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■ Η αρχή
Έν αρχή εποίησε ο Θεός τον ουρανόν και τη Γη
Η παρακάτω ιστορία αποδεικνύει τα «τρελά» πράγ-

ματα που συμβαίνουν σ’ ένα νησιωτικό δήμο της πα-
τρίδας μας. Το δημοτικό συμβούλιο του νησιωτικού 
δήμου αποφάσισε να διαθέσει 20.000 ευρώ για την 
αγορά αθλητικού υλικού και να το διαθέσει στη συνέ-
χεια για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων του.

■ Η αγορά
Και είπεν ο Θεός. Γεννηθήτω φως και εγένετο 

φως
Η αγορά πραγματοποιήθηκε, το αθλητικό υλικό ήλθε 

και το πήγαν στη συνέχεια στο νέο κλειστό γυμναστή-
ριο που είχε φτιαχτεί, και το οποίο διέθετε και αποθή-
κη. Το περισσότερο βέβαια από το αθλητικό υλικό πήγε 
στο «καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμά-
σω», αλλά σχεδόν πάντα έτσι γίνεται. Μόνο που…

■ Διαχωρισμός
Και είδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν. Και διε-

χώρισε ο Θεός ανά μέσον του φωτός και ανά 
μέσον του σκότους

Και ενώ περίμεναν τα υπόλοιπα γήπεδα το αθλητικό 
υλικό, το οποίο έτσι και αλλιώς θα χρησιμοποιούταν 
από τη νεολαία του νησιωτικού δήμου, το υλικό κλει-
δώθηκε στην αποθήκη του γυμναστηρίου! «Βρε καλέ 
μου, βρε χρυσέ μου». Τίποτα! Το υλικό κλειδωμένο, δι-
ότι λέει υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι της αθλητικής επι-
τροπής της νήσου! Και έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι.

■ Μπέρδεμα
Και είπεν ο Θεός. Γεννηθήτω στερέωμα εν 

μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον ανά μέ-
σον ύδατος. Και εγένετω ούτος

Και δεν έμεινε μόνο το αθλητικό υλικό κλειδωμένο 
στην αποθήκη, αλλά οι της αθλητικής επιτροπής έστει-
λαν και ραπόρτο στον υπεύθυνο της Περιφέρειας για 
να τους γνωρίσει εκείνος ποιος είναι υπεύθυνος για 
να μοιράσει το υλικό. Δηλαδή, για να μην τα κάνουμε 
όλα βούκινο, η μία υπηρεσία του νησιωτικού δήμου 
στράφηκε εναντίον της άλλης υπηρεσίας! Τέτοια θαυ-
μαστά έργα έγιναν στο νησί και σε κανέναν υπεύθυνο 
δεν ίδρωσε το αυτάκι. Πλάκα θα έχει τώρα να ρωτή-
σει κανείς και πώς παραδόθηκε το αθλητικό υλικό στο 
γυμναστήριο, ποιος το παρέλαβε, με ποια υπογραφή 
και λοιπά. Νησάρα μου το μεγαλείο σου τελειωμό δεν 
έχει!

■ Η ουρά επέξω!
Και είπε Κύριος ο Θεός προς Κάιν. Πού έστιν 

Άβελ ο αδελφός σου και είπεν. Οι γινώσκω μη 
φύλαξ του αδελφού μου ειμί εγώ

Αντί λοιπόν ο υπεύθυνος του νησιωτικού δήμου 
να τραβήξει το αυτί των δημοτικών συμβούλων που 
σπεκουλάρουν με το αθλητικό υλικό που απευθύνε-

ται στη νεολαία, άφησε την ουρά του απέξω. Έτσι, οι 
«υπεύθυνοι» παίζουν πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του 
αθλητισμού του νησιού. Βλέπεται παίζει ρόλο το ποια 
υπηρεσία θα μοιράσει το υλικό –για να τους έχουν 
«υποχρέωση» τα σωματεία-, αλλά υπάρχουν από πίσω 
και άλλα παιχνίδια. Τα παιχνίδια έχουν να κάνουν με 
ουσιαστικούς εκβιασμούς. Δηλαδή, ή με βάζεις στην 
τάδε επιτροπή ή τα κάνω μπάχαλο όλα!

■ Το διακύβευμα
Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανόν 

και εόδεν ο Θεός, ότι καλό, και εγένετω εσπέρα 
και εγένετο πρωί, ημέρα Δευτέρα

Όσο και αν ακούγεται τρελό και παλαβό από την 
ημέρα που η πολιτιστική κοινωφελής εταιρεία του νη-
σιωτικού δήμου αποφάσισε το αθλητικό κομμάτι να 
πάει υπό την ομπρέλα άλλου τμήματος, ξεκίνησε και 
μία μάχη εντυπώσεων, καθώς οι υπεύθυνοι των άλλων 
τομέων πίστεψαν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα βρεθούν 
στην επικαιρότητα, και θα τους έχουν «υποχρέωση» 
όλοι οι αθλητικοί φορείς. Μιλάμε ότι μόνο ξύλο δεν 
έχει πέσει ακόμα (;) για το ποιος θα είναι εκπρόσωπος 
στη μία αθλητική εκδήλωση ή την άλλη, και ποιος θα 

είναι αυτός που θα βγάλει λόγο! Άσε ότι στα εγκαίνια 
του κλειστού γυμναστηρίου του νησιού που γράφουμε 
παραπάνω έγινε ο κακός χαμός για το ποιος θα είναι 
στη φωτογραφία με το κόψιμο της κορδέλας και το 
ποιος θα μιλήσει από μικροφώνου στους «ιθαγενείς» 
που ήταν στις εξέδρες.

■ Τα ίδια και στο θέατρο…
Και εποίησε ο Θεός τους δύο φωστήρας τους 

μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν εις αρχάς 
της ημέρας και τον φωστήρα τον ελάσσω εις 
αρχάς της νυκτός, και τους αστέρας

Η υπόθεση άλλωστε με τους ομιλητές προς τον «ιθα-
γενή» πληθυσμό είχε μεγάλο σουξέ και στα εγκαίνια 
της αίθουσας που είχε γίνει στο νησιωτικό δήμο για τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί, στο ξεκίνημα θεατρικού 
φεστιβάλ έγιναν πολλά. Σχεδόν όλοι αυτοί –που όταν 
δουν μικρόφωνο και κόσμο κάνουν σαν τρελοί για να 
σπικάρουν δύο λόγια- έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώ-
να για να είναι σε πρώτο πλάνο.

■ Ο εαυτούλης τους
Και εξέχεαν αίμα αθώον, αίμα υιών αυτών και 

θυγατέρων, ως έθυσαν τοις γλυπτοίς Χαναάν 
και εφονοκτονήθη η γη εν τους αίμασι. Και εμι-
άνθη εν τοις εν τους έργοις αυτών, και επόρνευ-
σαν εν τους επιτηδεύμασιν αυτών

Ο νησιωτικός μας δήμος λοιπόν έχει μπει μέσω των 
δημοτικών του συμβούλων σε προεκλογική μάχη. Μία 
μάχη που δεν έχει να κάνει με τα όσα έχει πράξει η δη-
μοτική αρχή στη θητεία της, αλλά πώς θα προβληθούν 
οι δημοτικοί σύμβουλοι, που ειρήσθω εν παρόδω, αυ-
τοί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν το παραμικρό 
πρόβλημα να «θάψουν» τόσο τον επικεφαλής τους 
όσο και τους συναδέλφους τους, προκειμένου να φα-
νούν ευχάριστοι στο «κοινό» τους.  

Τέλος, κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις 
είναι τυχαία.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη 
Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποι-
είο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρα-

τήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρ-

νος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλα-

στείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica 

cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 441

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ο Σύλλογος µας, Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρµάρων για τη στήριξη των λειτουργικών 
του εξόδων οργανώνει Λαχειοφόρο αγορά. Θα κληρωθούν:
• 4 νύχτες στο Μπάνσκο Βουλγαρίας για 2 άτοµα (προσφορά Premier Luxury Mountain Resort)
• 2 αεροπορικά εισιτήρια Πάρο-Αθήνα & 2 Αθήνα-Πάρο (προσφορά Aegean Airlines)
Κλήρωση: Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου 2017 & ώρα 7 µ.µ. στο γραφείο του Συλλόγου.

Σηµεία πώλησης λαχνών: Πιτοποιήµατα «τα Μαγκαλάκια», στεγνοκαθαριστήριο «Η Μαριάννα», Ammos Cafe, Ο φούρνος της γειτονιάς (Πρόδροµος),
Κυπράιου Βάσω (βενζινάδικο Νάουσα), Φραντζής ∆ηµήτρης (βενζινάδικο Αστέρας), SMK Group (Μαρίνος Συριανός)

Περιβαλλοντική ημερίδα
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3/12/2017 στην αίθουσα του πολιτιστικού 

συλλόγου «Αρχίλοχος», η περιβαλλοντική ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΥΔΙΣΑΠΑ 
(Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπά-
ρου), σε συνεργασία με τον δήμο 
Πάρου, για την κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας. Ξεχωριστή 
νότα στην εκδήλωση έδωσαν οι 
μαθητές του Δ2 δημοτικού σχο-
λείου Νάουσας που εξέπληξαν με 
τις καινοτόμες προτάσεις τους.

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρ-
κος Κωβαίος και ο πρόεδρος 
του ΣΥΔΙΣΑΠΑ Ιωάννης Πε-
τρόπουλος, καλωσόρισαν τους 
καλεσμένους και έθεσαν τις 
βάσεις και τους στόχους για 
την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στην Πάρο. 
Σημειώνουμε ότι από τις 4/12/2017 μοιράζονται 1100 πάνινες τσάντες πολλαπλών 
χρήσεων στη μαθητική κοινότητα της Πάρου και Αντιπάρου, καθώς και ότι θα γίνει 
ενημέρωση πόρτα - πόρτα με ενημερωτικά φυλλάδια.

Στην ημερίδα μίλησαν ο εκπρόσωπος του Ε.Ο.Α.Ν. Χριστίνα Ευθυμιάτου, ο πρό-
εδρος την Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, η περιβαλ-
λοντολόγος και εκπρόσωπος του Δικτύου Μεσόγειος SOS Στελλίνα Κουλουζάκη, 
o πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» Σπύρος Μητρογιάννης και ο 
σύμβουλος του δήμου Πάρου Δρ. Αντώνης Γάκης

Χαιρετισμό έκαναν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιος, ο πρόεδρος 
του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου Κ. Μπιζάς και ο πο-
λιτευτής της ΝΔ, Γ. Βακόνδιος. Χαιρετισμό έστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
Γ. Λεονταρίτης και το δίκτυο «Δάφνη».

Τέλος, το παρόν στην εκδήλωση από την Αντίπαρο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος 
Αρτέμης Τριαντάφυλλοςκαι αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι από την Πάρο.

COSMOTE Double Play 
Fiber: ταχύτητες έως 
200Mbps & για πρώτη 
φορά Εγγύηση 
Πραγματικής Ταχύτητας 

Νέες ταχύτητες Internet 100Mbps & 200Mbps, από το μεγαλύτερο δί-
κτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει ο Όμιλος ΟΤΕ με τα νέα προγράμματα 
COSMOTE Double Play Fiber και COSMOTE Business Double Play Fiber 
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας επιπλέον, για πρώτη φορά 
εγγύηση πραγματικής ταχύτητας. 

Τα νέα προγράμματα προσφέρουν απεριόριστο Internet με ταχύτητες που φτά-
νουν τα 100Mbps ή τα 200Mbps, απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα εθνικά στα-
θερά δίκτυα και 480 λεπτά χρόνου ομιλίας προς εθνικά κινητά ή/και κλήσεις προς 
διεθνή σταθερά 47 χωρών. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει σε όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρο-
μητές των προγραμμάτων Double Play Fiber & Business Double Play Fiber 
με ταχύτητες 30Mbps και άνω, εγγύηση πραγματικής ταχύτητας. Πλέον, οι 
συνδρομητές μπορούν να γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα της σύνδεσής τους, 
πριν από την αγορά της, και βάσει αυτής να επιλέγουν το καταλληλότερο πρόγραμ-
μα για εκείνους. 

Το COSMOTE Fiber αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην 
Ελλάδα. Με μήκος διαδρομής 43.000χλμ, δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 2,7 
εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες 
Internet και προηγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών. 

Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου 
ΟΤΕ, είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber-to-the-Home) και την επι-
χείρηση (Fiber-to-the-Business). 



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 8 Δεκεµβρίου 20174 | Τοπικές ειδήσεις

Εκµεταλλευτείτε τις 4 εκδόσεις της προσφοράς µας

και προβάλετε την επιχείρησή σας µε έκπτωση έως 65% Χριστούγεννα
στην Πάρο!

Τ. 6977 248885
E. nikos@typoparos.gr

Πρόεδρος ο 
Κ. Φιφλής

Πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εκλογική διαδι-

κασία στη Σύρο την περασμένη Κυριακή, για την ανά-
δειξη νέου προέδρου του δικηγορικού συλλόγου.

Ο συμπολίτης μας, Κ. Φιφλής κέρδισε την προεδρία 
του δικηγορικού συλλόγου Σύρου, με 38 ψήφους, 
έναντι 26 του κ. Χ. Δεκαβάλλα.

Το νέο ΔΣ των δικηγόρων θα πλαισιώσουν ακόμα, 
ο κ. Γ. Πλατής και οι κυρίες Κ. Μαραγκού, Ελ. Πιτταρά 
και Θ. Κορτάνου.

Ευχαριστίες 
προς Κ.Υ.

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου, με ανακοίνωσή της εκφράζει τις ευχαριστίες 
της προς το Κ.Υ. του νησιού μας, για τη συμπλήρωση 
των ατομικών δελτίων υγείας μαθητών. Σημειώνου-
με ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπήρχε μία ένταση 
στην αρχή του προηγούμενου μηνός μεταξύ των δύο 
πλευρών.

Η ανακοίνωση των γονέων έχει ως εξής:
«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 

Δήμου Πάρου, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια, 
στη διοίκηση, στο επιστημονικό και στο νοσηλευτικό 

προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου, για την ολο-
κλήρωση κι εφέτος της απαιτούμενης από τον νόμο, 
συμπλήρωσης των ατομικών δελτίων υγείας των μα-
θητών, ως έναν τρόπο ελάχιστης ανταμοιβής για αν-
θρώπους που τιμούν το λειτούργημά τους.

Κατά την διάρκεια της έκδοσης των Α.Δ.Υ.Μ. διαπι-
στώσαμε ότι η περίσσεια ανθρωπιάς που επιδεικνύ-
ει ανιδιοτελώς το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, ξεπερνά τυχόν προβλήματα και ελλεί-
ψεις που παρουσιάζονται στα δύσκολα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Τέλος, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δήμου Πάρου, νοιώθει υπερήφανη και δικαιω-
μένη, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, στους αγώνες 
για την υγεία, που καρποφόρησαν με τους δύο διο-
ρισμούς και ευελπιστεί στο διορισμό και των άλλων 
κενών θέσεων».

Λειτουργία 
ιατρείων

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα λει-
τουργίας των περιφερειακών ιατρείων Πάρου (ωρά-
ριο 8.30-14.00), που έχει ως εξής:

Ιατρείο Μάρπησσας 
Ιατρός: Δημήτρης Μυριώτης
12/12/2017
13/12/2017 08:30 έως 11:00 Μάρμαρα και από 

ώρα 11.30-14:00 Πρόδρομος
15/12/2017
18/12/2017
20/12/2017
21/12/2017

27/12/2017
Ιατρείο Νάουσας
Ιατρός: Κατερίνα Ρούσσου
8/12/2017
11/12/2017
15/12/2017
18/12/2017 08:30 έως 11:00  Κώστος 
και από ώρα 11:30-14:00 Λεύκες
19/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
Ιατρείο Αγκαιριάς 
14/12/2017 (Γιατρός Ευμορφία Κραβαρίτη)
19/12/2017 (Γιατρός Νεκταρία Ξυδά)
21/12/2017 (Γιατρός Αγγελική Σιαίνη
22/12/2017 (Γιατρός Νεκταρία Ξυδά).
Τέλος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. συνο-

δεία γιατρού σε διακομιδή), το πρόγραμμα αναγκαστι-
κά τροποποιείται. 

Νέα αύξηση 
τον Νοέμβριο

Η αύξηση των αποβιβασθέντων επιβατών στην 
Πάρο για το 2017 συνεχίστηκε και τον μήνα Νοέμβριο, 
καθώς το λιμάνι της Παροικιάς υποδέχθηκε 10.910 
επιβάτες έναντι 9.646 τον Νοέμβριο του 2016.

Παρά ταύτα, ο Νοέμβριος του 2010 κρατάει τα σκή-
πτρα των αφίξεων την τελευταία δεκαετία, αφού τότε 
αποβιβάστηκαν 13.080 επιβάτες.

Ο Νοέμβριος πάντως του 2017 είναι αυτός με τις 
περισσότερες αφίξεις Ι.Χ. αυτοκινήτων την τελευταία 
δεκαετία, αφού στην Πάρο μέσω των πλοίων της 
γραμμής ήλθαν 1.322 οχήματα. Ακόμα, στο λιμάνι της 
Πάρου είχαμε τον Νοέμβριο 2017 αφίξεις 477 φορ-
τηγών, 326 δικύκλων, τριών λεωφορείων και 8 τρο-
χόσπιτων. 

Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια από τα οποία αποβιβά-
στηκαν οι επιβάτες τον Νοέμβριο του 2017 αυτί ήταν: 
7745 από Πειραιά, 1303 από Νάξο, 546 από Θήρα και 
990 από Σύρο.

Ακόμα, σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβά-
τες από το λιμάνι Παροικιάς τον Νοέμβριο 2017 ήταν 
10.998 εκ των οποίων οι 8034 ταξίδεψαν προς Πει-
ραιά, οι 1207 προς Νάξο, οι 664 προς Θήρα και 789 
προς Σύρο. 



Τι
 έ

γρ
αφ

ε 
η 

«Φ
ω

νή
» 

το
ν 

Ια
νο

υά
ρι

ο 
 τ

ου
 1

95
4



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 20176 | Το θέμα της εβδομάδας

Διαξιφισμοί  
εργαζομένων  
με τον δήμο Πάρου

Εντάσεις υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ του ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλ-
λογος Εργαζόμενων ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου) και της διοίκησης του δήμου 
Πάρου.

Όλα ξεκίνησαν με τη διαμαρτυρία των εργαζομένων στις 24/11/2017 που έχει 
ως εξής:

«Αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε αυτή τη διαμαρτυρία, γιατί η κατάσταση στο 
Δήμο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δυστυχώς, η τεράστια έλλειψη προσωπικού 
από τη μια αλλά και οι λανθασμένοι χειρισμοί της Δημοτικής Αρχής από την άλλη 
δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ασυνεννοησίας και ασυνέπειας, το οποίο είναι 
πλέον εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμο. 

Αυτό σε κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, όπως στη Διεύθυνση της οικονομικής 
υπηρεσίας, είναι σε υπερθετικό βαθμό υπαρκτό και δυστυχώς ο τρόπος που αντι-
μετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή είναι τουλάχιστον άστοχος, αφού, ειδικότερα 
τα τρία τελευταία χρόνια, τα προβλήματα αντί να λύνονται γίνονται μεγαλύτερα. 

Εμείς ως Σύλλογος επισημάναμε το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού από το 
2015, όταν και φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πήρε απόφαση 
για προσλήψεις 55 ατόμων, εκ των οποίων οι 35 ήταν προσωπικό ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. Σήμερα, 30 εργαζόμενοι είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και δου-
λεύουν απλήρωτοι στην υπηρεσία καθαριότητας, γιατί κάποιος επίτροπος, κατά 
την υπηρεσιακή άποψή του, ακολουθεί ένα νόμο διάτρητο απ’ όλες τις πλευρές. 

Όλα αυτά τα αναφέρουμε, γιατί οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στο Δήμο αλλά και σε 
ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, ακροβατούν ανάμεσα στους νόμους και τις ερ-
μηνείες τους, προσπαθώντας να υπηρετήσουν τον πολίτη. Και αυτό, αντί να γίνει 
κατανοητό από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, γίνεται όχημα εκμετάλλευσης για πε-
ρισσότερη και χωρίς όρια παράδοση των εργαζομένων στις μνημονιακές πολιτικές 
που υπηρετεί. 

Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσουμε την τοποθέτηση - υποβάθμιση προϊσταμένου 
κάτω από άλλο προϊστάμενο άλλης διεύθυνσης με παράλληλα καθήκοντα και απα-
νωτά εντέλλεσθε, πριν μερικούς μήνες, στο όνομα της έλλειψης προσωπικού; 

Το γεγονός ότι μόνο η ΠΟΕ ΟΤΑ πήρε έγγραφη θέση στο θέμα, στηλιτεύοντας 
την παράνομη μετακίνηση, την ώρα που οι διοικητικές αρμόδιες επιτροπές κώφευ-
αν και με δεδομένο προηγούμενο δεδικασμένο; 

Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Γραφείου Εσόδων εργάζονται για 8 και 10 ώρες 
τη μέρα, μέσα σε ένα χώρο που δεν κάνει ούτε για αποθήκη; 

Το ότι ακόμα δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας μόνιμος εργαζόμενος στο Δήμο; 
Το ότι 30 συμβασιούχοι στην καθαριότητα παραμένουν από το καλοκαίρι και 

ξανά απλήρωτοι; 
Το ότι νευραλγικές θέσεις των υπηρεσιών καλύπτονται από συμβασιούχους που 

συνήθως δεν γνωρίζουν τη δουλειά και, όταν τελικά, μετά μυρίων κόπων και βα-
σάνων, τη μαθαίνουν, απολύονται; 

Το ότι συνταξιοδοτούνται εμπειρότατοι συνάδελφοι, αφήνοντας εξαιρετικά ση-
μαντικές θέσεις εργασίας κενές χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός; 

Το ότι ποτέ δεν εισακούσθηκαν οι προτάσεις των εργαζομένων της οικονομικής 
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν; 

Τις απειλές για περικοπή μισθού, εμπλουτισμένες με άδικες και ανυπό-
στατες κατηγορίες εναντίον εργαζομένων; 

Με ποια αρμοδιότητα ο Αντιδήμαρχος οικονομικών επιχείρησε να κόψει 
κανονική άδεια, την οποία νόμιμα είχε ζητήσει εργαζόμενη, αναφέροντας 
ως δικαιολογία σωρεία παραβάσεων τις οποίες ουδέποτε διέπραξε; Και 
αφού, σύμφωνα με έγγραφο της εργαζόμενης, αποδείχτηκε περίτρανα ότι ο Αντι-
δήμαρχος είχε κάνει λάθος, γιατί δεν το αποκατέστησε ως όφειλε; 

Γιατί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών απαξίωσε με το χειρότερο τρόπο το ΔΣ του 
Συλλόγου μας, το οποίο τον κάλεσε σε συζήτηση προκειμένου να ακούσει και τη 
δική του άποψη, πριν αναγκαστούμε να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Όλα τα παραπάνω που αναφέραμε για μας συνιστούν κατάχρηση εξου-
σίας. Η Δημοτική Αρχή, αντί να κατανοήσει τη δεινή θέση που βρισκόμαστε όλοι 
λόγω της έλλειψης προσωπικού, της αντιφατικής πολυνομίας, της κοινωνικής και 
οικονομικής ανέχειας, της αδικίας που βιώνουμε καθημερινά από τις αποφάσεις 
των μνημονιακών κυβερνήσεων, της μείωσης των μισθών μας, της αύξησης των 
χωρίς αντίκρισμα ασφαλιστικών εισφορών μας και, αντί να αναλάβει τις πολιτικές 
ευθύνες που της αναλογούν, βάλλει εναντίον των εργαζομένων με περισσή αλαζο-
νεία, συνθλίβοντας τα όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. 

Εμείς ως εργαζόμενοι απαιτούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να διασφαλίσει 

το δικαίωμά μας στην εργασία, να πληρωθούν άμεσα οι απλήρωτοι συμβασιούχοι 
στην καθαριότητα και να προσληφθούν με μόνιμη σχέση εργασίας από τη στιγμή 
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια της 
συναδέλφου μας, γιατί ήταν άδικη η επίθεση που δέχτηκε από τον Αντιδήμαρχο, να 
υλοποιηθεί επιτέλους η υπ’ αριθ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο. 

Τέλος, καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη την απροκάλυπτη φραστική επίθεση 
που δέχτηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ μας, μετά την κατάθεση της διαμαρτυρίας 
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χριστόφο-
ρο όσο και από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Σταύρο Καραχάλιο. 

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής ψυχραιμία. Με αυτές τις οπισθοδρομικές πρακτικές 
δεν μπορείτε ούτε να μας φοβίσετε ούτε να μας φιμώσετε και ούτε βέβαια να λύσε-
τε το πρόβλημα. Καταδικάζουμε τις φραστικές απειλές κατά του προέδρου 
του Δ.Σ και δεσμευόμαστε ότι δεν θα μείνουν αναπάντητες. 

Το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στο Δήμο είναι κομβικής σημασίας, δια-
χρονικό και κοινό. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε με πασαλείμματα ούτε με ευχολόγια 
ούτε με ύβρεις. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και οφείλετε να την 
αντιμετωπίσετε στο βαθμό της ευθύνης που έχετε. Και η ευθύνη σας είναι μεγάλη.

Εμείς καταθέτουμε εαυτούς στην υπηρεσία του πολίτη και έχουμε πάντα στο 
μυαλό μας ότι χωρίς εργαζόμενους δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος».

Η απάντηση του δήμου Πάρου

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου στις 1/12/2017 δημοσιοποιήθηκε το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«Σε μία κρίσιμη καμπή για το νησί μας, είναι τουλάχιστον ατυχές για κάποιους 
από τους εργαζόμενους, να προσπαθούν να ανοίξουν μέτωπο με το δήμο και την 
εκλεγμένη διοίκηση.

 Είναι ατυχές να προσπαθούν να επιτεθούν σε μία διοίκηση που έχει δώσει απο-
δεδειγμένα αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την στελέχωση των 
Υπηρεσιών του Δήμου, προσφέροντας έτσι άλλοθι σε όλους αυτούς που εδώ και 
χρόνια αντιμάχονται την υπόθεση της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας 
ότι αυτές οι απόψεις απηχούν σ’ ένα μικρό τμήμα των εργαζομένων μας δε θα δώ-
σουμε έκταση. Για εμάς αντίπαλοι παραμένουν τα προβλήματα του νησιού μας και 
οι λογικές που απαξιώνουν στην πράξη το θεσμό της αυτοδιοίκησης.

 Ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιμη φάση που οφείλουμε να είμαστε προσηλωμένοι 
στην στοχευμένη στρατηγική μας στον τουρισμό και την ορθή και βιώσιμη αξιο-
ποίηση της προοπτικής που ανοίγει το νέο αεροδρόμιο και η τεράστια αύξηση της 
επισκεψιμότητας στο νησί μας».

Παρέμβαση Λαϊκής Συσπείρωσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου έκανε παρέμβαση στο θέμα με δελτίο τύπου που 
δημοσιοποίησε στις 4/12/2017 και έχει ως εξής:

«Δυστυχώς ορισμένοι δε θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι, παραγωγική διαδι-
κασία χωρίς εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει. Και επειδή μιλάμε για το Δήμο 
μας αλλά και τον κάθε Δήμο, κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει ότι ανάλογα με τη λαϊκή 
βούληση αύριο θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν στο προσκήνιο. Το προσωπικό του 
Δήμου όμως θα είναι παρόν για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους δημότες.

Εδώ και πολύ καιρό το σωματείο των εργαζομένων του Δήμου μας, έχει θέσει το 
ζήτημα της έλλειψης προσωπικού και όχι μόνο, που με τις αποχωρήσεις αρκετών 
υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια, παίρνει τραγικές διαστάσεις. Η δημοτική αρχή 
είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά όπως και άλ-
λες πολλές δεσμεύσεις της ξεχάστηκαν. Μια σειρά θέματα που έχουν να κάνουν 
με την καθημερινότητα και τον προγραμματισμό επίλυσης μικρών ή μεγαλύτερων 
προβλημάτων του νησιού μας σκαλώνουν ακριβώς στην έλλειψη προσωπικού. Η 
πρόσφατη διαμαρτυρία του σωματείου των εργαζομένων στο Δήμο μας 
αλλά και οι καταγγελίες από μέρους του για την συμπεριφορά  ορισμένων 
εκλεγμένων απέναντι τους διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Η δημοτική αρχή, 
όπως λέει, στηρίζει τους εργαζόμενους στα δίκαια αιτήματα τους. Η αλήθεια βέ-
βαια είναι ότι εφαρμόζει στο σύνολο της αδιαμαρτύρητα την κυβερνητική 
πολιτική. Από την άλλη είναι κοινό μυστικό ότι η συμπεριφορά κάποιων εκλεγ-
μένων έχει οδηγήσει σε απόγνωση ορισμένους υπαλλήλους που μόνο για λειψή 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους δεν μπορούν να κατηγορηθούν από τα κάθε 
λογής «παπαγαλάκια». Ο Δήμαρχος στην προσπάθεια του «να μαζέψει τα αμάζευ-
τα», «ρίχνει λάδι στη φωτιά», απαξιώνοντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, με προφανή σκοπό τη διάσπαση τους.

Στα χέρια των εργαζομένων βρίσκεται η διαφύλαξη της αγωνιστικής τους ενό-
τητας και της διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων τους, τη στιγμή μάλιστα που η 
επίθεση στην εργατική τάξη και το σύνολο των εργαζόμενων στη χώρα μας γενι-
κεύεται.

Εμείς για μια ακόμα φορά καλούμε τη δημοτική αρχή να φέρει το θέμα 
στο δημοτικό συμβούλιο».
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Γιορτινό τραπέζι µε
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κεφαλάκι σε ελαιόλαδο | βούτυρο φρέσκο | ανθότυρο ξερό | κεφαλοτύρι

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

συστήµατα ήχου & εικόνας

µουσικά όργανα

ηλεκτρικές συσκευές

Παροικιά | τηλ: 22840 22357
audiophile.yiannis@gmail.com

Διασύνδεση
Άλλα 21 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο, παίρνουν 

«σειρά» στη λίστα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με υποβρύχια καλώδια, προκειμέ-
νου να περιοριστεί το υψηλό κόστος ηλεκτροδότησής τους, που κυμαίνεται μεταξύ 
500 και 800 εκατ. ευρώ το χρόνο και καλύπτεται από τους καταναλωτές μέσω του 
λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Η επιστημονική επιτροπή που είχε συστήσει η Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
το Δεκέμβριο του 2015 για να μελετήσει τη βέλτιστη λύση για την ηλεκτροδότηση 
των νησιών (διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό δίκτυο ή διατήρηση με ενίσχυση και εκ-
συγχρονισμό των τοπικών αυτόνομων μονάδων) βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση 
του έργου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, εισηγείται τη διασύνδεση της πλειονότη-
τας των νησιών, σε συνέχεια της διασύνδεσης των πρώτων νησιών των Κυκλάδων 
που ήδη υλοποιείται.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νίκος Μπουλαξής, με την υλοποίηση 
των διασυνδέσεων θα ενσωματωθεί στο ηπειρωτικό Σύστημα το 80 % τουλάχιστον 
της ενέργειας που παράγεται σήμερα στα νησιά από ακριβές και ρυπογόνες πετρε-
λαϊκές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο όφελος για τους καταναλωτές μπορεί 
να κυμανθεί μεταξύ τα 400 και 650 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Αναλυτικά, ο προγραμματισμός των διασυνδέσεων έχει ως εξής:
- Είναι, ήδη, σε εξέλιξη η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων 

που περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με Λαύριο και Τήνο, Πάρο και Μύ-
κονο (ήδη είναι διασυνδεδεμένες μέσω Εύβοιας η Άνδρος και η Τήνος). Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018.

- Η δεύτερη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, που έχει ήδη εγκριθεί, 
περιλαμβάνει τις συνδέσεις Πάρου - Νάξου και Νάξου - Μυκόνου καθώς 
και την αναβάθμιση της σύνδεσης μεταξύ Άνδρου και Ν. Εύβοιας. Προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019.

- Η τρίτη φάση για τις Κυκλάδες, που επίσης έχει εγκριθεί, συνίσταται στην πόντι-
ση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου - Σύρου με προοπτική λειτουργίας το 2022.

- Ειλημμένη είναι επίσης η απόφαση για διασύνδεση της Κρήτης, η οποία (λόγω 
μεγέθους) θα αφαιρέσει σημαντικό βάρος από τους ώμους των καταναλωτών. 

Τα νέα έργα που εισηγείται η Επιτροπή ως ώριμα και βιώσιμα και τίθενται υπό την 
έγκριση της ΡΑΕ περιλαμβάνουν:

- Τέταρτη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων στην οποία εντάσσονται οι εξής 
διασυνδέσεις:

Πάρος - Σαντορίνη - Φολέγανδρος - Μήλος - Σίφνος - Σύρος,
Νάξος - Δονούσα, Νάξος - Σχοινούσα - Αμοργός και Κουφονήσι- Σχοινούσα - 

Ηρακλειά,
Πάρος - Ίος - Σίκινος - Φολέγανδρος,
Σίφνος - Σέριφος - Κύθνος,
Λαύριο - Κέα,
Σαντορίνη - Ανάφη - Αστυπάλαια.
Εξετάζονται, επίσης, εναλλακτικά σενάρια όπως η διασύνδεση Σύρου - Σερίφου 

- Μήλου, αντί για Σύρο - Σίφνο - Μήλο, περίπτωση κατά την οποία η Σίφνος θα 
διασυνδεθεί με τη Σέριφο και η τελευταία με το Λαύριο.

- Για τα Δωδεκάνησα η εισήγηση προβλέπει την κατασκευή διασύνδεσης Λαυρίου 
- Κω και διακλάδωση από την Κω προς Κάλυμνο και Ρόδο. Εναλλακτικά εξετάζεται 
η διασύνδεση μέσω Κρήτης.

- Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αν και προκρίνεται ως οικονομικότερη η 
λύση της κατασκευής νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, εξετά-
ζονται εναλλακτικές διασυνδέσεων:

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, οι διασυνδέσεις των νησιών επιφέρουν πολλαπλά θετικά 
αποτελέσματα που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- Ελάφρυνση των καταναλωτών, σε βάθος χρόνου και με την πρόοδο των διασυν-
δέσεων, από τις επιβαρύνσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

- Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος των νησιών από την παύση λειτουρ-
γίας των ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών.

- Μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές καυσίμων.
- Εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών για την 

παραγωγή ενέργειας.
- Διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας τροφοδότησης για τα νησιά, 

ενίσχυση της αναπτυξιακής τους πορείας.
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Σας ευχόμαστε καλές γιορτές & ευτυχισμένο το νέο έτος

Χαµηλοθώρης
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείο

Καλές γιορτές!
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στο κατάστηµα στην είσοδο της Νάουσας τιµές χονδρικής για όλους!

λευκά είδη | είδη δώρων

Περιφερειακός Παροικιάς • 22840 24493

Χρήματα για την παιδεία
Πόροι συνολικού ύψους 

10.400.000 ευρώ πρόκειται 
να διατεθούν από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014 – 2020» για τη 
δημιουργία και αναβάθμιση 
υποδομών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς και για την κατασκευή 
και αναβάθμιση παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών, στα 
μικρά και μεγαλύτερα νησιά 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει τρεις ανοιχτές 
προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων.

- Η πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.400.000 ευρώ, απευθύνεται στους δυνητι-
κούς δικαιούχους –μεταξύ αυτών και ο δήμος Πάρου- για την υποβολή προτάσεων 
έργων.

- Η πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης στα μικρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.800.000 ευρώ, απευθύνεται 
στους δυνητικούς δικαιούχους –μεταξύ αυτών και ο δήμος Αντιπάρου- για την υπο-
βολή προτάσεων έργων.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή 
/ επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, 
γυμνασίων και λυκείων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
3.800.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.900.000 ευρώ θα διατεθούν στην εκπαιδευτι-
κή υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια) και 
1.900.000 ευρώ στην υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Τέλος, η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων για τις παραπάνω προ-
σκλήσεις είναι η 15/12/2017 και ημερομηνία λήξης η 30/03/2018. Ως ελάχιστος 
προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 
ευρώ.

Πολιτιστικός 
τουρισμός

Την εφαρμογή του σχεδιασμού για τον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος πρωταγω-
νιστεί στην παγκόσμια προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου προ-
ορισμού για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, 
Έλενα Κουντουρά, μιλώντας στην ημερίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Η υπουργός παρουσίασε ενδεικτικά τις δράσεις συνεργασίας με το υπουργείο Πο-
λιτισμού που έχει δρομολογήσει το υπουργείο Τουρισμού, μέσω του ΕΟΤ, εθνικού 
φορέα προβολής και προώθησης ΕΟΤ. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η κ. Κουντου-
ρά:

- Με  πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού και με τη συνεργασία και χορηγία 
του ΕΟΤ, ξεκίνησε ο υπερτιτλισμός στην αγγλική γλώσσα των παραστάσεων στο 
Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

- Η προώθηση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού εντάσσεται στο διαφημιστικό 
πρόγραμμα του ΕΟΤ για το 2018 στο εξωτερικό.

- Το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 
συνέδραμε ώστε τα προγράμματα των παραστάσεων να παρουσιαστούν έγκαιρα 
για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, και να ξεκινήσει άμεσα η προπώληση 
εισιτηρίων για το 2018 που ενισχύει την προσέλκυση ξένων επισκεπτών. 

- Το υπουργείο Τουρισμού συνεργάστηκε και στήριξε τη δράση της Ένωσης Ξε-
νοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού «Οι Πέτρες Μιλούν», που έδωσε 
την ευκαιρία στους τουρίστες  να απολαύσουν υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις  
κλασικών κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε τρεις γλώσσες.

- Το υπουργείο Τουρισμού ενίσχυσε τη συνεργασία του με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Τουρισμού όπως επίσης και με τον ΟΟΣΑ και στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται 
η παράδοση και ο ελληνικός πολιτισμός. 
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Μερικά εντυπωσιακά νούμερα παρουσιάζονται στα στοιχεία του υπουργείου 
Εσωτερικών σε ό,τι αφορά το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, καθώς το 
2017 σημειώθηκαν στην Ελλάδα 31.397 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί για το 2017 (στοιχεία τέλη 
Νοεμβρίου) 81.850 γεννήσεις και 113.247 θάνατοι. Ο αριθμός των περισσότερων 
θανάτων από γεννήσεις στη χώρα μας είναι συνεχώς αυξανόμενος τα τελευταία 
χρόνια. Πέρσι (2016) είχαμε 25.205 περισσότερους θανάτους, το 2015 είχαμε 
29.801 περισσότερους θανάτους και το 2014 είχαμε 20.659 περισσότερους θανά-
τους. Δηλαδή, λίγο πολύ, έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια μία πόλη με τον πληθυσμό 
του Βόλου!

Σε ό,τι αφορά τους γάμους στη χώρα μας αυτί κυμαίνονται κάθε έτος περίπου από 
50 έως 53.000 παρά του ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα σύμφωνα συμβίωσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2014 είχαν καταγραφεί 1.568 σύμφωνα συμβίωσης, το 2015 
ανήλθαν στα 2.537, το 2016 έφθασαν στις 3.679 και έως τον Νοέμβριο του 2017 
ανήλθαν στα 4.259! Όμως αυξημένα είναι και τα διαζύγια, καθώς έως τον Νοέμβριο 
του 2017 είχαμε 12.732 ενώ το 2016 είχαμε 12.422. Παρά ταύτα, ο αριθμός των 
διαζυγίων είναι μικρότερος από τα πρώτα χρόνια του μνημονίου στην Ελλάδα, που 
ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ, με «πρωταθλητή» διαζυγίων το 2014 που είχαμε 18.353!  
Σύμφωνα όμως με τους αναλυτές είναι πολλά περισσότερα τα διαζύγια, καθώς 
λόγω των οικονομικών προβλημάτων πολλά ζευγάρια δεν πηγαίνουν στους δικηγό-
ρους γι’ αυτά και απλά είναι σε διάσταση.

Κυκλάδες
Για το 2017 στις Κυκλάδες είχαμε 1.074 θανάτους και 198 γεννήσεις. Το νούμε-

ρο βέβαια των γεννήσεων είναι πλασματικό, καθώς οι μητέρες των περισσότερων 
μωρών δε γεννούν στα νησιά μας, αλλά στα αστικά κέντρα και κυρίως, στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά τους γάμους στις Κυκλάδες, είχαμε 2.055. Και αυτός ο αριθμός 
είναι πλασματικός όμως (καθώς δεν αφορά μόνο γάμους Κυκλαδιτών), αφού στα 
νησιά μας έρχονται πολλοί από τα αστικά κέντρα και το εξωτερικό για να παντρευ-

τούν εδώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Μικρές Κυκλάδες, που οι γάμοι που 
καταγράφονται στα ληξιαρχεία αυτών των νησιών δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα. Στα Κουφονήσια π.χ. όλες οι άλλες μετρήσεις των ληξιαρχικών 
πράξεων για το 2017 είναι μηδέν, αλλά έχουν καταγραφεί 13 γάμοι τους καλοκαι-
ρινούς μήνες! 

Εντυπωσιακός είναι και ο αριθμός των συμφώνων συμβίωσης στις Κυκλάδες, 
αφού αυτός φτάνει έως τον Νοέμβριο του 2017 τους 80 με «πρωταθλητές» τη 
Σαντορίνη πρώτη, την Πάρο δεύτερη και τη Μύκονο τρίτη. 

Αντίπαρος – Πάρος
Στην Αντίπαρο για το 2017 έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι, 0 γεννήσεις, 16 γάμοι, 4 

διαζύγια και κανένα σύμφωνο συμβίωσης.
Στην Πάρο για το 2017 έχουν καταγραφεί 117 θάνατοι, μία γέννηση, 139 γάμοι, 

20 διαζύγια και 11 σύμφωνα συμβίωσης.

Οι γάμοι
Το απέραντο γαλάζιο και το ειδυλλιακό τοπίο των νησιών, έχει οδηγήσεις εκατο-

ντάδες ζευγάρια να θέλουν ο γάμος να γίνει στις Κυκλάδες.
Ένας ρομαντικός γάμος που συνοδεύεται από Μεσογειακές εικόνες οδηγεί τα 

ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό στα νησιά μας. Η Ελλάδα και η Κύ-
προς είναι πρωτοπόρες σε ό,τι αφορά τους γάμους. Στην Ελλάδα τα σκήπτρα για 
τη «βιομηχανία» των γάμων έχουν η Ρόδος και η Κως, και ακολουθούν η Κρήτη, 
η Σαντορίνη και η Σκιάθος. Η τουριστική βιομηχανία των γάμων είναι ουσιαστικά 
στα σπάργανα ακόμα στη χώρα μας και μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα άρχισε 
να υπάρχει ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Γύρω 
από αυτές τις εκδηλώσεις λειτουργούν δεκάδες επαγγέλματα. Καταρχήν οι χώροι 
διεξαγωγής των εκδηλώσεων, στη συνέχεια τα τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
εταιρίες εστίασης, φωτογράφοι, κομμωτές, make-up artists, κλπ.

Η χώρα μας δέχεται γι’ αυτό τον σκοπό νεόνυμφους απ’ όλο τον κόσμο, με πρώ-

Στατιστική και… γάμοι στην Πάρο!
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τους πελάτες τους Βρετα-
νούς, αλλά και τους Αμε-
ρικάνους, Αυστραλούς, 
Καναδούς, Ρώσους (οι 
πλέον πολυδάπανοι σε 
παρόμοιες εκδηλώσεις), 
Λιβανέζους και Ισραηλι-
νούς. Τελευταία υπάρχει 
«ρεύμα» από το Μεξικό, 
αλλά και τον Άγιο Δομίνι-
κο!

 

Στην Πάρο

Μεταξύ σοβαρού και 
αστείου πρέπει να γρά-
ψουμε ότι ο «παπάς» στην 
Πάρο που κάνει τους πε-
ρισσότερους γάμους είναι 
γένους θηλυκού (!) και 
πιο συγκεκριμένα η αντι-
δήμαρχος Δώρρα Σαρρή 
Παπακυρίλλου, η οποία 
είναι εκείνη που τελεί τους πολιτικούς γάμους στον δήμο μας.

Στην Πάρο το 2014 είχαμε 164 γάμους εκ των οποίων οι 28 ήταν πολιτικοί γάμοι, 
το 2015 είχαμε 172 γάμους εκ των οποίων οι 60 ήταν πολιτικοί γάμου, το 2016 εί-
χαμε 169 γάμους εκ των οποίων οι 58 ήταν πολιτικοί γάμοι και το 2017 έως σήμερα 
έχουμε 66 πολιτικούς γάμους. 

Για το 2018 τα πράγματα φαίνονται ακόμα πιο ενθαρρυντικά, καθώς όπως μας 
είπε η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή, έχουν κλειστεί ήδη γύρω στους 80 πο-
λιτικούς γάμους! Ο κύριος λόγος της εκρηκτικής ανόδου των πολιτικών γάμων το 
2018 στο νησί μας είναι ότι τόσο η Σαντορίνη, όσο και η Μύκονος, δεν έχουν ανοι-
χτές ημερομηνίες για πολιτικούς γάμους πριν το 2020!

Στην ιστοσελίδα του δήμου Πάρου και στην ενότητα για τους γάμους γίνεται προ-
σπάθεια για να διαφημιστούν παρόμοιες εκδηλώσεις. Η ιστοσελίδα μάλιστα προ-
τείνοντας ωραίους τόπους σημειώνει: «Οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια είναι πάρα 
πολλά. Αν δεν έχετε κάτι συγκεκριμένο να σας συνδέει με κάποιο από αυτά, οι πιο 
αγαπημένες τοποθεσίες είναι οι:

Η Παναγία η Εκατονταπυλιανή
Η Αγία Άννα στην Πάνδροσο
Ο Άγιος Φωκάς στην είσοδο του λιμανιού της Παροικιάς

Ο Άγιος Ιωάννης στις Κο-
λυμπήθρες

Η Ζωοδόχος Πηγή στη 
Λάγγερη

Ο Άγιος Νικόλαος στο 
Πίσω Λιβάδι

Ο Άγιος Νικόλαος στο 
Πυργάκι».

Όπως σημειώνεται στην 
ιστοσελίδα: «Είτε αρχίσει η 
σχέση σας στην Πάρο, είτε 
ανθίσει σε αυτή, αποτελεί 
σίγουρα ένα σημείο ανα-
φοράς. Μπορεί να έχετε δει 
φωτογραφίες, ή να έχετε 
παρευρεθεί σε γάμο στο 
νησί. Κάπως έτσι, έχει γεν-
νηθεί στη σκέψη σας η επι-
θυμία να παντρευτείτε σε 
ένα μέρος που αγαπάτε και 
σηματοδοτεί κάτι για σας.

Εδώ, μπορείτε να πραγ-
ματοποιήσετε όλα όσα ονειρευτήκατε. Οργανώστε έναν κοσμοπολίτικο γάμο με 
νότες φολκόρ ή ένα γάμο μίνιμαλ, ένα γάμο που θα τον ζήλευε η ίδια η Μανταλέ-
να… μεταβείτε με καΐκι, κότερο, ταχύπλοο, άμαξα ιππήλατη, πεζή με συνοδεία ορ-
γανοπαικτών στην εκκλησία, είτε πρόκειται για ξωκλήσι, είτε για την Παναγία την 
Εκατονταπυλιανή. Πραγματοποιήστε το γάμο των ονείρων σας με κάθε επισημό-
τητα, με άνεση και απαράμιλλη ομορφιά. Στη διάθεσή σας είναι ολόκληρο το νησί, 
χώροι δεξιώσεων, μπαρ, γραφικά ταβερνάκια, club, παραλίες, ξενοδοχεία, εταιρίες 
διοργανώσεων έτοιμες να δώσουν στο όνειρό σας υπόσταση».

Απ’ όλη την ιστορία δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι λόγοι που κάποιος θα 
επιλέξει το νησί μας για να παντρευτεί. Και οι λόγοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

-  Είναι η φυσική ομορφιά του νησιού που μαγεύει, τα χρώματα και η εμπειρία που 
πιστεύετε ότι θα μείνει αξέχαστη σε σας και στους καλεσμένους σας.

- Είναι η όλη οργάνωση που θυμίζει διακοπές.
- Είναι η χαρά ότι θα σας ακολουθήσουν όλοι όσοι σας αγαπούν.
- Είναι το μέρος κι οι επιλογές σας, που θα κάνουν το γάμο σας μοναδικό κι αξιο-

ζήλευτο. Είναι ένα νησί στο οποίο θα συνεχίσετε το μήνα του μέλιτος, εξοικονομώ-
ντας ένα αξιόλογο πακέτο διακοπών.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και 

εντός οικισµού,  από 60 έως 

150τµ σε τιµές κάτω του κόστους 

από 45.000€, πολύ µικρή προ-

καταβολή, πολλές δόσεις έναντι 

ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 

δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 

ή όλα µαζί σαν συγκρότηµα, σε 

τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 6940 622 456 

(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 

6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 

τ.µ., 15 δωµάτια µε ρεσεψιόν και 

σπίτι από κάτω, ενοικιασµένο µε 

απόδοση 20.000 ευρώ ετησίως. 

Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 

γκαρσονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµέ-

νη. Τιµή: 150 ευρώ το µήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ενοικιάζεται 

κατοικία 90 τ.µ., 2 Υ/∆, 2 µπάνια, 

σαλόνι, κουζίνα. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6932 899 999

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ στην Παροικία Πάρου 

πωλείται. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο: 690 6570 810

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το κα-

τάστηµα ΥΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη 

Νάουσα, έως 30 ετών για µόνιµη 

εργασία. Απαραίτητη η γνώση 

αγγλικών. Ανάλογη προϋπηρεσία 

θα εκτιµηθεί. Τηλ. 22840 51908

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται έως 30 ετών, 

από το κατάστηµα Bit of Salt στον 

Αστέρα. Απασχόληση για όλο 

το χρόνο. Απαραίτητα: άπταιστα 

αγγλικά και προϋπηρεσία. Τηλ. 

6977 706 736

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 

εργασία σε µάντρα οικοδοµικών 

υλικών, κύρια εργασία σίδερα 

µπετού, στην περιοχή Παροικιάς. 

Τηλ. 6942 557 051

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ζητείται από την 

εταιρεία Ν. Κρητικός - Εφαρµογές 

Ο.Ε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

6944 412 711

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε προϋπηρεσία 

ζητείται από το ξενοδοχείο Lefkes 

Village στις Λεύκες Πάρου, για 

τους µήνες Μάιο - τέλη Σεπτεµβρί-

ου 2018 για πρωινή απασχόληση. 

Αποστολή βιογραφικών στο email:  

lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 

210-7293351

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ επαγγελµατίας και 

ενθουσιώδης ζητείται από εργα-

στήριο ραπτικής στην Μάρπησσα. 

Αγγλικά απαραίτητα. Τηλ. 22840-

41341 (08:00-14:00)

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε προϋπηρεσία 

για τη σαιζόν 2018 ζητούνται 

από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 

στην Χρυσή Ακτή της Πάρου. 

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ 

210 6232082 ή στο email: info@

poseidon-paros.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από το 

YIASOU Café στο ∆ρυό για τις 

θέσεις: barista, σερβιτόρου και 

κουζίνα, µε εµπειρία, καλά αγγλι-

κά και χαµόγελο. Επικοινωνήστε 

µε την Αθανασία στο τηλ. 6933 

445 554

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 

6983 412 685

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος 

Χ 2 µέτρα ύψος πωλείται, σε 

άριστη κατάσταση. Πληροφορίες 

στο τηλ. 6946 422 171

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SEAT IBIZA 

πωλείται, µοντέλο 1997, σε πολύ 

καλή κατάσταση, υδραυλικό τιµόνι, 

ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές 

κλειδαριές, ΚΤΕΟ έως 11ος 2019. 

Τιµή: 1.050€. Τηλ. 6931 169 622

ΡΑΦΙΑ για Μίνι Μάρκετ ή Σούπερ 

Μάρκετ και ΓΡΑΦΕΙΟ λευκό µε 

συρτάρια πωλούνται. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6945 413 947

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN MICRA 

µοντέλο του 2006 πωλείται, 

κυβικά 1.200 cc, πόρτες 5. Τιµή 

3.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 

6944 449 902
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin

νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
µας στην Αλυκή!

Πένθος
Στις 4 Νοεμβρίου έφυγε 

από κοντά μας σε ηλικία 91 
ετών ο αγαπημένος μας σύ-
ζυγος, πατέρας και παππούς 
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΑΙΟΣ. 

Γεννημένος στις Λεύκες από αγροτική οικογένεια, 
παντρεμένος με την Καλλιόπη Παντελαίου, το γένος 
Περούλη Κρητικού, απέκτησαν 6 παιδιά, 19 εγγόνια 
και 13 δισέγγονα. 

Τα λόγια είναι φτωχά και το χαρτί λίγο αγαπημένε 
μας σύζυγε, πατέρα και παππού, για να εκφράσουμε 
το μεγαλείο της ψυχής σου, την καλοσύνη σου και την 
ανοιχτή σε όλους αγκαλιά σου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Λευκών που σε σκε-
πάζει. 

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος μας.

Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του, θα τελεστεί την Κυριακή 10 Δεκεμ-
βρίου 2017 μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδος Λευκών.

Για μας ποτέ δεν πέθανες,
πεθαίνει όποιος ξεχνιέται,
άνθρωπος όπως εσύ,
ποτέ δε λησμονιέται.

Στου παραδείσου τις χαρές
ν’ αναπαυτεί η ψυχή σου
στη θέση που σου φύλαξαν
οι πράξεις της ζωής σου

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη

Η σύζυγος Καλλιόπη, τα παιδιά και τα εγγόνιαΕυχαριστήριο 
πυροσβεστικού 
κλιμακίου Πάρου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. ΣΚΙΑΔΑ ΜΑ-
ΡΙΝΟ ιδιοκτήτη πρατηρίων καυσίμων, για την ευγενική 
του κίνηση να χορηγήσει δύο συσσωρευτές ρεύματος, 
ώστε να μπορέσει το Πυροσβεστικό όχημα να λει-
τουργεί καλώς, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ευχαριστούμε θερμά
Οι υπάλληλοι και ο προϊστάμενος του κλιμακίου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας
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Δρομολόγια
Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηρι-

οποιείται στη γραμμή Πούντα – Αντίπαρος και αντί-
στροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια από έως 
22/12/2017.

Σαββατοκύριακα
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 –  20:30 – 22:30 – 23:30

Δευτέρα έως Παρασκευή
Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

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

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

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

Παραγωγοί

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Απο-
στόλου, υπέγραψε απόφαση για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και ορ-
γανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το Μέτρο, ύψους 25 εκ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες 
ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών που 
έχουν αναγνωριστεί επίσημα και ανήκουν στην κατηγο-
ρία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων (ΜΜΕ). Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών 
στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγο-
ράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, 
να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών 
και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση 
ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών 
παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια 
λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετή-
σια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή 
ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας 
εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παρα-
γωγών ή οργάνωσης παραγωγών. 

Τέλος, με το συγκεκριμένο μέτρο δίνεται ένα ισχυρό 
κίνητρο, αφού οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγω-
γών θα χρηματοδοτούνται για τα 5 πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας τους με ποσά που μπορούν να φτάσουν 
μέχρι και τα 100.000 ευρώ ετησίως.

Η μελωδία της 
αγάπης

Παραμονή Χριστουγέννων στην Αθήνα. Στους παγω-
μένους της δρόμους, ο κόσμος   βιάζεται να προλάβει 
τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα. 

Ανάμεσα στο πλήθος, λιλιπούτειοι καλαντιστές μπαι-
νοβγαίνουν στις πολυκατοικίες για να πουν τα κάλα-
ντα. Οι εποχές όμως δύσκολες για όλο τον κόσμο και 
τα παιδιά το αντιλαμβάνονται από τα πενιχρά έσοδα.

Ο Μιχαλάκης, ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, είναι ένας 
από αυτούς. Κρατώντας το τρίγωνο σφιχτά κάτω από 
το μπουφάν, μετράει από μέσα του πόσες πολυκατοι-
κίες έχει επισκεφτεί. Συνολικά είκοσι, και τα σκαλοπά-
τια που ανεβοκατέβηκε ξεπερνούσαν τα χίλια. Όμως 
άξιζε ο κόπος. Έβαλε στόχο να μαζέψει 85 ευρώ για 
να αγοράσει μια φλογέρα και του έλειπαν 18 ευρώ. 
Την ονειρευόταν από καιρό και την είχε εντοπίσει στο 
κατάστημα του Νάκα στην Ναυαρίνου. «Δυο τρεις πο-
λυκατοικίες ακόμη και θα τα μαζέψω» σκέφτηκε και 
συνέχισε τις επιδρομές για καμιά ώρα ακόμα. Λαχα-
νιασμένος, στάθηκε μπροστά στην είσοδο μιας πολυ-
κατοικίας και την ώρα που πατούσε ένα κουδούνι στην  
τύχη,  είδε δυο πολύ μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι, να στέκονται λίγα βήματα πίσω του. Καθώς 
άνοιγε η πόρτα, τα δυο παιδιά  τον κοίταξαν ικετευτικά 
σαν να τον παρακαλούσαν να τα αφήσει να περάσουν 
πρώτα. Χωρίς δισταγμό, παραμέρισε και τους είπε: 
«Ανεβείτε εσείς, εγώ θα πάω σε άλλη πολυκατοικία». 
Τα προσωπάκια των δυο παιδιών φωτίστηκαν και του 
χαμογέλασαν. Τότε πρόσεξε πως δεν θα ήταν πάνω 
από δέκα ετών, φτωχικά ντυμένα και πολύ αδύνατα. 
Πριν προλάβει να τους ευχηθεί καλή επιτυχία, τα παι-
δάκια χάθηκαν στις ατέλειωτες σκάλες της πολυκα-
τοικίας.

Ο Μιχαλάκης στάθηκε κάτω από το φως της εισό-
δου και άρχισε να μετράει τις εισπράξεις του. Έκπλη-
κτος είδε ότι είχε μαζέψει 95 ευρώ. Είχε υπερκαλύψει 
την αξία της φλογέρας και αυτό τον έκανε να πετάει 
από χαρά.

«Δε χρειάζεται να συνεχίσω. Αρκετά για σήμερα. Ας 
βγάλουν και άλλοι χαρτζιλίκι» είπε μέσα του. Καθώς 
ετοιμαζόταν να φύγει, είδε τα παιδάκια να βγαίνουν 
από την πολυκατοικία.

«Τόσο γρήγορα τελειώσατε;» τα ρώτησε.
«Κανένας δε μας άνοιξε» απάντησε το κοριτσάκι με 

παράπονο, ενώ δάκρυα κυλούσαν στα χλομά του μά-
γουλα.

«Γιατί κλαις; Δεν μαζέψατε αρκετά;» ρώτησε ξανά ο 
Μιχαλάκης.

«Θέλαμε να μαζέψουμε 70 ευρώ για τα γυαλιά του 
παππού που έσπασαν. Μέχρι τώρα συγκεντρώσαμε 
μόνο τα μισά».

Ο Μιχαλάκης ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. Έτσι 
που στεκόντουσαν μπροστά του, έμοιαζαν με δυο 
φτωχά αγγελάκια ξεχασμένα από τον Θεό. Κοίταξε τα 
μικροσκοπικά χεράκια τους. Κρατούσαν σφιχτά τα σι-
δερένια τρίγωνα και φαινόντουσαν παγωμένα από το 
κρύο.

Για αρκετή ώρα δεν μίλησε κανείς τους. Σε μια στιγ-
μή, το πρόσωπο του Μιχαλάκη έλαμψε: «Να μου πείτε 
τα κάλαντα» τους είπε.

Εκείνα ξαφνιάστηκαν. Δίστασαν στην αρχή. Μετά 
υποχώρησαν και ενώ τραγουδούσαν, ο Μιχαλάκης 
έβαλε διακριτικά 50 ευρώ στον κουμπαρά τους λέ-
γοντας: «Πηγαίνετε σπίτι σας, φτάνει για σήμερα». Τα 
παιδάκια τον ευχαρίστησαν και έφυγαν.

Στο δρόμο για το σπίτι, ο Μιχαλάκης φανταζόταν 
την χαρούμενη έκφραση στα προσωπάκια των παι-
διών όταν θα ανακάλυπταν το ανέλπιστο δώρο και τον 
πλημμύρισαν αμέτρητα συναισθήματα χαράς. Δεν το 
ένοιαζε που δεν θα άκουγε τη μελωδία της φλογέρας. 
Τη θέση της είχε πάρει η μελωδία της αγάπης. 

Δημήτρης Καλανδράνης

Η Λαϊκή  
Συσπείρωση 
για το ειδικό 
σχολείο

Υπό τον τίτλο: 
«Υπόλογοι σε γο-
νείς και μαθητές», 
η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου δημοσιοποίη-
σε δελτίο τύπου σχε-
τικά με τα συμβάντα 
για την ίδρυση επαγ-
γελματικού γυμνασί-
ου και λυκείου στην 
Πάρο.

«Πέρσι η Πάρος 
και η Αντίπαρος έχα-
σαν την ευκαιρία ίδρυσης ειδικού Γυμνασίου λόγω 
της ανικανότητας της δημοτικής αρχής της Πάρου 
να διεκπεραιώσει όπως έπρεπε τα διαδικαστικά ζη-
τήματα, παρά την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.

Φέτος, και ενώ είχαν ειδοποιηθεί από τους αρμόδι-
ους πριν από  δύο μήνες για την δυνατότητα υποβο-
λής σχετικού αιτήματος , το έφεραν θέμα στο τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο, εκπρόθεσμα και χωρίς 
να έχουν εξασφαλίσει τη στέγαση του υπό ίδρυ-
ση ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου, 
όπως απαιτείται.

…και το μπάχαλο δεν έχει τελειωμό…».

Άδεια  
λειτουργίας 
ΧΥΤΑ

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Γιάννη Φλεβάρη, ανανεώθηκε η ισχύς 
της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής 
Ενότητας Πάρου και Αντιπάρου. Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται 
στην θέση Άγιος Χαράλαμπος – Ανερατζιά Πάρου και 
εξυπηρετεί και τα δύο νησιά.

Προηγήθηκε αυτοψία, επαναληπτική αυτοψία και 
μακροσκοπικός έλεγχος της μονάδας και οργανώ-
θηκε ο φάκελος της αδειοδότησης από το γραφείο 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Νάξου της Πε-
ριφέρειας, σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου και τη 
διεύθυνση περιβάλλοντος Κυκλάδων. Η επιτροπή που 
συγκροτήθηκε εισηγήθηκε θετικά και πρότεινε βελτιώ-
σεις για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων. Η ανανέωση έχει δεκαετή διάρκεια 
ισχύος μετά την υπογραφή της από τον κ. Φλεβάρη.

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης μετά την υπογραφή της 
ανανέωσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ ευχαρίστησε τον πε-
ριφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος 
έθεσε την εύρυθμη λειτουργία των ΧΥΤΑ στους τακτι-
κούς στόχους της Περιφέρειας, τον δήμο Πάρου και 
τα στελέχη της διεύθυνσης περιβάλλοντος Κυκλάδων, 
που με την συστηματική τους εργασία ολοκλήρωσαν 
τον φάκελο της αδειοδότησης.
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Τακτικές αξιοποίησης του πληµµυρικού νερού
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Τακτικές αξιοποίησης του πληµµυρικού νερού

Ο ι πρόσφατες πληµµύρες στην περιοχή 
της ∆υτικής Αττικής, εξαιτίας της έλ-
λειψης αντιπληµµυρικών έργων και των 
απαραίτητων υποδοµών, οδήγησαν στο 

θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπους. Ηταν έ-
να προδιαγεγραµµένο έγκληµα, αποτέλεσµα 
της αντιλαϊκής πολιτικής των αστικών κυβερ-
νήσεων, ένα έγκληµα που αναδεικνύει τον ά-
ναρχο αντιλαϊκό χαρακτήρα της καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης, την περιφρονητική στάση α-
πέναντι στον άνθρωπο, που χαρακτηρίζει το 
καπιταλιστικό σύστηµα και όσους το υπηρε-
τούν. Στη µακρινή Καλιφόρνια των ΗΠΑ, έ-
χουν και ένα άλλο είδος προβληµάτων µε το 
νερό: την περιοδική λειψυδρία, που τείνει να 
γίνεται όλο και χειρότερη. Είναι σε εξέλιξη 
κάποιες επιµέρους προσπάθειες αντιµετώ-
πισής του σε τοπικό επίπεδο (δήµων και ε-
παρχιών), αλλά εµπόδιο στη λύση του ορθώ-
νεται και πάλι ο καπιταλιστικός τρόπος ορ-
γάνωσης της κοινωνίας και το θεµέλιό του: 
η ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής.

Επί µια πενταετία σχεδόν, ολόκληρη η πο-
λιτεία της Καλιφόρνια βρισκόταν σε συνθή-
κες έντονης ξηρασίας, µε τους ταµιευτή-
ρες να έχουν πιάσει πάτο και να τίθενται α-
πό πολλούς ερωτήµατα, όπως αν µπορεί να 
συνεχιστεί η αγροτική παραγωγή, έως και 
αν πρέπει να συνεχίσει να δέχεται νέους 
κατοίκους, από εξωτερική αλλά και εσωτε-
ρική µετανάστευση. Σύµφωνα µε τους επι-
στήµονες, η τελευταία βαρύτερη και πιο µα-
κροχρόνια κυκλική ξηρασία ήταν αποτέλε-
σµα της κλιµατικής αλλαγής, το ίδιο όπως 
και οι κατακλυσµιαίες βροχές και οι βαριές 
χιονοπτώσεις, που ξεκίνησαν τελικά τον Ο-
κτώβρη του 2016 και τελείωσαν το Φλεβά-
ρη του 2017, προσφέροντας σε αυτό το πε-
ντάµηνο το ισοδύναµο του υετού δύο κανο-
νικών ετών, ξαναγεµίζοντας τους επιφανει-
ακούς ταµιευτήρες.

Ξηρό μέλλον
Το έντονο φαινόµενο προκάλεσε πληµµύ-

ρες σε αγροτικές περιοχές και παραλίγο την 
καταστροφή του φράγµατος Οροβιλ βόρεια 
του Σακραµέντο, µε αποτέλεσµα την προ-
σωρινή αποµάκρυνση 188.000 ανθρώπων α-
πό τις κατοικίες τους. Παρ' όλα αυτά, η χιο-
νοκάλυψη της οροσειράς της Σιέρα Νεβάδα, που είναι ο κύ-
ριος (30%) και πιο σταθερός τροφοδότης της Καλιφόρνια σε 
πόσιµο νερό, µειώνεται χρόνο µε το χρόνο και προβλέπεται 
να συρρικνωθεί µεσοπρόθεσµα κατά 90%. Επιπλέον, το µε-
γαλύτερο µέρος των µετεωρολογικών κατακρηµνισµάτων πέ-
φτει το χειµώνα, ενώ τα καλοκαίρια είναι συνήθως τελείως 
ξηρά. Αλλά και το νερό που σήµερα πέφτει ως χιόνι, στο µέλ-
λον θα πέφτει κυρίως ως βροχή, προκαλώντας µεγαλύτερες 
πληµµύρες και µικρότερα αποθέµατα για την ξηρή περίοδο.

Στην Καλιφόρνια έχουν ήδη γίνει φράγµατα σχεδόν σε ό-
λα τα ποτάµια, οπότε η µόνη πηγή πόσιµου νερού που απο-
µένει να χρησιµοποιηθεί πιο έντονα, είναι τα υπόγεια νερά, 
οι υδροφόροι ορίζοντες, όπου βρίσκεται δεκαπλάσια ποσό-
τητα νερού, απ' ό,τι σε όλους τους ταµιευτήρες της πολιτεί-
ας. Οµως οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν υποστεί µεγάλη ε-
ξάντληση και σε ορισµένες περιπτώσεις και υποβάθµιση, ε-
ξαιτίας της υπεράντλησης για άρδευση. Στο κέντρο του Σαν 
Χοσέ, η υπεράντληση οδήγησε σε υποχώρηση του εδάφους 
κατά 4 µέτρα! Επιπλέον, η δηµιουργία των φραγµάτων περι-
όρισε παραπέρα το νερό που είναι διαθέσιµο για να απορρο-
φηθεί από το έδαφος και να ξαναγεµίσει τους υδροφόρους 
ορίζοντες. Παρά τις µεγάλες βροχοπτώσεις µετά το τέλος 
του τελευταίου κύκλου ξηρασίας, οι υδροφόροι ορίζοντες 
της Καλιφόρνια παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα πληρότητας.

Αποκέντρωση
Κατά την καπιταλιστική αντίληψη της αποκέντρωσης, η ο-

µοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αφήσει το θέµα της 
διαχείρισης των υδάτων κυρίως στις κυβερνήσεις των πολι-
τειών και σε συνέχεια η κυβέρνηση της Καλιφόρνια πέρα-
σε το 2014 νόµο, που αναθέτει µεγαλύτερες ευθύνες σχε-
τικά στις τοπικές αρχές και στους µεµονωµένους µεγάλους 
καταναλωτές νερού! Ορισε το ...«όραµα» µιας άλλης διαχεί-

ρισης και άφησε τους δήµους και τους πολίτες να κάνουν 
ό,τι καταλαβαίνουν καλύτερο για την υλοποίηση του «ορά-
µατος». Ετσι, αυτήν την περίοδο είναι σε εξέλιξη διάφορες 
δοκιµές και µέτρα σε κάποιες περιοχές της Καλιφόρνια, ό-
που επιστήµονες και τοπικοί παράγοντες προσπαθούν κυ-
ρίως να χρησιµοποιήσουν µε ελεγχόµενο τρόπο τη φυσι-
κή µέθοδο αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων, δηλα-
δή την πληµµύρα εκτεταµένων περιοχών µε καθόλου ή µι-
κρή κλίση, ώστε το πληµµυρικό και γενικά το νερό που πε-
ρισσεύει το χειµώνα, να έχει χρόνο να απορροφηθεί (βλ. δι-
άγραµµα). Αλλωστε, αυτή η µέθοδος αποταµίευσης νερού 
έχει µόνο το ένα πέµπτο του κόστους της δηµιουργίας επί-
γειων ταµιευτήρων.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η πολιτεία της Καλιφόρ-
νια διαχειριζόταν µόνο τα επιφανειακά νερά. Τα υπόγεια νε-
ρά ήταν «δικαίωµα ιδιοκτησίας»: Μπορούσες να σκάψεις έ-
να πηγάδι στο χωράφι σου και να αντλήσεις όλο το νερό που 
χρειαζόσουν, ανεξάρτητα από το πώς αυτό επηρέαζε τον γεί-
τονά σου. Πριν από την τρέχουσα «αποκεντρωµένη» προ-
σπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος, είχε υπάρξει µια 
περίοδος όπου ίσχυε: «Ο,τι νερό αποταµιεύσεις, τόσο θα α-
ντλήσεις», κάτι σαν τράπεζα νερού, όπου µπορείς να κάνεις 
ανάληψη µόνο τα χρήµατα που έχεις καταθέσει. Φυσικά τα 
υπόγεια νερά δεν µένουν ακίνητα, οπότε το δάνειο από το 
καπιταλιστικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δεν µπόρεσε να 
λειτουργήσει. Οπως γράφει η τοπική δηµοσιολόγος Ερικα 
Γκάις, «οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν την αντίληψή τους 
για την ιδιοκτησία στο νερό σε κάτι πιο κοινοτικό». Οµως οι 
προτροπές και τα οράµατα δεν είναι αρκετά όταν θεός πα-
ραµένει η ατοµική ιδιοκτησία και κίνητρο της παραγωγής το 
κέρδος. Κι επειδή τα «δικαιώµατα νερού» είναι πολιτικό τα-
µπού, όπως παραδέχεται η Γκάις, δεν θα είχε ξεκινήσει ού-
τε αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα, αν δεν είχε προη-

γηθεί η πανικόβλητη υπεράντληση, που έκαναν κατά τη δι-
άρκεια της ξηρασίας όσοι έχουν τέτοια «δικαιώµατα νερού».

Αλλος δρόμος
Στην κοιλάδα του ποταµού Σακραµέντο προσπαθούν να ε-

φαρµόσουν αντίστροφη αποταµίευση, δηλαδή εκεί όπου τις υ-
γρές χρονιές υπάρχει πλεόνασµα νερού, να γίνεται άντληση α-
πό τον υδροφόρο ορίζοντα και τα επιφανειακά νερά να αφήνο-
νται να κυλούν προς πιο ξηρές περιοχές. Οι ντόπιοι µεγάλοι κα-
ταναλωτές νερού βάζουν όµως ζήτηµα αποζηµίωσης... Αλλού, 
όπου δοκιµάζουν τις ελεγχόµενες πληµµύρες αγρών, οι ενδια-
φερόµενοι δεν µπορούν να πάρουν άδεια, λόγω και πάλι των «δι-
καιωµάτων νερού». Κι αλλού, όπου έχει εµπλακεί και η υπηρε-
σία προστασίας µεταναστευτικών πουλιών της Καλιφόρνια, δο-
κιµάζουν να πληρώσουν τους µεγαλοαγρότες για να πληµµυρί-
ζουν το χειµώνα τις φάρµες τους.

Σε µια κοινωνία που δεν θα υπάρχει ιδιοκτησία στηριγµένη στο 
καπιταλιστικό κέρδος κάθε παραγωγός θα µετέχει στην κοινωνι-
κή ιδιοκτησία και έτσι δεν θα είναι ανταγωνιστής του άλλου πα-
ραγωγού, αλλά όλοι θα παράγουν για το κοινωνικό σύνολο και θα 
έχουν κοινά συµφέροντα από την αύξηση της συνολικής παρα-
γωγής. Σε µια κοινωνία όπου η παραγωγή θα γίνεται µε επιστη-
µονικό κεντρικά σχεδιασµένο τρόπο, τα παραπάνω προβλήµατα 
της διαχείρισης και αξιοποίησης κάθε υδάτινου πόρου θα περι-
οριστούν δραστικά, θα αντιµετωπίζονται πολύ πιο εύκολα και α-
ποτελεσµατικά προς όφελος όλης της κοινωνίας. Και φυσικά, ε-
πειδή ο άνθρωπος θα είναι πρώτη προτεραιότητα, θα παίρνονταν 
τα αναγκαία µέτρα για να µην υπάρχουν ανεξέλεγκτες πληµµύ-
ρες και να µη θρηνούµε ανθρώπινα θύµατα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Χιονοκάλυμμα

ΦράγμαΑγρόκτημα

Αντλία

Υδροφόρος 
ορίζοντας Παλιό κανάλι

Αποσύνδεση

Εκτάσεις 
με άγρια βλάστηση

Πόλη

Ενα παλιό κανάλι - παλιά βυθισμένη κοίτη 
ποταμού από πέτρες και λάσπη - μπορεί 
να οδηγήσει γρήγορα τα υπόγεια νερά 

σε μακρινές περιοχές

Οταν κατέβει 
το επίπεδο νερού 

στο ποτάμι, το πάνω μέρος 
του υδροφόρου ορίζοντα 

μπορεί να υποβιβαστεί επίσης

Η υπεράντληση μπορεί 
να κατεβάσει την κορυφή 
του υδροφόρου ορίζοντα 
τόσο πολύ, 
που να αποσυνδεθεί 
από τον πάτο 
της κοίτης του ποταμού

Λεκάνη αναπλήρωσης

Υδροφόρος 
ορίζοντας

Λεκάνη αναπλήρωσης
Ενα μεγάλο, περιτριγυρισμένο από γρασίδι ή πέτρες βαθούλωμα στο έδαφος 
(άκρο δεξιά), μπορεί να συγκεντρώσει νερό βροχοπτώσεων από τα ρυάκια και 
τους χειμάρρους, καθώς και το νερό που απορρέει από την πόλη 
κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Διατηρώντας το νερό, 
του επιτρέπει να μετακινηθεί σταδιακά 
μέσα από το χώμα για να ξαναγεμίσει 
έναν τοπικό υδροφόρο ορίζοντα

Κανάλι

Αντλία

Δεξαμενισμός και κανάλια
Οταν ένας υδροφόρος ορίζοντας γεμίσει αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί για άρδευση 
(π.χ. το χειμώνα), το νερό απ' αυτόν μπορεί να αντληθεί και να διοχετευτεί σε κανάλι, 
που θα το μεταφέρει σε μακρινή τοποθεσία, όπου θα γεμίσει τους τοπικούς υδροφόρους 
ορίζοντες (δεν φαίνονται στο σχήμα), λειτουργώντας 
έτσι ως ένα είδος δεξαμενής νερού. Οι αγωγοί 
θα μπορούσαν να τροφοδοτούν και το υπερβάλλον 
νερό κάποιου ποταμού μέσα στο κανάλι.

Ελεγχόμενη πλημμύρα
Μια πύλη σε ανάχωμα (αριστερά) μπορεί να απελευθερώνει σε έναν αγρό νερό ενός ποταμού 
όταν αυτό ξεπεράσει το ύψος κινδύνου, έτσι ώστε σιγά - σιγά να απορροφηθεί από το έδαφος και 
να ξαναγεμίσει έναν υδροφόρο ορίζοντα. Μια παρόμοια πύλη (δεξιά) μπορεί να πλημμυρίζει μια 
έκταση με άγρια βλάστηση. Αν αυτή η έκταση τύχει να είναι πάνω 
από ένα παλιό κανάλι, το κανάλι θα μεταφέρει το νερό 
που βυθίζεται στο έδαφος σε κάποιο μακρινό υδροφόρο 
ορίζοντα (δεν εμφανίζεται), σχεδόν όπως 
ένας φυσικός υπόγειος αγωγός.

Πύλη
Πύλη

Παλιό κανάλι
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Κριτική βιβλίου
Η κ. Μοσχούλα Κοντοσταύλου, για το νέο βιβλίο του 

κ. Ν. Σαρρή, «Νόστιμο βραστό νερό», γράφει:
«Νόστιμο βραστό νερό είναι το παρελθόν, όχι απα-

ραίτητα έμπλεο από αυταπάτες, σίγουρα όμως γεμά-
το θανάτους.

Θανάτους τοπίων, περιστάσεων, προσώπων. Που 
αφού πεθαίνουν γιγαντώνονται και καταλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μας. Και γεννά-
ται το ερώτημα. Με την τέχνη ξορκίζει κανείς αυτά 
τα φαντάσματα; Και τους φόβους του; Για ό,τι είναι 
άσχημο; Για ό,τι δεν εμπεριέχει την αιωνιότητα της 
ομορφιάς, που κι’ αυτή μόνο μια στιγμή κρατάει; 
Όπως κακές παιδαγωγικές μέθοδοι, φονικά όπλα και 
συμπεριφορές, φάρμακα, άνθρωποι επιτήδειοι και 
βάρβαρες δεξιότητες, ικανά κι’ αυτά και άλλα να απο-
μακρύνουν ένα μικρό ευαίσθητο παιδί από την επαφή 
με το αληθινό: τη φύση, την τέχνη την τρυφεράδα. 
Και η απάντηση. Ναι, η τέχνη παρηγορεί και λυτρώ-
νει. Όποιον είναι ικανός να διακρίνει και να εκτιμήσει 
αυτή την ευγενική φλόγα στους άλλους και να ασκή-
σει τροφοδοτώντας την όποια δική του.

Έχει δίκιο ο συγγραφέας του βιβλίου, όταν εξηγεί 
στην εισαγωγή, ότι δεν πρόκειται για αυτοβιογραφία 
και ότι οι ιστορίες του είναι φανταστικές.

Φυσικά και δεν επιδιώκει ο Ν. Σαρρής να έχει δίκιο 
σώνει και καλά. Άνθρωποι σαν κι’ αυτόν δεν θα έχα-
ναν το χρόνο τους για ν’ αποδείξουν το δίκιο τους.

Βεβαίως και είναι φανταστικές οι ιστορίες του. Γιατί 
η πραγματικότητα δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε η δική 
μας. Στην σπηλιά μας αλυσοδεμένοι περνάμε τη βιω-
τή μας βλέποντας σκιές.

Τα γραπτά του Ν. Σαρρή δεν φαίνεται να γεννήθη-
καν από τις ευτυχίες του. Περίπου το ομολογεί και ο 
ίδιος και λυτρώνεται. Είναι ένα ταξίδι με συνταξιδιώ-
τες φτωχούς ανθρώπους που ανάμεσά τους ψάχνει 
το νόημα της ζωής.

Είναι ένα ταξίδι. Αλλά η αξία του ταξιδιού έγκειται 
στο φόβο, είχε πει ο Αλμπέρ Καμύ, και μας άφησε 
συλλογισμένους. Δεν ταξιδεύει κανείς για ευχαρίστη-
ση, για άσκηση ταξιδεύει. 

Ο συγγραφέας καταθέτει στο βιβλίο ό,τι του έχει 
γεμίσει την καρδιά, για να ξέρουν τα παιδιά του, λέει, 
και εμείς οι άλλοι φαντάζομαι, επειδή πρέπει όλοι μας 
να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αφού συμπέσαμε στο 
χρόνο, μιας και η ψυχή μας αύριο σηκώνει πανιά.

Για να μην αναγκαστεί να παραδεχθεί την ανεπα-
νόρθωτη απώλεια του χρόνου, ή μάλλον ακριβώς 
γιατί την παραδέχεται, αναζητάει αναμνήσεις από το-
πία μεταμορφωμένα πλέον, ανθρώπους φευγάτους, 
σε μιαν αιωνιότητα, που ο ίδιος δεν επιθυμεί για τον 
εαυτό του, 

(υπέροχη η εικόνα της παραίτησής του στα έσχα-
τα), μυρωδιές λιγωτικές κι άλλοτε πνιγηρές, αισθή-
ματα που μπορούν να κινητοποιήσουν μα και που 
προδίδουν, «ρεύματα σκιών και αναλαμπών»  γράφει 
ο ίδιος.

Φτώχια, αρρώστιες και μοναξιά. Μαζί με κάποιες 
χαρές και ανθρώπινες προσεγγίσεις. 

(Υπέροχο το άγγιγμα της μάνας στο κεφαλάκι του 
παιδιού. Σιωπηλό κι’ αυτό). Και ο συγγραφέας να τρο-
μάζει, όλο να τρομάζει. Όχι την αιωνιότητα ακριβώς, 
αλλά την ατέρμονη ζωή, όπως την κάναμε κι όπως 
την ξέρουμε κι όπως πιθανολογούμε (σωστά; λάθος;) 
να ’ναι κι’ η άλλη.

Ωστόσο, η εκτίμησή του για την ύπαρξη είναι όση 
και η αγωνία του. Προφανής και δικαιολογημένη εφό-
σον πρόκειται για σκεπτόμενο άνθρωπο. Άρα κατά 
κάποιον τρόπο διχασμένο, απελπισμένο, αλλά όχι και 
τόσο, αφού ζει και ενεργεί σα να ελπίζει.

Γιατί μας αφορά το βιβλίο; Διότι οι διαδρομές του 
ταξιδιού του Σαρρή στο παρελθόν του τόπου και του 
χρόνου του, είναι οι διαδρομές όλων των ευαίσθητων 
στην αίσθηση της αιωνιότητας ανθρώπων, είτε με την 
έννοια της υπερνίκησης του φόβου, είτε με την έννοια 
της εκμηδένισης.

Δηλαδή όλους μας».

Δωρεά ΝΔ

Μετά από πρόσκληση του προέδρου του Κέντρου 

Υγείας Πάρου, Σπύρου Λάβδα, η δημοτική τοπική ορ-

γάνωση της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποίησε επί-

σκεψη στις 2 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει η πρόε-

δρος, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου: «Μού ζήτησαν να 

φροντίσουμε μέσω χορηγιών για την προμήθεια ιμα-

τισμού και υπόδεσης των Νοσηλευτριών του Κ.Υ.

Στις 5/11/2017 απηύθυνα, μέσω επιστολής, το 

αίτημα (για προμήθεια ιματισμού και υπόδεσης στις 

νοσηλεύτριες του Κ.Υ. Πάρου) προς τον πολιτευτή 

Κυκλάδων κ. Γιώργο Βακόνδιο, αφορμώμενη από το 

γεγονός ότι ο ίδιος μου είχε αναφέρει καιρό πριν, ότι 

με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θά-

νατο του Βουλευτή-γιατρού Ιωάννη Χωματά, θέλει να 

συνδράμει στη νοσοκομειακή φροντίδα των νησιών 

μας.

Σήμερα λοιπόν ο πολιτευτής Κυκλάδων Γιώργος 

Βακόνδιος επισκέφθηκε το Κ.Υ. μαζί με την Πρόεδρο 

της ΔΗΜ. Τ.Ο. και μέλη της ΔΗΜ. Τ.Ε. Ν.Δ. Πάρου 

Αντιπάρου, όπου τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του 

Κ.Υ. κ. Σπύρος Λάβδας, η προϊσταμένη των νοσηλευ-

τριών κ. Μαρία Τριανταφύλλου, καθώς και όλες οι 

νοσηλεύτριες και τους παραδόθηκε το υλικό αξίας 

750 ευρώ, εις μνήμη του βουλευτή-γιατρού Ιω-

άννη Χωματά, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός 

έτους από το θάνατό του (28.11.2016).

Κατά την παράδοση παρίσταντο η αντιδή-

μαρχος Θεοδώρα Σαρρή Παπακυρίλλου, ο πρό-

εδρος της δημοτικής επιτροπής παιδείας του 

δήμου Πάρου Χαράλαμπος Μαλινδρέτος καθώς 

και η πρόεδρος των Φίλων Κ.Υ. Κατερίνα Αντι-

παριώτη».

9 Δεκεμβρίου 1733
Μεγάλος καταστρεπτικός σεισμός στον ελληνικό 

χώρο και σε άλλα μέρη, «παγκόσμιος», όπως αναφέρει 

στην συγκλονιστική ενθύμησή του ο Αντώνης Μαυ-

ρομμάτης, που γράφτηκε στην Παροικιά. 

Στην Πάρο, ο σεισμός έφερε καταστροφές σε κτή-

ρια, ανάμεσα στα οποία ο ναός της Εκατονταπυλιανής, 

του οποίου τα κωδωνοστάσια κατέπεσαν, καθώς και 

άλλοι τοίχοι, όπως φάνηκαν μετά την επισκευή τους, 

όταν είχαν τοποθετήσει ολόκληρους τοίχους επεν-

δύσεως, όπως είχε γίνει στην πρόσοψη του ναού και 

ογκώδη εσωτερικά υποστηρίγματα, τα οποία πολύ τον 

είχαν παραμορφώσει. 

Μετά την αναπαλαίωση του παλαιοχριστιανικού 

τούτου ναού (1960-1963) όλες αυτές οι προσθή-

κες έφυγαν (ΕΕΚΜ Ε’ 1965, 24-25). Η ενθύμηση του 

Μαυρομμάτη έχει ως εξής: 

«1733. Δεκεμβρίου 9, ημέρα Κυριακή βασιλεύο-
ντος ηλίου – έκαμε σεισμός και σε μισή ώρα ήλθεν 
και δεύτερος και εμαζώκτικεν όλος ο κόσμος στην 
Καταπολιανή από το φόβο, άνδρες, γυναίκες και παι-
διά και έκαμαν δέησιν και τα μεσάνυκτα πάλε έκαμεν 
άλλος ωσάν και τον πρώτον δυνατός και περασώντας 
τρεις ημέρες την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος ημέ-
ρα Τετράδη λέγουσι πως έκαμε πάλε, όμως άλλοι τον 
εκατάλαβαν, άλλοι δεν τον εκατάλαβαν. 

Όμως τα μεσάνυκτα, περασμένη ημέρα του Αγίου 
οπού εξημέρωνε Πέμπτη έκαμε τόσο μέγας οπού έπε-
σαν τα καμπαναριά της Καταπολιανής τα βορνά και 
σηκώθηκαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά και πήγαν 
στην Καταπολιανή κλαίγοντας και όντας μαζωμένος 
όλος ο κόσμος μέσα εις την εκκλησίαν και κάναν δέ-
ησες με κλάματα, ήλθεν και δεύτερος και ο κόσμος 
από τον φόβον άλλοι εδράμαν και αγκάλιασαν την 
Παναγίαν και τις άλλες εικόνες. Όμως δεν ημπορώ 
να γράφω τι θρήνος εγίνηκεν ετότες μέσα στην Πα-
ναγίαν. Και από τότες λέγουν πως κάνει νύκτα, όμως 
άλλοι τον καταλαβαίνουν  άλλοι δεν τον καταλαβαί-
νουν και λέγουσι πως αυτή η πρώτη  ήτον παγκόσμιη 
και χάλασαν πολύ κόσμο και χώρες ως καθώς και η 
Σίφουνο και άλλα νησιά».

Πηγές: «Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της 

Πάρου» σελ. 191 του Νίκου Χρ. Αλιπράντη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Αγία Άννα 
Ένα μικρό καλντερίμι με βαθμίδες, ανάμεσα σε 

πεύκα και αθάνατα, που οδηγεί στον ομώνυμο 

λόφο που τον στολίζουν οι ανεμόμυλοι και το 

παρεκκλήσιο της Αγίας Αννας, το οποίο είναι ένα 

μικρό μονόκλιτο, επιπεδόστεγο παρεκκλήσιο, με 

μονότοξο, βαθμιδωτό καμπαναριό. 

Το γραφικό αυτό παρεκκλήσιο είναι κτισμένο 

στο μεγαλύτερο μέρος του από αρχαία μάρμαρα. 

Στο υπέρθυρο της εισόδου είναι χαραγμένες δύο 

χρονολογίες. Το 1600 που δηλώνει την ανέγερση 

του και το 1900 που αφορά τη ριζική του ανα-

καίνιση. Ο γύρω από το παρεκκλήσιο χώρος έχει 

διαμορφωθεί σε μικρή πλατεία και σε ωραίες πε-

ριφραγμένες πρασιές. 

Η ανακαίνιση του παρεκκλησίου και η διαμόρ-

φωση του περιβάλλοντα χώρου πραγματοποιή-

θηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με 

την πρωτοβουλία και την επίβλεψη του φωτι-

σμένου δάσκαλου της εποχής εκείνης Παναγιώτη 

Καλλιέρου, που μαζί με τους μαθητές του εργά-

σθηκαν για τον εξωραϊσμό του λόφου. 

Από τότε και μέχρι σήμερα ο χώρος αυτός φι-

λοξενεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες του 

νησιού, σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, 

γάμους, βαπτίσεις, σαν σημείο συνάντησης και 

για στιγμές χαλάρωσης αγναντεύοντας τη θά-

λασσα, αλλά πιο πολύ το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα 

της Παροικιάς.

(πηγές «Παρεκκλήσια και εξωκλήσια της Πά-

ρου») 

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Γιάννη Πάριου», 

έως το δημαρχείο και την οδό «Νικολάου Περα-

ντινού».

 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Γυμναστήριο: 
Φάνης  
Χριστοδούλου

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αθλη-
τικοί χώροι παίρνουν το όνομα παλιών αθλητών 
οι οποίοι προσέφεραν στον αθλητισμό.

Είμαι ένδειξη σεβασμού για τα όσα προσέφεραν 
και μία υπενθύμιση στους νέους αθλητές για την 
τιμή που μπορεί να έχει ένας αθλητής, ο οποίος 
όχι μόνο προσέφερε για την ανάδειξη του αθλή-
ματος, αλλά με το ήθος του συνέβαλλε τα μέγιστα 
στη διαμόρφωση της παιδείας των νέων, μέσω 
της ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας δόθηκε το 
όνομα του Ολυμπιονίκη, Σπ. Λούη, στο γήπεδο του 
Παναθηναϊκού το όνομα του τεράστιου αθλητή 
του και παράγοντα, Απ. Νικολαΐδη, στο γήπεδο του 
Άρεως το όνομα του μεγάλου ποδοσφαιριστή Κλ. 
Βικελίδη, στο γήπεδο της Νίκης Βόλου το όνομα 
του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνος Αθηνών, Παν. 
Μαγουλά, στο γήπεδο της Καισαριανής το όνομα 
του ποδοσφαιριστή από την Άνδρο, Μιχ. Κρητικό-
πουλου, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπια-
κού Σταδίου, το όνομα του Ν. Γκάλη και τελειωμό 
δεν έχει αυτή η ιστορία ονοματοθεσίας.

Στην Πάρο, είναι συνδημότης μας ένας τεράστι-
ος αθλητής με παγκόσμια αναγνώριση, ο Φάνης 
Χριστοδούλου. Ο «μπέμπης» του ελληνικού μπά-
σκετ είναι ίσως ο πλέον αδικημένος παίκτης στο 
μπάσκετ, καθώς δεν πήρε με το ιστορικό σωμα-
τείο του Πανιωνίου πρωταθλήματα, παρά μόνο 
ένα κύπελλο Ελλάδας. Ο Χριστοδούλου πήρε ένα 
και μοναδικό πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Πανα-
θηναϊκό, όταν αγωνίστηκε στο τέλος της καριέρας 
του. Ο τεράστιος καλαθοσφαιριστής όμως γεύτη-
κε την παγκόσμια αναγνώριση όταν το 1979 επι-
λέχθηκε από τους Ατλάντα Χωκς στο ντραφτ, σε 
μία εποχή που για να αγωνιστεί ευρωπαίος στις 
ΗΠΑ, ήταν σχεδόν όνειρο απατηλό. Ο Φάνης, για 
δικούς του λόγους, δεν πήρε ποτέ την απόφαση 
να κάνει το μεγάλο ταξίδι…

Ακόμα, ο Φάνης –που ήταν ο ορισμός του αντι-
στάρ και η σχέση του με τα ΜΜΕ ανύπαρκτη- 
αγωνίστηκε από έφηβος στην εθνική Ελλάδος 
εφήβων και νέων, και για 15 (!) συνεχόμενα χρό-
νια στην εθνική Ελλάδος ανδρών. Τα ρεκόρ του 
«μπέμπη» στην Εθνική ανδρών αγγίζουν τον μύθο! 
Είχε 220 συμμετοχές (!) με τη γαλανόλευκη φανέ-
λα, πέτυχε 2.269 πόντους (Μ.Ο. 10,31) και φυσικά 
μαζί της κέρδισε ένα χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο 
το 1987, ένα ασημένιο ευρωπαϊκό το 1989 με τον 
αξέχαστο αγώνα με την τότε Σοβιετική Ένωση στα 
ημιτελικά, όπου πέτυχε ένα τρίποντο στο τέλος 
του αγώνα από τα αποδυτήρια και μία Ολυμπιακή 
συμμετοχή στους αγώνες του 1996. Έτσι, για την 
ιστορία να θυμίσουμε ότι ο Φάνης –ο μοναδικός 
παίκτης στην Ελλάδα που έγινε γνωστός σε όλον 
τον κόσμο με το μικρό του όνομα, μετείχε σε τέσ-
σερα «ευρωμπάσκετ» και τρία «μουντομπάσκετ».

Η νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο δημο-
τικό σχολείο Μάρπησσας - Αρχιλόχου πρέπει να 
έχει ένα όνομα! Ένα όνομα που θα την κάνει γνω-
στή παντού: «Φάνης Χριστοδούλου».

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Όχι πια βία 
κατά των  
γυναικών

Με αφορμή την ημέρα κατά της βίας των γυ-
ναικών που πέρασε πριν μερικές μέρες, κάποιες 
παιδικές αναμνήσεις ξεπήδησαν -μάλλον απρό-
σκλητες- από το μυαλό μου.

Θυμήθηκα μία πολύ καλή φίλη της μητέρας μου 
η οποία την επισκεπτόταν στο σπίτι πολύ συχνά 
και κάθε φορά της εξηγούσε περιστατικά για τον 
τρόπο με τον οποίο την κακοποιούσε ο άντρας 
της. Ναι, ο άντρας της είχε φαντασία και έβρισκε 
αρκετούς τρόπους να κακοποιεί τη γυναίκα του, 
σωματικά και ψυχικά. Δεν το έκανε κάθε μέρα 
έλεγε, μόνο κάθε φορά που μεθούσε δηλαδή μία 
φορά την εβδομάδα. Είχε πρόγραμμά δηλαδή!

Αν αναρωτιέστε τι περίμενε η γυναίκα και υπέ-
μενε αυτήν την κατάσταση, η απάντηση είναι για 
άλλους δεδομένη και για άλλους εξωφρενική: 
Να ενηλικιωθούν τα παιδιά. Μάλλον τα άτομα 
που συμμετείχαν στη συζήτηση δεν πίστευαν ότι 
η μικρούλα που παίζει λίγο παραπέρα, όχι απλά 
παρακολουθεί τη συζήτηση, αλλά επιπλέον ότι 
επεξεργάζεται τα όσα ακούει και ότι πολλές απο-
ρίες τριβέλιζαν το μυαλό της: Γιατί αυτή η γυναίκα 
υπέμενε την κατάσταση αυτή με δικαιολογία το 
καλό των παιδιών; Τι κέρδος είχαν τα παιδιά από 
αυτό; Ήθελαν να βλέπουν τον μπαμπά να χτυπά-
ει τη μαμά;  Μήπως για αυτά θα ήταν λιγότερο 
οδυνηρό αν η μαμά και ο μπαμπάς να ζούσαν σε 
διαφορετικό σπίτι;

Η απορία μου σήμερα, ως ενήλικη πλέον γυναί-
κα, είναι η εξής: «Τι πρότυπα  παίρνουν τα παι-
διά από μία τέτοια κατάσταση; Θεωρούν μήπως 
ύστερα από αυτό, φυσιολογικό το να χτυπάει ένας 
άντρας μία γυναίκα; Αν τα παιδιά είναι αγόρια μή-
πως πράξουν το ίδιο; Αν είναι κορίτσια θα μπο-
ρούσαν να υπομένουν το ίδιο σε μία αντίστοιχη 
κατάσταση; Ή μήπως όλο αυτό θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ανάποδα και τα παιδιά να σχηματί-
σουν αρνητική γνώμη για τη δημιουργία οικογέ-
νειας και για τις σχέσεις γενικότερα ανάμεσα στα 
δύο φύλα;».

Πολλές επιπτώσεις μπορεί να έχει μία τέτοια κα-
τάσταση στην ψυχολογία ενός παιδιού και φυσικά 
μπορεί να το επηρεάσει σε ολόκληρη τη μετέπειτα 
ζωή του.

Η βία κατά των γυναικών πολλές φορές δεν 
έχει μόνο θύμα τη γυναίκα, αλλά και τα παιδιά, 
τα οποία ίσως να αποτελούν μεγαλύτερα θύματα 
από τη μητέρα τους, αφού εκείνα είναι ανήμπορα 
στο να αντιδράσουν. Όταν ένας άνθρωπος κάνει 
κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο, ευθύνη έχει και 
αυτός ο οποίος δέχεται την πράξη και την καλύ-
πτει και την υπομένει.

Η μέρα κατά της βίας των γυναικών λοιπόν σε 
αυτό ακριβώς στοχεύει. Στο να αντιδράσουν, να 
μιλήσουν, να καταγγείλουν να πάψουν να δέχο-
νται το ρόλο τους ως «θύμα», οι γυναίκες που 
υπόκεινται οποιαδήποτε μορφή βίας - σωματική, 
λεκτική, ή ψυχολογική.
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Ράμπες για τα 
ΑΜΕΑΙ

Ένα πρόβλημα δεκαετιών πρόκειται να αντιμετωπί-
σει η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων για την τοποθέτηση ράμπας 
σε όλες τις σχολικές μονάδες (δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια), προκειμένου τα σχολεία της χώρας να είναι 
προσβάσιμα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, με εγκύκλιό του το υπουργείο 
καλεί τους διευθυντές και τους προϊσταμένους όλων 
των δημόσιων σχολείων να αναφέρουν έως τις 8 
Δεκεμβρίου 2017 αν η σχολική μονάδα στην οποία 
υπηρετούν διαθέτει ράμπα πρόσβασης για άτομα με 
κινητικά προβλήματα. Εάν δεν διαθέτει, θα πρέπει να 
προσδιορίσουν το είδος ράμπας που θα μπορούσε να 
τοποθετηθεί.

USTOA

Στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης των Tour 
Operators των Ηνωμένων Πολιτειών (USTOA Annual 
Conference & Marketplace) που πραγματοποιήθηκε 
το διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 
2017 στη Φλόριντα, συμμετείχε η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου εκπροσωπούμενη από την aντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Μαριέτα Πα-
παβασιλείου. 

Από την ίδρυση της USTOA (United States Tour 
Operators Association) το 1972, το ετήσιο συνέδριο 
αποτελεί το μοναδικό ταξιδιωτικό γεγονός στις Ηνω-
μένες Πολιτείες που συγκεντρώνει τους κορυφαίους 
τουριστικούς οργανισμούς της Βόρειας Αμερικής 
(μέλη της USTOA) και προορισμούς από όλο τον κό-
σμο. Το συνέδριο παρείχε τη δυνατότητα δικτύωσης 
με 700 επιλεγμένους επαγγελματίες της τουριστικής 
βιομηχανίας και τη δημιουργία νέων επαφών για τη 
σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών. 

Η aντιπεριφερειάρχης, Μαριέτα Παπαβασιλείου είχε 
B2B συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων tour 
operators, οι οποίοι εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον 
για τους προορισμούς του Ν. Αιγαίου και η ίδια δή-
λωσε:

«Το άνοιγμα των νέων τουριστικών αγορών αποτε-
λεί βασική επιδίωξη της περιφερειακής μας αρχής και 
εργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του σκοπού ήδη 
από την ανάληψη των καθηκόντων μας. 

Η τουριστική αγορά της Αμερικής αποτελεί πρό-
κληση για εμάς. Παρουσιάζει πολλές και σημαντικές 
δυνατότητες. Οι αφίξεις επισκεπτών από τις ΗΠΑ 
στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 40% το 2017 σε σύ-
γκριση με πέρυσι, ενώ οι προκρατήσεις για το έτος 
2018 δείχνουν ανοδικές τάσεις. Επικεντρώνουμε τις 
προσπάθειές μας στη συγκεκριμένη τουριστική αγορά 
και στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, εξασφαλίσαμε 
πρόσβαση το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Τουριστι-
κών Πρακτόρων των ΗΠΑ, το κορυφαίο τουριστικό 
γεγονός. Το ενδιαφέρον για τους προορισμούς του 
Νοτίου Αιγαίο, είναι έντονο και οι προοπτικές για το 
άνοιγμα της Περιφέρειάς μας στην τουριστική αγορά 
της Αμερικής παρουσιάζει θετικές προοπτικές. 

Είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε αυτό 
το θετικό κλίμα, προκειμένου να καρπωθούμε ένα ση-
μαντικό μερίδιο από την τουριστική αγορά των ΗΠΑ».

Παράλληλη 
στήριξη

Για το ζήτημα της παράλληλης στήριξης ο σύλλο-
γος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», εξέδω-
σε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Για μια φορά ακόμη βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε 
μια πολιτική περικοπών που πλέον χωρίς κανένα εν-
δοιασμό αγγίζει και το ευαίσθητο ζήτημα της παράλ-
ληλης στήριξης των μαθητών μας.

Το Δ.Σ. μας καταδικάζει τη στάση του Υπουργείου 
και της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλά-
δων που, προφανώς, στα πλαίσια του εξορθολογι-
σμού των δαπανών για την Παιδεία αποφάσισε να 
εφαρμόσει την «καινοτόμα» ιδέα του περιορισμού 
των προσλήψεων και στην παράλληλη στήριξη. Επ’ 
αυτού, θεώρησε πως τα κενά στον συγκεκριμένο κλά-
δο μπορούν εύκολα να καλυφθούν από ώρες εκπαι-
δευτικών που ήδη βρίσκονται στα σχολεία.

Το Υπουργείο, όμως, ξεχνά πως το σχολείο δεν εί-
ναι μια τεχνοκρατική μονάδα, άλλα ένα παιδαγωγικό 
ίδρυμα με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέ-
ον, κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η 
ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες-ιδιαιτερότητες στο σχολείο αλλά και στην κοι-
νωνία είναι μια αδιαπραγμάτευτη κατάσταση.

Το να αναλύσουμε για ποιο λόγο είναι απαράδεκτο 
από παιδαγωγικής άποψης 3 και 4 εκπαιδευτικοί κάθε 
φορά να έχουν τον ρόλο της παράλληλης στήριξης 
για κάθε μαθητή, είναι μάλλον περιττό.

Πώς λοιπόν έρχεται αυτήν την στιγμή το Υπουργείο, 
με φορείς τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, να 
στερήσει από αυτούς τους μαθητές το απαραβίαστο 
δικαίωμα τους στην ισότιμη εκπαίδευση;

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους 

Διευθυντές των σχολείων να αντιταχθούν στις προ-
σταγές του Υπουργείου και της Διεύθυνσης και να 
μην δώσουν ώρες στην παράλληλη στήριξη.

Καλούμε τους γονείς των παιδιών να σταθούν στο 
πλάι των εκπαιδευτικών και των μαθητών και να πι-
έσουν και αυτοί για το δικαίωμα των παιδιών τους 
στην ίση εκπαιδευτική μεταχείριση. 

Τέλος, καλούμε τους Συμβούλους να πάρουν θέση 
σε αυτήν την εκπαιδευτική παρωδία και να μην επι-
τρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αντίθετη περίπτω-
ση αναιρούν τον ίδιο τους τον ρόλο.

Απαιτούμε τον άμεσο διορισμό εκπαιδευτικών πα-
ράλληλης στήριξης, για όλα τα παιδιά που έχουν τις 
σχετικές διαγνώσεις στο νησί μας, άλλα και σε ολό-
κληρο τον Νομό Κυκλάδων.

Απαιτούμε η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο 
να εφαρμόσουν τους εκπαιδευτικούς Νόμους που οι 
ίδιοι ψηφίζουν και κάθε Σεπτέμβρη εξαγγέλλουν ότι 
θα ισχύσουν εγκαίρως!».

Στην Πάρο ο Ν. 
Συρμαλένιος

Την Πάρο επισκέφθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, Μ. Συρμαλένος στις 2-3 Δεκεμβρίου 2017.

Ο κ. Συρμαλένιος ήταν στην ημερίδα για την κατάρ-
γηση της πλαστικής σακούλας και στον χαιρετισμό του 
προς υπογράμμισε τη σημασία του θέματος που είναι 
απόλυτα συνδεδεμένη με το συνολικό πρόβλημα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.  Τό-
νισε ότι μετά τη διαπιστωμένη μεγάλη περιβαλλοντική 
καταστροφή ειδικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα, επι-
βάλλεται να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα όπως επιτάσ-
σει σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία θεσμοθετήθη-
κε πριν ένα μήνα και στη χώρα μας με την ψήφιση από 
τη Βουλή του ν. 4496/2017. 

Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου νόμου 
σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, αφού μέχρι σήμερα και παρά το προ»υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο του ν. 2939/2001, η ανακύκλωση στη 
χώρα μας βρίσκεται σε ποσοστά μόλις στο 16%.

Ο κ. Νίκος Συρμαλένιος επισκέφθηκε επίσης το 
Κέντρο Υγείας κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αι-
μοδοσίας που οργανώθηκε σε συνεργασία με το νο-
σοκομείο παίδων Αγία Σοφία και στη συνέχεια συνομί-
λησε με τον επιστημονικό διευθυντή και γενικό γιατρό, 
Γιώργο Τζανίδη, όπου διαπίστωσαν τη σημαντική πρό-
οδο που έχει συντελεστεί την τελευταία περίοδο με 
την πρόσληψη ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού, 
παρότι οι ανάγκες ακόμα είναι σημαντικές. 

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο τύπου από το 
γραφείο του κ. Συρμαλένιου: «[…] Ακόμη επισκέφθη-
κε το γραφείο του ΕΚΑΒ της Πάρου και συνομίλησε 
με τους παριστάμενους εργαζόμενους για τις ανά-
γκες της υπηρεσίας. Το πρωταρχικό πρόβλημα που 
αναδείχθηκε για τους εργαζόμενους που δεν έχουν 
καταγωγή από το νησί, είναι η εξεύρεση μόνιμης κα-
τοικίας για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, έτσι 
ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να παραμείνουν στην 
Πάρο χωρίς να κινδυνεύουν με έξωση την καλοκαιρι-
νή περίοδο. Τους εξήγησε ότι θα παρέμβουν με όποιο 
τρόπο μπορούν, με δεδομένο ότι υπάρχει νομοθεσία 
πρόσφατα ψηφισμένη που δίνει τη δυνατότητα στους 
ΟΤΑ να παρέχουν στέγαση και σίτιση σε όλους τους 
υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών».

Τέλος σε σύσκεψη με μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου, προγραμμάτισαν την παρουσία του κόμματος 
ενόψει και του Αναπτυξιακού Προγραμματικού Συνε-
δρίου που προγραμματίζεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.
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Μονοµαχίες κορυφής 
στο Βουκουρέστι

Φ αίνεται πως οι µο-
νοµαχίες και τα µατς 
µε λίγους συµµετέ-
χοντες έχουν γίνει 

της µόδας τον τελευταίο 
καιρό. Αυτήν τη φορά η µά-
χη δόθηκε σε παρτίδες σύ-
ντοµου χρόνου (ράπιντ και 
µπλιτς) ανάµεσα σε τέσσε-
ρις άνδρες και τέσσερις γυ-
ναίκες. Αναφερόµαστε στους 
Σ. Καριάκιν, Β. Ιβαντσούκ, Γ. 
Γι, Μπ. Ντ. Ντεκ και τις Αν. 
Μουζιτσούκ, Ελ. Πετζ, Π. 
Κράµλινγκ, Κ.-Ισ. Πεπτάν, 
που «συναντήθηκαν» για έ-
να µαχητικό τριήµερο στο 
Βουκουρέστι.

Ο Ουκρανός Β. Ιβαντσούκ 
δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει στους άντρες, α-
φού σηµείωσε 4/6 βαθµούς στο ράπιντ (15'+10") και 
9,5/12 (3'+2") στο µπλιτς. Ο Σ. Καριάκιν, αν και ξεκί-
νησε πολύ δυναµικά, δεν µπόρεσε να κρατήσει την 
απόδοσή του και ήρθε δεύτερος, ενώ ο Γ. Γι τρίτος. Η 
επόµενη παρτίδα ήταν η καθοριστική που έδωσε το 
προβάδισµα στον Ιβαντσούκ στο ράπιντ:

Β. Ιβαντσούκ - Σ. Καριάκιν
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 δ5 4.Ιγ3 Αε7 5.Αζ4 0-0 6.ε3 γ5 

7.δxγ5 Αxγ5 8.α3 Ιγ6 9.Βγ2 Βα5 10.0-0-0 Ιε4 11.Ιβ5 
α6 12.Ιγ7 ε5 13.Ιxδ5 εxζ4 14.Βxε4 ζxε3 15.ζxε3 θ6 
16.Ιδ4 Βδ8 17.Αδ3 ζ5 18.Βζ4 Αδ6 19.Βζ2 Αε5 20.Αγ2 
Πζ7 21.Πθε1 Βζ8 22.Ιζ3 Αε6 23.Ιxε5 Ιxε5 24.Βζ4 Ιη6 
25.Βη3 Αxδ5 26.Πxδ5 Ιε7 27.Πδ6 Πγ8 28.Ρβ1 Ρθ8 
29.Πεδ1 Ιγ6 30.Βζ4 Πε8 31.Π1δ5 Ιε7 32.Πε5 Ιγ6 33.Πxε8 
Βxε8 34.Αxζ5 Βζ8 35.η4 Πζ6 36.Πxζ6 Βxζ6 37.Βγ7 
η6 38.Βγ8+ Ρη7 39.Βxβ7+ Ρζ8 40.Βγ8+ Ρζ7 41.Βδ7+ 

Ιε7 42.Αδ3 Βε5 43.Βδ4 Βxθ2 44.γ5 θ5 45.ηxθ5 ηxθ5 
46.Αγ4+ Ρε8 47.Αε6 1-0

Η Ουκρανία όµως είχε δύο λόγους να πανηγυρίζει, 
αφού στις γυναίκες τερµάτισε πρώτη η Αν. Μουζιτσούκ 
µε 4,5/6 και 8/12 σε ράπιντ και µπλιτς αντίστοιχα. Στη 
δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελ. Πετζ, ενώ στην τρίτη η 
Π. Κράµλινγκ. Ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον έχει 
η συνάντηση των δύο πρώτων στο ράπιντ.

Αν. Μουζιτσούκ - Ελ. Πετζ
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.ε5 Ιδ5 4.Ιγ3 ε6 5.Ιxδ5 εxδ5 6.δ4 

Ιγ6 7.δxγ5 Αxγ5 8.Βxδ5 Ββ6 9.Αγ4 Αxζ2+ 10.Ρε2 0-0 
11.Πζ1 Αγ5 12.Ιη5 Ιδ4+ 13.Ρδ1 Ιε6 14.Ιε4 δ6 15.εxδ6 
Πδ8 16.Αζ4 Αε3 17.Αxε3 Βxε3 18.γ3 Αδ7 19.Βε5 Βθ6 
20.Ργ2 Παγ8 21.Αδ3 Αα4+ 22.β3 Αγ6 23.Παε1 Αxε4 
24.Αxε4 Πγ5 25.Αδ5 Βη6+ 26.Ρβ2 Βδ3 27.Πδ1 Βα6 
28.Πxζ7 Πxδ6 29.Πxη7+ 1-0

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Επεσε η αυλαία για τα Παγκόσµια Ατοµικά Πρωταθλήµατα για 
νέους και νέες κάτω των 20 ετών που πραγµατοποιήθηκαν από 
τις 12 έως τις 26 Νοέµβρη στο Ταρβίζιο της Ιταλίας. Στην κατη-
γορία των αγοριών, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αρ. Τάρι από 
τη Νορβηγία, συγκεντρώνοντας 8,5 β., σε ισοβαθµία µε τους Μ. 
Πετροσιάν (Αρµενία) και Σ. Αραβίντ (Ινδία), που κατέλαβαν τη 2η 
και 3η θέση αντίστοιχα µετά την εφαρµογή των προβλεπόµενων 
κριτηρίων. Ο Ευγ. Ιωαννίδης σηµείωσε 5 β. και τερµάτισε στην 
96η θέση. Στα κορίτσια, στην κορυφή της τελικής κατάταξης 
βρέθηκε η Ζ. Αµπντουµαλίκ από το Καζακστάν µε 9,5 β., απέ-
χοντας έναν ολόκληρο βαθµό από τη δεύτερη, την Αν. Παραµζί-
να από τη Ρωσία. Στην 3η θέση βρέθηκε η Τζ. Γιου από τις ΗΠΑ 
µε 8 β., ενώ στην 4η θέση, επίσης µε 8 β., η Σταυρούλα Τσο-
λακίδου, η οποία είναι πλέον η πρώτη Ελληνίδα ∆ιεθνής Μετρ.

 l Ολοκληρώθηκε το τελευταίο σκέλος των φετινών γκραν-πρι 
της FIDE (βλ. και Παρτίδα της Εβδοµάδας) µε νικητή τον Ντ. Για-
κοβένκο µε 5,5 β. Ο Λ. Αρονιάν ήρθε δεύτερος, επίσης µε 5,5 
β., ενώ ο Τ. Ρατζάµποβ τρίτος. Νικητές της διοργάνωσης συνο-
λικά είναι οι Σ. Μαµεντιάροβ και Αλ. Γκρισούκ, που προκρίνο-
νται στο Τουρνουά ∆ιεκδικητών, µαζί µε τους Σ. Καριάκιν, Λ. Α-
ρονιάν, Λ. Ντινγκ, Φ. Καρουάνα, Γ. Σο και Βλ. Κράµνικ.

 l Ανακοινώθηκε από την Παγκόσµια Σκακιστική Οµοσπονδία 
(FIDE) ότι το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 2018, δηλαδή το µατς 12 
παρτίδων ανάµεσα στον τωρινό πρωταθλητή, Μάγκνους Κάρ-
λσεν, και στον διεκδικητή, που θα προκύψει από το Τουρνουά 
∆ιεκδικητών το Μάρτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο τον ε-
πόµενο Νοέµβρη.

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Παίζουν τα μαύρα που μπορούν 
να ισοφαρίσουν σε υλικό με 1...Πxε6. 

Μήπως έχουν κάποια καλύτερη κίνηση;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Πε7 δ1Β 2.Πε8+ Ρζ7 3.Πε7+ 1/2-1/2 (ο µαύρος Βασιλιάς 
δεν µπορεί να ξεφύγει από το διαρκές σαχ)

Οι νικητές του τουρνουά

Ερν. Ινάρκιεβ - Λ. Ντινγκ
Από το Γκραν Πρι της Μαγιόρ-

κα, που τελείωσε την προηγού-
µενη βδοµάδα, είναι και η σηµε-
ρινή παρτίδα που χαρακτηρίζεται 
από το πρωτότυπο και δηµιουργι-
κό παιχνίδι του κινέζου Ντιγκ Λιρέν. 
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 
Ιζ6 5.0-0 Αε7 6.Πε1 β5 7.Αβ3 0-
0 8.α4 β4 9.δ4 δ6 10.δxε5 Ιxε5 
11.Ιxε5 δxε5 12.Βζ3 Αγ5 13.θ3 Το 
13.Ιδ2 ίσως είναι προτιµότερο. 13...
Αβ7 14.Ιδ2 Ρθ8!? Ο Μαύρος, σε 
αυτήν τη βαριάντα, δέχεται να πα-
ραχωρήσει κάποιες αδυναµίες (π.χ. 
το τετράγωνο γ4 και ο γενικότερος 
σχηµατισµός των πιονιών του στην 
πτέρυγα της Βασίλισσας) προκει-
µένου να καθυστερήσει την αρµο-
νική ανάπτυξη των λευκών κοµµα-

τιών. Με την τελευταία κίνηση ξε-
καρφώνει το ζ-πιόνι και απειλεί να 
πάρει την πρωτοβουλία, µετά από 
π.χ. 15.γ3 Ιxε4 16.Ιxε4 ζ5 15.Βη3 
Ο άλλος τρόπος για να αντιµετω-
πιστεί το σχέδιο του Μαύρου ήταν 
το 15.η4 15...Βε7 16.Βθ4?! (βλ. διά-
γραµµα) Καλύτερο ήταν το 16.Αη5 
θ6 17.Βθ4, αλλά σε αυτήν την πε-
ρίπτωση θα χάναµε την ευκαιρία 
να δούµε µια κίνηση που θα µπεί 
σε πολλά βιβλία σχετικά µε µεθό-
δους επίθεσης στον αντίπαλο Βα-
σιλιά! Βλέπετε την επόµενη κίνη-
ση του Μαύρου;

16...η5!! Ανοίγοντας δυναµι-
κά την η-στήλη για τους µαύ-
ρους Πύργους 17.Βxη5 ∆εν ή-
ταν καλύτερο το 17.Βη3 Πη8 
και ο λευκός Ιππος δεν µπο-
ρεί να κινηθεί γιατί θα πέσει το 
ε4 17...Πη8 18.Βζ5 Πη7 19.Ιζ3? 
Μοναδική άµυνα για τα λευκά 
ήταν το 19.Ιζ1, αν και µετά α-
πό 19...Παη8 20.η3 θ5 21.θ4 
Αγ8 22.Βζ3 Ιη4 ο Μαύρος έ-
χει επίθεση, π.χ. 23.Αη5 (ό-
χι 23.Πε2 Ιxζ2 24.Πxζ2 Βxθ4 
και τα µαύρα κερδίζουν) 23...
Αxζ2+ 24.Ρη2 Πxη5 25.θxη5 
Αxε1 26.Πxε1 Πη7 19...Παη8 

20.Αη5 Ιxε4! Μετά κι από αυτήν 
την εντυπωσιακή κίνηση, δεν υ-
πάρχει άµυνα για τα λευκά. π.χ. 
21.Αxε7 Πxη2+ 22.Ρζ1 Πxζ2 µατ ή 
21.Πxε4 Πxη5 22.Ιxη5 Πxη5 23.Βζ3 
ζ5 21.θ4 Ιxη5 22.θxη5 Πxη5 
23.Ιxη5 Πxη5 24.Βθ3 Βζ6 25.Πε3 
Πxη2+ 26.Βxη2 Αxη2 27.Ρxη2 
Αxε3 28.ζxε3 γ5 29.Αγ4 Βη6+ 
30.Ρζ3 Βζ5+ 31.Ρη3 Βε4 32.β3 
Βxε3+ 33.Ρη2 Βδ2+ 34.Ρθ1 ζ5 
35.Πη1 Βθ6+ 36.Ρη2 Ρη7 37.Πδ1 
Βη5+ 38.Ρζ2 Βζ4+ 39.Ρε2 Βθ2+ 
40.Ρε3 ζ4+ 41.Ρε4 Βxγ2+ 42.Πδ3 
Ρζ6 43.Αxα6 Βη2+ 44.Πζ3 Ρε6 0-1

Παίζουν τα μαύρα
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Μελισσοκομία
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των 

τοπικών προϊόντων συμμετείχε με δικό της περίπτερο στο 9ο φεστιβάλ Ελληνι-
κού μελιού και προϊόντων μέλισσας, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, 
από 1 έως 3/12/2017.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και προώθηση του Νοτιοπε-
λαγίτικου μελιού και των προϊόντων μέλισσας στο εμπορικό κοινό, τους χώρους 
μαζικής εστίασης, καθώς και η ανάδειξη της μοναδικής ποιότητας των μελισσο-
κομικών μας προϊόντων στο ευρύ κοινό.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, 
Κώστας Μπιζάς, παρευρέθηκε στο φεστιβάλ και συνεχάρη τόσο τους Παριανούς 
μελισσοκόμους, όσο και τους υπολοίπους από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. 
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Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, τοίχου, 
επιτραπέζια, αντζέντες
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια
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