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Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα (2)

Και πάλι με τον «παράνομο Ιούδα», Μ. Πέμπτη βρά-
δυ, ακολουθία των Παθών. Στο αναλόγιο ο δάσκαλος, 
ο αξέχαστος γλυκύτατος άνθρωπος και εκλεκτός παι-
δαγωγός Χρήστος Αλιπράντης, συνοδευόμενος από το 
μικρό γιο του Ανδρέα, 4 ή 5 ετών τότε, σήμερα συντα-
ξιούχο εκπαιδευτικό. 

Ο Ανδρέας, από τη φύση του ζωηρό παιδί, μαντρι-
σμένος στο αναλόγιο και στερημένος από το παιχνίδι 
του, έκανε καμώματα, που λένε, προς μεγίστη στε-
νοχώρια του πατέρα του που κάθε λίγο του φώνα-
ζε: «Βρε κάτσε καλά γιέ μου!». Η δυσφορία του δά-
σκαλου, όσο περνούσε η ώρα αυξανόταν και τελικά 
κατέληξε σε οργή. Απηυδισμένος ο δάσκαλος πιάνει 
το μικρό από τα πέτα του σακακιού του και τον ση-
κώνει στον αέρα λέγοντάς του: «Βρε Νιούδα δυσεβή 
και παράνομε, ίνα τι βρε μελετάς καινά;». Μόλις τον 
ακούμπησε πάλι κάτω, ο μικρός φοβισμένος και κλαί-
γοντας έγινε καπνός, πηγαίνοντας στη μητέρα του που 
εκκλησιαζόταν σε άλλο σημείο του ναού.

Μια από τις ωραιότερες κατανυκτικές ακολουθίες 
της Μ. Τεσσαρακοστής είναι και το Μεγάλο Απόδειπνο 
που ψάλλετε από το απόγευμα της Καθαράς Δευτέ-
ρας καθημερινά μέχρι και τη Μ. Τρίτη το απόγευμα, 
εκτός Παρασκευής που ψάλλετε η ακολουθία των 
«Χαιρετισμών» και Τετάρτης του Μ. Κανόνος που ψάλ-
λετε το Μικρό Απόδειπνο, το Σάββατο που ψάλλετε ο 
Αναστάσιμος Εσπερινός και τις Κυριακές το απόγευμα 

που ψάλλετε ο λεγόμενος Κατανυκτικός Εσπερινός. Η 
κατά τον γράφοντα κατανυκτικότερη ακολουθία της 
εκκλησίας μας. 

Το Μεγάλο Απόδειπνο λοιπόν, το «Ντνάμεο» ή η 
«Άσπιλα» όπως το λέμε στις Λεύκες (από τον ύμνο 
«Κύριε των Δυνάμεων...» και την ευχή «Άσπιλε, αμό-
λυντε...»), που εμείς οι ψαλταράδες μονίμως το σνο-
μπάρουμε: «Ίντα θυμητικό να πάω να πω το Ντνάμεο 
ή την Άσπιλα εγώ ο ψαλταράς! Θα πάω να την πω την 
Παρασκευή που θάναι και γεμάτη η Εκκλησία!», χωρίς 
εν τω μεταξύ να έχουμε εκπαιδεύσει κάποιον βοηθό 
ως αντικαταστάτη. Τουλάχιστον στο χωριό μας έχει 
γίνει καθεστώς τα απόδειπνα να ψάλλονται από ευσε-
βείς κυρίες. Το εξοργιστικό είναι ότι όλοι οι ψάλτες, οι 
πραγματικοί ψάλτες, έχουμε περάσει, ξεκινώντας την 
ψαλτική διακονία μας, από τις μικροακολουθίες. Ποιός 
ψαλταράς γνωρίζει την ακολουθία των «Προηγιασμέ-
νων;».

Μ. Τρίτη, λοιπόν, στο ψαλτήρι για το τελευταίο 
«Ντνάμεο», ο μακαριστός καλός και αγαθός παπά 
Σπύρος Αλιπράντης και ο γράφων. Λίγο πριν την από-
λυση της ακολουθίας παρουσιάζεται κάποιο παιδί 
κρατώντας ένα μεσοκόφινο πιο μεγάλο από το μπόι 
του και λέει στον παπά: «Παπά πάρ’ το κοφίνι. Μου 
το ’δωσε η θειά η Θοδωράκαινα και μού ’πε να βά-
λεις μέσα το Ντνάμεο». Ο παπα-Σπύρος μισογελαστός 
του έκανε νόημα να περιμένει και αφού τέλειωσε το 
Απόδειπνο, με το «Δι’ ευχών», έδωσε πίσω το μεσοκό-
φινο λέγοντας στο μικρό: «Άντε δώστο πίσω στη θεια 
τη Θοδωράκαινα και πες της να τον φυλάξει για του 
χρόνου πάλι!». O Tempora o Mores!

Μανώλης Ι. Χανιώτης

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 473

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

Βυζαντινή 
μουσική

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας – Ιερό προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής, έδωσε στη δημοσιότητα ανακοί-
νωση, σχετικά με τη λειτουργία της έναρξης μαθημά-
των για σχολή βυζαντινής μουσικής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της Πα-

ναγίας μας της Εκατονταπυλιανής, ξεκινάει και πάλι 
η λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του 
Ιερού Προσκυνήματος.

Στη Σχολή μπορούν να φοιτήσουν μαθητές και μα-
θήτριες από την Πέμπτη Δημοτικού και άνω. Η Σχολή 
είναι επταετούς φοιτήσεως και όσοι ολοκληρώνουν 
επιτυχώς τον κύκλο των μαθημάτων θα εξετάζονται 
ενώπιον επιτροπής για την λήψη του πτυχίου τους. 
Εγγραφές και πληροφορίες για την σχολή γίνονται 
καθημερινά στην Γραμματεία του Ι. Προσκυνήματος 
(22840 21243) αλλά και στον Διευθυντή της Σχολής 
π. Εμμανουήλ Φωκιανό στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Παροικιάς (22840 21203). Επίσης, παράλληλα με τη 
Σχολή λειτουργεί και η Χορωδία Βυζαντινής Μουσι-
κής που απαρτίζεται από μαθητές και αποφοίτους της 
Σχολής η οποία συμμετέχει σε διάφορες μουσικές εκ-
δηλώσεις.

Καλούμε όλους εσάς που αγαπάτε την εθνική μου-
σική μας Παράδοση, να πυκνώσετε το μαθητικό δυνα-
μικό της Σχολής μας, συμβάλλοντας στην ανανέωση 
των στελεχών των Ενοριών μας και στην ανάπτυξη 
της τέχνης του Ιερού Δαμασκηνού.

Ο Αγιασμός και η επίσημη έναρξη των μαθημάτων 
θα γίνει την Κυριακή 21/10/2018 και ώρα 19.30 
στην Αίθουσα Τελετών του Ι. Προσκυνήματος».

Εφημερίες
Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα 

λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού 
μας για τον Οκτώβριο 2018.
Ωράριο λειτουργίας: 8:30 - 14:00
Ιατρείο Νάουσας 
12/10 Άννα Γαϊτανάρου
16/10 Μάρκος Μαλαματένιος
18/10 Άννα Γαϊτανάρου
19/10 Μάρκος Μαλαματένιος
22/10 Μάρκος Μαλαματένιος
24/10 Μάρκος Μαλαματένιος
26/10 Άννα Γαϊτανάρου
31/10 Μάρκος Μαλαματένιος
Ιατρείο Μάρπησσας 
15/10 Μυρσίνη Ρώσση
18/10 Σάββας Τσαραμανίδης
22/10 Κατερίνα Νικηφόρου
23/10 Άννα Γαϊτανάρου
25/10 Σάββας Τσαραμανίδης
25/10 (08:30 έως 11:00 Μάρμαρα) και (11:30-14:00 
Πρόδρομος). Κατερίνα Νικηφόρου
30/11 Άννα Γαϊτανάρου
31/10 Σάββας Τσαραμανίδης
Ιατρείο Αγκαιριάς 
16/10 Μυρσίνη Ρώσση
24/10 Αγγελική Σιαίνη
31/10 Μυρσίνη Ρώσση.

Απόψεις - Ειδήσεις
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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

Α.Δ.Υ.Μ.
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 

Πάρου, έστειλε προς το Κ.Υ. του νησιού μας επιστολή 
σχετικά με τα ΑΔΥΜ (Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητή) 
και την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Η ένωση στην επιστολή της σημειώνει:
«α) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), 

έχει καθιερωθεί πια, ως δικαιολογητικό εγγραφής 
των παιδιών, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό πα-
ρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά 
τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες. 
Είναι δε απαραίτητο για τη συμμετοχή των παιδιών 
στο μάθημα της φυσικής αγωγής και γενικότερα στις 
σχολικές δραστηριότητες. Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται 
και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονά-
δων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγεί-
ας, σύμφωνα με την ΚΥΑ (…).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότη-
τα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπο-
γραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί 
ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητές είναι και μα-
θητές, η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών σύμ-
φωνα με την ΚΥΑ γίνεται από ιατρό που κατέχει την 
ειδικότητα του καρδιολόγου. Δυστυχώς όπως όλοι 
γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καρδιολόγος στο ΚΥΠ.   

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε: 
α) για τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης 

του Α.Δ.Υ.Μ. και
β) για το πώς θα γίνει η πιστοποίηση της υγείας των 

αθλητών».

Εξελίξεις στο 
αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ανάρτηση του ενημερωτικού ιστότο-
που δήμου Πάρου, προχωρούν οι διαδικασίες για 
την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείω-
σης του αερολιμένα Πάρου, με γοργούς ρυθμούς.

Όπως σημειώνεται: «Με το υπ’ αρ. Α.Π: ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/63730/2011 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλο-
ντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, διαβιβάστηκε αρμοδίως ο φάκελος της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τρο-
ποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμέ-
να Πάρου, προς την Περιφέρεια Αιγαίου προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει αρμοδίως για την τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων του Αερολιμένα Πάρου. 

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση του διαδρό-
μου προσγείωσης – απογείωσης, για λόγους ασφα-
λείας, από 1400 σε 1800m εντός του χώρου του 
αεροδρομίου, καθώς και ορισμένων συνοδών έργων 
μικρής έκτασης που αφορούν κυρίως στη λειτουργι-
κότητά του. Επόμενο βήμα στη διαδικασία ολοκλήρω-
σης του έργου είναι οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων 
φορέων και υπηρεσιών.

Στο Δήμο Πάρου, παρακολουθούμε την εξέλιξη του 
έργου και τη πορεία των διαδικασιών που εναπομεί-
ναν για την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να συν-
δράμουμε με τις υπηρεσίες μας σε οτιδήποτε χρεια-
στεί».

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, για το ίδιο 

θέμα δημοσιοποίησε στις 6/10/2018 την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συ-

νεργασία με την ΥΠΑ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
του πρωθυπουργού και του υπουργού Υποδομών - 
Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, έχει δρομολογήσει ήδη από 
την αρχή του έτους τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την ολοκλήρωση του Κρατικού Αερολιμένα της Πά-
ρου. 

Η επέκταση του διαδρόμου είναι έτοιμη για 
δημοπράτηση ενώ οι μεγάλες κτηριακές εγκα-
ταστάσεις θα είναι στο τέλος του χρόνου.

Χωρίς να υποβαθμίζουμε το ενδιαφέρον του δή-
μου της Πάρου για το αεροδρόμιο, οι καθοριστικές 
ενέργειες και οι πολιτικές αποφάσεις ελήφθησαν από 
την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ – ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ. 
Ο κρατικός αερολιμένας της Πάρου αποτελεί καθο-
ριστικό στοιχείο στο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο 
των Κυκλάδων όπως διαμορφώθηκε στο πρόσφατο 
συνέδριο στη Σύρο για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση των νησιών μας. 

Ιδιαίτερα αυτή την εποχή με την έξοδο από την επι-
τροπεία και τα μνημόνια, η ολοκλήρωση των έργων 
είναι μια κρατική επένδυση εθνικής σημασίας, που θα 
συμβάλει στο ξεπέρασμα της κρίσης, στην τοπική και 
Κυκλαδική ανάπτυξη και πρώτιστα στην ευημερία του 
συνόλου της τοπικής μας κοινωνίας».
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Η συνέντευξη του κ. Μουτζούρη, έχει ως εξής:
Κύριε πρύτανη, το πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής διοργάνωσε στις 21-22/9/2018 στην 
Πάρο ένα συνέδριο με θέμα: «Φορείς διαχείρι-
σης λιμένων Ελλάδος υπάρχουσα κατάσταση, 
προτάσεις βελτίωση». Πείτε μας σας παρακα-
λώ επιγραμματικά τα συμπεράσματα αυτής της 
συνάντησης;

Κ.Μ.: «Το κύριο συμπέρασμα από το συνέδριο, στο 
οποίο συμμετείχαν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
από το υπουργείο Ναυτιλίας, πανεπιστημιακοί, ερευ-
νητές, εκπρόσωποι φορέων διοικήσεως λιμένων, η 
ηγεσία των δύο μεγαλύτερων παραχωρηθέντων λι-
μένων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη), ήταν ότι επείγει η 
αναμόρφωση του συστήματος διαχειρίσεως και διοι-
κήσεως των λιμένων της χώρας. 

Το υπάρχον σήμερα σύστημα είναι περίπλοκο, γρα-
φειοκρατικό, αντιαναπτυξιακό. Περιλαμβάνει τη Γε-
νική Γραμματεία Λιμένων, τη Δημόσια Αρχή Λιμένων 
την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις, την Ε.Σ.Α.Λ., Οργανισμούς 
Λιμένων. Κρατικά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία, Λιμενικά Γραφεία και, τα εσχάτως δημιουρ-
γηθέντα, Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. Σε καμία άλλη 
χώρα δεν συνωθούνται τόσες αρχές για να διαχειρι-
στούν το λιμενικό τους σύστημα.

Στο περίπλοκο αυτό εφεύρημα διαχειρίσεως επι-
πίπτει και η ασφυκτική γραφειοκρατία, η οποία τα 
πάντα ελέγχει και, συνήθως, φρενάρει. Ως Γενικός 
Γραμματέας Λιμένων παλαιότερα είχα «φρίξει» από 
τον ασφυκτικό κλοιό, εν πολλοίς ανούσιο. Αυτοτρο-
φοδοτούμενη απασχόληση υπηρεσιών. Με την ευ-
καιρία αυτή η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου 
ευχαριστεί τον κ. Δήμαρχο και όλους όσοι συνέβαλαν 
στην επιτυχία του».

Η Πάρος βρίσκεται σε μια δυναμική αναπτυ-
ξιακή πορεία. Πώς μπορούν οι υπάρχουσες λι-
μενικές εγκαταστάσεις να συνεισφέρουν στην 

εδραίωση αυτής της αναπτυξιακής πορείας. Τι 
χρειάζεται να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε 
γενικότερα.

Κ.Μ.: «Όντως η όμορφη Πάρος, που επισκέπτομαι 
και με θέλγει από τα φοιτητικά μου χρόνια, βρίσκεται 
σε σταθερή ανοδική αναπτυξιακή πορεία. Οι αριθμοί 
των επισκεπτών της, και ειδικά εφέτος, το μαρτυρούν. 

Οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις της χρή-
ζουν βελτιώσεως, χωρίς να είναι οι χειρότερες στις 
νήσους. Ο επιβατικός, εμπορικός, τουριστικός κ.α. 
λιμένας της Παροικίας έχει ανεπαρκή κρηπιδώματα 
και βάθη, πέραν της απαράδεκτης μίξεως λειτουρ-
γιών. Απαιτείται η αποκέντρωση λειτουργιών από την 
Παροικιά. Η εμπορική δραστηριότητα δεν έχει θέση 
εκεί. Ο λιμένας θα πρέπει να εξυπηρετεί την επιβατική 
και τουριστική κίνηση, σε συνδυασμό με την Πούντα. 
Ταυτοχρόνως απαιτείται βελτίωση των κρηπιδω-
μάτων και επέκταση τους με κατάλληλα βάθη και η 
δημιουργία μίας μαρίνας, της οποίας η θέση είναι ο 
όρμος της Παροικίας της».

Ένα αίτημα πολλών ετών ολόκληρης της 
Παριανής κοινωνίας είναι και η απομάκρυνση 
των εμπορικών δραστηριοτήτων από το λιμά-
νι της Παροικίας. Το τελευταίο διάστημα «κάτι 
κινείται» γι’ αυτό το θέμα. Πώς νομίζετε ότι 
πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση 
στη συνέχεια.

Κ.Μ.: «Πραγματικά κινείται. Εγκρίθηκε από την 
Ε.Σ.Α.Λ. η κατασκευή νέου εμπορικού λιμένα στη 
θέση Καμινάκι και με χαρά μας είχαμε συμβάλει σε 
αυτή την έγκριση. Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής 
και του Δ.Λ.Τ Πάρου Αντιπάρου ήταν καθοριστικής 
σημασίας στην έγκριση αυτή και την προώθηση του 
θέματος.

Αυτό που τώρα προέχει είναι η μελέτη νέας οδού 
συνδέσεως του προβλεπόμενου λιμένα με το οδικό 
δίκτυο της νήσου με νέα χάραξη. Χωρίς την ύπαρ-
ξη της νέας οδού δεν είναι δυνατή η λειτουργία του 
νέου λιμένα. Συνεπώς νέος εμπορικός λιμένας και 
νέα οδός είναι το δίδυμο νέων έργων, αρρήκτως συν-
δεδεμένων μεταξύ τους.

Ακόμη άποψη μου είναι, ότι θα πρέπει σε πρώτη 
φάση να κατασκευαστούν τα έργα του παραλιακού 
κρηπιδώματος και ο υπήνεμος μόλος. Ο προσήνεμος 
μόλος, αν και τελείως απαραίτητος, ας κατασκευαστεί 
σε δεύτερη φάση, ώστε να δούμε την κατάλληλη θέση 
του. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αλλαγή χρήσεων του 
λιμένα στην παρούσα φάση, επειδή θα επιφέρει μεγά-
λες καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου».

Πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι πλέον η ύπαρ-
ξη του κεντρικού λιμένα στο κεντρικό ιστό της 
Παροικίας. Πως αντιμετωπίζεται ένα τόσο σο-
βαρό πρόβλημα πάντα με την σκέψη ότι κάθε 
χρόνο πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα 
αυτά;

Κ.Μ.: «Ο λιμένας Παροικίας, με όλους τις ατέλει-
ες του, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα έργο, το 
οποίο, εξυπηρετεί τη νήσο και παρέχει μεγάλες υπη-
ρεσίες. Όπως τόνισα παραπάνω, επείγει η απομά-
κρυνση λειτουργιών από τον λιμένα αυτό. Η εμπορική 
κίνηση δεν έχει θέση εκεί».

Κ. Μουτζούρης: «Νέος 
εμπορικός λιμένας και νέα 
οδός είναι το δίδυμο νέων 
έργων»
Με την ευκαιρία του επιστημονικού συνεδρίου «Φορείς διαχείρισης 
λιμένων Ελλάδος, υπάρχουσα κατάσταση, προτάσεις βελτίωσης», που 
πραγματοποιήθηκε στο Λιαροκόπι (αίθουσα ΕΠΑΛ) της Παροικιάς, στις 21-
22/9/2018, ο πρόεδρος, του πανεπιστημίου δυτικής Αττικής, και πρώην 
πρύτανης, Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης, παραχώρησε στην εφημερίδα 
μας συνέντευξη, σχετικά με τους λιμένες.
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Το Σχολείο του χθες
(2ο μέρος)

Η εμφάνιση του μαθητή: Η ομοιόμορφη εμφάνιση ήταν το σήμα κατατεθέν της 
μαθητικής ιδιότητας. Οι μαθητές φορούσαν πηλίκιο, που καταργήθηκε το 1964. Οι 
μαθήτριες μπλε ποδιά, με λευκό γιακαδάκι πλεχτό, που έκλεινε μπροστά με κουμπιά. 
Επίσης, στα μαλλιά τους φορούσαν άσπρη κορδέλα. Το 1982 περνάμε σε ελεύθε-
ρες ενδυματολογικές επιλογές. Επιπλέον, κάθε βδομάδα γινόταν έλεγχος αν είχαν 
καθαρά νύχια και κουρεμένο κεφάλι, με μαλλί του ενός πόντου.

Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα γινόταν έπαρση σημαίας και τα παιδιά έψαλλαν 
τον εθνικό ύμνο με το βλέμμα στη γαλανόλευκη. Κάθε πρωί στην παράταξη ακουγό-
ταν η προσευχή από όλα τα παιδιά. Ακολουθούσε το συσσίτιο: Ζεστό γάλα σε όλα 
τα παιδιά, που ήταν σε μορφή σκόνης και παρασκευαζόταν στην αυλή του σχολείου 
και κίτρινο τυρί. Οι μαθητές είχαν μαζί τους μια αλουμινένια κούπα και ψωμί και 
περνούσαν όλοι με τη σειρά, όπως στο στρατό, και έπαιρναν το κολατσιό τους.

Στα διαλείμματα τα αγόρια έπαιζαν κυνηγητό, κρυφτό ή κλοτσοσκούφι με αυτο-
σχέδιο πάνινο τόπι και τα κορίτσια έφερναν βόλτα τον αυλόγυρο, κρατώντας αγκαζέ 
η μια την άλλη, λέγοντας μυστικά ή ακόμα και τα μαθήματα.

Εκτός σχολείου ίσχυε η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 8 το βράδυ και η απα-
γόρευση παρακολούθησης, τότε, δημοσίων θεαμάτων (κινηματογράφου, θεάτρου 
κλπ), εκτός κι αν το σχολείο αποφάσιζε για ομαδική θέαση, για την τόσο εύπλαστη 
κι ευαίσθητη παιδική και εφηβική ηλικία, συνοδεία πάντοτε δασκάλων και διευθυντή 
μετά από αίτηση του κινηματογραφιστή ή του θιασάρχη. 

Η σάκα και η πένα: Οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο με πάνινη τσάντα η οποία 
ήταν ένα συγκεκριμένο χρώμα, πολλές φορές χειροποίητη, αλλά αργότερα τη δε-
καετία του ’60 αντικαταστήθηκε με δερμάτινη τσάντα, την οποία πολύ συχνά διατη-
ρούσαν και τα 6 χρόνια, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Στη σάκα υπήρχε η πλάκα 
και το κοντύλι και στη συνέχεια ένα τετράδιο της γραφής, το οποίο είχε γραμμές για 
γραφή κειμένου, «αυλακιές», όπως  τις έλεγαν, το τετράδιο της αριθμητικής, που είχε 
τετραγωνάκια «σπιτάκια» και το αυτοσχέδιο αριθμητήριο. Τα παιδιά προσπαθούσαν 
να τα κρατούν καθαρά και ατσαλάκωτα για πολύ καιρό, επειδή ο δάσκαλος έλεγε: 
«Το τετράδιο είναι ο καθρέφτης του μαθητή».

Ο δάσκαλος έδινε εργασίες για το σπίτι για να γραφτεί στο «καθαρό» τετράδιο 
από τον μαθητή. Το πρωί ήταν τα τετράδια ανοιχτά, πάνω στο θρανίο, για επιτόπιο 
έλεγχο από το δάσκαλο. Ο δάσκαλος εκτός από ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, 
κοίταζε αν ήταν στρογγυλά γραμμένα τα γράμματα και καλλιγραφικά τα πρώτα των 
λέξεων. Τα παιδιά που είχαν μελανοδοχείο με την πέννα, σε κάθε γράμμα τη βου-
τούσαν στο μελάνι, την τίναζαν λίγο στο πλάι και έγραφαν. Ήταν επίπονη εργασία, 
ειδικά στα μικρότερα παιδιά μέχρι να συνηθίσουν. Πέννες τότε υπήρχαν διαφόρων 
ειδών. Εκείνες που έγραφαν χονδρά γράμματα, που λεγόταν και «χήνες», επειδή η 
μύτη τους ήταν πλατειά σαν τη μύτη της χήνας. Υπήρχαν και οι λεπτές πέννες που 
έγραφαν ψιλά γράμματα, και λεγόταν «λεπτομυτάς». Υπήρχε επίσης, η «πέννα 
του Χί», που είχε ένα Χ στη ράχη της, και «πέννα του πετεινού» που η μύτη 
της έμοιαζε με τη μύτη του πετεινού». Και αυτές είχαν να κάμουν με χονδρά ή ψιλά 
γράμματα.Πολύ αργότερα βγήκε ένας πιο εξελιγμένος κοντυλοφόρος που είχε διαρ-
κή χρήση στο γράψιμο χωρίς να πρέπει να τον βουτάνε συνεχώς στο μελάνι.  

Λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πια: πλάκα, κοντύλι, πινάκι, κοντυλοφόρος, μελα-
νοδοχείο, στυπόχαρτο, ντυπόν, πολύγραφος, μαυροπίνακας, κ.α.

Το θρανίο: Στο παλιού τύπου θρανίο, καθόταν συνήθως  τρείς μαθητές, ανάλογα 
τον αριθμό των παιδιών ίσως και περισσότερα. Χωριστά σε άλλες σειρές τα αγόρια 
σε άλλες τα κορίτσια. Το θρανίο είχε ειδικές θέσεις για να στηρίζεται το μελανοδο-
χείο και η επιφάνεια του ήταν λοξή και ενιαία που ακουμπούσαν τα βιβλία. Ενιαίο 
ήταν και το κάθισμα όπου καθόταν οι μαθητές. (συνεχίζεται…).

Άποψη

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

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

Κλείσε τώρα ραντεβού για έλεγχο
µε το ειδικό πακέτο 

για µαστογραφία & υπέρηχο

Οκτώβριος
μαστού

Οκτώβριος
ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣμαστούΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
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Dr  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
µήνας πρόληψης της οστεοπόρωσης

Κλείσε τώρα ραντεβού
µε ειδική τιµή για µέτρηση οστικής
πυκνότητας οσφυικής µοίρας ΣΣ

και ισχίου

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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#savekaikia

 Την έναρξη της καμπάνιας #savekaikia ανακοίνωσε στις 3/10/2018 ο περιφερει-

άρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ενώνοντας τη φωνή της Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου, με όλους εκείνους που αγωνίζονται να σταματήσουν την καταστροφή 

των ξύλινων παραδοσιακών σκαφών και το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της 

ναυτικής παράδοσης της χώρας. 

 Το «σπάσιμο» των ξύλινων αλιευτικών σκαφών ξεκίνησε από το 1996, οπότε  

τέθηκε σε ισχύ, με πρωτοβουλία της Ε.Ε., η νομοθεσία για τον περιορισμό της υπε-

ραλίευσης, μέσω της επιδότησης της απόσυρσης της αλιευτικής αδείας.

Από τότε, χιλιάδες αλιείς παρέδωσαν την άδειά τους και τα καΐκια τους κατα-

στράφηκαν. Μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του 

αλιευτικού της στόλου, που ήταν και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Χιλιάδες σκού-

νες, περάματα, τρεχαντήρια, καΐκια, μπρίκια, γολέττες, βαρκαλάδες, τσερνίκια έχουν 

λιώσει κάτω από τους βραχίονες μιας μπουλντόζας. Μαζί με τα παραδοσιακά σκα-

ριά, χάνονται και οι έμπειροι καραβομαραγκοί των ταρσανάδων, το επάγγελμα των 

οποίων είναι μοναδικό και αναντικατάστατο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, από 

τα περίπου 14.500 έχουν καταστραφεί τα 12.500 κατά τα τελευταία 20 χρόνια. 

Προσφάτως ανακοινώθηκε ότι άλλα 763 πρόκειται να οδηγηθούν σε σπάσιμο, ενώ 

άλλες 522 αιτήσεις δεν έχουν προχωρήσει προσωρινά λόγω έλλειψης του διαθέσι-

μου χρηματικού ποσού για την καταστροφή τους. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ 

διατίθενται για τον σκοπό αυτό, ενώ τα σκαριά θα μπορούσαν να αλλάξουν χρήση 

και να παραμείνουν στο πέλαγος ως τουριστικά σκάφη.

Ο κ. Γ. Χατζημάρκος, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικτυακής καμπάνιας 

#savekaikia, η οποία θα συνοδευτεί το επόμενο διάστημα από συγκεκριμένη εναλ-

λακτική πρόταση για την αξιοποίηση των σκαφών αυτών και την οικονομική στήριξη 

των πρωτοβουλιών διάσωσής τους από την Περιφέρεια, δήλωσε:

«Το έγκλημα κατά της ναυτικής μας παράδοσης πρέπει να σταματήσει. Αυτά τα 

καΐκια είναι η ψυχή του Αιγαίου. Είναι μέρος της ιστορίας, της παράδοσης, της 

συνείδησής μας. Είναι βάρβαρο και βάναυσο να καταστρέφονται αριστουργήμα-

τα,  αληθινά έργα τέχνης. Αυτά τα σκάφη έχουν ψυχή. Χωρίς τη ναυτοσύνη της, η 

πατρίδα μας δεν θα μπορούσε να υπάρχει σήμερα. Όχι μόνο διότι θεμελίωσε την 

ανεξαρτησία της με την ισχύ της στη θάλασσα. Ακούγεται ως προσβολή της ίδιας 

μας της ιστορίας το γεγονός ότι συνεχίζεται η αδιάκοπη καταστροφή των παραδο-

σιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών».

Απόψεις - Ειδήσεις

Βουκαμβίλια, η 
πορφυρή βασίλισσα

Απλώνει τα κλαδιά της στον ουρανό, να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Τη 
συντροφεύει το γαλάζιο της θάλασσας και την αγκαλιάζει το γαλάζιο του ου-
ρανού.

Ένα αναρριχώμενο που συναντάμε τακτικά στον τόπο μας, αφού με τον 
συνδυασμό του λευκού δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα, με την πανδαισία των 
χρωμάτων της, καθιστώντας τη must σε παραδοσιακούς οικισμούς, γύρω από 
βιτρίνες μαγαζιών, σε εξοχικές κατοικίες, φυτεύοντας τη σε παραδοσιακά πι-
θάρια, ή κατευθείαν στη γη. Ένα φυτό που δεν σε αφήνει αδιάφορο, αφού 
οι εικόνες που δημιουργεί είναι πολλές.  Έργα τέχνης θα έλεγα, το κάθε ένα 
διαφορετικό.

Με καταγωγή από τη νότια Αμερική, η βουκαμβίλια έχει προσαρμοστεί υπέ-
ροχα στο μεσογειακό περιβάλλον και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
τοπίου. Υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικά είδη και ξεχωρίζουν σε νάνες, 
φυλλοβόλες, ημιφυλλοβόλες και αειθαλείς. Ειδικότερα αυτή με τα μωβ άνθη, 
θεωρείται ανθεκτικότερη από όλες τις άλλες, η αύξησή της είναι ταχύτατη, 
ανθίζει αρκετά γρήγορα και η άνθησή της κρατάει από την άνοιξη μέχρι τον 
χειμώνα. Πολύ ευαίσθητη στους βοριάδες, όμως, πρέπει να φυτεύεται σε ηλι-
οφανή σημεία, με νότιο προσανατολισμό. Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 
πότισμα και νερό, δεν έχει σημαντικές ανάγκες σε λιπάνσεις. Μια λίπανση την 
άνοιξη είναι αρκετή για να τη βοηθήσει στην ανάπτυξη και ανθοφορία της. Το 
κλάδεμά της γίνεται αφού έχει περάσει η παγωνιά του χειμώνα, στις αρχές της 
άνοιξης. Δεν χρειάζεται αυστηρό κλάδεμα, γιατί ένα αυστηρό κλάδεμα θα συ-
ντελέσει αρνητικά στην ανθοφορία της. Δεν επηρεάζεται από την αλμύρα της 
θάλασσας. Είναι φυτό κατάλληλο για παραθαλάσσιες φυτεύσεις. Μεγαλώνει 
ιδανικά στα Ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, αφού δύ-
σκολα προσβάλλεται από ασθένειες. 

Πρέπει να θυμόμαστε, ότι ο μόνος υπεύθυνος για την διαμόρφωση της βου-
καμβίλιας καθώς αυτή μεγαλώνει, είμαστε αποκλειστικά και μόνο εμείς, αφού 
με λάθος κλάδεμα, θα δώσουμε και λάθος κατεύθυνση. Με τους δικούς μας 
χειρισμούς θα την οδηγήσουμε εκεί που θέλουμε. Αν επιλέξουμε να την οδη-
γήσουμε σε τοίχο ή στο μπαλκόνι μας, θα στηρίξουμε τα νεαρά ακόμη κλαδιά 
της στα σημεία που επιθυμούμε, πριν αυτά ξυλοποιηθούν. Και με ελάχιστη φρο-
ντίδα, θα μας χαρίσει πολλά χρόνια εντυπωσιακής ομορφιάς, στην διακόσμηση 
του κήπου, της αυλής, ή της βεράντας μας.  

Ένας παλιός μου δάσκαλος έλεγε: «Αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, τότε 
μια πράξη είναι χίλιες εικόνες». Κάνοντας λοιπόν πράξη την υιοθέτηση αυτού 
του φυτού στον χώρο μας, θα μας δώσει χίλιες εικόνες με τη διαφορετικότητα 
των χρωμάτων της και των διάφορων σχηματισμών της. Ένα φυτό, που ενώ 
το προσπερνάς θαυμάζοντάς το, θα γυρίσεις πολλές φορές να το δεις και από 
άλλο σημείο και αυτό σε αποζημιώνει, αφού κάθε φορά που ξαναγυρνάς σου 
δίνει και διαφορετική εικόνα.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Φθινοπωρινή άνοδος
Συνεχίζει και τον Σεπτέμβριο του 2018 η αύξηση αποβιβασθέντων επιβατών και 

Ι.Χ. αυτοκινήτων στο λιμάνι της Παροικιάς, καθώς φέτος, είχαμε τον μεγαλύτερο 
αριθμό των τελευταίων 15 ετών!

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2018 είχαμε την αποβίβαση 71.197 επι-
βατών, 4085 ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και 32 λεωφορείων. Και τα τρία πα-
ραπάνω νούμερα είναι ρεκόρ 15ετίας. Οι άλλες δύο χρονιές κατά τις οποίες είχαμε 
μεγάλη κίνηση αποβιβασθέντων επιβατών ήταν το 2017 με 64.865 επιβάτες και το 
2005 με 63.997 επιβάτες. Οι κατάπλοι πλοίων τον Σεπτέμβριο του 2018 ήταν 447, 
έναντι 476 πέρσι και 548 το 2007, έτος που αποτελεί και το ρεκόρ αφίξεων 
πλοίων στο λιμάνι Παροικιάς για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Τέλος, οι περισσότεροι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στον λιμένα Παροικιάς τον 
Σεπτέμβριου του 2018, ήταν από τον Πειραιά (26.716) και ακολουθούν από τη 
Μύκονο (11.676), από τη Νάξο (10.463), από τη Σαντορίνη (9.121), από τη Ραφήνα 
(2929), ενώ ακολουθούν άλλα 10 λιμάνια με μικρότερα νούμερα.

Αεροδρόμιο
Παρόμοια άνοδο άφιξης επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο Πάρου, καθώς τον 

Σεπτέμβριο του 2018 αφίχθηκαν στο νησί μας 13.666 άτομα, έναντι 
10.928 τον Σεπτέμβριο του 2017.

Άνοδος υπήρξε και στον αριθμό των πτήσεων, αφού τον φετινό Σεπτέμβριο είχαμε 
297 προς το αεροδρόμιο Πάρου, ενώ πέρσι τον Σεπτέμβριο είχαμε 244 πτήσεις. Εξ 
αυτών των πτήσεων προς Πάρο, οι 15 αφορούσαν αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης 
(13 εσωτερικού, 2 εξωτερικού), οι 20 ήταν ιδιωτικών εταιρειών (14 εσωτερικού, 6 
εξωτερικού), οι 10 του ΕΚΑΒ (διακομιδές ασθενών) και οι υπόλοιπες των εταιρειών 
Olymbic Air, Sky Express, Astra Airlines και Smart Wings.



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

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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Πως ξεκίνησε το «ταξίδι» στο Δεσποτικό;
Γ.Κ.: «Πριν από περίπου 20 χρόνια όταν επισκέφτη-

κα για πρώτη φορά το νησί, μαζί με την αείμνηστη 
Ντόλη Γουλανδρή. Τότε παρατήρησα τα διάσπαρτα 
αρχιτεκτονικά μέλη και τα εντοιχισμένα στη μάντρα 
του Πέτρου Μαριάνου και μετά από ένα καλοκαίρι, το 
1997 ξεκίνησα τις πρώτες ερευνες. Σωστικές αρχικά 
και από το 2001 συστηματικές με τη συμμετοχή εθε-
λοντών φοιτητών».

Πίστευες ότι θα βρισκόσουν μπροστά σε τέ-
τοιου μεγέθους αρχαιολογικές ανακαλύψεις;

Γ.Κ.: «Γνωριζα ότι ο Ν.Ζαφειρόπουλος το 1959 στην 
ίδια θέση είχε εντοπίσει αρχιτεκτονικά μέλη αρχαϊκού 
κτιρίου, τα οποία είχαν δημοσιεύσει το 1985 οι αρχι-
τέκτονες απο το Πολυτεχνείο του Μονάχου (μάλιστα 
η Aenne Ohnesorg αυτής της ομάδας αρχιτεκτόνων 
το 2008 -30 χρόνια μετά- επέστρεψε στο Δεσποτικό 
και ανέλαβε την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του ιερού!). 
Αλλά όχι, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθουν 
στο φως περισσότερα από 20 κτίρια και ένα από τα 
σπουδαιότερα κυκλαδικα ιερά!».

Πώς επέλεξες να εστιάσεις στην αρχαϊκή 
εποχή;

Γ.Κ.: «Είναι η φάση ακμής αυτού του τόσο σπουδαί-
ου ιερού, με τα πλουσιότερα ευρήματα... Η περίοδος 
που στο Αιγαίο αναπτύσσονται και ακμάζουν οι νησιω-
τικές πόλεις, οι οποίες επενδύουν και «διαφημίζουν» 
τον πλούτο και τη δύναμη τους σε τέτοια ιερά. 

Το ιερό ελέγχεται από τους Παρίους, οι οποίοι κατά 
την αρχαϊκή περίοδο γίνονται μία από τις μεγαλύτερες 
δυνάμεις στο κεντρικό Αιγαίο. Ο πλούτος του ιερού 
αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό. Αντικατοπτρίζει επίσης 
και τις πολιτικές καταστάσεις εκείνης της περιόδου, 
όταν οι Νάξιοι -παραδοσιακοί αντίπαλοι των Παρί-
ων- κυριαρχούν στη Δήλο, όταν οι Αθηναίοι σταδιακά 
ανελίσσονται και καταφέρνουν εν τέλει να επιβληθούν 
στο πανιώνιο δηλιακό ιερό. 

Ίσως γι’ αυτό το λόγο η Πάρος να αποφασίζει να 
επεκταθεί μέχρι το Δεσποτικό ιδρύοντας ενα άλλο 
μεγάλο ιερό του Απόλλωνα... εφάμιλλο του δηλιακού, 
τουλάχιστον κατά τον 6ο αι.π.Χ.».

Ανασκαφή
Τι ακριβώς έχει αποκαλυφθεί έως σήμερα;
Γ.Κ.: «Όπως σας είπα ένα εκτεταμένο λατρευτικό 

συγκρότημα με 20 κτίρια που χρονολογούνται από 
τους αρχαϊκούς έως τους ελληνιστικούς χρόνους. 
Άλλα δύο κτίρια ανήκουν στη γεωμετρική περίοδο και 
μαρτυρούν τη χρήση του χώρου ήδη από τον 9ο αι.π.Χ., 
ενώ στα ύστερα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια πάνω 
από το εγκαταλελειμένο ιερό κτίζεται ένα οικιστικό 
συγκρότημα.

Για τα ευρήματα δεν θα επεκταθώ, γιατί θα χρεια-
στούν πολλές σελίδες. Αγάλματα, κοσμήματα, ειδώλια, 
αγγεία, εργαλεία...».

Ποιό εύρημα και γιατί είναι το σημαντικότε-
ρο και γιατί;

Γ.Κ.: «Δεν θέλω να επιλέξω ένα συγκεκριμένο, γιατί 
στο ιερό έχουμε πάρα πολλά σημαντικά ευρήματα, όχι 
πάντα εντυπωσιακά από άποψη μεγεθους και υλικού, 
αλλά σημαντικά για τις πληροφορίες που μας δίνουν. 
Σίγουρα το δαιδαλικό ειδώλιο του 7ου αι. - η περίφημη 
Πιπίνα μας- είναι σπουδαίο εύρημα από κάθε άποψη, 
μοναδικό έως τώρα στις Κυκλάδες (έχουν βρεθεί πα-

Η επίσκεψη στον χώρο ανασκαφών του Δεσποτικού στο τέλος της φετινής περιόδου εργασιών (ανασκαφής & αναστή-
λωσης) μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά στο όραμα του Γιάννου Κουράγιου. Στο τέλος της ξενάγησης είχαμε μια ενδιαφέρου-
σα συζήτηση για τη διαδρομή της ανασκαφής, τα ευρήματα, τη στήριξη ή μη σ’ αυτή την προσπάθεια αλλά και το όραμά του.

Γ. Κουράγιος: Ανακαλύπτοντας το Δεσποτικό
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ρόμοια, αλλά μόνο το κάτω μέρος τους, όχι το κεφάλι 
και ο κορμός), ιδιαίτερης Παριανής τεχνοτροπίας, με 
λατρευτική χρήση. Επίσης, πολύ σημαντικά είναι τα κε-
φάλια των αρχαικών κούρων -10 στο σύνολο- καθώς 
πέραν της Δήλου σε κανένα άλλο αρχαϊκό κυκλαδικό 
ιερό δεν έχουν βρεθεί τόσα πολλά».

Τι αποκαλύπτουν τα ευρήματα για τη ζωή 
εκείνης της περιόδου;

Γ.Κ.: «Καταρχάς, τα αναθήματα του ιερού μας δί-
νουν σημαντικές πληροφορίες για τις λατρευτικές 
δραστηριότητες, για τις οποίες -όπως και για όλο το 
ιερό- δεν σώζεται καμία αρχαία γραπτή πηγή. Δευτέ-
ρον, παίρνουμε στοιχεία για τις καθημερινές συνήθει-
ες: πώς μαγείρευαν, τι έτρωγαν, πώς κατασκεύαζαν τα 
αντικείμενα τους. Επίσης, τα ευρήματα που δεν προέρ-
χονται από την Πάρο, μας δίνουν πληροφορίες για το 
εμπόριο και τις επαφές».

Τι νέο έδωσε η φετινή ανασκαφική περίοδος;
Γ.Κ.: «Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε στις πε-

ριοχές γύρω από το τέμενος και στα κτίρια Ζ και Ρ. 
Τα αποτελέσματά της ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά για 
την τοπογραφία και οργάνωση του αρχαϊκού ιερού.
Αποκαλύφθηκαν δύο νέα κτίρια του 6ου αι.π.Χ., τα Τ 
και Υ, ήρθαν στο φως περισσότερα δωμάτια του ανα-
τολικού συγκροτήματος, ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη 
του κτιρίου Ρ, και ήρθαν στο φως πολλά σημαντικά 
ευρήματα, μεταξύ των οποίων θραύσμα κεφαλιού αρ-
χαϊκού κούρου, θραύσμα από τον αστράγαλο ποδιού 
κούρου και θραύσματα δύο πίθων με ανάγλυφη δια-
κόσμηση. Το ένα με παράσταση πολεμιστή και το άλλο 
με παράσταση χορού».

Αναστήλωση
Ποιό είναι το όραμα για την αναστήλωση και 

σε ποιό σημείο βρίσκεται σήμερα;
Γ.Κ.: «Οι αναστηλωτικές εργασίες διήρκησαν και 

φετος 6 εβδομάδες (4 το καλοκαίρι και 2 τον Σεπτέμ-
βριο) και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, αφού μετά 
την τοποθέτηση του τρίτου κίονα του ναού και του 
επιστυλίου πάνω από αυτόν, καθώς και του πρώτου 
επιστυλίου του εστιατορίου και του επικράνου της πα-
ραστάδας, το μνημείο έχει αποκτήσει ξανά την τρίτη 
διάσταση του και ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί 
το μέγεθος και το μεγαλείο του ακόμα και από την 
απέναντι ακτή της Αντιπάρου. 

Ακόμα, υπάρχουν σημαντικές εργασίες να γίνουν, 
όπως η τοποθέτηση των υπόλοιπων επιστυλίων και 
πάνω από αυτά των τριγλύφων, και των μετόπων του 
ναού. 

Βρισκόμαστε όμως σε πολύ καλό σημείο. Το έργο 
έχει προχωρήσει πολύ γρήγορα και κυρίως σωστά. 
Πρόκειται για την εφαρμογή της υποδειγματικής με-
λέτης του αρχιτέκτονα Γουλιέλμου Ορεστίδη. 

Όραμα μας είναι να αποτελέσει το αναστηλωμένο 
μνημείο του Δεσποτικού ένα υπόδειγμα αναστηλω-
σης, ένα «ζωντανό» οδηγό αναστήλωσης, μάθημα για 
όλους τους νέους επιστήμονες που θέλουν να ασχο-
ληθούν μ’ αυτό τον τομέα. Και φυσικά, θα αποτελέσει 
ένα διδακτικό παράδειγμα και για το μη ειδικό κοινό, 
που με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντληφθεί τη μορφή 
ενός αρχαίου κυκλαδικού ναού».

Δυσκολίες & όραμα
Ποιά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στη δου-

λειά σου όλα αυτά τα χρόνια;
Γ.Κ.: «Πέραν από τις αντικειμενικές δυσκολίες που 

έχει ένα τέτοιο έργο σε ένα ακατοίκητο νησί, πέραν 
από τις καιρικές συνθήκες που συχνά είναι ακραίες, 

νομίζω ότι συχνά συναντήσαμε εμπόδια και από γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες του κρατικού μηχανισμού. 
Αλλά, το μεγαλύτερο άγχος μας όλα αυτά τα χρόνια, 
είναι η εξεύρεση χρηματοδοτήσεων, αφού το Δεσποτι-
κό - δυστυχώς- δεν κρίθηκε έργο κατάλληλο να εντα-
χθεί σε κάποιο ΕΣΠΑ (μη με ρωτήσετε γιατί...) και έτσι 
κάθε χρόνο υπαρχει η αγωνία εάν θα βρεθούν χρήμα-
τα για την επομενη χρονια. Ευτυχώς βέβαια εδώ και 
5 χρόνια υπάρχουν σημαντικοί υποστηρικτές χορηγοί 
του έργου που εξαιτίας τους εξασφαλίζεται η συνέχι-
ση των εργασιών: Πρωτα από όλα, όσον αφορά στην 
αναστήλωση, ο Θανάσης και Μαρίνα Μαρτίνου (ΑΙΓΕ-
ΑΣ ΑΜΚΕ) και το Ίδρυμα Π&Α Κανελλοπούλου είναι 
οι βασικοί χορηγοί του αναστηλωτικού προγράμματος. 
Σημαντική είναι από πέρσι και η στήριξη του Συλλόγου 
«Φίλοι της Πάρου» με πρωτεργάτη τον πρόεδρο Γιώρ-
γο Βλαντά. Η ανασκαφή και η εκπόνηση μελετών έχει 
υποστηριχθεί κατεξοχήν από το Ιδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, 
αλλά και το υπουργείο Εμπορίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ενώ σημαντική ειναι και η συμβολή του Ιδρύ-
ματος Ι. Λάτση και παλαιότερα της Εθνικής Τράπεζας. 
Τέλος, ελπιδοφόρα είναι η επικείμενη προγραμματική 
σύμβαση με τον δήμο Αντιπάρου, ύψους 90.000€ για 
την ολοκλήρωση της αναστήλωσης, της συντήρησης 
και της ανάδειξης του χώρου. Χρειάζεται βέβαια μεγα-
λύτερη ευαισθητοποίηση της δημοτικής αρχής και των 
δύο νησιών και συστηματική προσπάθεια ανάδειξης & 
προβολής του Δεσποτικού και όλων των αρχαιολογι-
κών χώρων που αποτελούν την προίκα του τόπου.

Φέτος, είχαμε και μια ειδική έκδοση του δήμου Αντι-
πάρου για το Δεσποτικό, όπου μέσα από τις σελίδες 
του παρουσιάζεται το έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα 
χρόνια».

Συνοδοιπόροι και υποστηρικτές αυτής της 
προσπάθειας, ποιοί είναι;

Γ.Κ.: «Είμαι τυχερός που όλα αυτά τα χρόνια συνά-
ντησα αξιόλογους ανθρώπους και συνεργάτες 
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που αγάπησαν το έργο όπως εγώ και έχουν στηρίξει 
έμπρακτα με πολύ μεράκι, υπευθυνότητα και αγάπη 
όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να συ-
νεχιστεί και να ολοκληρωθεί τοσο η ανασκαφή, όσο 
και η αναστήλωση. Πρώτη από όλους η αρχαιολόγος 
Ίλια Νταϊφά, που από φοιτήτρια το 2001 είναι εδώ 
και χρόνια η πιο πολύτιμη συνεργάτης του έργου, στο 
ανασκαφικό πεδίο, στο μουσείο, στις δημοσιεύσεις, 
στην προβολή του εργού σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών... Από τα νεώτερα 
μέλη της επιστημονικής ομάδας σημαντικότατη στην 
ανασκαφή, τη μελέτη και τη φωτογραφική αποτύπωση 
των εργασιών μας είναι η συμβολή της αρχαιολόγου 
Ναταλίας Βέλλη που εργάζεται μαζί μας από το 2013. 
Όσον αφορά στην αναστήλωση, ο αρχιτέκτονας Γου-
λιέλμος Ορεστίδης είναι η ψυχή του έργου στο πεδίο, 
όπου συντονίζει με άριστο τρόπο την ομάδα των εξει-
δικευμένων μαρμαροτεχνιτών και κατορθώνουν μαζί 
να παράγουν το μοναδικό αποτέλεσμα που σας περιέ-
γραψα πριν. Να αναφέρω βέβαια ότι χωρίς τη μελέτη, 
την εμπειρία και τις συμβουλές της Dr. Aenne Ohnesorg 
και της ομάδας της δεν θα είχε ξεκινήσει η μελέτη για 
το αναστηλωτικό έργο. Επίσης, χωρίς τη συνεργασία 
με εξαιρετικούς επιστήμονες-συνεργάτες, όπως η Δρ. 
Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου που από το 2013 σκάβει 
και μελετά το Γεωμετρικό Δεσποτικό, δεν θα είχαν έρ-
θει στο φως σημαντικές πτυχές του χώρου. Επιπλέον, 
στην προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε το Δεσπο-
τικό στο εξωτερικό μας έχει στηρίξει πολύ η Dr. Erica 

Angliker. Τέλος, όσες ευχαριστίες και να πω για τους 
φοιτητές και τους υπόλοιπους συνεργάτες του έργου 
θα είναι λίγες: συντηρητής ΕΦΑ Κυκλάδων Γιώργος 
Καράμπαλης, Δρ. Κατερίνα Καρακάση, Dr. Christy 
Constantakopoulou, Dr. Caspar Meyer, Dr. Erich 
Draganits, Dr. Bob Sutton, Luigi Lafasciano, Andrew 
Gipe, Kωνσταντίνα Σαρρή, οι εργάτες Θοδωρής Βελέ-
ντζας που σκάβει μαζί μου από το 1997(!) και Γιώργος 
Μπιλίρης, οι φύλακες του Μουσείου Πάρου, η «Φωνή 
της Πάρου» για τη συνεχή προβολή του έργους μας 
και πολλοί ακόμα.

Τους χορηγούς ήδη τους ανέφερα αλλά υπάρχουν 
και πολλοί ιδιώτες, ντόπιοι επαγγελματίες και φορείς 
που πραγματικά αγαπούν το έργο μας και μας υποστη-
ρίζουν κάθε χρόνο».

Πες μας το όραμά σου για τον αρχαιολογικό 
χώρο του Δεσποτικού.

Γ.Κ.: «Σκοπός όλων μας είναι να αναδειχθεί αυτός ο 
ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος σε πρότυπο επισκέ-
ψιμο χώρο, που θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην 
τοπική κοινωνία της Πάρου και της Αντιπάρου. Ένα 
αρχαιολογικό πάρκο όπου φύση και ιστορία έχουν πα-
ραμείνει αλώβητες εδώ και σχεδόν 3.000 χρόνια. Μία 
βιωματική περιήγηση στην ιστορία των Κυκλάδων».

Κλείσαμε αυτή τη συζήτηση με την αναννέωση του 
ραντεβού μας για του χρόνου, στο τέλος της επόμενης 
ανασκαφικής περιόδου.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιάννος Κουράγιος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1957. Σπούδασε αρχαιολογία 
στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και 
έλαβε δίπλωμα συντήρησης αρχαιοτή-
των στην ιδιωτική σχολή «Lo Sprone». 
Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται ως 
αρχαιολόγος του υπουργείου Πολιτι-
σμού. 

Το διάστημα 1986-2006 και 2011 
έως και σήμερα έχει διατελέσει υπεύ-
θυνος αρχαιολόγος για τα νησιά Πάρος 
και Δεσποτικό της νυν Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Κυκλάδων (πρώην ΚΑ’ ΕΠΚΑ), 
ενώ το διάστημα 2006-2010 εργάστη-
κε στην ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων ως υπεύθυνος 
αρχαιολόγος στις περιοχές της Βούλας 
και της Βουλιαγμένης, όπου διενήργησε 
πολλές σωστικές ανασκαφές.

 Έχει λάβει μέρος σε ανασκαφές στην 
Ιταλία ως φοιτητής και σε πολλές ανα-
σκαφές στις Κυκλάδες. Στην Πάρο, όπου 
εργάζεται τα τελευταία 32 χρόνια, έχει 
διεξάγει πλήθος σωστικών ανασκαφών 
φέρνοντας στο φως σημαντικά μνημεία 
της αρχαίας πόλης. Είναι επιμελητής του 
αρχαιολογικού μουσείου της Πάρου.

 Έργο ζωής για αυτόν αποτελεί η 
ανασκαφή στο Δεσποτικό, όπου ο ίδιος 
αποκάλυψε το 1997 ένα εκτεταμέ-
νο αρχαϊκό ιερό αφιερωμένο στο θεό 
Απόλλωνα, άγνωστο από κάθε γραπτή 
αρχαία πηγή. Τα επιστημονικά ενδιαφέ-
ροντά του επικεντρώνονται στην αρχα-
ϊκή και κλασική περίοδο στις Κυκλάδες 
και κυρίως στο ιερό του Δεσποτικού 
και στην τοπογραφία, την οργάνωση, τη 
θρησκεία και την καλλιτεχνική παραγω-
γή της Πάρου στους αρχαϊκούς και κλα-
σικούς χρόνους. Από το 2014 διευθύνει 
και το αναστηλωτικό πρόγραμμα στον 
αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού. 
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε αρ-
χαιολογικούς τόμους και αρχαιολογικά 
περιοδικά, έχει συμμετάσχει με ανακοι-
νώσεις για την Πάρο και το Δεσποτικό 
σε πολλά αρχαιολογικά συνέδρια έχει 
δώσει διαλέξεις σε ελληνικά και ξένα 
πανεπιστήμια και σε μουσεία. Το 2004 
εξέδωσε τον αρχαιολογικό οδηγό «Πά-
ρος-Αντίπαρος. Ιστορία, Μνημεία, Μου-
σεία», το 2009 και το 2013 εκδόθηκαν 
τα βιβλία του «Δεσποτικό. Το ιερό του 
Απόλλωνα», ενώ το 2015 εκδόθηκε ο 
νέος αρχαιολογικός οδηγός του «Πά-
ρος. Αντίπαρος. Δεσποτικό. Από την 
προϊστορία στα νεώτερα χρόνια». Το 
2018 εκδόθηκε το βιβλίο «Δεσποτικό. 
Tαξίδι στο χρόνο» ενώ υπό έκδοση βρί-
σκονται τόμος για την Παριανή πλαστι-
κή και πολλές συνδημοσιεύσεις με τους 
επιστημονικούς συνεργάτες του στη συ-
στηματική ανασκαφή στο Δεσποτικό.
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πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η αλήθεια για τα 
καΐκια

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου ξεκίνησε μία καμπάνια 
για τη διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών σκα-
φών με τίτλο #savekaikia. Ειλικρινά δεν μπορώ 
να δω τίποτα άλλο γι’ αυτή την πρωτοβουλία, έξω 
από τον επικοινωνιακό εντυπωσιασμό!

Η κοινωνία μας σήμερα αρέσκεται σε αστεϊ-
σμούς, σε αναδημοσιεύσεις ευφάνταστων σενα-
ρίων και δημοσιογραφικών τίτλων ή ακόμα χει-
ρότερα λύνει τις διαφορές της με την εκάστοτε 
εξουσία, μέσω ηλεκτρονικών σελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης. Σχεδόν κανείς από τους πολίτες δε 
θέλει να μπει στην ουσία του προβλήματος και 
σχεδόν κανείς δεν επιθυμεί να σπάσει αυγά για να 
κάνει ομελέτα. 

Το μέτρο για το λεγόμενο «σπάσιμο» των ξύλι-
νων αλιευτικών σκαφών ξεκίνησε από το 1996, 
όταν τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία για τον περιο-
ρισμό της υπεραλίευσης, μέσω της επιδότησης 
απόσυρσης για την αλιευτική άδεια. Η «μαγική» 
λέξη –που βρήκε θεαματικό αποτέλεσμα 
στην παραπάνω πρόταση- ήταν η «επιδό-
τηση».

Η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι οι αλιείς είναι 
αυτοί οι οποίοι «σπάνε» τα καΐκια τους, ώστε να 
καρπωθούν την επιδότηση. Οι ίδιοι οι αλιείς εί-
ναι αυτοί που επιμένουν να αγνοούν τη νομοθεσία 
που υπάρχει από το 2003 με τον όρο «παραδοσι-
ακό πλοίο» για τα ιστορικά σκαριά. Τα σκάφη που 
έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά με την παρα-
πάνω νομοθεσία δεν ξεπερνούν τα 100 στη χώρα 
μας. Είπαμε, εδώ, στη χώρα που η λαμογιά 
προτάθηκε από το ίδιο το κράτος τη δεκαε-
τία του ’80, το μόνο που καταφέρνουμε καλά εί-
ναι να κοροϊδεύουμε τους θεσμούς. Αφήνω στην 
άκρη ότι κάποιοι αφού «σπάσουν» το καΐκι τους 
και παραδώσουν την αλιευτική τους άδεια, στη 
συνέχεια βρίσκονται με νέες άδειες…

Η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Μ.Ο. 
ηλικίας των αλιέων υπερβαίνει τα 60 έτη και ότι 
λίγοι εξ αυτών των αλιέων μπορούν να υπερηφα-
νευτούν ότι βγάζουν πάνω από 1000 ευρώ τον 
μήνα. Η αλιεία πεθαίνει παγκοσμίως, διότι από τη 
μία το φθηνό ψάρι που υπάρχει στις ιχθυοκαλλι-
έργειες και από την άλλη η υψηλή φορολόγηση, 
το ακριβό πετρέλαιο και η παράνομη αλιεία, δεν 
αφήνουν και πολλά περιθώρια κέρδους. Διαβάζω 
π.χ. συχνά για πρόστιμα σε επαγγελματίες αλιείς, 
αλλά σχεδόν ποτέ για επιβολή προστίμου σε «κο-
τεραντήδες» που ρίχνουν στη θάλασσα χιλιάδες 
οργιές δίχτυα. Το λεγόμενο «χτύπημα» στην πα-
ράνομη αλιεία, που οι Ιταλοί την έχουν κάνει επι-
στήμη, θυμίζει εκείνο το ωραίο την επαύριον κάθε 
τραγωδίας στην Ελλάδα, με τις δηλώσεις: «Το μα-
χαίρι θα φθάσει στο κόκαλο». 

Με λίγα λόγια. Ναι υπάρχουν ευθύνες και στους 
αλιείς, αλλά οι μεγαλύτερες ευθύνες είναι στην 
ίδια την πολιτεία που αδιαφορεί. Κερασάκι στην 
τούρτα. Στην επιτροπή αλιείας της Ε.Ε., εκ 
των 53 μελών, κανείς δεν αντιπροσωπεύει 
την Ελλάδα! Τώρα θα μου πεις, «ναι, αλλά παλιά 
εκεί, είχαμε πρόεδρο τη Μαρία Δαμανάκη!». Σω-
στά… Τώρα πάω πάσο…

Στα όπλα, οι 
υποψήφιοι 
αυτοδιοικητικοί!

Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν, οι προθέσεις δια-
φάνηκαν, ο Νόμος κλείδωσε. Dura lex sed lex. Απλή 
αναλογική το νέο μοντέλο λειτουργίας της αυτοδι-
οίκησης. Αντιπροσωπευτικότερο εκλογικό σύστημα 
έκφρασης της βούλησης των πολιτών ή μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες, θα το δείξει ο χρόνος και για να 
τα λέμε και λαϊκά, η «νεκροψία» της επόμενης μέ-
ρας. Άλλωστε όλα τα γεγονότα έχουν δύο όψεις, την 
πραγματική και αυτή που αντιλαμβάνονται οι «παροι-
κούντες» εκατέρωθεν των δύο πλευρών του αυτοδι-
οικητικού ποταμού.

Τα νέα δεδομένα φέρνουν την αυτοδιοίκηση, μπρο-
στά σε ένα νέο τοπίο. Σε αχαρτογράφητα νερά, σε 
άγνωστα μονοπάτια. Πουθενά στον κόσμο, το ίδιο 
εκλογικό σύστημα. Βγάλτε συμπέρασμα. Βαβέλ, η 
επόμενη μέρα για πολλούς. Ευχολόγια, αφορισμοί 
και απαισιοδοξία προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα δυσκολέψει την επανεκλογή αρκετών 
αυτοδιοικητικών αρχόντων που θεωρούσαν τις εκλο-
γές, μια τυπική διαδικασία.

Ο αυξημένος αριθμός των αυτοδιοικητικών συν-
δυασμών, λόγω των δέλεαρ της απλής αναλογικής, 
από τους μέχρι χθες συμβούλους τους και δυνατούς 
ψηφοσυλλέκτες και από σήμερα επικεφαλής συν-
δυασμού, αποδυναμώνει τα εκλογικά ποσοστά των 
άλλοτε «σίγουρων» για επανεκλογή. Κάνοντας μια 
προβολή στην επόμενη μέρα, θα δούμε κατακερματι-
σμένα αυτοδιοικητικά συμβούλια, άσκηση διοίκησης 
βασισμένη σε συναλλαγές κάθε είδους, υποβαθμι-
σμένο επίπεδο συμβούλων, από άποψη αυτοδιοικη-
τικού οράματος, τεράστιες δυσκολίες να «περνάνε» 
ακόμα και αποφάσεις ήσσονος σημασίας, τοπικά 
συμφέροντα να κάνουν κουμάντο, πολίτες να αδυ-
νατούν να λύσουν τα καθημερινά τους προβλήματα. 
Τα παράπονα στον δήμαρχο, θα απευθύνονται πλέον, 
στις μειοψηφούσες αυτοδιοικητικές δυνάμεις! Γιατί οι 
ηττημένες δυνάμεις των εκλογών, θα αποτελούν τον 
ρυθμιστικό παράγοντα στη διακυβέρνηση περιφέρει-
ας και δήμου. Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο, ο 
πρώτος της πρώτης Κυριακής των εκλογών και δεύ-
τερος στη δεύτερη Κυριακή, θα έχει περισσότερους 
συμβούλους, από τον δεύτερο της πρώτης Κυριακής 
και πρώτο στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή ο νικητής 
των εκλογών θα έχει μειοψηφία στο αυτοδιοικητικό 
συμβούλιο. Αναπάντητο το ερώτημα κι από κλινικούς 
ψυχολόγους!

Μια καλή ιδέα θα ήταν να συμπεριληφθεί ένα 
παιχνίδι στο «πάμε Στοίχημα» με το ερώτημα, πόσοι 
εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, μετά από 6 μή-
νες, αηδιασμένοι, από το νέο τρόπο διοίκησης που 
κλήθηκαν να υπηρετήσουν, με συναλλαγές, εκβια-
σμούς και παρακάλια για να πραγματοποιήσουν τα 
καθημερινά αυτονόητα που έχουν ανάγκη οι πολίτες, 
θα τα βροντήξουν και θα φύγουν… Απόδοση στοιχή-
ματος ένα προς δέκα χιλιάδες!

Προς το παρόν, ήχησε το εγερτήριο σάλπισμα και 
άπαντες οι αυτοδιοικητικοί πήραν τα όπλα. Ημερολο-
γιακά έχουμε οκτώ μήνες, στην ουσία λιγότερους από 
έξι λόγω εορτών και πανηγύρεων. Τέλος, η αναμονή 
της προσωπικής τελικής απόφασης, η θεωρητική εκ-
παίδευση σε συνθήκες εργαστηρίου, τα σεμινάρια και 
οι διαλέξεις. Ήρθε η ώρα της μάχης, σε πραγματικό 
πεδίο μάχης γιατί εκλογές ίσον πόλεμος. Καλό εκλο-
γικό βόλι!

Οδός Παριανών 
Μακεδονομάχων

Στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα κη-
ρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας και ο 
ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και 
εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας και 
της Ηπείρου.

Η Πάρος, στο τέλος της δεκαετίας του 
1920 (1927-1928) έστησε «Ηρώα πεσό-
ντων», από λευκό μάρμαρο, πάνω στο οποίο 
έχουν αποθανατιστεί οι Παριανοί ήρωες. 
Από τότε, για να θυμόμαστε τους αείμνη-
στους γενναίους συμπολίτες μας, που «έπε-
σαν υπέρ πατρίδος», αγωνιζόμενοι στα πεδία 
των μαχών, καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια 
στη μνήμη τους κατά τις εθνικές επετείους.  

Τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου της Παροι-
κιάς, (που βρίσκεται σήμερα στην Αγκαιριά), 
έγιναν το καλοκαίρι του 1927, έργο του έξο-
χου τεχνίτη Μιχάλη Στέλλα. Στις τρεις πλευ-
ρές είναι χαραγμένα τα ονόματα των πεσό-
ντων. Στη δυτική πλευρά του μνημείου, που 
είναι και η πρόσοψη γράφει:

Λοχαγός ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πέτσοβο
Λοχαγός ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Σιμιτλή
ΟΠΛΙΤΑΙ 1912-13 
ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕ-

ΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΥΛΟΣΤΟ-
ΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΠΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

ΟΠΛΙΤΑΙ 1915-18  
Αος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/

ΝΟΣ, ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΜΠΑΛ ΜΑΧΜΟΥΤ Μ.Α.
Στη νότια πλευρά της στήλης:
ΟΠΛΙΤΑΙ 1919-1922
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ, ΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΡΙΝΕΑΣ, 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΡ-
ΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΤΙΩ-
ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΟΝΔΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΙΝΕΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΔΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΥ-
ΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΑΥΤΑΙ 1919-1922
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑ-
ΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΥΡΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Στη βόρεια πλευρά αναφέρονται ονόματα 
του 1940-44, της Εθνικής Αντίστασης και 
του Εμφυλίου Πολέμου.

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Μακεδονί-
ας», έως την οδό «Γεωργίου Ι. Μεταξά».

Χριστόδουλος Α. 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

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται κτίσµα-

τα 137,57 τ.µ., πρώην οινοποιείο και 

αποστακτήριο σούµας, πατητήρια, 

δεξαµενές, λάντζες, κήπος 188,56 

τ.µ. µε λεµονιές και πηγάδι. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6993 229 867

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ – ΝΑΞΟΣ, πωλείται 

οικόπεδο 2 στρεµµάτων, µε οικοδοµή 

75 τ.µ. περίπου, 150 µέτρα από τη 

θάλασσα, σύνορα Ορκού. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22850 24315

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ∆ιαµέρισµα 28 τ.µ. 

κατάληλλο για δάσκαλο ή καθηγητή. 

∆ιαθέσιµο από Σεπτέµβριο έως 

Ιούνιο. Παρέχεται ζεστό νερό και 

internet. Πληροφορίες: κα ΕΜΜΥ 694 

526 1985

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό 

κατάστηµα 40 τ.µ. Τηλ. για πληροφο-

ρίες: 6977 407 532, 6974 362 246. 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΥΛΟΙ, ενοικιάζεται 

ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 88 τ.µ. 

στην πλατεία των Μύλων. Τηλ. 6977 

407 532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 

δίπλα από το βενζινάδικο Aegean 

(χείµαρρος Κατσίκι), ενοικιάζεται 

κατάστηµα 47 τ.µ. και υπόγειο 27 τ.µ. 

Ενοικιάζονται µαζί ή και ξεχωριστά. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6938 431 095

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-

κία 39 τ.µ., 1 Υ/∆, σαλόνι – κουζίνα, 

w.c., επιπλωµένο για όλο το χρόνο. 

Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 

6932 901 931

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ζητούνται 

προς άµεση πώληση και ενοικίαση 

σε Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες. www.

realty4paros.com, Μεσιτικό υποκα-

τάστηµα Πάρου – Τηλ. 6942 798 728, 

6974 306 976

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ζητούνται προς εκµε-

τάλλευση, από αναπτυξιακή εταιρεία 

µε πολύχρονη δράση στο χώρο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

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

ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται έως 

30 ετών , για µόνιµη εργασία στο 

κατάστηµα ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ. 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλ. 

22840-51908

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ζητείται για µόνιµη 

εργασία. Τηλ. για πληροφορίες: 6944 

763 186

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 

στην Παροικιά, µε γνώσεις καφέ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6974 36 4045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, κατά προτί-

µηση µέχρι 30 ετών, για εργασία σε 

κατάστηµα χρωµάτων, σιδηρικών και 

ειδών σπιτιού. Απαραίτητη η γνώση 

Η/Υ και πτυχίο αγγλικής γλώσσας. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

lavandaparos@gmail.com 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-

πωλείο στην Παροικιά. Ειδικότητες: 

προετοιµασία κουζίνας, ψήστης – 

τυλιχτής, σερβιτόροι, Delivery, καθώς 

και καθαρίστρια για 1 φορά την 

εβδοµάδα. Εργασία για όλο το χρόνο. 

Απαραίτητα, προϋπηρεσία, χαµόγελο. 

Τηλ. 6977 476 608, 6970 651 470

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται µε 

απολυτήριο λυκείου, 18,5 ετών και 

άνω, για υποστήριξη επιχείρησης. 

Βιογραφικά στο email: future9@

otenet.gr

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 

µόνιµη εργασία στην Πάρο.  Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 900 855

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 

υποστήριξη σε Τεχνικό γραφείο στην 

Αγκαιριά Πάρου, µε καλή γνώση 

Αγγλικών, autocad και εµπειρία. Τηλ. 

6974 336 567

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για φαρµακείο 

στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα η 

άνεση χρήσης Η/Υ και αγγλικών. Ένα 

συναφές πτυχίο, η γνώση δεύτερης 

ξένης γλώσσας και η προϋπηρεσία 

στο χώρο της υγείας θα εκτιµηθούν ε-

πιπροσθέτως. Αποστολή βιογραφικών 

στο parospharmacy@gmail.com

ΤΕΧΝΙΤΗΣ για σοβαντίσµατα ζητείται. 

Τηλ. 6942 534 029

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παρα-

δίδονται σε µαθητές ∆ηµοτικού 

– Γυµνασίου – Λυκείου, από απόφοιτη 

τµήµατος Φιλοσοφίας – Παιδαγω-

γικής Ψυχολογίας, µε µεταπτυχιακό 

στην ειδική αγωγή. Τηλ. 6982 063 301

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

παραδίδονται από απόφοιτο του 

µαθηµατικού Αθηνών µε προϋπηρε-

σία σε σχολείο στην Ιταλία. Τηλέφωνο: 

6936 244 226

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ BMW R26, 250 

κυβικά πωλείται σε άριστη κατάσταση, 

ελαφρώς µεταχειρισµένη. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 21161, 690 985 

3470 και 210 347 0024

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MAZDA 6, µοντέλο 

2004, 1.798 κυβικά, πωλείται σε άρι-

στη κατάσταση, (σε γκαράζ), µε λίγα 

χιλιόµετρα και σε πολύ καλή τιµή. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6973 057 420

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PEUGEOT 206, µο-

ντέλο 2000, 1.200 κυβικά, χρώµατος 

µπλε πωλείται. Τηλ. για πληροφορίες: 

6977 997 925

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€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
«Μια στοίβα σπασμένα κομμάτια εκεί που χτυπάει ο 

ήλιος»
Εκεί που χτυπάει ο ήλιος, ο ζωοδότης ήλιος, πηγή ζωής, πηγή 

φωτός, πηγή έμπνευσης, πηγή ζεστασιάς. Εκεί που χτυπάει τα 
σπασμένα κομμάτια, τα γλυκαίνει, τα ζωντανεύει και πάλι γίνονται 
χρήσιμα. 

Αυτήν τη ζεστασιά, τη γλύκα, τη ζωή, μας ενέπνευσαν τα σπασμένα 
κομμάτια, που στα άξια χέρια των καλλιτεχνών μας ημεδαπών και 
αλλοδαπών, μεγαλούργησαν.

Συγχαρητήρια στην άξια Δήμητρα Σκανδάλη, που κατόρθωσε 
να ενώσει και να εμπνεύσει τα συναισθήματα όλων μας και στους 
γλυκύτατους συνεργάτες της.

 Μπράβο σ’ όλους σας!
Αικατερίνη Αρμπελιά
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Δρομολόγια 
φέρι

Τα δρομολόγια φέρι-μπόουτ από Αντίπαρο προς 
Πούντα και αντίστροφα, θα έχουν έως τις 20 Οκτω-
βρίου 2018 ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 – 
13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 15:15 – 15:45 – 16:15 
– 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 – 
00:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 
13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 
00:30.

Εκδρομή 
ΚΑΠΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης» δήμου Πάρου πραγματοποίησε τη φθι-
νοπωρινή πολυήμερη επιδοτούμενη εκδρομή για τα 
μέλη των ΚΑΠΗ Αγκαιριάς, Μάρπησσας και Παροικιάς 
από τις 24 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι εκδρομείς με έδρα τους το Καρπενήσι, είχαν την 
ευκαιρία να δουν ιδιαίτερες και μαγευτικές εικόνες 
μέσα στα ελατοδάση. Πραγματοποιήθηκε προσκυνη-
ματική επίσκεψη στην Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Προυσιώτισσας, το γνωστό μοναστήρι το οποίο είναι 
κτισμένο ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα και Καλιακού-
δα.

Στη συνέχεια με έδρα τους τη Ναύπακτο, τα μέλη 
απήλαυσαν μια ενδιάμεση στάση στο Μεσολόγγι και 
στο πάρκο Ηρώων, όπου τιμούνται οι ήρωες της γνω-
στής πολιορκίας του 1826, καθώς και στην λιμνοθά-
λασσά του, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτε-
ρους υγροβιότοπους της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 
διαμονής τους στη Ναύπακτο, είχαν αρκετό ελεύθερο 
χρόνο να περιηγηθούν στην ιστορική πόλη, στο γραφι-
κό λιμανάκι της και το κάστρο της. Από το πρόγραμμα 

δεν παραλείφθηκε η γνωριμία με την ορεινή Ναυπα-
κτία. Μια περιοχή με περισσότερα από 45 χωριά, που 
διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, 
ανάμεσα σε ατελείωτα δάση από έλατα, καρυδιές, 
οξιές και καστανιές. Πρότερη στάση τους για προσκύ-
νημα υπήρξε η Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ίππω-
νος και Σεραφείμ του Σάρεφ, στο Τρίκορφο Φωκίδος. 

Παράλληλα, τα μέλη των ΚΑΠΗ επισκέφτηκαν έναν 
από τους πιο όμορφους ορεινούς προορισμούς της 
Ρούμελης, την Αράχοβα. Ξεναγήθηκαν στους Δελ-
φούς, το σημαντικότερο μαντείο της αρχαιότητας, ενώ 
τελευταίος σταθμός ήταν το Γαλαξίδι.

«Θησέας»
Το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγω-

γής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Θησέας Κυκλάδων», 

στηρίζοντας την οικογένεια και το ρόλο του γονιού σε 

μια εποχή πολλών αλλαγών, διοργανώνει εκπαιδευτι-

κές δράσεις για γονείς την τρέχουσα σχολική χρονιά 

2018-2019:

- Σεμινάρια - ομάδες γονέων: Συστηματική εκ-

παίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σημαντικών για 

το γονεϊκό ρόλο σήμερα

- Εκπαιδευτικές συναντήσεις με συγκεκριμέ-
νη θεματολογία: Βραχείες δράσεις – εργαστήρια 

ανά σχολείο ή/και ανά περιοχή

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμε-

τοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύ-

νονται στο τηλέφωνο: 22840 24745.

Εξετάσεις 
για δίπλωμα 
στους άνω 
των 74

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας που προωθεί η κυβέρνηση, όλοι οι οδηγοί άνω 
των 74 ετών θα πρέπει να εξετάζονται από την 
αρχή για να ισχύει το δίπλωμά τους.

Ανησυχώ που αυτό το σοβαρό θέμα θα περάσει 
χωρίς αντιδράσεις και οι ασθενέστερη τάξη της κοι-
νωνίας, οι βασανισμένοι υπερήλικες, θα καλούνται 
να επανεξετάζονται στον ΚΟΚ και να πληρώνουν 
άδικα, τέλη και άλλα έξοδα, όταν οι άνω των 74 
ετών ευθύνονται για ένα περιορισμένο αριθμό πα-
ραβάσεων σε σύγκριση με το σύνολο.

Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές του υπουργεί-
ου Εσωτερικών, το 2017 καταγράφηκαν 409.656 
παραβάσεις τροχαίας, οι σημαντικότερες των οποί-
ων είναι οι παρακάτω:

176.592 ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας
63.971 μη χρήση κράνους
34.831 ζώνη ασφαλείας
33.192 κατάσταση μέθης
25.381 παραβίαση χρήσης κινητού
18.328 έλεγχος ΚΤΕΟ
16.152 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
10.042 αντικανονικό προσπέρασμα
 2.977 παραβίαση προτεραιότητας
Και ο πλέον αφελής πολίτης διαπιστώνει ότι οι 

περισσότερες και σοβαρότερες παραβάσεις εί-
ναι αδύνατο να έχουν προκληθεί από ηλικιωμέ-
νους άνω των 74 ετών. Ακριβείς στατιστικές που 
να αποδεικνύουν ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 74 
προκαλούν ατυχήματα ή κάνουν παραβάσεις δεν 
υπάρχουν. Ανέτρεξα σε επίσημες στατιστικές του 
υπουργείου Εσωτερικών και πουθενά δεν αναφέ-
ρεται συγκεκριμένα ότι οι ηλικιωμένοι σε αυτές τις 

ηλικίες είναι υπαίτιοι παραβάσεων και ατυχημάτων.
Μόλις ανακοινώθηκε η πρόθεση για εφαρμογή 

του νέου ΚΟΚ, βγήκαν «παπαγαλάκια» στις τηλε-
οράσεις αναφέροντας ότι οι οδηγοί άνω των 74 
οδηγούν επικίνδυνα, χωρίς να έχουν ερευνήσει σε 
βάθος το θέμα και χωρίς να προβάλουν σοβαρά 
επιχειρήματα, σε μια προσπάθειά τους να επηρεά-
σουν την κοινή γνώμη και να προλειάνουν το έδα-
φος για την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

Όμως θα παραδεχθώ ότι λόγω προχωρημένης 
ηλικίας, αρκετοί οδηγοί παρουσιάζουν μειωμένες 
ικανότητες οδήγησης και τα ατυχήματα που ενδε-
χομένως προκαλούν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
στα μειωμένα αντανακλαστικά, στην κακή όραση, 
κακή ακοή και στην επιβαρυμένη υγεία. Παράλληλα 
όμως πιστεύω ότι αν οι εξετάσεις από τους ειδι-
κούς γιατρούς γίνουν πιο αυστηρές, θα «κόβονται» 
όσοι πραγματικά δεν είναι ικανοί και η εξαγγελθεί-
σα επανεξέταση για την ανανέωση του διπλώματος 
δεν θα είναι αναγκαία. Μια χώρα που έχει πρωτιά 
στα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, δε θα λύσει 
αυτό το πρόβλημα επανεξετάζοντας τους ηλικιωμέ-
νους άνω των 74, όταν η  συντριπτική πλειοψηφία 
των εμπλεκομένων σε παραβάσεις και ατυχήμα-
τα είναι νεότεροι των 74 ετών, για τους οποίους 
δεν γίνεται καμία προσπάθεια συμμόρφωσής τους, 
εκτός από την επιβολή προστίμων. 

Οι σοφοί που επινόησαν την αλλαγή του ΚΟΚ για 
τους υπερήλικες δεν κατανοούν ότι η μάστιγα των 
τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται κυρίως στην έλ-
λειψη παιδείας των περισσότερων οδηγών και ότι 
το πρόβλημα με τους υπερήλικες δεν είναι 
η μη ικανότητά τους να παρκάρουν και η 
άγνοια των σημάτων της τροχαίας, αλλά η 
κατάσταση της υγείας τους, τα αντανακλα-
στικά τους, η όραση και η ακοή τους που 
ελέγχονται από ειδικούς ιατρούς.

Οπότε θα ήταν ορθότερο να γίνει σύσταση 
στους γιατρούς να είναι αυστηρότεροι στην 
έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας οδήγη-
σης και όχι να ταλαιπωρούνται οι χιλιάδες 
υπερήλικες με την επανεξέταση κάθε τρία ή 
δυο χρόνια αν είναι άνω των 74 ή 80  ετών 
αντιστοίχως.

Δημήτρης Καλανδράνης
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Άσχημο 
ξεκίνημα

«Μαύρη» μέρα για το Παριανό ποδόσφαιρο η περα-
σμένη Κυριακή, αφού, πλην της νίκης του ΑΟΠ –στα 
χαρτιά- επί του Πανσιφναϊκού, οι υπόλοιπες ομάδες 
του νησιού μας δέχθηκαν ήττες, για τις υποχρεώσεις 
της δεύτερης φάσης του κυπέλλου της ΕΠΣ Κυκλά-
δων.

Μύκονος Αστέρας Μαρμάρων 4-0

«Τραίνο» πέρασε ο τυπικά γηπεδούχος ΑΟ Μυκό-
νου από το δημοτικό στάδιο Παροικιάς, το Σάββατο το 
απόγευμα, στον αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Μαρ-
μάρων.

Η Μύκονος, σ’ ένα παιχνίδι μονόλογο κέρδισε με 4-0 
την ομάδα των Μαρμάρων. Οι Μυκονιάτες άνοιξαν 
στο σκορ με πέναλτι του Αλεξανδρόπουλου μόλις στο 
2ο λεπτό και με αυτογκόλ του Κλούβα στο 19ο λεπτό, 
έγραψαν το 2-0. Η Μύκονος συνέχισε τον μονόλογο 
της στο πρώτο ημίχρονο και αφού είχε ένα σουτ στο 
δοκάρι με τον Αλεξανδρόπουλο, πέτυχε το 3-0 στο 
35ο λεπτό, με ένα ωραίο σουτ του Ηλία έξω από την 
περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μύκονος «κατέβασε» τα-
χύτητα και απλά έκανε διαχείριση του παιχνιδιού. Στο 
65ο λεπτό είχε δοκάρι με τον Ξαγοράρη και στο 71ο 
λεπτό έγραψε το τελικό 4-0 με τον Δάρρα. Μοναδική 
στιγμή που απείλησε η ομάδα των Μαρμάρων ήταν 
στο 70 λεπτό με σουτ του Μαρινάκη, όταν η μπάλα 
βρήκε το δοκάρι.

Οι πρωταγωνιστές
Μύκονος: Χριστοδουλάκης, Βλαχόπουλος (Ξαγο-

ράρης), Παπαδόπουλος, Μπαλής (Τσάνης), Καρατζάς, 
Κρίτσας, Βαρουξής, Αλεξανόπουλος (Κανιούρας), Ηλί-
ας, Μπομπάι, Αλμπάνης (Δάρρας)

Αστέρας Μαρμάρων: Σομπόνης, Στ. Μπελούκης, 
Α. Μπελούκης (Νταής), Αλιπράνης, Αντιπαριώτης, Κρη-
τικός, Χαραλαμπίδης (Μιαούλης), Κληρονόμος, Ρού-
πας (Δομένεγος), Κλούβας, Μαρινάκης (Πατρίκου).

Διαιτητής: Καλογεράς, με βοηθούς τον κ. Βακόν-
διο και την κ. Μαργαρίτη.

Νηρέας – Φιλώτι 1-3

Με 1-3 ηττήθηκε ο Νηρέας στο δημοτικό στάδιο 
Παροικιάς, από το Φιλώτι, για τον δεύτερο γύρο του 
κυπέλου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η ομάδα της Νάξου κέρδισε από νωρίς τον χώρο 
του κέντρου του γηπέδου και έβγαζε με ευκολία επι-
θέσεις στην καρδιά της άμυνας του Νηρέα. Οι Ναξιώ-
τες προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Ζούλη.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου το Φιλώ-
τι πέτυχε το 0-2 έπειτα από ψηλοκρεμαστό σουτ του 
Ευριπιώτη. Το καλύτερο όμως γκολ για τους Ναξιώτες 
ήρθε στο 56ο λεπτό, όταν με μία βολίδα ο Απ. Μα-
νουσάκης έγραψε το 0-3. Το γκολ της τιμής για τους 
Ναουσαίους πέτυχε ο Παπαδόπουλος στο 66ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Ζουμής, Λ. Ρούσσος. Η. Ζούμης (Ρεσου-

λάι), Γ. Ρούσσος, Ραμπαβίλας, Μπαρμπαρίγος, Σουλεϊ-
μάνι (Χ. Ρούσσος), Άλικο, Βράπι, Αρκουλής, Παπαδό-

πουλος.
Φιλώτι: Βασιλάκης, Ισμαϊλάι, Κουφόπουλος, Α. 

Μουστάκης (Λιοφάγος), Δ. Μουστάκης (Χ. Μανιός), 
Βερύκκοκος (Σ. Μανιός), Πράσινος (Μαστορόπουλος), 
Ζούλης, Ευρυπιώτης, Σάντε, Κοττάκης.

Διαιτητής: Βακόνδιος με βοηθούς τον κ. Καλογερά 
και την κ. Σ. Μαργαρίτη.

Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός 0-1
Την ήττα –με πάρα πολλά παράπονα- δέχθηκε ο 

Μαρπησσαϊκός για το κύπελλο ΕΠΣΚ, από τον Παννα-
ξιακό. με 0-1 στο γήπεδο Μαρμάρων.

Ο Πανναξιακός, που φέτος είναι φαβορί για ην κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος, αντιμετώπισε μεγάλες 
δυσκολίες για να κάμψει την αντίσταση της Μάρπησ-
σας, ενώ οι Παριανοί φωνάζουν προς κάθε κατεύ-
θυνση για το γκολ που σημείωσε ο Ρούσσος στο 60ο 
λεπτό και ακυρώθηκε ως οφσάιντ. μετά από υπόδειξη 
της βοηθού κ. Μαργαρίτη.

Στο παιχνίδι είχαμε δύο αποβολές (μία για κάθε 
ομάδα, Καφετζής Πανναξιακού και Ρούσσος για Μαρ-
πησσαϊκό), ενώ το γκολ της νίκης για τους Ναξιώτες 
σημειώθηκε στο 75ο λεπτό με τον Βαθρακοκοίλη, που 
είχε περάσει στον αγώνα ως αλλαγή του Καράι.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Παπαδόπουλος, 

Βράπι, Τζανακόπουλος, Σωτηρόπουλος, Χρυσόχος (Ε. 
Κρητικός), Αντωνόπουλος, Γκεμπόρις (Ν. Βιτζηλαίος), 
Ρούσσος, Π. Βιτζηλαίος, Κορρές (Κοσσές)

Πανναξιακός: Τσαϊλάκης, Καραφυλλίδης, Ν. Πιτ-
ταράς, Κωστόπουλος, Χαμηλοθώρης, Λιμπερτάς (Ζα-
φείρης), Καφετζής, Α. Πιτταράς, Καρούσης, Βιλλαντώ-
νης (Στρατούρης), Καράι (Βαθρακοκοίλης).

Διαιτητής: Βακόνδιος με βοηθούς τον κ. Καλογερά 
και την κ. Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα κυπέλλου
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός 0-1
ΑΟΠ – Πανσιφναϊκός 3-0 α.α.
Μύκονος - Αστέρας Μαρμάρων 0-4
Νηρέας – Φιλώτι 1-3
Αίας Σύρου – Ανδριακός 2-2 (πεν. 4-5)
Πάγος – Σέριφος (παρ. 3-1)
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρου 2-1
Κ-16 (2ος Όμ.)
Νηρέας – ΑΟΠ 1-2
Βαθμολογία
1. Πανσιφναϊκός 3
2. Παμμηλιακός 3
3. ΑΟΠ 3
4. Μαρπησσαϊκός 0
5. Νηρέας 0
Κ-14 (2ος Όμ.)
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 3-2
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 12-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 6
2. Μαρπησσαϊκός 4
3. ΑΟΠ 1
4. Αστέρας Μαρμάρων 0
5. Νηρέας 0

Αποχώρηση Πανσιφναϊκού
Τα όσα τραγελαφικά γεγονότα συμβαίνουν στο πο-

δόσφαιρο των Κυκλάδων συνεχίζονται, καθώς λίγες 

ημέρες μετά την κατάρτιση των ομίλων και των κλη-
ρώσεων πρωταθλήματος – κυπέλλου, η ανδρική ομά-
δα του Πανσιφναϊκού αποχώρησε!

Τώρα αποδεικνύεται ότι η ενοποίηση των κατηγο-
ριών –που για φέτος, τελευταία χρονιά, θα συνεχίσει 
να υπάρχει-, το μόνο που κατάφερε ήταν να βάλει 
στο ίδιο τσουβάλι ομάδες που προσπαθούν και έχουν 
ακαδημίες, με ομάδες αδιάφορες και ομάδες που τα 
διοικητικά τους συμβούλια δεν κατανοούν τι προβλή-
ματα επιφέρουν στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. 
Ομάδες, που μετέχουν ανάλογα με το πότε μαζεύεται 
η «παρέα», ή με το πότε είναι αναγκαίο να ρίξουν κιλά 
οι παίκτες της…

Η ανακοίνωση του Πανσιφναϊκού, έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ του Πανσιφναϊκού ανακοινώνει ότι μετά 

από 6 συνεχείς αγωνιστικές σεζόν το ανδρικό τμήμα 
δε θα κατέβει στο φετινό πρωτάθλημα της Ένωσης 
Κυκλάδων. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση 
αυτή έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιχτών καθώς 
και ανθρώπων που θα βοηθήσουν να αντεπεξέλθει 
η ομάδα στο δύσκολο πρωτάθλημα των νησιών μας.

Ο Πανσιφναϊκός συνεχίζει αγωνιστικά στο πρωτά-
θλημα υποδομών με το τμήμα της Κ16 και στόχος 
είναι στο άμεσο μέλλον να ξαναγωνιστουμε με αν-
δρικό τμήμα. Επίσης πάνω σε αυτό το νέο ξεκίνημα 
που θα γίνει, θα ανακοινωθεί άμεσα η ημερομηνία 
γεν. συνέλευσης με εκλογές, ώστε να έρθουν και 
άλλοι άνθρωποι που θα υποστηρίξουμε την όμορφη 
προσπάθεια που γίνεται στις ακαδημίες μας! Ζητάμε 
συγνώμη από την διοργανώτρια αρχή καθώς και από 
τις αντίπαλες ομάδες για την στιγμή που πάρθηκε η 
απόφαση αυτή, αλλά προσπαθούσαμε να το αποφύ-
γουμε! Εις το επανιδείν».

Αθλητικά

Μπάσκετ
Δύο νίκες πέτυχαν οι ομάδες των νησιών μας για 

το πρωτάθλημα παίδων και κορασίδων της ΕΣΚ Κυ-
κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πλοηγός Αντιπάρου κέρδισε για 
το πρωτάθλημα παίδων, στο κλειστό της Μάρπησσας, 
με 71-41 την ΑΕ Σαντορίνης, ενώ η ομάδα κορασίδων 
του Μαρπησσαϊκού με 56-51 κέρδισε στο γήπεδό της 
την ομάδα κορασίδων της Σαντορίνης.

Η ομάδα του Πλοηγού αγωνίστηκε με τους: Ανδ. 
Φαρούπο 17, Μαρινάτο 8, Χρ. Φαρούπο 10, Χιούσα 2, 
Καλάργυρο 14, Σκιαδά και Τριαντάφυλλο 18.

Η ομάδα του Μαρπησσαϊκού αγωνίστηκε με τις: 
Βαρβαρήγου 6, Παντζιαρίδη 2, Τσολακίδου 3, Χάλαρη 
26 (2), Φουστέρη 2, Παπαϊωάννου 8, Σελαμί 2, Γούσια, 
Αργυρού, Ξαγοράρη 2, Σεϊτάι.



Optimist & Laser 4.7 στην Αντίπαρο
Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου «Ωλίαρος», με υποστηρικτές του, την Ελλη-

νική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον δήμο Αντιπάρου 
και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου, 
διοργάνωσαν το 3ο διασυλλογικό πρωτάθλημα για σκάφη τύπου Optimist & 
Laser 4.7 στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ιστιοδρομίες πραγματοποιήθηκαν στο στενό Πάρου – Αντιπάρου, ενώ 
έπαθλα δόθηκαν στους τρεις πρώτους της γενικής βαθμολογίας (Overall), στα 
τρία πρώτα αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια κάθε κατηγορίας. 

φωτό: Γιάννης Τριαντάφυλλος
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