με τη συ-
νεργασία του Δήμου, των λοιπών τοπικών Αρχών και 
των φορέων και κυρίως της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα) είναι 
η δημιουργία ενός αξιόλογου Βυζαντινού Μουσείου, 
ει δυνατόν στον χώρο του «Φραγκομονάστηρου», για 
να προβληθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι μεγάλοι 
θησαυροί της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Πάρου. 

Ένα ακόμα από εκείνα που ελπίζω να πετύχω στο 
άμεσο μέλλον είναι η αποπεράτωση και λειτουργία 
του Γηροκομείου Νάξου που ξεκίνησε ο προκάτοχός 
μου μακαριστός Μητροπολίτης Παροναξίας Αμβρόσι-
ος ο Β’, έργο το οποίο θα προσφέρει μεγάλη ανακού-
φιση στην κοινωνία του νησιού και ιδιαιτέρως στα 
τιμημένα γηρατειά μας, όπως για 12 χρόνια προσφέ-
ρει αφειδώλευτα το θαυμάσιο Γηροκομείο της Πάρου 
μας. Αυτά θα μπορούσα να πω ότι σε υλικοτεχνικό 
επίπεδο είναι τρία πολύ σημαντικά έργα που επιθυμώ 
να φέρω εις πέρας. Παράλληλα η συνεχής επιμόρ-
φωση του Κλήρου της Μητροπόλεώς μας αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα καθώς και η απρόσκοπτη 
συνέχεια όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν 
στο φιλανθρωπικό έργο. Ως Επίσκοπος όμως αυτό 
που κυρίως οραματίζομαι είναι οι άνθρωποι να κατα-
λάβουν την αξία της ορθοδόξου πίστεως και να επι-
στρέψουν στην Εκκλησία του Χριστού. Μπορεί ακόμα 
ένας ικανός αριθμός χριστιανών να μετέχει στην ζωή 
της Εκκλησίας μας και κατά συνέπεια να γίνεται απο-
δέκτης της χάριτος του Θεού, ο πολύς όμως κόσμος 
και ειδικά οι νέοι μας δεν βρίσκονται κοντά μας. Αυτή 

αν θέλετε είναι και η μεγάλη μου ευαισθησία. Οι νέοι 
άνθρωποι που είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτού του 
τόπου. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκο-
ντα ως Μητροπολίτης Παροναξίας η προτροπή μου 
προς τους Ιερείς ήταν να δημιουργήσουν νεανικές 
συντροφιές στις Ενορίες τους για να αγκαλιάσουμε 
και να κατηχήσουμε τους νέους στην αλήθεια του 
Ευαγγελίου. Και δόξα τω Θεώ έτσι και έγινε. Στις πε-
ρισσότερες Ενορίες της Μητροπολιτικής μας περιφε-
ρείας γίνεται σημαντικό έργο σε σχέση με την νεότη-
τα και στο έργο αυτό συμβάλλουν και οι δύο Σχολές 
Βυζαντινής Μουσικής Νάξου και Πάρου που μεταλα-
μπαδεύουν τον θησαυρό της Βυζαντινής μας μουσι-
κής και της ψαλτικής μας παραδόσεως σε αρκετά νέα 
παιδιά πουν φοιτούν σε αυτές και που κάποια από 
αυτά ήδη διακονούν σε ιερά αναλογία. Αυτό λοιπόν 
οραματίζομαι κ. Ραγκούση. Μια Εκκλησία ζώσα, δυ-
ναμική, όχι γηρασμένη αλλά νεάζουσα, με παλμό και 
δύναμη που θα μεταμορφώσει αυτό τον κόσμο και θα 
εγκαταστήσει την Βασιλεία του Θεού».

Το μήνυμα
Μπροστά στον εορτασμό της Κοιμήσεως 

της Παναγίας μας ποιο μήνυμα στέλνετε προς 
όλους;

Μ.Κ.: Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι 
αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη εορτή της Χριστιανο-
σύνης. Τόσο μεγάλη που ο λαός μας 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 όπως 
το καύχημα της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας το 
Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πά-
ρου όπου θα αποτελέσει και φέτος για την Παροναξία 
το κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δεκα-
πενταυγούστου. 

Η Υπεραγία Θεοτόκος έγινε η αιτία της σωτηρί-
ας 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 έγι-
ναν αφορμή για να επιλεγεί από τον Πανάγιο Θεό και 
να γίνει η Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο 
οποίος «εκ των αγνών αιμάτων της Υπεραγίας Θεο-
τόκου» 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 διαπιστώ-
σει αυτή την αλήθεια, ότι τόσο η αμαρτία όσο και ο 
θάνατος νικήθηκαν εν τω προσώπω του Κυρίου μας 
και η Παναγία αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία αυτής 
της αλήθειας. Αφ’ ενός με την ζωή Της γίνεται υπό-
δειγμα αγίας βιωτής και αποδεικνύει περίτρανα πως 
η αμαρτία δεν δεσμεύει πλέον τον άνθρωπο ο οποίος 
όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εν μετα-
νοία και αγωνίζεται να μεταστρέψει 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, ψυ-
χικά 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 οδυρμό, όπως συμβαίνει με το 
γεγονός του θανάτου, αλλά αιτία εορτασμού και πανη-
γύρεως 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.

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχηθώ η Πανα-
γία μας να ευλογεί και να προστατεύει το Έθνος και 
την Πατρίδα μας, ιδιαιτέρως δε τα τρία ευλογημένα 
νησιά της Μητροπολιτικής μας περιφερείας Πάρο, 
Νάξο και Αντίπαρο, να κατευθύνει με το άγιο παρά-
δειγμά Της την πορεία της ζωής μας και να μας αξιώ-
σει να εορτάσουμε και φέτος την Αγία μνήμη Της με 
υγεία ψυχική και σωματική».
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Έκθεση  
Ν. Συνόδη

Η νέα έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Συνόδη, υπό 

την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ παρουσιάζεται στον χώρο τε-

χνών «Άγιος Αθανάσιος», στη Νάουσα. Πρόκειται για 

τη δεύτερη έκθεσή του μετά το ατύχημα.

Ο Νίκος Συνόδης από το 1980 μέχρι σήμερα έχει 

παρουσιάσει πάνω από είκοσι ατομικές εκθέσεις και 

έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Έργα του υπάρ-

χουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Η έκθεση θα διαρκέσει από 16 μέ-

χρι 22 Αυγούστου 2018 και οι ώρες λειτουργίας είναι 

20.00-23.00 καθημερινά.

Απόψεις - Πολιτισμός

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Δυστυχώς 
επτωχεύσαμεν…

Το 1893 σε ομιλία του στη βουλή ο Χαρίλαος Τρι-
κούπης χρησιμοποίησε την ανωτέρω φράση αναφε-
ρόμενος στην οικονομική κατάσταση που παρέλαβε 
και την αδυναμία του κράτους να αποπληρώσει το 
δημόσιο χρέος.

Τα ίδια ακριβώς λόγια μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε και σήμερα αναφερόμενοι στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο για τις αξίες του (ποιες αξίες;) για το όραμα 
του (ποιο όραμα;) για τον σχεδιασμό (ανέκδοτο) και 
το ήθος που εκπέμπει (που θα έπρεπε να εκπέμπει).

Αγροκήπιο Παροικιάς ή πως με αλχημείες μετα-
τρέπουμε το χρυσάφι σε κάρβουνο.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος και οι περισσότεροι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι δεν αντελήφθησαν την σπουδαιότητα 
της πρότασης των τριών συλλόγων-φορέων όχι μόνο 
για την Παροικιά αλλά για το μέλλον του νησιού μας.

Αν δεν είμαστε ικανοί να έχουμε «όραμα» για το 

νησί, ας αφήσουμε τους πολίτες, τους φορείς, τους 
συλλόγους εκείνους που αγωνιούν και ενδιαφέρο-
νται πραγματικά και ανιδιοτελώς να δημιουργήσουν 
το δικό τους.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
ΥΓ1 Αναφέρομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν 

συλλογικό όργανο, στη γενικότερη εικόνα του, στην 
εντύπωση που νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί στην 
πλειονότητα των πολιτών.

ΥΓ2 Επειδή ο λαϊκισμός περισσεύει διευκρινίζω 
ότι και νηπιαγωγείο γίνεται και η οραματική πρόταση 
υλοποιείται.

Οδός Εκατονταπυλιανής
Οδός Εκατονταπυλιανής, δε θα μπορούσε να εί-

ναι άλλη, παρά η οδός που οδηγάει από το λιμάνι 
τον προσκυνητή σ’ αυτόν το πάνσεπτο ναό. 

Με το υπ’ αρ. 17 πρακτικό της από 16/22/2015 
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ-
θρου 8 του Ν.3463/06 περί ονομασίας οδών και 
πλατειών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
καθορίζεται η οδός και η πλατεία «Εκατονταπυλια-
νής». 

Με την αφορμή του εορτασμού των 17 αιώνων 

της Εκατονταπυλιανής το 1996 έγιναν μεγάλα έργα 
στο κτιριακό συγκρότημα της Παναγίας, αλλά και 
στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Τα έργα 
υλοποιήθηκαν από το υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χάρη 
του μεγάλου ενδιαφέρον της τότε υφυπουργού, 
Ελισάβετ Παπαζώη.

Συγκεκριμένα επισκευάστηκε και στερεώθηκε το 
περιστύλιο, οι εξώστες των κελιών στο εσωτερι-
κό της αυλής και καθαρίστηκαν οι μαρμάρινες κο-
λώνες που το στηρίζουν, έγινε νέος φωτισμός στο 
εσωτερικό του ναού και φωταγωγήθηκαν οι εξωτε-
ρικές όψεις του. Έγινε ανάπλαση του περιβάλλοντα 
εξωτερικού χώρου του συγκροτήματος ο οποίος 
στρώθηκε με πλάκες και μάρμαρα, μεταφέροντας 
το μνημείο των πεσόντων, μεγαλώνοντας τον πε-
ζόδρομο και κάνοντας νέα διευθέτηση του αυτοκι-
νητόδρομου, έγινε υπογειοποίηση του δικτύου της 
ΔΕΗ και ορίστηκε να μην υπάρχει φυσικό ή τεχνικό 
εμπόδιο που να εμποδίζει την ορατότητα προς το 
την «Αγία Σοφία» της ελεύθερης Ελλάδας. 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΙΑ ΠΑΡΟΣ, πωλείται 
κτήµα 7 στρέµµατα µε πρόσοψη στο 
δρόµο και δικαίωµα δόµησης 255 τ.µ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 52596

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ, 
πωλείται οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ., 
κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι. Τηλ. 
6977 492 936

ΑΛΥΚΗ πωλείται µονοκατοικία σε 
οικόπεδο 440τ.µ. του 2015  2 λεπτά 
από την κεντρική παραλία της Αλυ-

κής, αποτελούµενη από 2 ανεξάρτητα 
σπίτια α)118τ.µ. σε οικόπεδο 350 
τ.µ  περιλαµβάνει  κήπο µε barbecue 
µε 2 Υ/∆, β) 72τ.µ. µε 1 Υ/∆ και 
τους χώρους που του αντιστοιχούν. 
Η συνολική τιµή και για τα 2 είναι 
310.000 ευρώ. ∆ίνονται µε το βασικό 
εξοπλισµό τους. Κάλυψη 70%. Κτίζει 
άλλα 132τ.µ. Αναλαµβάνουµε την 
οικοδοµή τους, µε κόστος 1.000 ευρώ 
το τ.µ. ∆ίνονται και ξεχωριστά, το 
α) 200.000 ευρώ και το β) 110.000 
ευρώ συν το κήπο που του αναλογεί. 
Μεσιτικό, Info:
79 Junction Road, London N19 5QU, 
Tel: 020 7263 3367, Mob: 07880 741 
472, Email: info@cppapas.co.uk, 
Contact Greece: mob 6938 501 807, 
22840 28777 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 
110 τ.µ., µε τζάκι, καλοριφέρ, πλήρως 
επιπλωµένη, για το διάστηµα από 
1/9/18 – 30/5/19. Τηλ. επικοινωνίας: 
6947 077 493, 6936 773 513

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ για αγορά ζητείται µε 2 
υπνοδωµάτια, στην ευρύτερη περιοχή 
Αγκαιριάς – Αλυκής. Άµεση πληρωµή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6938 501 807, 
22840 28777

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από µεγάλη αλυ-
σίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή 
ή µόνιµη απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 22840 27990

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται επειγόντως από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά, για άµεση πρόσληψη. 
Τηλ. 6947 023 004

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 
ξύλινα κουφώµατα, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 2D και 
3D, και για προεργασία παραγωγής 

καθώς και ΣΙ∆ΕΡΑ για το τµήµα του 
σιδηρουργείου. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: info@expa-sa.gr Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 42542

ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται για τη θέση της 
γραµµατέως, πλήρους απασχόλησης, 
σε επιχείρηση real estate στην Παροι-
κιά της Πάρου. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών και Microsost  Offi  ce. Θα 
εκτιµηθεί η γνώση Γαλλικών. Πληρο-
φορίες: Κοττίκας Γιώργος τηλ. 6944 
778 171, Αποστολή βιογραφικών: 
george.kottikas@gmail.com

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η’ 
ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΦΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ζητούνται από βαφείο στην Πάρο. Τηλ. 
για πληροφορίες: 22840 52150, 697 
655 9725

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ψάχνει για εργασία σε σπίτι 
εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένου 
ατόµου. Τηλ. 699 305 9940, 699 881 
7070

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 
ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΚΡΗΤΙΚΟ αγνό έξτρα 
παρθένο παραγωγής µας πωλεί-
ται, από άψογα καλλιεργηµένους 
ελαιώνες Κορωνέϊκης ποικιλίας, που 
βρίσκονται στον κάµπο της Μεσσαράς 
στο νοµό Ηρακλείου. Μεγάλες 
ποσότητες για επαγγελµατική χρήση 
ή µικρότερες για οικιακή χρήση σε 
κατάλληλες συσκευασίες . Αποστολή 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6982 097 067

Αγγελίες

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€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 134/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Τη με αρ. πρωτ. 11103/24-7-2018 αίτηση. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Άσπρο Χωριό Τ.Κ. Λευκών Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Τριανταφύλλου Μαρίας, για την διαδικασία 
κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ταΐρης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 440/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Τη με αρ. πρωτ. 11793/03-8-2018 αίτηση. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Αμπελάς Δ.Κ. Νάουσας Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Φραγκίσκου Αναγνωστόπουλου και 
Εμμανουήλ Βιτσαδάκη, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός                                   

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Κανελλακόπουλος Πουλόπουλος Ιωάννης του Χρήστου και της Μαρίας 

το γένος Μωραΐτη, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας  και κατοικεί στον Πύργο 
Ηλείας και η Κυδωνέα Μαργαρίτα  του Νικολάου  και της Βαΐτσας το γένος 
Καλέμο, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας, θα 
παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου στην Πάρο.

Η «Φωνή της Πάρου» ξανά μαζί σας στις 7 Σεπτεμβρίου.



Κακή ανάµνηση
Επί τρία σχεδόν 24ώρα (31/7-2/8), η πύρινη λαίλαπα κατάκαιε τους λό-

φους που περιβάλλουν την Παροικιά και άλλες περιοχές του νησιού μας.
Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της 31ης Ιουλίου από τις Ασπριές –από 

άγνωστη έως τώρα αιτία- και συνέχισε τους καταστρεπτικό της διάβα προς 
τον ΧΥΤΑ Πάρου. Και ενώ, όλα έδειχναν ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο 
το βράδυ της ίδιας μέρας, τελικά είχαμε αναζοπυρώσεις. Η φωτιά συνέχισε 
προς τους Άγιους Πάντες και στη συνέχεια σχηματίστηκε δεύτερο μέτωπο 
προς το Καμάρι.

Τελικά, στις 2/8 η φωτιά σβήστηκε (η τελευταία αναζοπύρωση ήταν σε 
ρεματιά του Αγ. Χαράλαμπου), ενώ για λίγες ώρες ο ΧΥΤΑ έμεινε εκτός 
λειτουργίας, λόγω των μικρο-εστιών που υπήρχαν εκεί. Για το σβήσιμο της 
φωτιάς συνέδραμαν πυροσβέστες από την Πάρο, Σύρο και Νάξο, δυνάμεις 
της ΕΜΑΚ από Αθήνα, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, ιδιώ-
τες εθελοντές και η ΕΟΔ Κυκλάδων, υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα 
του δήμου Πάρου, κ.α.
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Διαμαρτυρία
Από αναγνώστη μας (που τα στοιχεία του βρίσκονται 

στην εφημερίδα μας (για κάθε εμπλεκόμενο αρμόδιο), 
στάλθηκε επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τα δρο-
μολόγια του δημοτικού λεωφορείου. Η επιστολή έχει 
σταλθεί και στο γραφείο δημάρχου και έχει ως εξής:

«Σήμερα (31/7) το μεσημέρι βίωσα και στην Πάρο 
την αυθαιρεσία του ανόητου δημοσιοϋπαλληλίσκου 
στον οποίο έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση του κοινού 
και ο οποίος αποφασίζει κατά το δοκούν πότε θα κά-
νει και πότε όχι τη δουλειά του.

Περιμέναμε με τη γυναίκα μου φορτωμένοι με τσά-
ντες από τις 12:35 στο λιμάνι της Πάρου να έρθει 
το λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, το οποίο 
εμφανίστηκε με καθυστέρηση στις 12:55. Αφού πήρε 
θέση στην αφετηρία και ανεβήκαμε, βλέπουμε τον 
οδηγό να κλείνει τη μηχανή και να ετοιμάζεται να κα-
τεβεί. 

«Τι ώρα θα φύγετε;», ρωτάει η γυναίκα μου. 
«Στις 13:35», απαντά με άνεση ο οδηγός. 
«Και το δρομολόγιο των 12:45 τι θα γίνει;».

«Δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί αν φύγουμε τώρα, 
δεν θα προλάβω να είμαι στην ώρα μου για το επόμε-
νο δρομολόγιο των 13:35!».

Η δική μας αναμονή δεν τον ενδιέφερε, δεν τον 
απασχόλησε. Προτίμησε να ακυρώσει το δρομολόγιο 
των 12:45 για να μην καθυστερήσει το δρομολόγιο 
των 13:35! Ποιος ξέρει; Ίσως γνώριζε πως οι επιβά-
τες του επόμενου δρομολογίου ήταν σημαντικότεροι 
από εμάς...

Το γεγονός ότι ο νεαρός στην ηλικία οδηγός απο-
φάσισε μόνος του, αυθαίρετα και με μεγάλη δόση 
θράσους, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν από όσους 
ήμασταν στην αφετηρία, χωρίς να λάβει υπόψη του 
τους ανθρώπους που ενδεχομένως περίμεναν στον 
ήλιο στις διάφορες στάσεις του δρομολογίου με 
εξόργισε, αλλά θα ομολογήσω πως δεν με ξένισε. 
Διαπιστώνω καθημερινά στους χώρους που κινούμαι 
τον εξοργιστικό συνδυασμό της έλλειψης κοινού νου 
και του περισσεύματος αυθαιρεσίας (η οποία μεγεθύ-
νεται από την έλλειψη αξιολόγησης και λογοδοσίας). 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αντιστεκόμαστε. Σημα-
ντικότερο από το να κάνουμε αναρτήσεις με ετικέτες 
(hashtags) όπως το #PrayforGreece».

Τρισάγιο
Πραγματοποιήθηκε στις 29/7/2018, Αρχιερατική 

θεία λειτουργία στην Παναγία Εκατονταπυλιανή και 
τέλεση τρισάγιου για τη μνήμη των αδικοχαμένων 
αδελφών μας από τις πυρκαγιές στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής, από τον εορτάζοντα την ονομαστική του εορ-
τή, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλί-
νικο και τον Μητροπολίτη Σύρου, κ. Δωρόθεο.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του περιφερειακού συμ-
βουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
σημείωσε:

«Ο Κύριος μας να δίνει κουράγιο, δύναμη και παρη-
γορία στους συγγενείς των θυμάτων. Ας ελπίσουμε 
ότι δεν θα ξαναθρυνήσει το έθνος μας ανάλογη συμ-
φορά και πένθος. Ταυτόχρονα όμως ας οργανωθεί 
και η πολιτεία καλύτερα, ώστε να εξαλειφθούν στο 
μέλλον αντίστοιχες καταστάσεις που ξεκληρίζουν 
άδικα συνανθρώπους μας...».

Επιστολή 
προς δήμαρχο 
Πάρου

Ο αναγνώστης της εφημερίδας μας, Ματθαίος Γρ. 
Σκούρας, κοινοποίησε επιστολή που έστειλε στον δή-
μαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, για την κατάσταση που επι-
κρατεί κατά μήκος του δρόμου Παροικιάς - Αλυκής και 
τους κινδύνους που υπάρχουν για πυρκαγιά.

Η επιστολή του κ. Μ. Σκούρα, έχει ως εξής:
«Σας γράφω, εκ μέρους ομάδας πολιτών που δια-

μένουν στην περιοχή Βουνάλι, για να σας ενημερώσω 
ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των 
ξερών χόρτων στην στάση Ύρια και κατά μήκος του 
δρόμου Παροικιά - Αλυκή και από τα καλώδια της 
ΔΕΗ που περνούν μέσα από τα δένδρα, όπως φαίνε-
ται στις συνημμένες φωτογραφίες.  

Υπόψη ότι στην περιοχή εκτός των ευκαλύπτων 
υπάρχουν και πεύκα τα οποία αν υπάρξει πυρκαγιά 
θα μεταδώσουν άμεσα την φωτιά στον οικισμό.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες για τον κα-
θαρισμό των χόρτων, το κλάδεμα των δένδρων και 
την σαφή οριοθέτηση της στάσης καθώς οι επιβάτες 
που περιμένουν το λεωφορείο καπνίζουν και πετούν 
τα αποτσίγαρα στα χόρτα».

Ηθική και 
αξίες

Δυο λέξεις που ακούγονται συχνά τα τελευ-
ταία χρόνια, νοώντας ότι ο κόσμος ολισθαίνει 
δραματικά. Δυο λέξεις απλές, που ακούγονται 
ευχάριστα στα αυτιά του καθενός μας.

Πόσο δύσκολο όμως είναι η προσέγγιση της 
εφαρμογής των ηθικών αξιών, στα βήματα και 
τις αποφάσεις μας, στις καθημερινές μας συ-
ναναστροφές;

Πόσο δύσκολο είναι να έρθουμε σε σύ-
γκρουση με τα της βολής μας, του εύκολου, 
της αρπαχτής και γενικά να υιοθετήσουμε 
έναν άλλον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς 
μιας άλλης εποχής; Απομεινάρια του χθες, που 
κρατάνε όμως Θερμοπύλες. Στην εποχή που 
ζούμε, εκτός από την οικονομική κρίση, περνά-
με και κρίση ηθικών αξιών.

Άλλοτε ο άνθρωπος έκανε το κακό και τον 
βασάνιζε το αίσθημα της ενοχής. Τώρα πλέον 
κάνει το κακό, χωρίς τύψεις. Ζούμε στην εποχή 
του «έχω» και όχι του «είμαι». Υπάρχει μόνο 
το όραμα του υλικού ευδαιμονισμού και του 
καταναλωτισμού. Έχει εξαλειφθεί κάθε είδους 
ευαισθησία και ηθική βούληση, σ’ έναν κόσμο 
που η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η ανιδιο-
τέλεια, θεωρούνται παρωχημένες αντιλήψεις. 
Ο καλός και αγαθός άνθρωπος που έπρεπε να 
γίνεις, μετατράπηκε σε απλά και μόνο οικονο-
μικά επιτυχημένο.

Βέβαια, στην εποχή μας, όλα τρέχουν με 
την ταχύτητα του φωτός και οι αποφάσεις 
πρέπει να παίρνονται γρήγορα, τόσο γρήγο-
ρα, που ο εγκέφαλος τις περισσότερες φορές, 
δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί. Εποχή της 
ρομποτικής, όπου ένα μικροτσίπ, κανονίζει 
την καθημερινότητα μας – τις ζωές μας, προ-
γραμματίζοντας τα πάντα στην εντέλεια, αλλά 
χωρίς συναίσθημα και αγάπη για τον παράγο-
ντα άνθρωπο. Τελικά αναρωτιέμαι: Τη στιγμή 
που το χθες έφτιαξε το σήμερα και εφόσον 
οι ηθικές αξίες τότε ήταν πιο ανεπτυγμένες, τι 
έφταιξε; Μήπως πρέπει να ανατρέξουμε στο 
παρελθόν και σε λόγια και προσεγγίσεις των 
σοφών της κάθε εποχής, που ποτέ δεν εισα-
κούστηκαν και όλοι χλεύαζαν, αλλά είναι η 
ανάγκη του σήμερα;

Πόσο φοβάμαι το αύριο… Το αύριο με 
τρομάζει. Αν σήμερα αμφιβάλλουμε για τους 
όποιους χειρισμούς του χθες που φέρανε αυτό 
το αποτέλεσμα, τότε δεν θα ήθελα να ζήσω 
ποτέ στο αύριο. Πόσο θα πρέπει να μεταλλα-
χτούν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές, για 
να αντέξουν αυτό που σήμερα εμείς δυσκο-
λευόμαστε να προσαρμόσουμε στην καθημε-
ρινότητα μας; Κάθε εποχή έχει τα καλά και τα 
κακά της.

Η έκφραση που έχει υιοθετηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια «κάθε πέρσι και καλύτερα» είναι 
τυχαία;  Το σήμερα θα το αντέξω. Το αύριο; 
Μόνο η μηχανή του χρόνου, που ίσως υπάρ-
ξει στο μέλλον θα μπορούσε να απαντήσει σε 
αυτό το ερώτημα. Μέχρι τότε, θα κοιμάμαι και 
θα ξυπνάω με τις ίδιες αγωνίες και ερωτήμα-
τα.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Είχαμε τύχη…
Όσο και να περνούν τα χρόνια και όσο και αν 

εντυπωσιάζομαι –πάνω από τον μέσο όρο που θα 
’πρεπε από την τεχνολογία- ομολογώ ότι μένω 
πάντα προβληματισμένος και ανήμπορος σε φαι-
νόμενα φυσικής καταστροφής.

Γνωρίζω, αλλά και έχω δει από κοντά, ότι τα 
φαινόμενα φυσικής καταστροφής (σεισμός, φω-
τιά, πλημμύρα, κατολισθήσεις, ηφαίστεια), όσο και 
καλή τεχνολογία και αν διαθέτεις και όσο καλά και 
εκπαιδευμένο προσωπικό και στελέχη αν έχεις για 
την αντιμετώπισή τους δεν αρκούν. Το φαινόμενο 
της φυσικής καταστροφής μας ξεπερνά και κάνει 
αυτό τη δουλειά που πρέπει να κάνει… Εσύ, είσαι 
απλά θεατής και το μόνο που κάνεις είναι η κατα-
μέτρηση των καταστροφών στη συνέχεια.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της φυσικής 
καταστροφής είναι η πρόληψη. Πρόληψη σε κάθε 
βήμα και ενέργεια. Ενθυμούμαι ότι προ πολλών 
ετών στην Πάρο μου δόθηκε η ευκαιρία να μείνω 
σε ένα οίκημα το οποίο πραγματικά ήταν εντυ-
πωσιακό και σύγχρονο εσωτερικά, με εκπληκτική 
θέα και το κυριότερο… πολύ οικονομικό για τα 
δικά μου οικονομικά δεδομένα. Με πόνο καρδιάς 
είπα «όχι», όταν έμαθα ότι είχε χτιστεί αυθαίρε-
τα και επάνω σ’ έναν ποταμό! Η σκέψη μου να 
πω «όχι» αποδείχθηκε προφητική, καθώς λίγους 
μήνες μετά, στην Πάρο, είχαμε τις πλημμύρες του 
Φεβρουαρίου του 2003. Το οίκημα που ήταν να 
μείνω έπαθε μεγάλες ζημιές, ενώ είχαν κινδυνεύ-
σει και όσοι έμεναν εκεί. 

Στη φωτιά που ξέσπασε από 31/7 έως 2/8/2018 
στην Πάρο, έχω την εντύπωση ότι είχαμε όλη την 
τύχη μαζί μας. Και τι εννοώ «τύχη;». Καταρχήν, την 
ίδια χρονική περίοδο δεν υπήρχαν σε εξέλιξη άλ-
λες μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική και νότια 
Ελλάδα. Έτσι, σχετικά εύκολα, μπόρεσαν οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες και έστειλα τρία πτητικά μέσα 
στο νησί μας. Σε σημείο τέτοιο, που το ελικόπτερο 
έμεινε σχεδόν επί δύο εικοσιτετράωρα μόνιμα στο 
νησί μας, δίχως να επιστρέφει στη βάση του τις 
βραδινές ώρες. Όσο και αν δεν μπορούν να το κα-
τανοήσουν ορισμένοι να εξηγήσουμε ότι η έλευση 
πτητικού μέσου σε περίοδο που υπάρχουν μέτω-
πα πυρκαγιάς και αλλού, εκτός από εκεί που έχεις 
εσύ το ενδιαφέρον, δεν είναι εύκολη! Τα πτητικά 
μέσα πηγαίνουν βάσει της ανάγκης που υπάρχει. 
Η άλλη μας τύχη ήταν οι σχετικά μικρής έντασης 
άνεμοι, που σε όλες της ημέρες της πυρκαγιάς δεν 
ήταν δυνατοί. Και η τρίτη μεγαλύτερη τύχη που 
είχαμε ήταν στους Άγιους Πάντες, όταν ο βορειο-
δυτικός άνεμος που φυσούσε έστελνε το μέτωπο 
της φωτιάς προς τα καμένα και όχι κάπου αλλού. 
Αν η φωτιά περνούσε από εκεί και γύριζε προς 
το χωριό των Λευκών… καλύτερα ας μην πω τη 
σκέψη μου…

Ολοκληρώνοντας το σημερινό άρθρο να ρωτή-
σω λοιπόν: Τι πρόληψη υπάρχει στην Πάρο για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όταν συμ-
βούν;

Θεοτοκωνύμια
Η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και 

στον σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας. Της έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλη-
σίες και ταπεινά ξωκλήσια. Την αποκαλούν Θεοτόκο, 
αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια ή 
«Θεοτοκωνύμια», όπως λέγονται. Άλλα βγαλμένα από 
ύμνους, άλλα από τον τόπο που βρίσκεται ο ναός, άλλα 
από τον τρόπο αγιογράφησης της εικόνας, άλλα από 
κάποιο γεγονός, άλλα με τη σχέση Χριστού και Παναγί-
ας, άλλα από την ημερομηνία που γιορτάζει, κλπ. 

Ας γνωρίσουμε τα ονόματα της Παναγίας στην Πάρο 
μέσα από τις εκκλησίες και μέσα από τα εικονοστάσια 
των εκκλησιών της. 

Παροικιά
Παναγία η Εκατονταπυλιανή: Ιερό Προσκύνη-

μα.
Παναγία η Μυρτιδιώτισσα: α) Ιερά μονή στα 

Θαψανά, β) ομώνυμο εξωκκλήσι στο Μυρσίνι.
Παναγία η Σεπτεμβριανή: α) ομώνυμο παρεκ-

κλήσιο στην αγορά της Παροικιάς β) στις Πεταλούδες.
Παναγία Ελεούσα: ομώνυμο παρεκκλήσιο στην 

αγορά της Παροικιάς. 
Παναγία του Έλητα: ομώνυμο εξωκκλήσι στον 

Έλυτα.
Παναγία του Σκαντάλη: ομώνυμο παρεκκλήσιο 

στον Θόλο.
Παναγία του Σταυρού: ομώνυμο παρεκκλήσιο 

στο Κάστρο.
Παναγία: ομώνυμο παρεκκλήσιο, στον κήπο του 

αρχοντικού Δημητρακόπουλου, στην αγορά της Πα-
ροικιάς.

Παναγία: αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου 
α) στα Χάλαρα β) στον Συνοικισμό γ) στα Κακάπετρα 
δ) στα Γλισίδια ε) στην Ανερατζιά. 

Παναγία: αφιερωμένο στο Γενέσιο της Θεοτόκου, 
α) στο Χωριουδάκι, β) στον Ψηλό Μύλο. 

Παναγία: αφιερωμένο στη Κοίμηση της Θεοτόκου, 
στα Γλισίδια.

Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Αμόλυντη, Παναγία η Αμόλυντος, Πανα-

γία η Βρεφοκρατούσα, Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, 
Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Παναγία η Εγγυήτρια των 
αμαρτωλών, Παναγία η Ελεούσα, Παναγία η Ελπίς 
Χριστιανών, Παναγία των θαλασσινών η βοήθεια,  Πα-
ναγία η Κασωγήτρια, Παναγία η Κυρία Εκατω/νταπυ-
λιανή, Παναγία η Οδηγήτρια, Παναγία η Παντάνασσα, 
Παναγία η πάντων ελπίς, Παναγία του Πάθους, Πανα-
γία η Υψηλοτέρα των Χερουβείμ, Παναγία αριστερο-
κρατούσα, Παναγία δεξιοκρατούσα.

Νάουσα
Παναγία η Φανερωμένη: ο ενοριακός ναός της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Παναγία η Παντάνασσα: ο δεύτερος ενοριακός 

ναός της Παναγίας.
Παναγία η Καινούργια: στις Καμάρες του 1618.
Παναγία του Χριστού. 
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Παναγία η Θεοσκέπαστη, 

Παναγία η Καρδιώτισσα, Παναγία η Κυρία των Αγγέ-
λων, Παναγία η Οδηγήτρια, Παναγία του Πάθους.

Κώστος
Παναγία: αφιερωμένο στο Γενέσιο της Θεοτόκου, 

στο Μαράθι.
Παναγία η Γαλατιανή: στον Κάμπο.
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Παναγία η Οδηγήτρια, 

Παναγία του Πάθους.
Λεύκες
Παναγία στα Κελλιά ή Παναγία η Φλεβα-

ριώτισσα: ομώνυμο εξωκκλήσι αφιερωμένο στην 
Υπαπαντή του Κυρίου.

Παναγία: αφιερωμένο στο Γενέσιο της Θεοτόκου, 
στα Βουνιά.

Παναγία πέρα στα Τσουκαλιά: του 1784.
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Βρεφοκρατούσα, Παναγία η Γαλακτοτρο-

φούσα, Παναγία η Κυρία Ελεούσα, Παναγία η Κυρία 
των Αγγέλων.

Πρόδρομος
Παναγία η Κοντιανή: παλαιά μονή που τιμά τα 

Εισόδια της Θεοτόκου.
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Παναγία η Ελεούσα, Πα-

ναγία του Πάθους.
Μάρμαρα
Παναγία: αφιερωμένο στη Κοίμηση της Θεοτόκου, 

ο ενοριακός ναός.
Πέρα Παναγιά: αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θε-

οτόκου.
Παναγία: στη θέση Λειβάδια.
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Κυρία των Αγγέλων, Παναγία η Μαρμα-

ριανή, Παναγία η των Πάντων Χαρά, Παναγία του Πά-
θους.

Μάρπησσα
Παναγία η Αναπλιώτισσα, ή Παναγία η Με-

σοσπορίτισσα: αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτό-
κου και στην Αγία Ευφημία.

Παναγία η Ξεχωριανή: του 16ου αι. αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Παναγία της Φλουριάς: φράγκικο εξωκκλήσι, 
στην ομώνυμη τοποθεσία Παναγία η Καρδιώτισσα.

Παναγία η Μεγαλομάτα: αφιερωμένη και στον 
Ταξιάρχη.

Παναγία, αφιερωμένο στη Κοίμηση της Θεο-
τόκου: α) Αγία Μονή του 1703.

Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Ακάθιστη, Παναγία η Βρεφοκρατούσα, 

Παναγία η Κυρία Ελεούσα, Παναγία η Κυρία η Καρ-
διώτισσα, Παναγία η Κυρία των Αγγέλων η Καρδιώ-
τισσα, Παναγία η Οδηγήτρια, Παναγία η Παντάνασσα, 
Παναγία η Πάντων Χαρά. 

Αγκαιριά
Παναγία: αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου.
Προσωνύμια της Θεοτόκου σε εικόνες στις εκκλησίες:
Παναγία η Γλυκοφιλούσα, Παναγία η Παντάνασσα. 
Σημείωση: Λόγω χώρου δε γίνεται αναφορά στις 

εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στη Θεοτόκο ως 
«Ζωοδόχου Πηγή» και «Ευαγγελισμός», καθώς και σε 
ποιες εκκλησίες υπάρχουν οι εικόνες με τα παραπάνω 
προσωνύμια της Θεοτόκου.

Πηγές: «Παρεκκλήσια και Εξωκλήσια της Πάρου» 
του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη. 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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