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Τοποθέτηση των Φίλων της Πάρου σχετικά με την 
εγκατάσταση Α/Γ ανεμογεννήτριων στην Πάρο: 
Ναι στην ενεργειακή μετάβαση και αειφόρο ανάπτυξη -  
Όχι στις μεγάλης κλίμακας ανεμογεννήτριες 
Οι Φίλοι της Πάρου (ΦτΠ), είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν μακρο-
πρόθεσμα την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας. Ως εκ τούτου, 
εκφράζουν την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση προς 
μια οικονομία χωρίς άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, που εί-
ναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που θέ-
τει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας 
όπως την ξέρουμε και η οποία σε πρώτη φάση απειλεί τους νησιω-
τικούς χώρους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
 Η Πάρος έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός λόγω του φυ-
σικού της περιβάλλοντος και ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικό-
τερη πηγή εισοδήματος των κατοίκων. Τα υπάρχοντα σχέδια ανά-
πτυξης ανεμογεννήτριων (Α/Γ) στην Πάρο, ο αριθμός τους, το μέγε-
θος τους, η χωροθέτησή τους, προσβάλουν βάναυσα το Παριανό το-
πίο. Κατά συνέπεια θα ήταν άκρως επικίνδυνο να αφήσουμε αυτή 
τη κληρονομιά μας να καταστρατηγηθεί από επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα, χωρίς να έχουν γίνει εις βάθος μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, και κυρίως να έχουν συζητηθεί με τον πληθυσμό και τους 
θεσμικούς εκπροσώπους του. Πράγματι τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
προβλέπουν δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση για τέτοιο εί-
δος έργου. Τέτοια πληροφόρηση και διαβούλευση δεν έγινε ποτέ απ’ 
ότι ξέρουμε. Για αυτό μας φαίνεται αδιανόητο να εκτελεστεί το σχέ-
διο εγκατάστασης Α/Γ τόσο μεγάλης κλίμακας στην Πάρο χωρίς να 
λάβουν υπόψη τη θέση της τοπικής κοινωνίας, και χωρίς να υπάρ-
χουν αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και μέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος (χάραξη δρόμων, κτλ.)
Οι ΦτΠ συμπαραστέκονται αμέριστα στις ενέργειες της επιτροπής 
για τις Α/Γ του Δήμου και της κοινωνίας σχετικά με το σχέδιο εγκα-
τάστασης Α/Γ χωρίς να προϋπάρξουν περαιτέρω πληροφόρηση και 
δημόσιες διαβουλεύσεις.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει ένας σωστός και ευρύτερος σχεδια-
σμός για μία αειφόρο Πάρο που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τόσο την 
παραγωγή ενέργειας από διάφορες κατάλληλες μορφές ΑΠΕ, όσο 
και την κατανάλωση (ενεργειακή απόδοση κτιρίων, «πράσινα ξενο-
δοχεία» κλπ.). Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η ενεργεια-
κή μετάβαση μπορεί να έχει μια κοινωνική διάσταση, αφού οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συμβατές με επιχειρηματικά μοντέ-
λα που οι πολίτες κατέχουν και συμμετέχουν από κοινού σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενεργειακής απόδοσης.
Προτείνουμε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών, να ξεκινήσουν άμεσα μία εκστρατεία πληρο-
φόρησης, ταυτόχρονα με μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και 
να εφοδιαστούν με μέσα ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης ώστε να 
αναπτύξουν το δικό τους όραμα και προτάσεις επί του θέματος και 
που θα ανταποκρίνονται στην κλίμακα και στις οικονομικές δραστη-
ριότητες του νησιού.

Γιώργος Βλαντάς  
Πρόεδρος ΦτΠ

Τάσος Ζαχαράς
Γενικός Γραμματέας ΦτΠ

 

Position des Amis de Paros sur l’installation d’un parc 
d’éolienne à Paros: Oui à la transition énergétique et au 
développement durable - Non aux éoliennes de grande 
échelle
Les Amis de Paros sont en faveur des sources d’énergies alter-
natives renouvelables, respectueuses de l’environnement et qui 
favorisent l’indépendance énergétique du pays. Ils expriment 
donc leur soutien à la transition énergétique vers une économie 
décarbonisée et d’économie d’énergie, seul moyen de contrer le 
changement climatique qui met en danger l’existence de la vie à 
notre planète comme nous la connaissons et qui, dans une pre-
mière phase, rend les territoires insulaires spécialement vulné-
rables. 
Paros, est devenue une destination touristique populaire en rai-
son de son environnement naturel et le tourisme constitue la 
principale source de revenu de ses habitants. Le projet existant 
d’implantation des éoliennes à Paros, leurs emplacements, leur 
nombre et leur dimension prévues, constituent une altération 
significative du paysage de l’île. Par conséquent, il serait extrê-
mement dangereux de laisser cet héritage naturel être maltrai-
té, par des intérêts entrepreneuriaux, sans que des évaluations 
d’impact environnemental en profondeur aient été réalisées et, 
surtout, débattus avec la population et ses représentants insti-
tutionnels. En effet, les normes européennes prévoient une in-
formation et une consultation publique préalables pour ce type 
de projet. Cette présentation et cette consultation n’ont pas à 
notre connaissance été réalisées. C’est pourquoi, il nous paraît 
inconcevable de mettre en œuvre un plan d’installation d’éo-
liennes de telle grandeur à Paros sans tenir compte de la posi-
tion de la population et sans envisager des mesures compensa-
toires ou protectrices de l’environnement. 
Les Amis de Paros soutiennent les actions du comité municipal 
et de sa population pour s’opposer à l’installation d’éoliennes 
supplémentaires sans plus ample information et consultation 
publique préalables. 
Nous croyons qu’il faut mettre en place un projet plus adapté et 
plus ample pour une «Paros durable», qui couvrira, entre autres, 
aussi bien la production d’énergie (de diverses sources d’éner-
gies alternatives renouvelables) que la consommation (efficacité 
énergétique des bâtiments, «hôtels verts», etc.). Nous souhaitons 
rappeler que la transition énergétique peut avoir une dimen-
sion sociale puisque les sources d’énergies renouvelables sont 
compatibles avec des modèles d’entreprises où les citoyens pos-
sèdent et participent conjointement à des projets d’énergie re-
nouvelable ou d’efficacité énergétique. 
Nous proposons également que la municipalité, en partenariat 
avec les organisations de la société civile, entament aussitôt 
une campagne d’information en même temps qu’une procédure 
de consultation publique et se dotent des moyens d’expertise in-
dépendants pour développer leur propre vision et des proposi-
tions en la matière et qui correspondent à l’échelle et aux activi-
tés économiques de l’île.
  Georges Vlandas          Tassos Zacharas
  Président des AdP        Secrétaire général des AdP 

FRIENDS OF PAROS
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news // winter 2016-17

Présentation de 
«l’Observatoire de 
l’environnement 
de Paros» au lycée 
de Paroikia.
Παρουσίαση του 
Παρατηρητηρίου 
Περιβάλλοντος Πάρου 
στο Λύκειο Παροικιάς. 

Observatoire de 
l’environnement 
de Paros

11/11

11/ 12 Novembre: atelier théâtral (Naousa) 
12 Novembre 2016, 18h 30: 
Discours thématique «l’importance du 
théâtre dans le vie», de Petros Sevastikoglou 
à Archilochos (Paroikia) 
11/12 Νοεμβρίου 2016: Θεατρικό 
εργαστήριο (Νάουσα) 
12 Νοεμβρίου 2016, 18:30: 
Ομιλία με θέμα «Η σημασία του θεάτρου 
στη ζωή μας» από τον Πέτρο Σεβαστίκογλου 
στον Αρχίλοχο (Παροικιά)

11-12/11
• Atelier théâtral
• Discours thématique

Τρίτη 13/12/16, Goethe-Institut Paris, 
παρουσίαση του αρχαιολόγου Γιάννου 
Κουράγιου «Η αρχαία πόλη της Πάρου και 
το ιερό του Δεσποτικού». Διοργάνωση του 
Centre Culturel Hellénique.
Εκ μέρους του Συλλόγου «Οι Φίλοι της 
Πάρου», μίλησε ο Γιώργος Παπανικολάου, 
Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής και ανέπτυξε τις 
δράσεις του Συλλόγου.

12/12 Conférence à Paris 
sur le thème de
« La cité antique 
de Paros et son 
sanctuaire sur l’île 
de Despotiko »

ph
ot

o 
by

 so
tir

is 
ko

ut
sia

ftis

Position of the Friends of Paros on the installation of a wind farm in 
Paros 
Yes to energy transition and sustainable development – 
No to large-scale wind turbines.
The Friends of Paros are in favour of alternative sources of renewable energy, re-
spectful of the environment and which favours the country’s energy independ-
ence. They therefore express their support for the energy transition towards a 
decarbonized and energy-saving economy, the only way to counteract climate 
change, which threatens the existence of life on our planet as we know it and 
which, makes islands especially vulnerable.
Paros has become a popular tourist destination due to its natural environment 
and tourism is the main source of income for its inhabitants. The existing wind 
farm project in Paros, the locations of the wind turbines, their number and their 
planned size, constitute a significant alteration of the island’s landscape. Con-
sequently, it would be extremely dangerous to allow this natural heritage to be 
mistreated by entrepreneurial interests, without in-depth environmental impact 
assessments being carried out and, above all, debated with the population and 
its institutional representatives. Indeed, the European standards provide for pri-
or information and public consultation for this type of project. This presentation 
and this consultation have not been carried out to our knowledge. It is therefore 
inconceivable that a plan for installing wind farms of such size in Paros should 
be implemented without taking into account the position of the population and 
without considering compensatory or protective measures for the environment.
The Friends of Paros support the actions of the Municipal Committee and its 
population to oppose the installation of additional wind turbines without fur-
ther information and prior public consultation.
We believe that a more appropriate and comprehensive project is needed for a 
«sustainable Paros», covering, inter alia, energy production (from various sources 
of alternative renewable energies) and consumption (energy efficiency of build-
ings, «green hotels», etc.). We would like to recall that the energy transition can 
have a social dimension since renewable energy sources are compatible with 
business models where citizens jointly own and participate in renewable energy 
or energy efficiency projects.
We also propose that the municipality, in partnership with civil society organ-
izations, immediately initiates an information campaign together with a pub-
lic consultation procedure and acquires independent expertise to develop its own 
vision and proposals that correspond to the scale and economic activities of the 
island.
Georges Vlandas            Tassos Zacharas 
President FoP                   General Secretary FoP

www.friendsofparos.com
join us on facebook 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ 
LES AMIS DE PAROS  
THE FRIENDS OF PAROS

JOIN THE FoP: 
Send your e-mail to the Secretary of FoP at 
friendsofparos@gmail.com or filoitisparou@gmail.com 
and your joining fee of €50 (concessions €20) to Alpha Bank, 
IBAN GR84 01406250625002101091262 / BIC CRBAGRAA

Γιώργος Βλαντάς τηλ. +32 475 75 31 00, +30 698 4495543 
Georges Vlandas tel. +32 475 75 31 00, +30 698 4495543

info //

editorial // 



Depuis un quart de siècle, il existe, au niveau eu-
ropéen, des principes et des procédures garantis-
sant que tout projet susceptible d’avoir des im-
pacts sur l’environnement soit soumis à une évalu-
ation. Ces principes et procédures s’appliquent à un 
vaste éventail de projets publics et privés, comme 
la construction de centrales électriques, de lignes 
de chemin de fer, de routes, d’installations de trait-
ement des déchets ou d’un parc éolien.
Les éventuels effets sur l’environnement doivent 
être répertoriés et évalués avant toute prise de dé-
cision concernant la mise en œuvre desdits projets. 
Ceci permet aux maîtres d’ouvrage de les adapt-
er et donc de réduire au minimum les incidenc-
es négatives avant qu’elles ne se produisent réelle-
ment. Ceci permet aussi aux autorités compétentes 
d’intégrer des mesures d’atténuation des risques au 
moment de l’approbation du projet. Ces effets peu-
vent, par exemple, être liés aux nuisances sonores, 
au maintien de la diversité de la faune et de la flore 
ou à la modification des paysages.
Pour des raisons de transparence, la participation 
du public au processus décisionnel est garantie. Le 
public peut exprimer ses préoccupations, adresser 
des observations et des avis. Souvent ceci se fait par 
le biais d’associations et groupes divers, notamment 
des organisations non gouvernementales œuvrant 
en faveur de la protection de l’environnement.
A noter que la consultation du public doit se faire 
à un stade précoce de la procédure, et non pas une 
fois que les projets ont été décidés. Les modalités 
précises de l’information du public (par exemple, 
affichage dans un certain rayon géographique ou 
publication dans la presse locale) et de la consul-
tation publique (par exemple, par écrit ou par en-
quête publique) sont déterminées par les autorités 
nationales.
Des délais raisonnables sont prévus à chaque étape 
de la procédure. En effet il est important que la pop-
ulation ait suffisamment de temps pour s’inform-
er et participer de façon utile à la consultation. Ain-
si la consultation publique doit durer au minimum 
30 jours.
Le résultat des consultations et les informations re-
cueillies sont pris en considération dans le cadre de 
la procédure d’autorisation.
In fine, les résultats de l’évaluation doivent alors 
être consignés dans des rapports écrits de manière 
à être accessibles pour le grand public, en par-
ticulier sur l’évaluation de l’état de l’environne-
ment et les alternatives possibles. Les justifica-
tions pour les décisions prises doivent être claires 
et transparentes.

For the past quarter of a century, there have 
been principles and procedures at European 
level to ensure that any project with an im-
pact on the environment should be evaluat-
ed. These principles and procedures apply to 
a wide range of public and private projects, 
such as the construction of power plants, rail-
way lines, roads, waste treatment facilities or 
wind farms.
Potential environmental hazards must be 
identified and evaluated before any decision 
is taken on the implementation of such pro-
jects. This allows the investors to adapt them 
and thus to minimize the negative impacts 
before they actually occur. This also enables 
competent authorities to integrate risk mit-
igation measures at the time of project ap-
proval. These effects may, for example, be re-
lated to noise nuisance, the maintenance of 
the diversity of fauna and flora or the modifi-
cation of landscapes.
For reasons of transparency, public partic-
ipation in the decision-making process is 
guaranteed. The public can express its con-
cerns, send comments and opinions. Often 
this is done through various associations and 
groups, including non-governmental organi-
zations working to protect the environment.
It should be noted that public consultation 
should take place at an early stage of the pro-
cedure and not after the projects have been 
decided. Specific arrangements for public in-
formation (eg advertising and posting with-
in a certain geographical area or publica-
tion in the local press) and public consulta-
tion (eg in writing or by public inquiry) are to 
be determined and decided by the national 
authorities.
Reasonable delays must be provided at each 
stage of the consultation process. It is impor-
tant that the public have sufficient time to in-
form themselves and participate in a mean-
ingful way in the consultation. Thus the pub-
lic consultation must last at least 30 days.
The outcome of the consultations and all rele-
vant information collected shall be taken into 
account in the authorization procedure.
Ultimately, the results of the evaluation must 
be recorded in written reports which should 
be accessible to the general public, in par-
ticular on the environmental assessment and 
possible alternatives. Justifications for deci-
sions must be clear and transparent....

Did you know?
European legislation on projects having 
an impact on the environment.
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New wind 
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Εδώ και 25 χρόνια, σε ευρωπαικό επίπεδο 
υπάρχουν αρχές και διαδικασίες προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι κάθε έργο με επιπτώσεις στο 
περιβάλλον θα πρέπει να αξιολογείται. Αυτές οι 
αρχές και διαδικασίες εφαρμόζονται σε ένα ευρύ 
φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων, όπως η 
κατασκευή των σταθμών παραγωγής ενέργειας, 
σιδηροδρομικά δίκτυα, δρόμοι, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων ή αιολικά πάρκα.

Πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα πρέπει να 
εντοπίζονται και να αξιολογούνται πριν ληφθεί 
οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την υλοποίηση 
των εν λόγω έργων. Αυτό επιτρέπει στους 
επενδυτές να τα προσαρμόσουν με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, πριν 
αυτές γίνουν πραγματικότητα. Επιπλέον επιτρέπει 
στις αρμόδιες αρχές να ενσωματώσουν κατά 
την στιγμή έκρισης του έργου μέτρα μετριασμού 
των κινδύνων. Αυτά τα μέτρα μπορούν, για 
παράδειγμα, να σχετίζονται με την ηχορύπανση, 
τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της χλωρίδας 
και πανίδας, ή αλλαγές στο τοπίο.

Για λόγους διαφάνειας, η συμμετοχή του 
κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
είναι εγγυημένη. Οι πολίτες μπορούν να 
εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να στείλουν 
σχόλια και απόψεις. Αυτό συχνά γίνεται μέσα 
από συλλόγους, σωματεία και άλλες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που εργάζονται για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημόσια 
διαβούλευση θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα 
πρώιμο στάδιο της διαδικασίας και όχι μετά 
την αδειοδότηση, ή εγκριση του έργου. Ειδικές 
ρυθμίσεις για την πληρέστερη ενημέρωση 
των πολιτών (π.χ. ανάρτηση πληροφοριακών 
πινακίδων εντός μιας ορισμένης γεωγραφικής 
περιοχής ή δημοσίευση στον τοπικό τύπο) καθώς 
και για την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
(π.χ. κατάθεση γραπτών ενστάσεων και 
αντιπροτάσων, ή με δημοσκοπική έρευνα) θα 
πρέπει να προσδιορίζονται και να αποφασίζονται 
από τις εθνικές αρχές.

Είναι επίσης αναγκαίο να παρέχεται επαρκής 
χρόνος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
διαβούλευσης. Οι πολίτες και οι εκπρόσωποί τους 
να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να 
ενημερωθούν και να συμμετέχουν με ουσιαστικό 
τρόπο σε αυτήν. Έτσι, η δημόσια διαβούλευση 
θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες. 
Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται θεωρούνται 
ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης και 
αδειοδότησης.
Τέλος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 
πρέπει να καταγράφονται σε εκθέσεις και 
αναφορές οι οποίες να είναι προσβάσιμες στο 
ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τυχόν 
εναλλακτικές λύσεις. Οι αιτιολογήσεις για τις 
τελικές αποφάσεις πρέπει να είναι σαφείς και 
διαφανείς...

Αυτό το ξέρετε;
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα έργα που έχουν 
αντίκτυπο στο περιβάλλον
Alice Nour

Alice Nour

Le saviez-vous?
La réglementation européenne relative aux 
projets ayant un impact sur l’environnement.



Τι περιλαμβάνει η επένδυση για νέες ανεμογεννήτριες;
Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών («αιολικά πάρκα») σε τέσσερα 
νησιά (Άνδρος, Τήνος, Πάρος και Νάξος), καθώς και ένα ξεχωριστό σύστημα διασύνδεσης με 
την ηπειρωτική Ελλάδα. Έλαβε έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το 2010.

Ποιός είναι ο επενδυτής;
Ο Όμιλος Κοπελούζου. Η ιταλικός όμιλος ENEL παρουσιάζεται επίσης ως βασικός μέτοχος 
(30%) σε μια τροποποίηση της άδειας της ΡΑΕ (Ιούνιος 2010).

Έχει η επένδυση αυτή έχει εγκριθεί;
Ναί! Η ΡΑΕ έχει εκδώσει «άδειες παραγωγής» το 2010 και στη συνέχεια αρκετές 
τροποποιήσεις μετά από σχετική αίτηση του επενδυτή. Η πιο πρόσφατη δημοσιεύθηκε 
τον Μάρτιο του 2012. Πρόκειται για ένα σύνολο αδειών για καθεμία από τις εταιρείες που 
ανήκουν στον ίδιο επενδυτή. Στην περίπτωση της Πάρου δύο εταιρείες μαζί διαθέτουν άδειες 
για 8 αιολικά πάρκα.
Το 2ο στάδιο της άδειας «έγκριση των περιβαλλοντικών όρων» εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2013 και επανεκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 
2014.

Υπάρχουν άλλες εγκρίσεις που απαιτούνται, πριν να εγκατασταθούν οι ανεμογεννή-
τριες;
Ναί! Το 3ο στάδιο «άδεια εγκατάστασης» που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Δεν υπάρχει δημόσια αναφορά γύρω από την εν λόγω άδεια και τώρα ο Δήμος 
επιδιώκει την επιβεβαίωση ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει.
Επίσης, το άνοιγμα νέων δρόμων πρόσβασης θα απαιτήσει άδεια από το Δήμο. Όμως, η οδική 
πρόσβαση προς το υπάρχον αιολικό πάρκο προχώρησε χωρίς τέτοια άδεια.

Πόσες ανεμογεννήτριες και σε ποιές τοποθεσίες;
32! Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των ανεμογεννητριών για την Πάρο για αυτή την 
επένδυση, όπως φαίνεται στην τελευταία τροποποίηση της άδειας της ΡΑΕ.
Θα υπάρξουν 8 «αιολικά πάρκα» σε ισάριθμους «σταθμούς» σε κορυφογραμμές, όπως φαίνεται 
στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και, πρόσφατα, στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.facebook.
com/notes/petros-avlitis/just-to-make-some-things-clear /10212340924348210
Αλλά έχουν υπάρξει διάφορες τροποποιήσεις στον αριθμό και στον τύπο των 
ανεμογεννητριών, καθώς και στον ακριβή αριθμό και θέση των ανεμογεννητριών στους 
«σταθμούς» και που δεν έχουν δημοσιευθεί από τη ΡΑΕ.

Γιατί κάποιοι μιλούν για 100 ανεμογεννήτριες στην Πάρο;
Αυτό είναι μια αναφορά σε μια μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, κατόπιν 
ανάθεσης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην 
Πάρο υπάρχει θεωρητική δυνατότητα για 105 ανεμογεννήτριες. Η μελέτη προφανώς στήριξε 
την εκτίμησή της στα εθνικά πρότυπα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες ανέμου κλπ, 
αλλά όχι τις περιβαντολλογικές ή κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. 
Εάν η παρούσα επένδυση του Ομίλου Κοπελούζου προχωρήσει, η μελέτη αυτή θα μπορούσε 
να αποτελέσει την βάση για επιπλέον ανεμογεννήτριες, εντός ή εκτός των 8 τοποθεσιών του 
Ομίλου Κοπελούζου.

Πόσο μεγάλες είναι οι ανεμογεννήτριες;
Τουλάχιστον 100 μ συνολικό ύψος. Η τελευταία τροποποίηση της άδειας ΡΑΕ προσδιορίζει το 
μοντέλο ENERCON-70, 2,3 MW, με διάμετρο ρότορα 71μ. Το σχετικό φυλλάδιο της ENERCON 
αναφέρει ότι η τουρμπίνα είναι «στην κορυφή ενός πύργου από χάλυβα ύψους 64μ» και στις 
τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου που είναι διαθέσιμες στο κοινό, αναφέρεται 
ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων ενός πύργου 98m από χάλυβα και 
112m από σκυρόδεμα.

Πόσο σημαντικές είναι οι σχετικές εργασίες;
Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται ότι οι νέοι δρόμοι πρόσβασης θα πρέπει 
να έχουν πλάτος 5μ και δεν θα πρέπει να είναι ασφατοστρωμένοι. Ωστόσο, η εμπειρία του 
υφιστάμενου αιολικού πάρκου στην Πάρο και παρόμοια έργα σε άλλες περιοχές δείχνουν 
ότι χρειάζονται ευρύτερες οδικές προσβάσεις και ότι δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικός 
έλεγχος από τις Αρχές.
Επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη θέση ή το μέγεθος των εγκαταστάσεων που 
απαιτούνται για τη διασύνδεση με δίκτυο (βλέπε επίσης παρακάτω).
Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι διευκρινίζουν ότι οι ανεμογεννήτριες πρέπει να 
διασυνδέονται με υπόγεια καλώδια.

Έχει καμία σχέση αυτή η επένδυση με τη διασύνδεση μεταξύ Πάρου και της ηπειρω-
τικής χώρας, που αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή;
Οχι! H διασύνδεση αυτή τη στιγμή τελεί υπό κατασκεή από τον Διαχειριστή του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που ανήκει στην ΔΕΗ και τα έργα καυασκευής είναι 
ορατά δίπλα στο υπάρχον εργοστάσιο της ΔΕΗ, η δε ολοκλήρωσή του προβλέπεται για το 
2019. Κατόπιν το εργοστάσιο θα τεθεί σε «ψυχρή εφεδρεία» που θα κρατήσει για πέντε χρόνια 
προτού ληφθεί η τελική απόφαση για το μέλλον του. (Η επένδυση του Ομίλου Κοπελούζου 
θα έχει το δικό της υποβρύχιο καλώδιο διασύνδεσης που θα είναι ξεχωριστό από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος στην Πάρο από το εθνικό δίκτυο).

Έχει αυτή η επένδυση τίποτα να κάνει με τις υπάρχουσες 4 ανεμογεννήτριες;
Οχι! Αυτό το αιολικό πάρκο ανήκει σε θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.

Υπάρχουν διαμαρτυρίες και δικαστικά μέτρα για να σταματήσει η εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών και ποιές είναι αυτές οι δράσεις;
Υπάρχουν δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τους τέσσερεις δήμους 
(Πάρο, Νάξο, Τήνο, Άνδρο) ενεργώντας από κοινού και με τον Αρχίλοχο και άλλες τοπικές 
οργανώσεις από άλλα νησιά. Οι δύο προσφυγές είναι συντονισμένες και έχουν κατατεθεί από 
τον ίδιο δικηγόρο, ο οποίος συνήθως εκπροσωπεί τη Νάξο.
Οι προσφυγές βασίζονται στο σκεπτικό ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δεν έχει 
ακολουθήσει τις προαπαιτούμενες διαδικασίες διαβούλευσης.
Η ακροαματική διαδικασία έχει αναβληθεί πολλές φορές και τώρα αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2017.

Πόσο ισχυρή είναι η νομική υπόθεση της Πάρου κατά της επένδυσης;
Υπήρχαν κάποιες διαβουλεύσεις στα άλλα νησιά και σίγουρα δεν υπήρξε δημόσια 
διαβούλευση στην Πάρο, έτσι η προσφυγή είναι αιτιολογημένη.
Υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά ότι οι διαβουλεύσεις αυτές ήταν περιττές στην Πάρο, 
λόγω των πρόσφατων διαβουλεύσεων σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου, 
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το οποίο περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό χάρτη που δείχνει περιοχές ακατάλληλες για την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών («Περιοχές Αποκλεισμού Χωροθέτησης Αιολικών 
Εγκαταστάσεων»).Ομως ο χάρτης αυτός ορίζει ως ακατάλληλες τις περιοχές εκείνες που 
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 1 χλμ από πόλεις και χωριά και με αυτό τον τρόπο 
δεν ορίζει ως ακατάλληλες οποιαδήποτε από τις θέσεις που προτείνονται από τον Όμιλο 
Κοπελούζου, αν και αυτές χαρακτηρίζονται ως «προστατευόμενες περιοχές» σε άλλα κεφάλαια 
του Σχεδίου. 

Πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η επένδυση;
Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν θα σημάνει αναγκαστικά το τέλος της επένδυσης! Εάν 
η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση, αλλά η τοπική εχθρότητα καθώς και οι 
περιβαντολλογικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν 
δύσκολο για τον επενδυτή να αποκτήσει νέα έγκριση.
Για να μπεί ένα οριστικό τέλος στο σχέδιο επενδυσης είναι απαραίτητο να ανακληθεί η άδεια 
από την ΡΑΕ. Η ΡΑΕ έχει το δικαίωμα να το πράξει αν μια «άδεια εγκατάστασης» δεν εκδοθεί 
από το Υπουργείο εντός 30 μηνών από την πιο πρόσφατη έκδοση της άδειας «παραγωγής». 
Από ότι μπορεί κανείς να διαπιστώσει από δημόσιες πηγές, έχει όντως παρέλθει το διάστημα 
των 30 μηνών και είναι γνωστό ότι η ΡΑΕ έχει σε πολλές περιπτώσεις ανακαλέσει άδειες για 
αυτόν τον λόγο.
Ο άλλος τρόπος για να τεθεί ένα τέλος σε αυτό και να αποθαρρυνθούν περαιτέρω παρόμοιες 
προτάσεις είναι η απόσυρση ενδιαφέροντος εκ μέρους του επενδυτή υπό το βάρος των 
τεκμηριωμένων τοπικών διαμαρτυριών.

Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Πάρος δεν θα κινηθεί προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας; 
Το υπάρχον αιολικό πάρκο καλύπτει περίπου το 25% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
της Πάρου και αυτό ξεπερνά ήδη το 20% που είναι ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
η οποία έχει υιοθετηθεί και από την Ελλάδα.

What does the investment for new wind turbines cover? 
The investment comprises the installation of wind turbines (‘wind farms’) in four islands (Andros, 
Tinos, Paros and Naxos), plus a separate interconnector with mainland Greece. It received approval 
from the Regulatory Authority for Greece (RAE) in 2010.

Who is the investor?
The Kopelouzos Group. The Italian ENEL Group is shown as a major shareholder (30%) in a June 
2011 modification of the RAE permit.

Has this investment been approved?
Yes! RAE has issued ‘production permits’ in 2010 and subsequently several modifications at 
the investor’s request; the most recently published modification was in March 2012. (It is a set 
of permits for each of several companies owned by the same investor. In the case of Paros two 
companies together have permits for 8 wind farms).
The 2nd stage permit, ‘approval of environmental terms’ was issued by the Ministry of 
Environment and Energy in December 2013. It was re-issued in December 2014.

Are there any further approvals required before the wind turbines can be installed?
Yes! 3rd stage ‘installation permit’ to be issued by the Ministry of Environment and Energy. There 
is no public record of such a permit and now the Municipality is seeking confirmation that this 
remains the case.
Also, the opening of new access roads will require permission from the Municipality. But the access 
road to the existing wind farm went ahead without such permission.

How many wind turbines and in which locations are envisaged?
32! This is the total number of wind turbines for Paros in this investment in the latest modification 
of the RAE permit. 
There will be 8 ‘wind farms’ on 8 designated hilltop ‘stations’ as shown on the RAE 
website and recently in the following post: http://www.facebook.com/notes/petros-avlitis/
just-to-make-some-things-clear/10212340924348210
But there have been various modifications in the number and model of wind turbines, and the 
precise number and location of the wind turbines within the ‘stations’ has not been published by 
RAE. 

Why are people talking about 100 wind turbines on Paros?
This is a reference to a study by the University of Thessaly, commissioned by the Region of 
South Aegean, which concluded that in Paros there is capacity for 105 wind turbines. (The study 
apparently based its assessment on national standards which take account of wind conditions etc 
but not of environmental or socio-economic impact).
If the present Kopelouzos Group investment goes ahead this study has already made the case for 
additional wind turbines to be allowed within and outside the 8 Kopelouzos Group sites. 

How big are these wind turbines?
At least 100 m in total height. The latest modification of the RAE permit specifies the model as 
ENERCON-70, 2.3 MW output, 71m rotor diameter. The ENERCON brochure states that the turbine 
is “atop a 64m steel tower” and the technical specifications for this model, which are publicly 
available, mention that there are other options including a 98m steel tower and 112m concrete 
tower.

How substantial are the associated works?
The approved environmental terms specify that the new access roads should be 5m wide and 
should not be tarmacked. However, the experience of the existing wind farm in Paros and similar 
developments elsewhere is that much wider stretches of access roads are needed and that no 
effective control can be exercised by the authorities.
There is no mention of the location or size of the installations required for the interconnector (see 
also below).
The approved environmental terms specify that the wind turbines should be linked to the 
interconnector with underground cables.
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Has this anything to do with the interconnector between Paros and the mainland, which 
is currently being installed? 
No! An interconnector is currently being installed by the Hellenic Electricity Distribution Network 
Operator which is owned by the Public Power Corporation (DEH) and the related massive works are 
visible next to the Paros Power Station. Completion is envisaged by 2019. The Power Station will 
then be placed in ‘cold reserve’ state for five years before a final decision is taken about its future. 
(The Kopelouzos Group investment will have its own interconnector and will be separate from the 
electricity supply to Paros).

Has this investment anything to do with the existing 4 wind turbines?
No! This wind farm is owned by a subsidiary of the Public Power Corporation (DEH).

There are local protests and legal action to stop the installation of the wind turbines. 
What is the legal action about?
There are two appeals at the Council of State (highest court for admin/constitutional matters): by 
the four municipalities (Paros, Naxos, Tinos, Andros) acting jointly and by Archilochos and local 
associations from other islands. They both use the same lawyer, who normally represents Naxos, 
and they are closely coordinated.
The appeals are on the grounds that the approval of environmental terms hasn’t followed the 
required consultation procedures. 
The hearing has been postponed on many occasions and it is now due to take place on 24 May 
2017.

How strong is Paros’s legal case against the investment?
There were perfunctory consultations in the other islands and for sure there were no public 
consultations in Paros so the case is justified and legal opinion suggests that strong public protests 
will underline the point.
It is claimed by the other side that such consultations were unnecessary in Paros because of the 
then recent consultations on the General Development Plan for Paros, which included a separate 
map showing areas unsuitable for the installation of wind turbines. This map defined as unsuitable 
areas those within 1 km of towns and villages and in this way did not define any of the locations 
proposed by the Kopelouzos Group as unsuitable, although they are designated as ‘protected areas’ 
in other parts of the Plan. 

How can this investment be stopped?
The Court decision will not necessarily put an end to it! If the approval of environmental terms 
is thrown out by the Court, the investor can reapply but the local hostility and the highlighted 
environmental (and socio-economic) impacts could make it difficult for the investor to obtain a new 
approval. 
To put a final end to this, it will be necessary to rescind the RAE permit. RAE has the right to do so 
if an ‘installation permit’ has not been issued by the Ministry within 30 months of the (most recent 
issuance) of the ‘production’ permit. As far as one can ascertain from public sources, the period of 
30 months has been exceeded and RAE is known to have rescinded permits on these grounds on 
many occasions.
The other way to put an end to this and discourage further similar proposals would be for the 
investor to publicly and formally withdraw in the light of local protests and disapproval. 

Does it mean that Paros won’t move to renewable energy? 

The existing wind farm meets around 25% of Paros’s electricity consumption and this already 
exceeds the 20% ‘Europe 2020’ target which has been adopted also by Greece. 
 

AdP Environmental Commission
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Οι εργασίες ανασκαφής και αναστήλωσης 
στο Δεσποτικό, στο ακατοίκητο νησί όπου 
άκμασε ένα σπουδαίο ιερό του Απόλλωνα, 
διαρκούν από έξι έως οκτώ εβδομάδες κάθε 
χρόνο. Όμως, ο διευθυντής του έργου, Γιάννος 
Κουράγιος, και τα μέλη της επιστημονικής 
ομάδας του Δεσποτικού εργάζονται 
ακούραστα όλο το χρόνο για την μελέτη των 
ευρημάτων, την προετοιμασία των επόμενων 
περιόδων εργασιών και την προβολή του 
έργου τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έτσι, με το πέρας της περσινής ανασκαφικής 
περιόδου και των εργασιών αναστήλωσης 
ο Γ.Κουράγιος και οι συνεργάτες του 
παρουσίασαν σε διεθνή συνέδρια και σε 
διαλέξεις το σημαντικό έργο που επιτελείται 
στο Δεσποτικό, και συμμετείχαν σε 
επιστημονικό τόμο για τα αρχαϊκά ιερά των 
Κυκλάδων με τρία άρθρα σχετικά με το ιερό 
του Δεσποτικού. 
Αναλυτικά, στις 4/11/16 στο διεθνές 
συνέδριο που διοργάνωσε η Αμερικανική 
Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα “New 
Approaches and Paradigms in the Study of 
Greek Architecture, 3-5 November 2016” 
παρουσιάστηκε το αναστηλωτικό έργο στο 
Δεσποτικό: Υannos Kourayos, Goulielmos 
Orestides, Dimitris Egglezos, Eua-Eleni 
Toumpakari,Vasilis Papavasileiou, Kornilia 
Daifa: «Ο ναός και το εστιατόριο του ιερού 
στο Δεσποτικό: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, 
αναστήλωση». Στις 12/12/16 ο Γ. Κουράγιος 

έδωσε διάλεξη στο Κέντρο Ελληνικού 
Πολιτισμού στο Παρίσι με θέμα «Η αρχαία 
Πάρος και το ιερό της στο Δεσποτικό», ενώ 
στις αρχές Ιανουρίου παρουσίασε με τη 
συνεργάτιδα του Erica Angliker ομιλία για το 
Δήλιο της Πάρου, στο Τορόντο στο πλαίσιο 
του διεθνού Archaeological Institute of 
America Annual Meeting. 
Ήδη για τους προσεχείς μήνες ο κ. Κουράγιος 
και οι συνεργάτες του έχουν προγραμματίσει 
παρουσιάσεις στο Birkbeck College του 
Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα 
Πανεπιστήμια της Φλωρεντίας, της Γένοβας 
και της Σαβόνας και στο St. Andrews στη 
Σκωτία. 
Τέλος, πρόσφατα εκδόθηκε ο τόμος Les 
sanctuaires archaïques des Cyclades. 
Recherches récentes, Rennes επιμέλειας 
του καθηγητή Α. Μαζαράκη-Αινιάν, στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται τρία άρθρα για 
το Δεσποτικό: Kourayos Y. and K. Daifa. 
“Politics, territory, and religion in the 
Cyclades during the Archaic period. The case 
of Paros and the sanctuary on Despotiko”/ 
Kourayos Y., A. Alexandridou, K. Papajanni 
and E. Draganits, “Ritual Dining at the 
sanctuary of Apollo on Despotiko: the 
evidence from Building Δ”/ Kourayos Y., and 
B. Burns, “A deposit of small finds from the 
sanctuary of Apollo on the island Despotiko”

Ilia Daifa

Η αρχαία Πάρος και το Ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό, 
“γυρίζουν” όλο τον κόσμο

Ημερίδα 15 Μαρτίου 2017

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα “Δεσποτικό. Είκοσι χρόνια ερευνών στο νησί του Απόλλωνα”. 
Διοργάνωση από τους εξωραϊστικούς και εκπολιτιστικούς Συλλόγους Σωρού Αντιπάρου και Αγίου 
Γεωργίου και από τον Γιάννο Κουράγιο και την αρχαιολογική ομάδα του Δεσποτικού. Κατάμεστη η 
αίθουσα, κυρίως, από Αθηναίους που έχουν σπίτια στην Αντίπαρο και δυστυχώς, ελάχιστη  
συμμετοχή από Παριανούς... 
Όπως πάντα, η ανασκαφική ομάδα με ηγέτη τον επίμονο αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο, την 
πολύτιμη βοηθό του, αρχαιολόγο Ίλια Νταϊφά και τον αρχιτέκτονα Γουλιέλμο Ορεστείδη, εκτός από 
τη συστηματική έρευνα, μας μάγεψε και μας συγκίνησε η τιτάνεια προσπάθεια που κάνουν, κάτω 
από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να δώσουν την τρίτη διάσταση των μνημείων. Πανέμορφο το 
ερασιτεχνικό video για να σε βάλει στο κλίμα συνεργασίας αυτής της υπέροχης αρχαιολογικής ομάδας 
που κάθε χρόνο βυθίζεται και πιο βαθιά στα μυστικά αυτού του αρχαϊκού ιερού που ήταν αφιερωμένο 
στον Απόλλωνα. Τυχεροί άνθρωποι, όπως και εμείς που χαιρόμαστε και καμαρώνουμε γιατί για άλλη 
μία φορά επιβεβαιώνεται ότι η Πάρος στα αρχαϊκά χρόνια ήταν από τους κυρίαρχους πολιτισμούς στο 
Αιγαίο.

Μαιρίνα Ματθαιοπούλου
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Atelier du 15 Mars, 2017
Au Musée d’art cycladique d’Athènes sur « Despotiko. 
Vingt années de recherche sur l’île d’Apollon ». 
Cet atelier de présentation à été organisé par l’association 
culturelle Antiparos-Soros et Agios Georgios et par Yannos 
Kouragios avec l’équipe archéologique de Despotiko.
La salle de conférence était pleine à craquer principale-
ment par les Athéniens qui ont des maisons de vacances 
sur Antiparos mais malheureusement peu de présence 
des pariens…
Comme à l’accoutumée, l’équipe de fouilles menée par 
l’archéologue Yannos Kouragios, toujours aussi perspicace 
qu’infatigable, sa précieuse assistante, Ilia Daïfa, l’archéo-
logue et architecte Goulielmos Orestides, outre leur expo-
sé sur les fouilles systématiques, ils nous ont enchanté 
par leur travail titanesque dans des conditions extrême-
ment difficiles, pour offrir une troisième dimension aux 
monuments. Un superbe vidéo amateur nous a permis de 
plonger littéralement dans l’ambiance de travail de cette 
magnifique équipe archéologique à chaque fois qu’on 
creuse dans les secrets de cet ancien temple dédié à Apol-
lon. Ces gens chanceux, comme nous qui sommes heureux 
et fiers de découvrir que durant l’Antiquité Paros était une 
des civilisations dominantes de la mer Égée.

Mairina Matthaiopoulou

Ancient Paros and the Temple of Apollo
at Despotiko «spin» around the world

The excavation and restoration works at Despotiko, 
the uninhabited island where a great temple of 
Apollo flourished, usually last from six to eight 
weeks per year. But the project director, Yannos 
Kourayos and the members of the scientific panel 
of Despotiko are working tirelessly throughout the 
year studying the findings, for preparing the next 
work sessions and promoting visibility of their 
work in Greece and abroad.

So at the end of last season of excavations and 
restoration work, archeologist Kourayos and his 
colleagues presented at international conferences 
and lectures the important work carried out on 
Despotiko and they participated in a scientific book 
for the archaic temples of Cyclades with three 
articles on the Despotiko sanctuary.

More in detail, on 11.04.16 at the international 
conference organized by the American School 
of Archeology in Athens «New Approaches and 
Paradigms in the Study of Greek Architecture, 
3-5 November 2016” the restoration project of 
Despotiko has been presented: Yannos Kourayos, 
Goulielmos Orestides, Dimitris Egglezos, Eva-
Eleni Toumpakari, Vasilis Papavasileiou, Kornilia 
Daifa: «the temple and the sanctuary of Despotiko: 
archeology, architecture, restoration.» 

On 12/12/16 Y. Kourayos gave a lecture at the 
Greek Cultural Center in Paris-France on «The 
ancient Paros and the sanctuary of the Despotiko», 
while in January together with his collaborator 
Erica Angliker gave a lecture the « Delion of Paros » 
at Toronto during the international annual meeting 
of Archaeological Institute of America.

Already in the coming months, Mr. Kouragios 
and his colleagues have planned presentations at 
Birkbeck College of London, at the University of 
Ioannina, at the Universities of Florence, Genoa and 
Savona and to St. Andrews in Scotland.

Finally, the recently published volume on the 
« Les sanctuaires archaïques des Cyclades - 
Recherches récentes, Rennes » diligence Professor 
A. Mazarakis-Ainian, included three articles on 
Despotiko: Kourayos Y. and K. Daifa. «Politics, 
territory and religion in the Cyclades during the 
Archaic period. The case of Paros and the sanctuary 
on Despotiko «  /  Y. Kourayos,  A. Alexandridou, 
K. Papajanni and E. Draganits,  « Ritual Dining at 
the sanctuary of Apollo on Despotiko: the evidence 
from Building D « /  Y.Kourayos and B. Burns,  «A 
deposit of small finds from the sanctuary of Apollo 
on the island Despotiko»

Ilia Daifa
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Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και 
Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) ιδρύθηκε στην Πάρο 
το 1998, με κύριο στόχο την ανάδειξη και 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Πάρου και των Κυκλάδων και την προώθη-
ση ερευνών και μελετών για τις Κυκλάδες 
και το Αιγαίο. Εκτός από τη διοργάνωση 
επιστημονικών διαλέξεων από διακεκριμέ-
νους επιστήμονες που εργάζονται ή έχουν 
εργαστεί κυρίως στην Πάρο και ευρύτερα 
στις Κυκλάδες, βιβλιοπαρουσιάσεων, πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για 
την Αρχαιολογία, την Ιστορία και τον Πολι-
τισμό της Πάρου και των Κυκλάδων, κορυ-
φαίο έργο του ΙΑΠΚ αποτελεί η πραγματο-
ποίηση στην Παροικία Πάρου κατά τακτά 
διαστήματα Διεθνών Συνεδρίων Αρχαιο-
λογίας της Πάρου και των Κυκλάδων.

Το Α’ Συνέδριο με θέμα το διασημότερο μάρμαρο της 
αρχαιότητας, την Παρία Λίθο, που εξορυσσόταν στις 
υπόγειες στοές στην περιοχή Μαράθι, πραγματοποιή-
θηκε τον Οκτώβριο 1997. Ακολούθησε το 2005, το Β’ 
Συνέδριο αφιερωμένο στον Αρχίλοχο της Πάρου, τον 
σπουδαιότερο λυρικό ποιητή της ελληνικής αρχαιό-
τητας, και το 2010 το Γ’ Συνέδριο με θέμα τον γλύ-
πτη και αρχιτέκτονα Σκόπα της Πάρου που η αρχαία 
Γραμματεία τοποθέτησε στο ίδιο βάθρο με τους με-
γάλους γλύπτες Φειδία και Λύσιππο. Τον Ιούνιο του 
2015, πραγματοποιήθηκε το Δ’ Συνέδριο αφιερωμέ-
νο στην Πάρο και τις αποικίες της στην αρχαιότητα: 
Πάριον στην Προποντίδα (σημ. Τουρκία), Θάσος στο 
Β. Αιγαίο, και Φάρος στην Αδριατική (σημ. Κροατία). 

Το ΙΑΠΚ, με την κύρια επιστημονική επιμέλεια της 
Προέδρου του, Καθ. Αρχαιολογίας Ντόρας Κατσωνο-
πούλου, έχει εκδώσει τους τόμους Πρακτικών όλων 
των Συνεδρίων, ενώ τα Πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου 
θα κυκλοφορήσουν το 2017. Οι εκδόσεις του ΙΑΠΚ, 
σε διεθνή σειρά με την ονομασία Paros, αποτελούν 
έργο-σταθμό για την αρχαιολογία και τον πολιτισμό 
της Πάρου και μοναδικό πρεσβευτή της διάδοσης 
και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νη-
σιού διεθνώς. Ταυτόχρονα και οδηγό για την τοπική 
κοινωνία ώστε να έρθει πιο κοντά στην ιστορία του 
τόπου και να γνωρίσει τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα 
των αρχαίων Παρίων. 
Στο πλαίσιο προβολής της Πάρου στο εξωτερικό, το 
ΙΑΠΚ συμμετείχε πρόσφατα στο Διεθνές Συνέδριο στο 
Stari Grad της Κροατίας (7-9 Σεπτεμβρίου 2016) με 
ομιλίες για την Πάρο από την Πρόεδρο και τη Γενική 
Γραμματέα του, μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη συνεισφο-
ρά, όπως τόνισε κατά τον απολογισμό των εργασιών 
του Συνεδρίου, ο γνωστός Κροάτης ακαδημαϊκός και 
ιστορικός Τέχνης Καθηγητής κ. Maroevic. Ιδιαίτερης 
σημασίας γεγονός, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
την επέτειο των 2400 χρόνων από την ίδρυση της 
Φάρου από Παρίους αποίκους, υπήρξε η τοποθέτη-
ση αναμνηστικής μαρμάρινης στήλης στο δημοτικό 
πάρκο του Stari Grad, με κείμενα στα ελληνικά και 
κροατικά από την Πρόεδρο του ΙΑΠΚ και τον ανασκα-
φέα της Φάρου αρχαιολόγο Branko Kirigin, που είχαν 
και την ιδέα της δημιουργίας της. Παρόμοια στήλη 
τοποθετήθηκε στην Πάρο, στην πλατεία μπροστά από 
την Εκατονταπυλιανή, τον Ιούνιο 2015 στο πλαίσιο 
των εργασιών του Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΑΠΚ. 

Οι εκδόσεις του ΙΑΠΚ διατίθενται από τα βιβλι-
οπωλεία AndromedaBooks στην Αθήνα (www.
andromedabooks.gr) και Αναγέννησις στην Παροικία 
Πάρου.

Ινστιτούτο Aρχαιολογίας 
Πάρου & Κυκλάδων
The Institute for
Archaeology of Paros and the 
Cyclades

1. Ομιλία της Προέδρου του ΙΑΠΚ στο 4ο Συνέδριο της Πάρου, 
αίθουσα «Αρχίλοχος». / Discours de la Présidente de IAPK au 4ème 
Congrès de Paros, salle “Archilochus”.
2. Οι επιστημονικές εκδόσεις του ΙΑΠΚ. / Publications scientifiques 
IAPK.
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Institut pour l’ Archaeologie de Paros 
and des Cyclades
L’Institut d’archéologie de Paros et des Cyclades (IAPK) a été fondé à 
Paros en 1998, dans le but d’améliorer et de promouvoir le patrimoine 
culturel de Paros et des Cyclades et de promouvoir la recherche et 
les études pour les Cyclades et la mer Egée. L’institut a organisé 
de conférences scientifiques par des scientifiques éminents qui 
travaillent ou ont travaillé principalement à Paros et généralement 
dans les Cyclades, des présentations de livres, et des expositions pour 
l’Archéologie l’histoire et la civilisation de Paros et des Cyclades. Une 
action importante a été l’organisation des Conférences Internationales 
pour l’archéologie de Paros et des Cyclades. 
La première Conférence ayant comme thème le fameux marbre blanc 
de l’antiquité, Παρία Λίθο (Pierre de Paros), qui était extrait dans des 
galeries souterraines dans la région de Marathi a eu lieu en Octobre 
1997. Elle a été suivie en 2005, par la deuxième Conférence dédiée à 
Archiloque de Paros, le plus grand poète lyrique grec de l’antiquité, 
et en 2010, par la troisième Conférence sur le sculpteur et architecte 
Scopas de Paros qu’on met sur le même piédestal avec les grands 
sculpteurs Phidias et Lysippe. En Juin 2015, a eu lieu la quatrième 
Conférence dédiée à Paros et ses colonies dans l’Antiquité: Parion à 
Marmara (à Propondis à présent en Turquie.), Thasos à l’Egéé du Nord 
et Pharos à l’Adriatique (actuellement Stari Grad en Croatie).
Le IAPK, sous la supervision scientifique de sa présidente, la professeur 
d’archéologie Dora Katsonopoulou a publié les actes des ces conférences. 
Les travaux de la quatrième Conférence seront publiés en 2017. Les 
éditions de IAPK en une série internationale nommée Paros, ont une 
grande importance pour l’archéologie et la culture de Paros. Ils sont un 
moyen unique de promotion du patrimoine culturel de l’île à l’échelle 
internationale. En même temps, ils aident la communauté locale 
à se rapprocher de l’histoire du lieu et de découvrir les réalisations 
remarquables de l’anciens Parians.
Dans le cadre de la promotion de Paros à l’étranger, le IAPK a récemment 
participé à la Conférence internationale de Stari Grad, en Croatie (7-9 
Septembre 2016) avec des conférences sur Paros de la part de la 
Présidente et du Secrétaire général, une contribution particulièrement 
remarquable, comme a souligné dans le rapport de la Conférence, le 
renommé professeur et historien de l’art Croate M. Maroevic. 
Dans le cadre de la célébration de l’anniversaire des 2400 ans depuis 
la fondation de ville de Stari Grad (Faros) par des colons Parians, une 
colonne de marbre a été placée au parc municipal de Stari Grad, avec 
des textes en grec et en croate par la Présidente de IAPK et l’archéologue 
Croate Branko Kirigin.
Une colonne similaire a été placée à Paros, sur la place en face à 
l’église « Ekantotapyliani » de la Vierge, en Juin 2015, dans le cadre 
des travaux de la quatrième Conférence internationale de IAPK.

Les éditions de l’IAPK sont disponibles dans les librairies 
Andromedabooks d’Athènes (www.andromedabooks.gr) et Anagenissis 
à Paroikia Paros.



Έκτοτε δεν έχουμε σταματήσει, όχι 
μόνο, να ενδιαφερόμαστε αλλά και 
να δρούμε προς αυτές τις κατευ-
θύνσεις συνεργαζόμενοι με την 
τοπική κοινωνία, τις τοπικές αρχές, 
τους συλλόγους προσφέροντας, 
απόψεις, συμβουλές, τεχνική βοή-
θεια και επιχορηγήσεις στο μέτρο 
του δυνατού.
Αυτονόητο λοιπόν είναι ο τομέας 
της υγείας ύψιστο κοινωνικό αγα-
θό, αλλά και πολιτιστικός καθρέ-
πτης του νησιού μας να μας απα-
σχολεί και να μας ανησυχεί.
Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια 
ανασκόπηση της κατάστασης της 
υγείας να επισημάνουμε όλα τα θε-
τικά βήματα που έχουν γίνει αλλά 
και να υπογραμμίσουμε τις ελλεί-
ψεις και να κάνουμε προτάσεις για 
να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα.
Πριν όμως αναφερθούμε στην κα-
τάσταση της υγείας στην Πάρο θα 
θέλαμε να κάνουμε μια σύντομη 
αναφορά για την κατάσταση της 
υγείας στην χώρα μας που δει-
νοπαθεί τα τελευταία χρόνια και 
αναμφίβολα έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις στο Νησί μας.
Η οικονομική κρίση επέφερε μια 
κοινωνική κρίση άνευ προηγουμέ-
νου.
● 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζούνε 
κάτω από το όριο της φτώχειας.
● 28% των Ελλήνων διαβιώνουν 
σε πυκνοκατοικημένα διαμερίσμα-
τα.
● Η ανεργία τον Μάρτιο του 2015 

είχε φτάσει στο 25% του ενεργού 
πληθυσμού.
● 30% των πολιτών δεν έχουν 
θέρμανση τον χειμώνα.
● Η παιδική φτώχεια από 23% 
έφτασε το 41% μεταξύ του 2008 
και του 2011 (γιατροί του κόσμου).
● Η οικονομική και κοινωνική κρί-
ση μοιραία επέφεραν και μια υγειο-
νομική κρίση.
● Ο προϋπολογισμός του Υπουρ-

γείου Υγείας μειώθηκε κατά 50% 
και ο προϋπολογισμός των Νοσο-
κομείων ολοένα ελαττώνεται. 
● Τα χρέη των Νοσοκομείων είναι 
προς τους δανειστές είναι αβυσσα-
λέα.
● Οι χειρουργικές επεμβάσεις συ-
χνά ακυρώνονται.
● Έλλειψη χρημάτων, οι τράπεζες 
αίματος δεν είναι σε θέση να ελέγ-
ξουν το αίμα για την ηπατίτιδα και 
το AIDS με συνέπεια να μην μπο-
ρούν να προμηθεύσουν με αίμα τα 
Νοσοκομεία.
● Οι ελλείψεις είναι τραγικές. Ακό-
μα και υλικά πρώτης ανάγκης είναι 
δυσεύρετα ή λείπουν παντελώς.
● Το διοικητικό, το νοσηλευτικό 
και το ιατρικό προσωπικό είναι σε 
απόγνωση.
● Αύξηση κατά 51% της παιδικής 

θνησιμότητας.
● Αύξηση 16% των ελειποβαρών 
νεογνών.
● Σημαντική μείωση του παιδικού 
εμβολιασμού με αποτέλεσμα πολ-
λά παιδιά να αποκλείονται από τα 
σχολεία.
● Αύξηση κατά 45% των αυτοκτο-
νιών σε διάστημα τεσσάρων ετών.
 Όπως αντιλαμβανόμαστε υπάρ-
χει ένα Grexit που κανένας δεν μι-
λάει. Το Grexit στον χώρο της κοι-
νωνικής πρόνοιας και της υγείας.
 Είναι απαράδεκτο στο λίκνο του 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού να υπάρ-
χουν 3 εκατομμύρια πολίτες που 
δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία.
Μια απίστευτη κατάσταση της σύγ-
χρονης Ευρώπης μας, κυρίως όταν 
αναλογιζόμαστε ότι η κοινωνική 

πρόνοια και η πρόσβαση στην ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη για 
όλους είναι μια από τις θεμελιώδεις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι ένα μείζον θέμα. Ένας ολό-
κληρος λαός υποφέρει και είναι 
ασύλληπτο να τον αφήσουμε στην 
τύχη του. Υπάρχουν αξίες που δι-
έπουν την Ευρώπη και πρέπει με 
κάθε τρόπο να αποφύγουμε το 
ναυάγιο αυτών των αξιών.
Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι 
πολιτικοί της δεν είναι ευαισθητο-
ποιημένοι και η αλληλεγγύη είναι 
κενού περιεχομένου ˙ που είναι το 
Ευρωπαϊκό όραμα.
Θα πρέπει να ζητηθεί επειγόντως 
από τους δανειστές να “ανοσοποι-
ήσουν” τον προϋπολογισμό και 
τις δαπάνες στον τομέα της υγεί-
ας (στο ύψος που ήτανε πριν την 

κρίση του 2008) και να ασκήσουμε 
πίεση στους πολιτικά υπεύθυνους 
Έλληνες και τους άλλους Ευρωπαί-
ους ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης 
να έχει πρόσβαση στην νοσηλεία 
και την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. 
Μετά από αυτή την θλιβερή εισα-
γωγή ας δούμε πως είναι η κατά-
σταση στον τομέα της υγείας στο 
Νησί μας.
Στην Πάρο τα τελευταία χρόνια έχει 
υπάρξει μια σημαντική βελτίωση 
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. 
Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 
έχουν εγκατασταθεί στο Νησί και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Επίσης έχουν δημιουργηθεί 4 ιδιω-
τικά κέντρα υγείας.
1) Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ-
ΡΟΥ με πρωτοβουλία του Δρ. Τσι-
γώνια είναι το αρχαιότερο, προσφέ-
ρει συνεπείς ιατρικές υπηρεσίες. Το 
κέντρο διαθέτει διάφορες ιατρικές 
ειδικότητες με γιατρούς μόνιμα 
εγκαταστημένους στην Πάρο, ένα 
καρδιολόγο και ένα παιδίατρο, και 
άλλους εκ περιτροπής, διαθέτει 
μηχανήματα υπέρηχων, και μικρο-
βιολογικό εργαστήριο χωρίς όμως 
μικροβιολόγο.
2) Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ στην Νάουσα, 
άψογο κτηριακά και με σύγχρονο 
ιατρικό εξοπλισμό. Διαθέτει αρκε-
τές ιατρικές ειδικότητες ˙ παθολό-
γο, καρδιολόγο, γαστρεντερολόγο, 
γυναικολόγο, παιδίατρο, ορθοπεδι-
κό, ακτινολόγο, μικροβιολόγο, είναι 
μόνιμοι το καλοκαίρι και εκ περι-
τροπής τον χειμώνα.
3) ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ το κέντρο αυτό 
δημιουργήθηκε από γιατρούς που 
αποσπάστηκαν από το κέντρο ΔΙ-
ΑΓΝΩΣΗ. Διαθέτει ένα γενικό για-
τρό, μικροβιολόγο και ακτινολόγο 
μόνιμους, ένα ορθοπεδικό και έναν 
ενδοκρινολόγο εκ περιτροπής τον 
χειμώνα.
4) AEGEAN POLYCLINIQUE 
είναι ένα καινούργιο ιατρικό κέ-
ντρο. Διαθέτει προς το παρόν καρ-
διολόγο, γαστρεντερολόγο, ορθοπε-
δικό και δυο παιδιάτρους 
Όπως φαίνεται τα ιδιωτικά κέντρα 
υγείας και οι ιδιώτες γιατροί καλύ-
πτουν ένα ευρύ φάσμα των ανα-

γκών υγείας του πληθυσμού.
 Τι γίνεται όμως με την δημόσια 
υγεία;
1) Ας ξεκινήσουμε από την ΚΙ-
ΝΗΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑ Β.Α.ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Είναι μια 
μονάδα που ανήκει στην ιδιωτικού 
δικαίου και μη κερδοσκοπική εται-
ρία της “Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) χρη-
ματοδοτούμενη από το δημόσιο και 
προσφέρει δωρεάν και καλύπτει 
σε μεγάλο βαθμό της ψυχιατρικές 
ανάγκες του πληθυσμού της Πά-
ρου, της Αντίπαρου, της Σύρου, 
της Μυκόνου, της Τήνου και της 
Άνδρου. Διαθέτει ψυχίατρο εκ πε-
ριτροπής, ψυχολόγους, νοσηλευτές 
και διάφορες αναγκαίες παραϊατρι-
κές ειδικότητες. 
2) Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ της Παροικίας. Το κέντρο 
διαθέτει μια σχετικά καλή κτηρια-
κή υποδομή, αν και τουλάχιστον ο 
χώρος εισαγωγής των πρώτων βο-
ηθειών θα του άξιζε μια μεγαλύτε-
ρη προσοχή.
Το κέντρο λειτουργεί 24/24 και 
δέχεται όλα τα περιστατικά που 
παρουσιάζονται, συχνά και τα ιδι-
ωτικά κέντρα υγείας παραπέμπουν 
όλα τα οξέα και δύσκολα περιστα-
τικά που αδυνατούν να αντιμετω-
πίσουν.
Ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού 
που ο πληθυσμός του Νησιού δε-
καπλασιάζεται και τα ατυχήματα 
τροχαία και μη πολλαπλασιάζονται 
η κατάσταση γίνεται απελπιστι-
κή και οι εργαζόμενοι στο κέντρο 
υγείας είναι εξουθενωμένοι, και οι 
χρόνιες ελλείψεις συχνά παίρνουν 
ένα δραματικό χαρακτήρα ˙και αν 
το κέντρο καταφέρνει να ανταπο-
κριθεί σ’ αυτές τις αυξανόμενες 
ανάγκες είναι χάρη στην αφοσίω-
ση του νοσηλευτικού και ιατρικού 
προσωπικού.
Το κέντρο διαθέτει : 1 γενικό για-
τρό, 1 χειρούργο, 1 επικουρικό 
καρδιολόγο, 1 ακτινολόγο και 2 
οδοντίατρους.
Επίσης το κέντρο διαθέτει τρεις νο-
σηλεύτριες και μια μαία πρόσφατα 
διορισμένη.
Εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό 

διορισμοί οργανικών θέσεων για-
τρών : 1 γυναικολόγου, 1 ορθοπε-
δικού, 1 παιδιάτρου και κυρίως δυο 
γενικών γιατρών καθώς και μίας 
νοσηλεύτριας.
Το μικροβιολογικό του κέντρο λει-
τουργεί χωρίς μικροβιολόγο και 
στο ακτινολογικό λείπουν σημαντι-
κά μηχανήματα.
Στην Πάρο υπάρχουν συνολικά 7 
αγροτικοί ιατροί, στο κέντρο υγείας 
και στα αγροτικά ιατρεία της Νάου-
σας, της Αγκαιριάς και στην Μάρ-
πησσα.
Ο πρόσφατος νόμος που δίνει έμ-
φαση στην πρωτοβάθμια υγεία εί-
ναι πολύ ικανοποιητικός. 
Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Νησιώτικη Ελλάδα 

χρειαζόμαστε μια καλά επανδρω-
μένη και λειτουργική πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη και την δυνατότητα 
γρήγορης μεταφοράς των οξέων 
περιστατικών σε μεγάλες και σύγ-
χρονες Νοσοκομειακές μονάδες και 
ασφαλώς πρέπει να εγκαταλειφθεί 
η ιδέα δημιουργίας μικρών Νοσο-
κομειακών μονάδων σε κάθε Νησί 
που μοιραία δεν μπορούν να είναι 
αποτελεσματικές και το κόστος λει-
τουργίας είναι μεγάλο. 
Τα Δημόσια κέντρα υγείας, τα Δη-
μόσια ιατρεία, έχουν προορισμό και 
υποχρέωση να εξασφαλίσουν όλα 
τα αναγκαία μέσα, τις διάφορες 
ιατρικές ειδικότητες και μια σειρά 
συμπληρωματικών γνώσεων για 
την εξυπηρέτηση και τι καλό των 
πολιτών και όχι για το καλό των 
προϋπολογισμών.
Παρά την βούληση της κυβέρνη-

Η Υγεία στην Πάρο
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Από την ίδρυση του ο Σύλλογος, «Οι Φίλοι της
Πάρου» έχει σαν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, την επέ-
κταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και την προστα-
σία και προαγωγή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
και γενικότερα την ποιότητα και την ευζωία των πολι-
τών και των επισκεπτών όλου του Νησιού.

Στην Πάρο τα 
τελευταία

χρόνια έχει 
υπάρξει μια ση-
μαντική βελτί-
ωση στον χώρο 
της ιδιωτικής 

υγείας. 

Η οικονομική και κοινωνική
κρίση, μοιραία επέφεραν και μια 

υγειονομική κρίση.



σης για την ενίσχυση και βελτίωση της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης, τα κέντρα υγείας σε όλη την χώρα εμφανίζουν 
σημάδια κατάρρευσης σε όλη την χώρα εξαιτίας της υπο-
στελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Στο μεταξύ έχουν 
κλείσει 50% των πρώην Πολυιατρείων και εργαστηρίων 
του ΕΠΟΥ.
Τις εκπτώσεις στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη βιώνουν οι 
ασφαλισμένοι εξαιτίας της έλλειψης ειδικοτήτων πρώτης 
γραμμής για την ασφαλή διάγνωση και περίθαλψη των πο-
λιτών. Μόλις 20% των δαπανών υγείας κατευθύνεται στην 
πρωτοβάθμια υγεία εν αντιθέσει με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ 
όπου το ποσοστό αγγίζει το 31%.
Παράλληλα με την ανάπτυξη και οργάνωση της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η ταχεία 
διακομιδή των οξέων περιστατικών που χρήζουν ειδικών 
μονάδων νοσηλείας σε μεγάλα και σύγχρονα Νοσοκομεία. 
Ενδεχόμενα το ΕΚΑΒ θα πρέπει να οργανωθεί και να λει-
τουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι θέμα ζωτικής 
σημασίας.
Ο χρόνος διακομιδής από την Πάρο είναι πολύπλοκος και 
δυσανάλογα μεγάλος και είναι γνωστό ότι ο χρόνος είναι 
πολύτιμος για τα οξέα περιστατικά.
Το παράξενο είναι ότι η Πάρος διαθέτει ένα υγειονομικό 
αεροπλάνο, δωρεά του Βελεντζίου ιδρύματος, που λειτούρ-
γησε ικανοποιητικά για ένα διάστημα και σώθηκαν ζωές 
αρκετών αρρώστων. Στην συνέχεια σταμάτησε η λειτουργία 
του. “Οι φίλοι της Πάρου” επανειλημμένα έθεσαν το 
ερώτημα στις τοπικές αρχές αλλά οι απαντήσεις και οι 
εναλλακτικές λύσεις που μας δόθηκαν και μας προτά-
θηκαν ήταν η αφελείς ή μη ικανοποιητικές σε σχέση 
με την σοβαρότητα του θέματος.
Ας κλείσουμε όμως με μία ενδεχόμενα αισιόδοξη κυβερνη-
τική αγγελία.
Τα 246 εκατομμύρια ευρώ από τις τηλεοπτικές άδειας που 
μπαίνουν στα κρατικά ταμεία μέρος των οποίων θα δοθούν 
για να στηριχθεί η μεγάλη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης.

Πρέπει λοιπόν η τοπική κοινωνία οι σύλλογοι 
και η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σε εγρήγορ-
ση ώστε να εξασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις, για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του κέντρου υγείας και 
να μπορέσει να εκπληρώσει τον προορισμό τόσο 
προς τους κατοίκους του Νησιού όσο και προς 
τους πολυάριθμους ξένους επισκέπτες του.
Οι φίλοι της Πάρου θα σταθούν ενεργά πλάι σε 
όλες τις πρωτοβουλίες σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 

Le secteur 
de la Santé à 
Paros
Depuis sa création l’association, 
«Amis de Paros” vise à contribuer 
pour un développement durable, la 
prolongation de la saison touristique, 
mais aussi la protection et la promo-
tion de notre patrimoine culturel, et 
en général la qualité et le bien-être 
des citoyens et des visiteurs de toute 
l’île.
Depuis lors, nous n’avons pas cessé, 
de nous intéresser et d’agir sur ces 
axes, coopérant avec la communau-
té locale, les autorités locales et les 
associations offrant des avis, des 
conseils, une assistance technique 
et dans la mesure du possible des 
subventions.

Il est donc naturel que notre associa-
tion s’intéresse pour le secteur de la 
santé qui contribue bien-être social 
le plus élevé, et il également un 
miroir culturel de notre île. 

Au présent article nous allons passer 
en revue l’état du secteur de la santé 
et mettre en évidence non seulement 
les côtés positifs, mais également les 
lacunes et formuler des propositions 
pour son amélioration.
Ces dernières années, il y a eu à 
Paros une amélioration significative 
dans le secteur privé de la santé.
Un nombre important de Médecins 
de différentes spécialités ont été 
installés sur l’île et offrent leurs 
services.
Aussi ont été créés notamment 
quatre centres de santé privés.

1) Le CENTRE MÉDICAL DE 
PAROS, du Dr Tsigonia est le plus 
ancien. Le centre dispose de plu-
sieurs spécialités médicales avec des 
médecins installés en permanence à 
Paros, un cardiologue et un pédiatre, 
et d’autres spécialités en rotation, 
dispose de scanners à ultrasons, et 
un laboratoire de microbiologie.

2) LE CENTRE DIAGNOS-
TIQUE À NAOUSSA. Il possède 
une excellente infrastructure et de 
l’équipement médical moderne. Il 
occupe plusieurs médecins spéciali-
sés : cardiologue, gastroentérologue, 
gynécologue, pédiatre, orthopédiste, 
radiologue, microbiologiste, durant 
toute la période de l’été et en rota-
tion en hiver.
3) IATRONISOS , ce centre a été 
créé par des médecins détachés du 
centre de diagnostic. Il dispose d’un 
médecin généraliste, un microbiolo-
giste et un radiologiste permanents. 
En plus y travaille, un orthopédiste 
et un endocrinologue permanents en 
été et en rotation en hiver.
4) AEGEAN POLYCLINIQUE est 
un nouveau centre médical. A l’heure 
actuelle y travaillent un cardiologue, 
un gastroentérologue, un orthopé-
diste et deux pédiatres.
De cette manière ces centres de san-
té privés et un nombre de médecins 
privés indépendants couvrent un 
large éventail des besoins en matière 
de santé.

QU’EN EST-IL DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE?

1) Commençons par l’UNITE PSY-
CHIATRIQUE MOBILE DES CY-
CLADES du Nord Est. C’est une 
unité qui appartient à une ASBL 
(Association sans but lucratif) qui 
est financée par l’État et couvre en 
grande partie les besoins psychia-
triques de la population de Paros, 
Antiparos, Syros, Mykonos, Tinos et 
Andros. L’unité emploi un psychiatre, 
psychologues, infirmières et un per-
sonnel paramédical.
2) PUBLIC HEALTH CENTRE de 
Paros. Le centre est assez bien doté 
du point de vue des infrastructures, 
mais la zone des premiers secours 
mériterait une plus grande attention.
Le centre fonctionne 24/24 h et ac-
cepte tous les cas présentés. Souvent 
les centres de santé privés y trans-
fèrent des cas urgents ou difficiles 
qui sont au-delà de leurs capacités. 
Les mois d’été lorsque la population 
de l’île est multipliée par dix et les 

accidents (notamment) de circula-
tion se multiplient, le centre est sous 
pression, le personnel est épuisé, et 
les pénuries chroniques prennent 
parfois une tournure dramatique. Le 
centre parvient toutefois à répondre 
à ces besoins croissants grâce au 
dévouement du personnel infirmier 
et médical. Le centre dispose de: un 
médecin généraliste, un chirurgien, 
un cardiologue, un radiologue et 
deux dentistes.
En plus, le centre dispose de trois 
infirmières et une sage-femme ré-
cemment nommée.
Dans son organigramme sont prévus 
également un gynécologue, un 
orthopédiste, un pédiatre deux méde-
cins généralistes et une infirmière 
mais ces postes sont en ce moment 
vacants.

A Paros travaillent d’ailleurs 7 mé-
decins généralistes dits « de milieu 
rural », qui travaillent aux centres de 
santé et les cliniques communau-
taires de Naoussa de Agkairia et de 
Marpissa.
La récente loi qui met l’accent au 
niveau des soins primaires est très 
satisfaisante.

Il est vrai que, en Grèce et surtout en 
Grèce insulaire on a besoin d’un sys-
tème de soins primaires bien dotés 
en personnel, couplées avec la possi-
bilité de transfert rapide d’incidents 
aigus vers les grandes et modernes 
unités hospitalières. Certainement 
on doit abandonner l’idée de créer 
de petites unités hospitalières dans 
chaque île, solution qui ne peut pas 
être efficace et dont le coût d’exploi-
tation est élevé.
Les centres de santé publics, les 
cliniques publiques, sont destinés et 
tenus de fournir touts les services 
nécessaires, les différentes spécia-
lités médicales et une gamme de 
connaissances complémentaires au 
service des citoyens et non pas d’agir 
pour le bien des budgets.
Les rabais dans le domaine des soins 
primaires sont mal vécus par le pu-
blic car ils conduisent à un manque 
de spécialistes de première ligne 

pour le diagnostic et le traitement 
correct des citoyens. Seulement 20% 
des dépenses de santé sont orientées 
vers la santé primaire à la différence 
de plusieurs autres pays de l’OCDE 
où le taux atteint 31%.
Parallèlement au développement et 
l’organisation des soins primaires on 
devrait améliorer considérablement 
le transfert rapide des cas aigus 
nécessitant des unités d’hospitalisa-
tion spéciales disponibles dans les 
hôpitaux des grandes villes. Even-
tuellement le système de transfert 
aérien de malades (EKAB) devrait 
être opérationnel d’une manière 
complètement différente. C’est une 
question d’importance vitale.
Le temps nécessaire pour un trans-
fert à partir de Paros est dispropor-
tionné, et on sait que le temps est 
précieux pour les cas aigus.

Ce qui est étrange est que Paros pos-
sède un avion spécialisé de transfert 
de malades, offert par la Fondation 
VELENTZA, qui a bien fonctionné 
pendant un certain temps, et sauvé 
la vie de nombreux malades. Puis il 
arrêté son opération. Notre asso-
ciation «Amis de Paros» a interrogé 
à plusieurs reprises les autorités 
locales, mais les réponses étaient 
insatisfaisantes.
Fermons avec une annonce optimiste 
venant du gouvernement.
Il serait prévu que 246 millions 
d’euros provenant de la licence de 
télévision privée qui entrent dans 
les fonds de l’Etat, seront utilisés 
pour soutenir la réforme des soins 
primaires

 Il est donc nécessaire que les 
associations et les autorités locales 
soient vigilantes afin d’exercer la 
pression qui contribuera d’assurer les 
fonds nécessaires pour les besoins du 
centre de santé. Ce dernier doit rester 
en mesure de remplir sa mission 
auprès des habitants de l’île et les 
nombreux visiteurs.
L’association « Amis de Paros » se 
va soutenir toutes les initiatives qui 
iront dans ce sens.

Dr. Georges Papanicolaou
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Γεννημένος το 1926 στην Πάρο, ο Βασίλειος Σκαραμαγκάς άρ-
χισε να εργάζεται ως εργολάβος οικοδομικών εργασιών στην 
Πάρο. Τη δεκαετία του 60 άνοιξε μαρμαράδικο στο νησί( το 
οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα ο γιός του) όπου αυτοδί-
δακτος με ιδιαίτερο μεράκι και με βασικό υλικό το μάρμαρο, 
κατασκευαζε τέμπλα, πορτοσιές και άλλες εκκλησιαστικές κα-
τασκευές, ενω ασχολήθηκε παράλληλα με την κατασκευή πα-
τωμάτων, μπάνιων, τζακιών κ.ά. Σε όσα σπίτια έχει εργαστεί οι 
ιδιοκτήτες έχουν να πουν με ειλικρίνια έναν καλό λόγο. Το εν-
διαφέρον του για τη ζωγραφική εκδηλώθηκε από παιδί όπως 
μας είπε. Ζωγράφιζε με τα όργανα και τα υλικά που διέθετε(λι-
γοστά και σχεδόν ανύπαρκτα), σε πρόχειρα φύλλα χαρτιού, σε 
τοίχους και ξύλα. ‘’Ήταν αυτό που με ξεκούραζε και με αγαλί-
αζε’’, μας εκμυστηρεύτηκε. Έμπνευσή του ήταν η πανέμορφη 
φύση αλλά παράλληλα οι Αγιογραφίες από τις εκκλησίες, που 
με ευλάβια και σεβασμό επισκεπτόταν τακτικά. Τώρα συνεχίζει 
να ασχολείται με την αγιογραφία, με αυτοδίκακτη τεχνική και 
γνώση, με σωστό χρωματισμό και τις εικόνες του τις χαρίζει 
κυρίως σε εκκλησίες. Πάντα ανήσυχος, ό,τι δημιουργούσε είχε 
μια αρτιότητα, όσο η εποχή του το επέτρεπε.

Ο μοναχός Φιλάρετος ήθελε να τον εντάξει στην οικογένεια 
των αγιογράφων.Έχει φτιάξει το θαύμα του Αγίου Αρσενίου 
που εκτίθεται στο μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου. Επίσης 
φιλοτέχνησε την εικόνα του Αγίου Φιλόθεου, που βρίσκεται 
στους Αγίους Αποστόλους και σε άλλες εκκλησίες. ‘’Είναι ο 
Άγιος που μου δίδαξε το δρόμο του θεού’’,δηλώνει. Όταν ζω-
γραφίζει αγίους μιλάει μαζί τους και τον εμπνέουν όπως λέει. 
Γι’αυτό μετά το τέλος μιας εικόνας γράφει, με τη δική του ορ-
θογραφία και γλώσσα, όπως στην εικόνα του Αγίου Φιλόθεου 
που γράφει:’
’...Ευχαριστό το θεό που μου έδοσε τη χάρη να απικονίσω την 
Άγια Μορφί του....’’

Άξια θαυμασμού είναι τα σχέδια σε ριζόχαρτο(τέμπλα, σχέδια 
σπιτιών)

‘’Ό,τι έφτιαχνα πρώτα έκανα
προσχέδια για να τα απεικονίσω’’

Σαν άνθρωπο τον μπαρμπά Βασίλη τον χαρακτηρίζει η πραό-
τητα, η απλότητα και ο μεγάλος του πόθος να εκφραστεί μέσα 
από τη ζωγραφική και την αγιογραφία. Οι πίνακές του κατα-
δεικνύουν έναν ταπεινό εκπρόσωπο της λαϊκής τέχνης και τα 
δημιουργήματά του έχουν άμεση σχέση με τη λαϊκή και θρη-
σκευτική παράδοση. 

Βασίλειος Σκαραμαγκάς 

Ένας αφανής λαϊκός μας ζωγράφος
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Né en 1926 à Paros, Basil (Vassili) Skaramagas,
a commencé de travailler comme entrepreneur
de travaux de bâtiment à Paros. Durant les 
années 60 il a mis sur pied une entreprise 
travaillant du marbre qui existe toujours et qui 
a été reprise par son fils.
Il a appris l’art de travailler le marbre « sur le 
tas » et très rapidement, il a pu fabriquer des 
cheminées, des éléments de salle de bain, et 
architecturaux notamment
destinés à la construction d’églises. Ses clients
ont toujours été fort contents de la qualité de
son travail.
Son intérêt pour la peinture s’est manifesté
dès son enfance. A ses débuts, il a peint avec
les instruments et les très peu de matériaux 
qui lui étaient disponibles sur des feuilles de 
vieux papier, sur des murs ou sur des morceaux 
de bois. Il nous a confié que l’art lui procurait 
un énorme plaisir.
Son inspiration trouve sa source dans La 
beauté naturelle de l’île à la belle nature de 
l’île dans les motifs religieux des églises, qu’il 
visitait (et qu’il visite toujours) régulièrement.
Il aime particulièrement peindre des Icones
(hagiographie), avec une technique qui lui est
propre. Dans ce travail il a toujours cherché de
s’approcher de la perfection.
Il offre souvent ses Icones aux églises. Le

moine Filaret voulait ajouter son nom à la
liste des hagiographes. Il a peint notamment
« Le miracle de Saint Arsenios », Icône qu’on
peut voir dans le monastère de Saint Arsenios.
ainsi que l’icône de Saint-Filotheos qui
se trouve actuellement à l’église des Saint-
Apôtres à Paros. Ses icones décorent également 
beaucoup d’autres églises.
Il dit volontiers que « C’est ce Saint qui m’a
montré la voie de Dieu’’».
Il est dit que quand il peint les Saints, il
parle avec eux et ces derniers à leur tour lui 
donnent de l’inspiration.
Sur ses Icones, comme par exemple sur
celle de Saint Filotheos, il a écrit - avec des
fautes d’orthographe sympathiques: « Je
remercie Dieu qui m’a donné la grâce de
pouvoir peindre ta Sainte image ».
Dignes d’admiration sont également ses
dessins sur papier de riz (temples, dessins de
maisons).
Basil est caractérisé par sa bonté, sa simplicité
et son grand désir de s’exprimer à travers la
peinture et l’hagiographie.
Ses peintures sont celles d’un humble
représentant de l’art du peuple et ses
créations sont directement liées aux traditions
populaires et religieuses du pays.
 

Basil Skaramagas
Un artiste de l’art
populaire discret. 



Δευτέρα 14 Νοεμβρίου
9:30 π.μ. Πίσω Λειβάδι, Πάρος: Ήλιος και μπου-
νάτσα. Οι καρέκλες ανάποδα στα τραπέζια, ερημιά. 
Ζεστό καφέ στον Καπετάν Γιάννη, που εξυπηρετεί 
πεισματικά δυο-τρεις εναπομείναντες ντόπιους πα-
πούδες. Κατά τις 10:00 ο βοριάς ρυτιδιάζει το στενό 
της παροναξιάς, σαλπάρουμε. Ο δικός μας καπετά-
νιος ζητάει ό,τι ονόμασε δυναμωτικό ιρλανδέζικο 
καφέ: γερμανικός Jacobs ψημένος σε χειροκίνητη 
ιταλική macchinetta, με μια διπλή δόση παριανής 
σούμας. Ένα δελφίνι μπροστά, ύστερα δίπλα, μας 
ξεπροβοδίζει και χάνεται. Ακίνητο γκρίζο σύννεφο 
καθισμένο στις Λεύκες, οι ανατολικές πλαγιές του 
νησιού στο φως, πληγωμένες τόπους τόπους από 
τσιμεντένιους μύκητες που εξαπλώνονται ύπουλα 
χρόνο με το χρόνο. Το φως διαθλάται στο Μακρο-
νήσι, στο Δρυονήσι, στο Παντερονήσι πιο κάτω, στο 
Τηγάνι κι επιμένει σωτήριο, παριανό -όχι κυκλαδί-
τικο, γιατί δεν είναι ένα το κυκλαδίτικο φως, πέρνει 
τις αποχρώσεις του από τον άνεμο, τα σύννεφα, τον 
ήλιο, το φεγγάρι, την κοντινή στεριά. Ώχρα, σταχτί, 
γαλανό, μενεξελί, λευκό, μαύρο, σβήνουν το ένα 
μέσα στ’ άλλο. Ο άνεμος αγριεύει, πανιά. Κοπάζει, 
μηχανή. Ο ήλιος χάνεται, πανωφόρια. Προβάλει, 
φανελάκια. Αιγαίο: τίποτα ποτέ δεν είναι προβλέψι-
μο. Πρέπει να πηγαίνεις με τα νερά του, να γραδά-
ρεις, να πλάθεσαι μαζί του, να υποκύπτεις στις προ-
θέσεις του. Τραβάμε νότια, άφωνοι. Μιλάει ο άνεμος, 
το φως, τ’ αφρισμένα κύμματα, οι μακρινές στεριές 
που υπόσχονται απάγκειο, οι βράχοι που αιωρού-
νται πάνω απ’ την επιφάνεια από μια παιχνιδιάρικη 
φάρσα που κάνει το φως -γεμάτο Σκύλλες και Χά-
ρυβδες το Αιγαίο-, η μυρωδιά της θάλασσας, ο κορ-
μοράνος που προσπερνάει με ταχύτητα ιλιγγιώδη. 
«Ώρα για σουμίτσα, κοριτσάκι;», ο καπετάνιος ζητάει 
το φλασκί. Ναι, η γεύση, η μόνη αίσθηση που δεν 
έχει διεγερθεί θανάσιμα.

3:30 μ.μ. Καραβοστάσι, Φολέγανδρος: Ουρανός 
μαβής, γη σταχτιά, χέρσοι βράχοι, χτίσματα ελάχι-
στα. Απόλυτη ερημιά. Το τελευταίο λεωφορείο έφυ-
γε πριν μιάμισυ ώρα. Το μοναδικό τηλέφωνο για ταξί 
αρνείται να ανταποκριθεί. Κρυώνουμε και πεινάμε. 
Ο μοναχικός λιμενικός, λιγόλογος, «περπατιέται ως 
τη Χώρα» μας λέει, «τρία-τέσσερα χιλιόμετρα». Ανη-
φορίζουμε κατακόρυφα, ένα φιδίσιο δρόμο, προς μια 
Χώρα-φάντασμα, αφού τίποτε δε φαίνεται στις ψη-
λές κορυφογραμμές μπροστά μας, στο δρόμο ψυχή, 
μόνο ένα εκκλησάκι φωτισμένο, κοκκινωποί βράχοι, 
ζωή καμιά, ούτε ένα θυμάρι, μια ρίγανη, μια κάπα-
ρη, κανένας μυρωδάτος θάμνος, μόνο χώμα και πέ-
τρα. Τόπος ξεχασμένος απ’ το Θεό. Φτάνουμε κι έχει 

βραδυάσει. Κρυώνουμε, πεινάμε, διψάμε. Σούμα; Ξε-
χάσαμε το φλασκί! Στα άδεια φιδίσια δρομάκια της 
καστροπολιτείας ένα μεγαλομπακάλικο σαν άτυπο 
καφενείο. Απέξω κοντοστέκονται και συνομιλούν 
καπνίζοντας δυο-τρεις άντρες. Μέσα οι γυναίκες 
ψευτοψωνίζουν, πιο πολύ κουβεντιάζουν. Όχι εδώ 
δεν θα το λένε σούμα. Τσίπουρο. Η κυρία πίσω απ’ 
το ταμείο, αληθινή μπακάλισα, μας γραδάρει, μάλ-
λον μας εγκρίνει και βγάζει το τελευταίο κρυμμένο 
πεντόκιλο. «Το είχα για μένα», λέει, «μ’ αρέσει το τσί-
πουρο, αλλά χαλάλι σας! Είναι καλό, θες να δοκιμά-
σεις;». Ρίχνει σε πλαστικά ποτηράκια, γεμίζει κι ένα 
δικό της, ανάβει τσιγάρο, τσουγκρίζουμε άηχα και 
ρωτάει από που ερχόμαστε. Από την Πάρο, λέμε. «Κι 
από που είστε;» επιμένει. Άντε τώρα να εξηγήσεις. 
Ένας Έλληνας, μια Ιταλίδα, μια Ελβετή, ένας Ρώσος, 
μια Ελληνίδα. Αλλά «σπίτι μας» είναι η Πάρος. Με-
τανάστες όλοι, αυτήν διαλέξαμε για τόπο μας, αυτή 
μας χώρεσε. Έχει μυρωδιές, φως, αέρα, εύφορη γη 
και σπίτια στην κλίμακα του ανθρώπου. Ανοίγεις τα 
χέρια κι ακουμπάς τους τοίχους μες το σοκάκι. Όπως 
κι εδώ. «Δεν υπάρχει τίποτα στη Χώρα», λέει, «όλα 
κλειστά. Ίσως στην Άνω Μεριά, τρία χιλιόμετρα από 
δω». Ο μοναδικός ταξιτζής άφαντος και ξαφνικά, οι 
άντρες κι οι γυναίκες μέσα κι έξω απ’ το μπακάλικο 
συσπειρώνονται, ένα μικρό πηγαδάκι σε αυτοσχέδια 
ζωηρή συνεδρίαση. «Που θα φάνε οι άνθρωποι, πώς 
θα πάνε;». Ο κύριος Πέτρος -Άγιο τον βάφτισε ο Έλ-
ληνας της παρέας- προσφέρεται να μας μεταφέρει 
με το μαραγκούδικο φορτηγάκι του στην παραλία 
της Αγκάλης, στην άλλη άκρη του νησιού. Πώς εί-
ναι τόσο φιλόξενοι οι άνθρωποι, τέτοιους καιρούς, 
τέτοια ώρα; Στην κλειστή καρότσα, ανάμεσα σε κα-
δρόνια και κυλίμια, μαθαίνουμε πως η τουριστική 
περίοδος είναι εδώ πολύ μικρή. Ύστερα ο τόπος ερη-
μώνει. Στην παραλιακή ταβέρνα, η οικογένεια συ-
ντρώγει με τους αλλοδαπούς ψαράδες που δουλεύ-
ουν στο καΐκι της. Δίπλα στήνεται ένα τραπέζι για 
μας, με ό,τι έχουν μαγειρέψει για κείνους. Ο Άγιος 
Πέτρος μαζί μας. Διακριτικός, δεν κατεβάζει μπου-
κιά, μιλάει μόνον όταν του μιλάμε και στο τέλος μας 
φορτώνει στο φορτηγάκι και μας γυρίζει στο Καρα-
βοστάσι. Ούτε για τη βενζίνη δεν ήθελε, ούτε τα «ευ-
χαριστώ» μας τον συγκίνησαν, η χαρά ήταν δική του 
είπε, πέρασαν οι μοναχικές του ώρες με συντροφιά. 
Πώς σμίγουν οι άνθρωποι έτσι απλά κι αυθόρμητα 
σε τόπους ξεχασμένους;

Στη γειτονιά μας εκτός εποχής

Τρίτη 15/11
6:00 μ.μ. Αδάμαντας, Μήλος: Πλέουμε σε σμαραγδένια νερά, προσπερνάμε 
βράχια άσπρα γλυπτά και μεγάλες σπηλιές στο Νότο του νησιού. Μέχρι 
να καβαντζαρουμε το ακρωτήρι, ο άνεμος αδυσώπητος. Άλλο φως, πιο 
διάφανο αλλά και πιο βαρύ στα χρωματιστά, πληγωμένα βουνά της Μήλου. 
Κάθε ορυκτό κι άλλο χρώμα. Άσπρα βουνά και κόκκινα και ωχρά και 
γκρίζα, ασβέστης, θείο, οψιδιανός, ραβδωτά στρώματα λάβας, πολύχρωμες 
σειρές από «σύρματα» για να φυλάνε τις βάρκες τους οι Μηλιοί στις στενές 
παραλίες του νησιού με την ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη. «Τίποτα δεν θα 
βρείτε ανοιχτό στην Πλάκα. Τώρα το χειμώνα, μόνο εδώ είναι η ζωή». 
Μείναμε στη ζωή. Το πρωί, ξυπνήσαμε βουβαμένοι στη μαύρη, απειλητική, 
μυστηριώδη καλντέρα του Αδάμαντα. Με νοικιασμένο αυτοκίνητο γυρίσαμε 
την επίπεδη γη της Πλάκας κάτω απ’ την μεσαιωνική καστροπολιτεία και 
πάνω απ’ την αρχαία πόλη, την πορώδη υφαιστιακή γη τηςΤρυπητής , το 
Κλήμα με τα σύρματα και τα καλλιεργημένα μικροχώραφά του. Αυτό το νησί 
δεν είναι ξεχασμένο απ’ το Θεό, του δίνει ζωή η μεγάλη εταιρία που ρημάζει 
τα βουνά του. Οι άνθρωποί του, αδιάφορα ευγενικοί προς τους εκτός εποχής 
περιπλανώμενους, κοιτάζουν τις δουλειές τους. Ίσως να ‘ναι ρημαγμένοι 
κι οι ίδιοι. Ίσως και κουρασμένοι τέτοια εποχή. Η δική τους τουριστική 
περίοδος κρατάει περισσότερο. Σαλπάρουμε. Στο στενό ανάμεσα στη Μήλο 
και την Κίμωλο, το φως αλλάζει, γίνεται κόκκινο σαν αίμα. Πιο άγρια, ακόμα 
πιο ρημαγμένα εδώ τα βουνά. Σκουριασμένες, σαπισμένες γερανογέφυρες 
και στοιχειωμένα κτήρια ορυχείων. Βραδιάζει. Ολοσκότεινος απόκρυμνος 
βράχος το νησί, ένα φιδάκι που αχνοφέγγει στην κορυφογραμμή, η Χώρα 
της Κιμώλου. Τα φώτα του «πολιτισμού» μακριά, στα καθαρά, φροντισμένα, 
πλούσια χωριά της Σίφνου.

Τετάρτη 16/11
6:00 μ.μ. Πλατύς Γυαλός, Σίφνος: Παραλία παντέρημη, απάτητη, μαύρο 
σκοτάδι. Μοναχικός ψαράς με ερασιτεχνικό καλάμι στην προβλήτα 
τηλεφωνεί στο φίλο του, που εκτελεί, χάριν του βραδινού μας, χρέη 
πειρατικού ταξιτζή. Ρουμάνος, πολιτογραφημένος Σιφνιός, μ’ ένα μικρό 
αυτοκινητάκι αποπνικτικά αρωματισμένο και την ένταση της ελληνικής 
λαϊκής μουσικής να τρυπάει τα τύμπανα, μας ανεβάζει με ταχύτητα φωτός 
στην Απολλωνία. Πάλι απλώνεις τα χέρια και πιάνεις τους τοίχους των 
σπιτιών, αλλά σ’ αλλιώτικα χωριά, αλλοιώς επιμέλημένα, με μονοπάτια 
σημαδεμένα για περιπάτους, ωραία φωτισμένα αξιοθέατα και μαγαζιά με 
περίτεχνα κοσμήματα και κεραμεικά. Άλλος τόπος, άλλος τρόπος, άλλοι 
άνθρωποι. Τα σύννεφα τραβιούνται και βλέπουμε επιτέλους την περιβόητη 
υπερπανσέληνο σ’ ενιαίο μαύρο φόντο θάλασσας κι ουρανού μαζί.

Πέμπτη 17/11
6:00 μ.μ. Πίσω Λειβάδι: Από το Στρογγυλό και το Δεσποτικό, η νότια 
πλευρά της Αντιπάρου έχει τα ίδια σμιλεμένα βράχια με τη νότια πλευρά 
της Μήλου. Αλλά διαφορετικό φως. Διαθλασμένο στα ήπια, στρογγυλεμένα 
βουνά και βουτηγμένο στο πράσινο των μυρωδικών τους θάμνων. Οι κεραίες 
απέναντι είναι γνώριμες, ο καιρός έχει ανοίξει, αλλά πάνω από τις Λεύκες 
κατακάθεται το γνωστό σύννεφο. Δένουμε στο Πίσω Λειβάδι. «Να πιούμε 
την τελευταία σούμα κοριτσάκι;». Γεμίζω το φλασκί και του το αφήνω, να 
‘χει για τους ευφάνταστα πολυεθνικούς πρωινούς «ιρλανδέζικους καφέδες» 
του. Για να θυμάται την πολυεθνική παρέα που έχει ριζώσει στην Πάρο, 
όπως κι αυτός, και που την ταξίδεψε σε τέσσερις τόπους, όλους στο Αιγαίο, 
όλους στις Κυκλάδες, που έχουν όμως ο καθένας άλλο φως, άλλα βουνά, 
άλλα χρώματα, άλλες μυρωδιές, διαφορετικούς ανθρώπους, ζυμωμένους 
από τη δική τους ντόπια ιστορία.
Εκτός εποχής, σε τέσσερις μέρες, αφτιασίδωτος, ένας ολόκληρος κόσμος σ’ 
ένα μικρό κομμάτι της θάλασσας, σε μια ελάχιστη γωνιά της γης.

Μπετίνα Ντάβου

Bettina Davou // travelling
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Lundi, 14 Novembre
09h30 Piso Livadi, Paros: Soleil et mer calme. Les 
chaises mises à l’envers sur les tables, un désert. On 
prend notre café chaud chez Capitaine John, qui sert 
obstinément deux ou trois autres vieux de la localité. 
A 10h00 le vent se lève au détroit de Paronaxià et on 
met la voile. Notre capitaine demande ce qu’il a appelé 
« Irish coffee tonic »: Jacobs allemand moulu manu-
ellement en macchinetta italienne, avec double dose 
de « souma » de Paros. Un dauphin nage devant notre 
navire, puis à son côté, nous salue et disparait.
Un nuage gris immobile est assis sur les peupliers, les 
côtes Est de l’île sont exposées à la lumière, elles sont 
blessées ici et là par des champignons en béton qui se 
propagent insidieusement année après année.
La lumière est réfractée au Makronisi, au Dryonisi et 
plus loin au Panteronissi, au Tigani , lumière de Paros 
et non cycladique, parce qu’il n’existe pas une unique 
lumière cycladique , la lumière prend ses nuances par 
le vent, les nuages, le soleil, la lune, les terres à prox-
imité. Ocre, gris, bleu, blanc, noir, se fondent l’un dans 
l’autre. Le vent se lève, voiles. Le vent tombe, moteur. 
Le soleil disparaît, manteaux. Il revient, gilets. La mer 
Egée: ici jamais rien n’est prévisible.
Vous devez suivre ses caprices, se mesurer, s’adapt-
er à elle et succomber à ses intentions. On va vers le 
sud, sans voix. Parle le vent, la lumière, les vagues, 
les terres lointaines qui promettent un port calme, 
les roches qui flottent au-dessus de la surface - effet 
d’une farce ludique de la lumière – L’Egée est pleine de 
Charybdes et Scylles, l’odeur de la mer, le cormoran 
qui nous dépasse à une vitesse vertigineuse. « Heure 
pour boire un petit « souma » les filles?” Le capitaine 
demande la bouteille. Oui, le goût, le seul sens qui n’a 
pas été stimulé fatalement.
15h30 Karavostasi, Folegandros: Ciel pourpre, terre 
grise, roches jachères, peu de bâtiments. Le désert 
absolu. Le dernier bus est parti avant une heure et 
demie. Le seul téléphone pour appeler un taxi refuse 
de répondre. On a froid et faim. L’homme de l’au-
torité portuaire, solitaire, taciturne, dit “vous pouvez 
marcher jusqu’ à Chora, c’est environ trois à quatre 
kilomètres d’ici”. On avance verticalement, c’est une 
route sinueuse qui mène à un fantôme de pays, rien 
n’est en vue dans les hautes crêtes devant nous, sur le 
chemin pas une âme, seule une chapelle est éclairée, 
rochers rougeâtres, pas de vie, ni de thym, ni d’origan, 
ni de câpres, pas de buissons aromatiques, que de la 
terre et de la pierre. Un lieu oublié par Dieu. Nous ar-
rivons vers la tombée de la nuit. On a froid, faim, soif.
Souma? Nous avons oublié la bouteille! Dans les ruel-
les sinueuses de la ville fortifiée on trouve un magasin 
d’épicerie qui fait également office de café informel. 
Deux ou trois hommes fument et bavardent devant 
l’entrée. Quelques femmes à l’intérieur du magasin 

font mine d’acheter, en fait elles bavardent. Ici on 
ne l’appelle pas « suma ». On demande du Tsipouro 
(Raki). La caissière nous examine, elle a l’air de nous 
approuver et nous présente la dernière bouteille de 5 
litres qu’elle avait cachée. «Je l’avais pour moi», dit-
elle, «J’aime cette boisson, mais j’estime que vous la 
valez! Il est bon, voulez vous essayer? “. Elle verse 
dans des gobelets en plastique, et remplit un pour elle, 
on boit ; elle demande d’où nous venons. De Paros, 
nous disons. “Et d’où venez vous ?» Elle insiste. Pas 
facile à expliquer. Un Grec, une Italienne, une Suisse, 
un Russe, une Grecque. Mais “notre maison” est Paros. 
Nous sommes tous des immigrants, nous avons choisi 
cet endroit pour notre pays, et Paros nous a acceptés.
Paros sent bon, a de la lumière, de l’air, la terre est 
fertile et les maisons à l’échelle humaine. Vous ouvrez 
les mains et vous touchez les murs au milieu de l’allée. 
“Il n’y a rien dans le village de Chora», dit-elle, tout est 
fermé. Peut-être à Ano Meria, à trois kilomètres d’ici. 
“ Le seul chauffeur de taxi a disparu et tout à coup, 
les hommes et les femmes à l’intérieur et à l’extérieur 
du magasin d’épicerie forment un groupe , un petit 
caucus, une réunion animée. “Où vont –ils manger les 
gens, comment vont-ils aller?”. M. Peter –(Baptisé « 
Saint Peter » par le grec de notre bande) a proposé de 
nous emmener avec sa camionnette de menuisier à la 
plage de Angali, de l’autre côté de l’île.
Comment peuvent exister des gens si accueillants, 
dans les temps que nous vivons ? Dans l’arrière de 
la camionnette, assis entre des chevrons et des tapis 
bon marché, nous apprenons que la saison touristique 
ici est très courte. Après, l’endroit est désert. Dans la 
taverne côtière, la famille mange ensemble avec les 
pêcheurs étrangers qui travaillent sur leur bateau de 
pêche. On dresse à côté d’eux une table pour nous, on 
nous sert ce ils ont préparé pour eux mêmes. « Saint 
Peter » est avec nous. Discret, il ne mange pas, il ne 
répond que lorsque on lui adresse la parole. A la fin, 
il nous a ramenés à Karavostasi. Il ne voulait pas de 
l’argent, même pas pour l’essence, ni notre “merci” 
ne semble l’avoir touché. Il a dit qu’il était content de 
passer ses heures solitaires en notre compagnie. Com-
ment les gens se réunissent simplement et spontané-
ment dans les lieux oubliés?
Mardi, 15 Novembre
18h00 Adamas, Milos. On navigue dans des eaux 
d’émeraude, on dépasse des roches qui ont l’air de 
sculptures blanches et les grandes grottes du sud de 
l’île. Jusqu’ à contourner le cap, le vent est implaca-
ble. Autre lumière, plus transparente et plus lourde 
dans les montagnes colorées, blessés de l’île. Chaque 
minéral et une autre couleur. Montagnes blanches et 
rouges et pâles et gris, la chaux, le soufre, l’obsidi-
enne, des couches de lave striées, les lignes colorées 
de “syrmata” où gardent leurs bateaux les gens de Mi-

Notre pays, « Hors saison »

los sur les plages étroites de cette île qui a peu de terres ar-
ables. “Rien n’est ouvert à Plaka maintenant, durant l’hiver, 
seulement ici est la vie “. Nous sommes restés en vie. Dans 
la matinée, nous nous sommes réveillés sans voix, dans la 
noire, menaçante, mystérieuse Caldera de Adamas. 
Avec une voiture de location nous avons visité le terrain 
plat de Plaka sous le château médiéval et la ville antique, 
la terre volcanique poreuse, le Klima avec des « syrmata 
» et ses petits lots cultivés. Cette île est pas oubliée par 
Dieu, la grande entreprise de mines qui a ruiné ses mon-
tagnes lui donne la vie. Ses habitants, polis et indifférents 
à l’égard des visiteurs hors saison, vaquent à leurs occu-
pations. Peut-être que ils sont eux – mêmes ruinés comme 
les montagnes. Éventuellement cette période de l’année ils 
sont fatigués, ici la saison touristique dure plus longtemps. 
On met les voiles. Dans le chenal entre Milos et Kimolos, la 
lumière change, elle devient rouge sang.
Plus sauvages, les montagnes ici sont encore plus ravagées. 
Grues rouillées, pourries et bâtiments hantées de la mine. 
Crépuscule. L’île est un rocher noir et abrupt. La ville de 
Kimolos brille à peine comme un petit serpent lumineux 
assis sur la crête. Les lumières de la «civilisation» brillent 
au lointain aux propres et riches villages de Sifnos. 
Mercredi, 16 Novembre
18h00 Platis Gialos, à Sifnos : Une plage déserte, vierge, 
nuit noire. Sur le quai un pêcheur solitaire avec une canne 
à pêche téléphone à son ami, qui effectue, dans l’intérêt de 
notre dîner, le rôle de taxi pirate. Il est Roumain, naturalisé 
à Sifnos, il a une petite voiture, aromatisée. Il écoute de la 
musique folklorique grecque avec une l’intensité à percer 
les tympans. Il nous conduit à la vitesse de l’éclair à Apol-
lonia.
Encore une fois tu étends tes mains et tu peux saisir les 
murs des maisons, mais dans les villages sont différends, 
soignés, avec des chemins balisés pour la marche, de beaux 
sites illuminés et des boutiques avec des bijoux ornés et de 
la céramique. Un autre endroit, une autre façon, d’autres 
personnes. Les nuages sont tirés et enfin on peut voir la 
fameuse super – lune sur fond noir uniforme mer et le ciel 
ensemble.
Jeudi, 17 Novembre
18h00 Retour à Piso Livadi: Du côté des villages Stron-
gylo et Despotiko, le côté sud de Antiparos a les mêmes 
rochers sculptés que l’autre côté de l’île. Mais la lumière 
est différente. Réfractée doucement, par les montagnes ar-
rondies et plongé dans le vert des buissons d’herbes. Les 
antennes d’en face sont familières, le temps s’est éclairci, 
mais au-dessus de Lefkes s’installe le bien connu nuage. Le 
bateau jette l’ancre à Piso Livadi.
 « On boit une dernière souma les filles ? » Je remplis la 
bouteille et je la lui laisse pour qu’il ait assez pour ses 
imaginatifs “Irish coffee”. Pour qu’il n’oublie pas la société 
multiethnique qui a pris racine à Paros, comme lui même 
qui a voyagé en quatre lieux, tous dans la mer Egée, tous 
dans les Cyclades, mais qui ont chacune une autre lumière, 
d’autres montagnes, d’autres couleurs, d’autres odeurs, des 
habitants différents, fermentés à partir de leur propre his-
toire locale.
Hors saison, en quatre jours, tout un monde dans un petit 
morceau de la mer, dans un petit coin de la terre.

Bettina Davou
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Δεν έχει πλοίο 
για σε.
Η διαλεκτική 
ανάμεσα στο 
‘εγώ’ και την 
‘περσόνα’.
Ένα 
κατεστραμμένο 
εγώ και ένα 
κατασκευασμένο 
κοινωνικό 
προσωπείο, γι’ 
αυτό και άψυχο 
και επισφαλές. 
Η αδυναμία του 
ποιητή να τα 

αποδώσει σε ένα πρόσωπο δημιούργησε το διάλογο 
στο ποίημα “Πόλις”. Η αδυναμία η δική μου επίσης 
να τα αποδώσω σε ένα πρόσωπο, δημιούργησε ένα 
κατεστραμμένο πρόσωπο κρυμμένο πίσω από το 
‘αξιοπρεπές’, αλλά άψυχο προσωπείο.

Aristidis Varrias // sculpture

Ο Καβάφης στα ποιήματά του 
δεν διηγείται ιστορίες και δεν 
φτιάχνει πορτραίτα των ηρώων 
του. Αντιθέτως, με μια αρπακτική 
λαθραία ματιά συλλαμβάνει τη 
μοναδικότητα μια ακρότητας 
της στιγμής, μιας ακρότητας 
αίσθησης, την οποία αναδεικνύει 
με τον υπέροχο ποιητικό του 
λόγο σε κοινωνήσιμο αίσθημα, 
απομονώνοντάς την. Έτσι οι 
ήρωές του δεν είναι πορτραίτα, 
αλλά πρόσωπα ικανά να 
διαλεχτούν με τον αναγνώστη, 
να κοινωνήσουν την αλήθεια 
τους, να αναδημιουργηθούν 
ξανά και ξανά ως αίσθηση και 
ως συγκίνηση.Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο Πρίαμος, στο 
ποίημα “Πριάμου Νυκτοπορία”. 
Είναι φανερό πως τον Καβάφη 
ουδόλως ενδιαφέρει η εξιστόρηση 
του γεγονότος της ριψοκίνδυνης 
αποστολής του Πριάμου ή της 
έκβασης του εγχειρήματος. Και 
βέβαια δεν τον ενδιαφέρει ούτε 
η γενικότερη προσωπικότητα 
του Πριάμου. Αυτό που δείχνει 
να τον ενδιαφέρει, αποκλειστικά, 
είναι το πρόσωπο του Πριάμου 
κατά την συγκεκριμένη στιγμή 
της νυκτοπορίας. Στην ουσία, 
δημιουργεί μια μορφή με την 
οποία ανοίγει διάλογο, κινείται 
να τη συναντήσει, έτσι που μέσα 
από το ποίημα να αναδύεται το 
πρόσωπο του Καβαφικού Πριάμου 
ή πιο σωστά του Πριαμικού 
Καβάφη.., σε μια στιγμή 
κορυφαίας έντασης.

Ξεκίνησα με τον τρόπο διαλόγου 
μου με τον Καβαφικό Πρίαμο 
ως παράδειγμα γιατί…ένας 
παρόμοιος διάλογος προηγείται 
κάθε απόπειράς μου να αποδώσω 
σε γλυπτό κάποιο πρόσωπο 
από την ποίηση του μεγάλου 
Αλεξανδρινού. Αυτήν λοιπόν 
την περίοδο διαλέγομαι με τον 
Καβαφικό Πρίαμο.
Όταν από τη φάση αυτή του 
διαλόγου μου με τον Καβαφικό 
ήρωα έχει προκύψει το πρόσωπο 
και η έκφρασή του, το επόμενο 
βήμα είναι να αναζητήσω την 
κατάλληλη λατύπη της εξαίσιας 
Παρίας λίθου, ένα κομμάτι τέτοιο 
που να φαντάζει στα μάτια μου ότι 
έχει τη δυνατότητα να σαρκώσει 
το πρόσωπο που έχω συλλάβει. 
Εδώ να κάνω μια παρατήρηση: 
Ένας από τους λόγους που τα 
Καβαφικά γλυπτά μου απέχουν 
από την ακαδημαϊκή πλαστική 
και γλυπτική είναι ακριβώς 
το γεγονός ότι δουλεύτηκαν 
σε λατύπες της Παρίας λίθου. 
Εδώ πλέον δεν έχουν νόημα τα 
προπλάσματα και οι μετρήσεις, 
ούτε καν τα σκίτσα και τα 
σχεδιάσματα.Η λατύπη της Παρίας 
λίθου δεν αποτελεί το υλικό που 
πλάθεις ή αποτυπώνεις πάνω 
του μια μορφή. Αλλά είναι μια 
οντότητα ξεχωριστή που, με όσο 
το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις, 
καλείσαι να σαρκώσεις το 
πρόσωπο που έχεις στο νου σου. 
Να το πω πιο σωστά. είναι το 
κομμάτι του θεϊκού αυτού υλικού 

μέσα από το οποίο καλείσαι να 
απελευθερώσεις το πρόσωπο 
που κρύβει μέσα του, χωρίς να 
αλλοιώσεις το αρχικό του σχήμα. 
Έτσι η επιλογή του κατάλληλου 
κομματιού είναι καίρια.Και τότε, 
μόνο τότε, αρχίζει η δουλειά με τα 
καλέμια, αρχίζει ο διάλογος με το 
μάρμαρο, ένας διάλογος επίπονος, 
έντονος και συναρπαστικός, αλλά 
συγχρόνως και πολύ προσεκτικός, 
μια που κάθε κτύπημα είναι 
τελεσίδικο. Δεν συγχωρούνται 
λάθη, δεν υπάρχουν δεύτερες 
ευκαιρίες. Γι’ αυτό και όταν για 
οποιονδήποτε λόγο, η αίσθηση 
του Καβαφικού ήρωα, που κρατώ 
στις λεπτομέρειές της ζωντανή 
στο νου μου, αδυνατίσει ή χάσει 
μέρος από τη σαφήνεια ή την 
έντασή της, το έργο σταματά. Το 
αφήνεις εκεί, να περιμένει, έως 
ότου η ένταση της Καβαφικής 
συγκίνησης αναδυθεί ξανά και 
καταλάβει το είναι σου, οπότε ο 
διάλογος συνεχίζεται.
Μέσα από την μακρόχρονη σχέση 
μου με την ποίηση του Καβάφη 
προέκυψαν 35 γλυπτά: Ένα από 
τον κύκλο γλυπτών Πλους, 16 
από τον κύκλο Φωνές και 15 
από τον Κύκλο Πυγηλίδες Ι&ΙΙ. 
Επιτρέψτε μου, να περιοριστώ 
στη σύντομη παρουσίαση μόνο 
των 12 γλυπτών του κύκλου 
Πηγυλίδες I:

Τα Καβαφικά πρόσωπα στη γλυπτική
20 November 2016, by Aristidis Varrias
( Απόσπασμα από Εισήγηση σε Ημερίδα για τον Καβάφη)

Δαλασσηνή.
Το πρόσωπο της «λίαν 
νοήμονος Κυρίας Άννας 
Δαλασσηνής», που 
μέσα απ’ τα μάτια του 
Καβαφικού γιού της 
Αλέξιου Κομνηνού ήτο 
«αξιόλογη στα έργα της, 
στα ήθη».

Η μορφή της μάνας 
που εμπνέει αιώνια και 
γαληνεύει την τρικυμία της 
καθημερινότητας.

Αριστομένης. Ο ηγεμών εκ Δυτικής 
Λιβύης.
Πρόσωπο που, «ως τ’ όνομά του, κι η 
περιβολή, κοσμίως ελληνική».
Το ύφος του όμως δείχνει πως
«έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι
μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα 
Ελληνικά,
κι οι Αλλεξανδρινοί τον πάσουν στο ψιλό,
ως είναι στο συνήθειο τους, οι απαίσιοι».

Che Fece.
Η μεγάλη άρνηση. Η σιγουριά μιας επώδυνης 
απόφασης.
«Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν 
πάλι, όχι θα ξαναέλεγε». Το όχι αυτό δεν είναι 
μια επιπόλαιη απόφαση της στιγμής, αλλά είναι 
προαίρεση, στάση ζωής. «Κι όμως τον καταβάλλει 
εκείνο τ’ όχι – το σωστό – εις όλην την ζωή του».

Το ίδιο μοτίβο θα το δούμε και στο «σαν έτοιμος 
από καιρό, σα θαρραλέος» από το “Απολείπειν ο 
Θεός Αντώνιον” ή σαν το «και περισσότερη τιμή 
τους πρέπει όταν προβλέπουν… πως ο Εφιάλτης 
θα φανεί στο τέλος, κι οι Μήδοι επιτέλους θα 
διαβούνε» από το ποίημα “Θερμοπύλες”.

Οδοιπόρος για τα Σούσα.
(Από το ποίημα “Σατραπεία”).
Το γλυπτό που έχει σχήμα σβούρας.
Το πρόσωπο που «αφέθηκε κι ενδίδει» στο εύκολο 
και ποταπό και δέχεται αυτά τα πράγματα, που δεν 
τα θέλει…
Και φεύγει οδοιπόρος για τα Σούσα.

Κρατησίκλεια.
(από το ποίημα: “ Άγε ώ βασιλεύ 
Λακεδαιμονίων”)
Το δεύτερο πρόσωπο μάνας στη συλλογή. Η 
Κρατησίκλεια, η μητέρα του νικημένου και 
ταπεινωμένου βασιλέα των Λακεδαιμονίων 
Κλεομένη στο δρόμο της αυτοεξορίας.

Η Κρατησίκλεια, γράφει ο ποιητής, “δεν 
καταδέχονταν ο κόσμος να την δει να κλαίει και 
να θρηνεί”. Μια παραλαγή του ίδιου μοτίβου που 
συναντάμε και στο “Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον”. 
Κι εδώ η Κρατησίκλεια “τα έργα της που απέτυχαν, 
τα σχέδια της ζωής της που βγήκαν όλα πλάνες δεν 
θρηνεί ανωφέλετα”, αλλά “μεγαλοπρεπής εβάδιζε 
και σιωπηλή”, σαν που ταιριάζει σ’ αυτή που 
αξιώθηκε μια τέτοια πόλη, μια τέτοια θέση.

Μέρες του 1909, ’10 και ’11.
Ο Αιγαιοπελαγίτης γοητευτικός νεαρός, που 
δούλευε σε σιδεράδικο
«σε βιτρίνα αν είχε δει και λαχταρούσε
κανένα ωραίο πουκάμισο μαβί
το σώμα του για ένα τάλληρο ή δύο πουλούσε».

Διερωτάται ο ποιητής «αν στους αρχαίους καιρούς
είχεν η ένδοξη Αλεξάνδρεια νέον πιο περικαλλή
πιο τέλειο αγόρι απ’ αυτόν- που πήε χαμένος:
δεν έγινε, εννοείται, άγαλμά του ή ζωγραφιά.
στο παληομάγαζο ενός σιδερά ριχμένος,
γρήγορ’ απ’ την επίμονη δουλειά
κι από λαϊκή κραιπάλη, ταλαιπωρημένη, είχε 
φθαρεί».

Ήσαν θαρρώ μαβιά. (Από το ποίημα 
“Μακρυά”).
Ποια είναι αυτή η μνήμη που θά’ θελε ο ποιητής 
να πει μα που «έτσι εσβύσθη πια… σαν τίποτε δεν 
απομένει, γιατί μακρυά στα πρώτα εφηβικά (του) 
χρόνια κείται;» Και αφού εσβύσθη … η μνήμα των 
χαρακτηριστικών μετά από τόσα χρόνια, τι είναι 
αυτό που τόσο έντονα διατηρείται, ώστε να θέλει ο 
Καβάφης να αναφερθεί σ’ αυτή τη μνήμη;

Νομίζω είναι η μνήμη από το έντονο ερωτικό 
σκίρτημα. Το δικό του σκίρτημα που κουβαλά ως 
τα τώρα ζωντανό και ζωηρό. Μα αντί να μιλήσει 
γι’ αυτό, να το περιγράψει ή να το εκφράσει, με 
μια κλεφτή ματιά στο όραμά του, αφήνει τα όσα 
περιθώρια στον αναγνώστη να το αναπλάσει ξανά 
και ξανά – Το δέρμα του σαν καμωμένο από ιασεμί 
και τα μάτια του που ήσαν θαρρώ μαβιά.

Μετάνειρα.
 Στο ποίημα 
“Διακοπή”, 
το βιαστικό 
και άπειρο ον 
της στιγμής, 
«πάντοτε ορμά 
η Μετάνειρα 
από τα δωμάτια
του βασιλέως 
ξέπλεγη και 
τρομαγμένη»
και διακόπτει το 
σοβαρόν έργον 
των Θεών.

Ο Ηδύοινος.
Στη συνοδεία 
του Διονύσου,
«ο Ηδύοινος 
ο μαλθακός, 
με τα μάτια 
μισοκλειστά, 
υπνωτικός».

Ο Δημήτριος αποχωρών.
Ένα πρόσωπο που δένει το αδέξιο χαμόγελο με το 
συγκρατημένο πόνο. Βλέπετε,
«σαν τον παραίτησαν οι Μακεδόνες…
έβγαλε τα χρυσά φορέματά του…και ρούχα απλά
ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε.
Κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός
που όταν η παράστασις τελειώσει
αλλάζει φορεσιά κι απέρχεται».

Η υπηρέτρια του Κλείτου.
Χριστιανισμός και είδωλα. Δυο ιδεολογικοί κόσμοι 
που φαντάζουν αγεφύφωτοι. Μα η απλοϊκή 
σκέψη και η πλατιά καρδιά της υπηρέτριας του 
Κλείτου μπορεί και τα γεφυρώνει. Ο αφέντης της, ο 
23χρονος Κλείτος χαροπαλεύει. Ποιος της απόμεινε; 
Ποιον να ικετέψει για τη σωτηρία του; Το Χριστό ή 
το είδωλο.

«Μες στην δεινήν ανησυχία της
στο νου της έρχεται ένα είδωλο
που λάτρευε μικρή, πριν μπει αυτού υπηρέτρια
σε σπίτι χριστιανών επιφανών, και χριστιανέψει..»



Aristidis Varrias // sculpture
Le sculpteur Aristides Varrias à Paros 
Visages inspirés par la poésie de Cavafy 
Le bien connu poète grec Cavafy dans ses vers décrit les caractères de personnes contemporaines et 
d’héros de l’antiquité qui s’adressent au lecteur. Il ne s’agit pas de portraits, mais de vrais visages capa-
bles de converser, capables de communiquer leurs réalités et se matérialiser à travers les sens, appara-
itre encore et encore comme un sentiment et une émotion. 
Le sculpteur A. Barrias a relevé le défi de présenter les visages des héros de Cavafy sculptés dans le 
marbre blanc de Paros. Il les matérialise et rend de cette manière ce dialogue avec la poésie plus im-
médiat et accessible.
 Grâce à sa longue relation avec la poésie de Cavafy ont émergé de la pierre 35 sculptures: un cycle de 
sculptures qu’il a nommé « Plous » (voyage), 16 du cycle « Voix » , 16 du Cercle « Pygilides I & II ». On 
propose de connaitre ci – dessous 12 d’entre elles.
(NdT : Constantin Cavafy ou Cavafis, connu aussi comme Konstantinos Petrou Kavafis, ou Kavaphes 
(en grec Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης), est un poète grec né à Alexandrie en Égypte le 29 avril 1863 
et mort dans la même ville le 29 avril 1933. Il est désormais considéré comme une des figures les 
plus importantes de la littérature grecque du XXe siècle. Il fut fonctionnaire au ministère des travaux 
publics d’Alexandrie, journaliste et courtier à la bourse d’Alexandrie. Son oeuvre a éte traduite en plu-
sieures langues notamment en Français. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Cavafy.
Les traductions en Français de ses poèmes sont disponibles gratuitement sur le web voir
http://www.cavafis-pourquoi.eu/ithaque.html

 Rory Brennan // poetry
Dancing With Fate

On August 18 2016, a beautiful full moon night, 
Dancing with Fate, a superbly produced book of 
paintings and poetry was presented in the home of 
Euphrosyne Doxiadis in Makria Miti. 
The book is the result of the collaboration of Rafael 
Mahdavi, the painter, Rory Brennan, the Irish poet 
and Peter Macken, the Belgian, graphic designer. 
Rafael lives partly in Burgundy, France and partly 
here on Paros. Rory has been coming to Paros for 
almost forty years. He spent two years on the island 
with his wife and two small children in the late 
seventies and now divides his time between Dublin 
and Paros. Peter and his wife are full-time residents 
in Parikia. 
David Galloway, the eminent art critic, and Jonathan 
Shimony, director of the American University of Paris 
Gallery, provide illuminating essays on Mahdavi’s 
oeuvre. The major launch of Dancing with Fate will 
take place on October 20th in this gallery.
In the nine powerful paintings presented in this 
book, Mahdavi in his own words tries, “to convey 
what I have learned technically and philosophically 
about painting.” There are three self-portraits, three 
landscapes and three interiors in which he reflects 
on the art of painting. For Mahdavi, “art is only 
worthwhile if it is shared and it should leave people 
speechless.”
Rory Brennan’s series of twenty-five poems, entitled, 
A Gavotte with Fate: A Sequence for Rafael respond 
and react to the thematic concerns of the paintings.

Χορεύοντας με τη μοίρα

Στις 18 Αυγούστου το 2016, μια όμορφη νύχτα με πανσέληνο, 
Χορεύοντας με τη μοίρα, ένα εξαιρετικό βιβλίο ζωγραφικής 
και ποίησης παρουσιάστηκε στο σπίτι της Ευφροσύνης Δοξιά-
δη στην Μακριά Μύτη.
Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Rafael 
Μαχταβί, του ζωγράφου, του Rory Brennan, του Ιρλανδού 
ποιητή και του Peter Macken, του Βέλγου, γραφίστα.Ο Rafael 
ζει εν μέρει στη Βουργουνδία, Γαλλία και εν μέρει εδώ στην 
Πάρο. Ο Rory έρχεται στην Πάρο για σχεδόν σαράντα χρόνια. 
Πέρασε δύο χρόνια στο νησί με τη σύζυγό του και δύο μικρά 
παιδιά στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα και πλέον 
μοιράζει το χρόνο του μεταξύ του Δουβλίνου και της Πάρου. Ο 
Πέτρος και η σύζυγός του είναι κάτοικοι πλήρους απασχόλη-
σης στην Παροικιά.
Ο David Galloway, ο διακεκριμένος κριτικός τέχνης, και ο 
Jonathan Shimony, διευθυντής του Αμερικανικού Πανεπι-
στημίου της Paris Gallery, παρέχουν δοκίμια για το έργο του 
Μαχταβί. Το μεγαλύτερο λανσάρισμα του Χορεύοντας με τη 
μοίρα θα λάβει χώρα στις 20 Οκτωβρίου σε αυτή τη Γκαλερί.
Στα εννέα πίνακες που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, ο 
Μαχταβί με δικά του λόγια προσπαθεί, «να μεταφέρω ό, τι έχω 
μάθει από τεχνική και φιλοσοφικά για τη ζωγραφική.» Υπάρ-
χουν τρεις αυτοπροσωπογραφίες, τρία τοπία και τρεις εσωτε-
ρικοί χώροι στους οποίους αντανακλά την τέχνη της ζωγραφι-
κής. Για τον Μαχταβί, «η τέχνη αξίζει τον κόπο μόνο αν είναι 
κοινή και θα πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους άφωνους.»
Μια σειρά απο είκοσι πέντε ποιήματα, του Rory Brennan με 
τίτλο, A Gavotte με τη μοίρα: Μια ακολουθία για τον Rafael, 
ανταποκρινεται και αντιδρά στις θεματικές ανησυχίες των 
έργων ζωγραφικής.

O Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι 
οι Mούσες ονομάστηκαν έτσι από το 
μυείν ανθρώπους, ενώ άλλοι σύγχρο-
νοί του θεωρητικοί ανέφεραν ότι η 
λέξη μούσα ταυτίζεται με την γνώση 
“επειδή απάσης Παιδείας αύτη τυγχά-
νει αιτία”.
Το Ωδείο Μυθωδία βρίσκεται στην 
Παροικία της Πάρου. Σε αυτό λειτουρ-
γούν τμήματα κλασσικής μουσικής 
(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φωνητική, 
κόντρα μπάσο, υποχρεωτικά & ανώ-
τερα θεωρητικά), μοντέρνας μουσικής 
(κρουστά, σαξόφωνο, ηλεκτρική-α-
κουστική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, 
τραγούδι) & παραδοσιακής –λαϊκής 
μουσικής( τσαμπούνα, μπουζούκι, 
σαντούρι ) & τμήματα μαθητικής 
ορχήστρας. Επίσης λειτουργούν τμή-
ματα μουσικοκινητικής αγωγής για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, θεατρικό 
παιχνίδι για παιδιά & εφήβους καθώς 
και τμήματα χορωδίας για παιδιά και 
ενήλικες. 
Καθ όλη την διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς,πραγματοποιήθηκαν στο 
Ωδείο πλήθος δράσεων, εκδηλώσεων 
και συναυλιών. 
Και το ταξίδι συνεχίζεται..

Georges Vlandas // music education
Ωδείο Μυθωδία

Στόχοι του Ωδείου είναι η μουσική εκπαίδευση βασισμένη στην αγάπη, το 
μεράκι, τις γνώσεις και το όραμα, η γενικότερη καλλιτεχνική προσφορά στην 
κοινωνία της Πάρου, η πραγματοποίηση σεμιναρίων και οι ανταλλαγές με 
μουσικούς και σπουδαστές μουσικής από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και 
του εξωτερικού.
Εξάλλου ηλέξη μουσική, η οποία αυτούσια πέρασε σε όλες τις γλώσσες του 
κόσμου προέρχεται από την αρχαιοελληνική ρίζα μω, που σημαίνει
“ερευνώ, ζητώ να μάθω”. Στην ετυμολογία της λέξης μουσική, βρίσκονται 
κρυμμένοι οι βαθύτεροι στόχοι της ιδρύτριας του ωδείου.

Στην ετυμολογία 
της λέξης μουσική,
βρίσκονται 
κρυμμένοι οι
βαθύτεροι στόχοι 
της ιδρύτριας του 
ωδείου.

Conservatoire de Musique 

“Mythodia”
L’Objectif du Conservatoire est l’édu-
cation musicale basée sur l’amour, la 
passion, la connaissance et la vision, 
la contribution artistique globale à la 
société de Paros, l’organisation de sé-
minaires et d’échanges avec des mu-
siciens et des étudiants en musique 
provenant de différentes parties de la 
Grèce et de l’étranger.
Le mot musique, qui est commun 
dans toutes les langues du monde 
vient de l’ancienne racine grecque 
MO, qui signifie “enquêter, deman-
der de savoir.” Dans l’étymologie du 
mot musique, se cachent les objec-
tifs sous-jacents de la fondatrice du 
conservatoire.

Dans l’étymologie du mot 
musique, se cachent les objectifs 
sous-jacents de la fondatrice du 
conservatoire.
Diodore de Sicile dit que les 
Muses ont été nommées ainsi de 
par l’expression « μυείν ανθρώ-
πους », (initier les gens) tandis 
que d’autres théoriciens qui lui 
sont contemporains, ont dit que 
le mot Muse est identifié avec la 
connaissance.

Le conservatoire est situé à Paroikia 
de Paros. Il offre des classes de mu-
sique classique (piano, guitare, violon, 
voix, contrebasse, théorie de moyen et 
de haut niveau), encore des classes de 
musique moderne (percussions, saxo-
phone, guitare électro-acoustique, 
basse électrique, chant) & de musique 
traditionnelle (cornemuse, bouzouki , 
santouri). En plus, le conservatoire 
offre de leçons d’orchestre scolaire. 
Sont offerts également des cours pour 
enfants d’âge préscolaire, des jeux de 
théâtre pour les enfants et les adoles-
cents ainsi que des leçons de chœur 
pour enfants et adultes.
Tout au long de l’année scolaire, ont 
eu lieu au conservatoire un grand 
nombre d’événements et des concerts.
Et le voyage continue………..



Ευφροσύνη Δοξιάδη // about
Κώστας Γουζέλης:
Ένας αρχιτέκτονας εναρμονισμένος με τη φύση
Αποσπάσματα από ένα παλιό κείμενο της Ευφροσύνης Δοξιάδη
για τον αρχιτέκτονα που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 20ης Δεκεμβρίου του 2016.

Αν παραγγείλεις να σου χτίσει το σπίτι ο 
Κώστας Γουζέλης είναι σαν να συνάπτεις συμβόλαιο 
με τη φύση. Γιατί ο Γουζέλης είναι ο ίδιος ένα 
συνειδητοποιημένο κομμάτι της φύσης, ένας 
ομηρικός πολυτεχνίτης έτοιμος ανά πάσα στιγμή 
να ενεργοποιήσει τις πολλαπλές του ιδιότητες 
στην υπηρεσία του κτιρίου που έχει σχεδιάσει και 
επιβλέπει. Χτίζει το κτίριο καθοδηγούμενος από το 
ποιητικό του όραμα και τη γλυπτική του αντίληψη. 
Τα κτίριά του πατάνε γερά, φυτρώνουν σαν φυτά με 
στέρεους όγκους ριζωμένους στη γη. Στιβαρά και 
συγχρόνως αεροβάμονα. Λιτά και παιγνιδιάρικα, 
στέρεα και ανάλαφρα. Τα ακούς σαν μουσική. Η 
αρχιτεκτονική του είναι ένα θαυμαστό όχημα ζωής 
και ποικίλων τεχνών.

Παρακολουθώντας τον να χτίζει ένα κτίριο 
τον βλέπεις να επιστρατεύει αρχαίες τέχνες 
και να κατεβάζει τον ουρανό με τ’ άστρα 
για να κοσμήσει τους χώρους που θα 
αγκαλιάσουνε τη ζωή μέσα τους. Φτιάχνει 
μόνος του έργα ψηφιδωτά στα δάπεδα 
στρώνοντας τα χρωματιστά γυαλιά σαν μάγος 
πυροτεχνουργός, χορεύοντας πάνω από το 
πάτωμα έναν αρχετυπικό χορό δημιουργίας, 
σπέρνοντας τα πετραδάκια με το δεξί του 
χέρι, αφήνοντάς τα να πέφτουνε σαν μικροί 
πολύτιμοι σπόροι από τα δάχτυλά του.
Μια τελετουργία σε ρελαντί. Φυτεύει έντεχνα 
τις μικροσκοπικές χρωματιστές πέτρες 
δημιουργώντας μωσαϊκές συναισθηματικές 
συγχορδίες για να τις πατούν οι σημερινοί 

και οι μελλοντικοί κάτοικοι του σπιτιού. 
Φορώντας την άσπρη μπαντάνα στο κεφάλι 
του μοιάζει με ψηλοκρεμαστό στοιχειό του 
ελαιώνα που ξεγλίστρησε από τις ασημένιες 
φυλλωσιές και μπήκε στο σπίτι να παίξει 
με τις ψηφίδες και τα υλικά. Με μια κίνηση 
είναι σαν να δίνει «το ελεύθερο» σε όλα τα 
στοιχεία της φύσης αλλά και σε όλες τις 
τεχνικές να έρθουνε να συνδράμουν για να 
γίνει ένας χώρος ποιητικός, χώρος ηρεμίας, 
που ξεκουράζει το μάτι και την ψυχή. 
Ενορχηστρώνει έναν αόρατο θίασο από 
μαστόρους και καλλιτέχνες που συμπράττουν 
για να γίνει το ωραιότερο κέλυφος που θα 
στεγάσει μια ανθρώπινη ζωή.

Μέσα από την αρχιτεκτονική του Κώστα Γουζέλη 
καταλαβαίνεις τη σχέση του με τη γλυπτική.
Μνήμες από την αρχιτεκτονική του αγαπημένου 
του Hassan Fathy, του σοφού Αιγύπτιου 
αρχιτέκτονα που είχε ζήσει στην Αθήνα τη δεκαετία 
του ’60 και είχε χτίσει το δικό του σπίτι στην έρημο 
με φόντο τη θάλασσα, στη Marina el Alamein. 
Θολωτές οροφές, κομμάτια ουρανού, ενσωματωμένα 
τούβλα από γυαλιά ποικιλόχρωμα αφήνουν να 
εισχωρήσει στον εσωτερικό χώρο σπάνιας ομορφιάς 
χρωματιστό φως. Η γλυπτική του αντίληψη 
εμπλουτίζει και συμπληρώνει τα κτίριά του. Είναι η 
σχέση του με τα πράγματα.
Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τον Τσαρούχη που 
έλεγε ότι ο ζωγράφος ζωγραφίζει τη σχέση του με 
τα πράγματα. Η σχέση του Γουζέλη με τα πράγματα 
είναι ερωτική. Η σχέση του με τη θάλασσα, με 
τους ανέμους, τα δέντρα, τα αμπέλια: ο φίλος 

Το κείμενο είχε δημοσιευθεί πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου του 2015 με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Φωτογραφικές σημειώσεις για 
την Αχμάτοβα / Αρχιτεκτονικές ζωγραφικές σημειώσεις / Σιδερένιοι άνθρωποι» που έγινε στο βιβλιοπωλείο Φωταγωγός.

του Γιώργος Ζήκας έγραψε ένα τραγούδι που το 
τραγουδάει την ημέρα του τρύγου και λέγεται 
Το αμπέλι του Γουζέλη. Στα σπίτια που χτίζει ο 
Γουζέλης νιώθεις βασιλιάς -«πασάς στα Γιάννενα» 
που θα έλεγε ο ίδιος- γιατί είναι απλόχωρα, 
γενναιόδωρα, με πεζούλια και χτιστούς πάγκους 
στους υπαίθριους χώρους σχεδιασμένους ώστε να 
μπορείς να ξαπλώσεις και να απολαύσεις το νέκταρ 
από τα σταφύλια του διπλανού σου αμπελιού στα 
Πρωτόρια. Η αιωνόβια ελιά βρίσκεται δίπλα και 
μπροστά στο σπίτι με φόντο ουρανό και πέλαγο.

(..)Θυμάμαι ότι ήτανε το όνειρο του πατέρα 
μου να χτίσει ένα σπίτι όπου τα ταβάνια θα 
ήτανε ο ουρανός με τ’ άστρα, οι τοίχοι του 
η γη με τα λουλούδια της και τα πατώματά 
του η θάλασσα με τα ψάρια της. Τα σπίτια 

του Γουζέλη έχουνε αυτή την πρωτόγνωρη 
αίσθηση. Σαν τις ελληνιστικές επαύλεις του 
Mare Nostrum. Αρχιτέκτονας, καπετάνιος, 
ψαράς, ποιητής, στοχαστής, ζωγράφος, 
γλύπτης, σιδεράς, μάστορας, ψηφιδοθέτης, 
εκδότης, φωτογράφος. Να είσαι δημιουργικός 
είναι ένας τρόπος να παραμένεις αθώος. 
Ένα γλυπτό του είναι Οι δυο ψαράδες. Η 
αποθέωση της λυρικής δημιουργίας. Σίδερα 
κομμένα με το ψαλίδι. Με τις φωτιές του 
Ηφαίστου να ζωντανεύουνε τα χέρια του 
καθοδηγεί τα σίδερα να χορέψουνε ένα 
χορό της θάλασσας, ένα χορό που μόνο ένας 
θαλασσινός γνωρίζει. Αναρίθμητα ψάρια 
ανεβάζουνε τους δυο ψαράδες και τη βάρκα 
τους στα ύψη της αιωνιότητας.
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Résumé libre (traduction complète: juillet 2017).
Notre amis Kostas Gouzelis vient de décéder. Il était un architecte, homme d’art, cinéaste très bien connu à Paros et 
au-delà. Il avait fait l’objet d’une distinction des Amis de Paros pour son film sur la mer Egée. Il construisait ses mai-
sons en harmonie avec la nature et la tradition de la Méditerranée. Il était un homme aux multiples talents qui a créé 
des habitations  solides mais légères à l’œil, agréables et pleine de joie de vivre. Il était également un poète, un sculp-
teur. Ces talents se révèlent dans ses créations architecturales pleines d’imagination mais utilisant des techniques 
traditionnelles. Elles recherchaient une vie poétique, près de la nature tout en restant confortables. La rédaction



Sotiris Koutsiaftis // taste
Υλικά:
1 κιλό  καραβόλοι
2 ώριμες ντομάτες
800 γραμ. κρεμμύδια
1 σκελίδα σκόρδο
1 ποτήρι* κόκκινο κρασί
1 ποτήρι* λάδι
1 ποτήρι* ξίδι
1 κ.σ. πελτέ
Αλάτι, πιπέρι, δάφνη, ζάχαρη, 
ένα ξύλο κανέλα
* ποτήρι κρασιού
 
Προετοιμασία:
Αφήνουμε τους καραβόλους 
σε ένα καλάθι χωρίς τροφή 
από 5 ως 7 μέρες και κατόπιν 
τους πλένουμε με άφθονο 
νερό πολλές φορές μέχρι να 
καθαρίσουν καλά.
Στη συνέχεια τους ρίχνουμε 
σε κατσαρόλα με αλατισμένο 
νερό που βράζει και τους 
βράζουμε για 20 λεπτά.
Ξαφρίζουμε συνεχώς και στη 
μέση του χρόνου ρίχνουμε 
το ξίδι. Σουρώνουμε και τους 
ξεπλένουμε καλά. Μπορούμε 
να τους μαγειρέψουμε 
αμέσως ή αφού κρυώσουν να 
τους καταψύξουμε.
Εκτέλεση:
Κόβουμε τα κρεμμύδια 
σε μεγάλες φέτες και τα 
τσιγαρίζουμε μαζί με το 
σκόρδο απαλά για 10 λεπτά 
μέχρι να μαραθούν. Ρίχνουμε 
τη ντομάτα ψιλοκομμένη, τον 
πελτέ, τα μπαχαρικά, το κρασί 
και μαγειρεύουμε για 15 
λεπτά. Τέλος ρίχνουμε τους 
καραβόλους και αφήνουμε 
το φαγητό να βράσει ώστε να 
δέσει η σάλτσα του (αν σωθεί 
η σάλτσα συμπληρώνουμε 
ζεστό νερό και διορθώνουμε 
με ζάχαρη αν χρειάζεται).

Συνοδεύεται με άφθονο 
σταρένιο άσπρο παριανό 
ψωμί, παριανή παλαιωμένη 
μανδηλαριά ή παριανή 
σούμα.

Καράβολοι στιφάδο 
Ragoût d’escargots 
Τους μεγάλους σαλίγκαρους στην Πάρο τους λένε καραβόλους, 
είναι πολύ αγαπητοί στις Λευκές και για αυτόν τον λόγο οι 
Λευκιανοί αποκαλούνται “καραβολάδες”, μάλιστα τον Αύγουστο 
στο χωριό διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι το πανηγύρι του 
καράβολα όπου το κύριο πιάτο είναι καραβόλοι με σκορδαλιά.
Οι άγριοι καραβόλοι τον χειμώνα με την υγρασία και τις βροχές 
ζουν έξω στη φύση ενώ το καλοκαίρι με τη ζέστη και τη ξηρασία 
τρυπώνουν στις ξερολιθιές και πέφτουν σε νάρκη.
Τον φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια κάνουν την εμφάνιση 
τους μετά την καλοκαιρινή νάρκη αδύνατοι μεν αλλά με το 
ένστικτο της αναπαραγωγής, η περίοδος αυτή είναι απόλυτος 
ακατάλληλη για την συλλογή τους.
Η πιο καλή στιγμή για την εύκολη συλλογή του καράβολα 
είναι το Πάσχα λίγο πριν η ζέστη τους αναγκάσει και πάλι να 
τρυπώσουν στις ξερολιθιές. Με την πρωινή η την βραδινή 
υγρασία κυκλοφορούν ανέμελοι στους αγρούς.
Κάποιοι προτιμούν να τους συλλέγουν όταν πέσουν σε νάρκη 
μέσα από τις ξερολιθιές ή κάτω από πέτρες γιατί τότε είναι πιο 
νόστιμοι. Εγώ τους προτιμώ το Πάσχα που είναι μεστωμένοι με 
αποτέλεσμα την εξαίσια γεύση.
Τα τελευταία χρόνια στην Πάρο έγινε μια προσπάθεια 
καλλιέργειας καραβόλων αλλά απέτυχε, τώρα γίνετε δεύτερη 
προσπάθεια και εύχομαι αυτή τη φορά να πετύχει γιατί στην 
άγρια μορφή τους δεν θα υπάρχουν για πολύ ακόμα.
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Ingredients:
1kg large snails
2 ripe tomatoes
800 gr onions
1 garlic clove
1 cup* red wine
1 cup* oil
1 cup* vinegar
1 tbsp tomato paste
Salt, pepper, laurel leaf, sugar,
a stick of cinnamon
* wine glass
Preparation:
Leave snails in a basket without food
for 5 to 7 days and then wash them thoroughly 
with water several times until totally clean.
Next, pour the snails in a saucepan with salted
boiling water and boil for 20 minutes.
Skim constantly and add the vinegar at the 
mid of total cooking time.
Strain and rinse well. We can either cook the 
snails immediately or freeze them once they 
have cooled down.
Application:
Cut onions in large slices and gently saute 
along with garlic for 10 minutes until wilted. 
Pour the chopped tomato, the tomato paste, 
spices, wine and cook for 15 minutes. Finally 
pour the snails and let to boil until the sauce 
gets consistent (if sauce does not take the 
wanted consistency, it can be adjusted with 
adding hot water and sugar).
Serve with plenty of white wheaten Parian 
bread, aged Parian “Mandilaria” or Parian 
Souma.
Karavoli Stew
Large snails in Paros are called Karavoli,
They are particularly loved by the inhabitants 
of Lefkes and for this reason the latter nick-
named them “Karavolades”. 
It is also a tradition for the inhabitants of 
Lefkes, to hold a summer festival, every Au-
gust, during which the main dish are Karavoli 
snails with garlic sauce.
Wild Karavoli snails live in the wild during 
the moistured and rainy winter months. But, 
during the summer heat and drought, the 
snails hide under stone walls and “hibernate”.
With the first autumn rains, they make their 
appearance
and although they are still weak from their 
dormant period, their reproductive instinct 
prevails, making this period
absolutely inappropriate to collect them.
The best time for picking the Karavoli snails is
in Easter (during the morning hours or the 
evening humidity) just before the summer heat 
wave forces them back into their hideout.
However, some prefer collecting the snails 
when these fall into hibernation
as they find them tastier then. I personally pre-
fer picking them during Easter when they are 
more mellow, their taste becomes exquisite.
There was an attempt in recent years in Paros 
to start cultivating 
Karavolas snails, but it failed. A second at-
tempt is currently underway with hope that 
this time it will succeed because wild Karavola 
snails will not exist for much longer.

Ingrédients:
1 kg d’escargots “Karavolas”
2 tomates mûres
800 gr. Onions
1 gousse d’ail
1 verre* de vin rouge
1 verre* d’huile
1 verre* de vinaigre
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
Sel, poivre, feuille de laurier, sucre,
un bâton de cannelle
* Verre de vin
Préparation:
Laissez les escargots “Karavolas”
dans un panier sans nourriture
durant 5 à 7 jours, puis rincez-les plusieurs
fois avec beaucoup d’eau jusqu’à ce qu’ils
soient totalement propres.
Ensuite, versez-les
dans une casserole d’eau bouillante salée
et faire bouillir pendant 20 minutes.
Ecrémer constamment et vers la moitié
du temps de cuisson totale verser le vinaigre.
Passer au tamis et bien nettoyer. Vous
pouvez dès lors faire cuire les escargots
immédiatement ou les congeler,
une fois bien refroidis.
Exécution:
Couper les oignons en grandes tranches et faire reve-
nir doucement avec l’ ail, pendant 10 minutes, jusqu’à 
ce qu’ils soient secs. Verser la tomate hachée, le con-
centré de tomates, les épices, et le vin et faire cuire
pendant 15 minutes. Enfin verser les escargots Kar-
avolas et porter à ébullition jusqu’à ce que la sauce 
devienne solide
(si la sauce s’évapore, mettre en supplément de l’eau 
chaude et corriger avec du sucre si nécessaire).
Servir avec beaucoup pain de blé blanc de Paros, du 
pain Parien “Mandilaria” ou avec de la Souma Pari-
enne. 
Ragoût d’escargots “Karavoli”
Les grands escargots de Paros sont appelés “Karavoli”.
Ils sont extrêmement chéris par les habitants de 
Lefkes, et pour cette raison ces derniers les appellent 
aussi « Karavolades ». 
Chaque année en Août, le village de Lefkes organise 
son fameux festival d’été “Karavola” durant lequel les 
escargots Karavolas à l’ail, sont le plat principal.
En hiver, les escargots Karavolas sauvages vivent 
dans la nature tandis que durant la chaleur estiva-
le et la sécheresse, ils se faufilent sous les murs en 
pierre et tombent en dormance.
Avec les premières pluies d’automne, ils refont leur 
apparition.
Encore affaiblis de leur sommeil durant l’été, leur 
instinct reproductif revient, ce qui rend cette période 
absolument inappropriée pour les ramasser.
La meilleure période pour ramasser les escargots Kar-
avolasest à Pâques (surtout durant les heures du petit 
matin ou avec l’humidité tombante du soir), juste 
avant l’arrivée des grandes chaleurs, qui les poussera 
à nouveau à se cacher sous les pierres.
Certaines personnes aiment les ramasser alors qu’ils 
se trouvent sous les rochers durant leur dormance 
car ils sont plus savoureux. Personnellement, je les 
préfère à Pâques alors qu’ils sont bien charnus, ce qui 
leur donne un goût exquis.
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Naousa 
FOUNDATION

• Αρσένης Λουκής 
παραγωγός αγροτικών

• Mediteraneo Restaurant, 
Νάουσα

• Yπαπαντή Ρούσου 
Μουσικοχορευτικός 
Σύλλογος Νάουσας

• Δρακάκη Μαρία
• Mατζουράνα Restaurant, 

Νάουσα
• Σωτήρης Κουτσιαύτης
• Νίκος Σαρρής, 

εκπαιδευτικός

• PORT CAFE PAROS, 
Παροικιά

• Atlantide Restaurant 
Brussels

• Swiss Home Hotel, Νάουσα
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Ταντάνης Ανάργυρος 
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Dates à retenir                   Save the date    Σημαντικές ημερομηνίες

Stavros Niflis
photography

PAROS

19 avril 2017, 20 heures:
rencontre des Amis de Paros à  
Aegean Delli restaurant à Parikia 
(merci de confirmer en téléphonant 
à Georges Vlandas tel: +32 475 75 
31 00, +30 698 4495543)
8 août 2017, 20 heures:
cérémonie annuelle des Amis 
de Paros, au Cercle nautique de 
Parikia
19 août 2017, 10 heures:
Assemblée générale annuelle des 
Amis de Paros

19th April 2017, 20:00:
Friends of Paros meeting at Ae-
gean Delli restaurant in Parikia 
(please confirm: Georges Vlandas 
tel: +32 475 75 31 00, +30 698 
4495543);
8th August 2017, 20:00: 
annual ceremony of «Friends of 
Paros» in Parikia (Paros Nautical 
Club) 
19th August 2017, 10:00:
Friends of Paros General Assembly

Remerciements:
Notre périodique paraît, souvent en trois langues, grâce au travail bénévole et souvent anonyme de per-
sonnes de bonne volonté. Que soient ici remerciés pour leurs traductions: Georges Spyrou, Tassos Zacharas, 
Elly Sfyroera, Nicolas Stefanou, Harris Martinos.
Ευχαριστίες:
Το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, μπορεί να είναι σε 3 γλώσσες χάρη στην εθελοντική εργασία των:
Γιώργο Σπύρου, Τάσο Ζαχαρά, Έλλη Σφυρόερα, Νικόλα Στεφάνου και Χάρη Μαρτίνου. Τους ευχαριστούμε όλους.

19 Απριλίου 2017, 20:00:
Συνάντηση των Φίλων της Πάρου 
στο Aegean Delli restaurant στην 
Παροικιά (παρακαλώ επιβεβαιώστε
Γιώργος Βλαντάς τηλ: +32 475 75 31 
00, +30 698 4495543);
8 Αυγούστου 2017, 20:00: 
Ετήσια εκδήλωση των Φίλων της 
Πάρου στην Παροικιά (Ναυτικός 
Όμιλoς Πάρου)
19 Αυγούστου 2017, 10:00:
Γενική Συνέλευση των Φίλων της 
Πάρου


