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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 445

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

Εργαστήριο 
Καράβας

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του 
Ν.Ο. «Ναϊάς», για τη διατήρηση της ναυτικής πα-
ράδοσης του τόπου πρόκειται να λειτουργήσει 
εργαστήριο κατασκευής καράβας και σχετική έκ-
θεση με τίτλο: «Καράβες - Ένα παιχνίδι της Πά-
ρου. Φτιάχνοντας και παίζοντας». Το εργαστήριο 
θα λειτουργήσει τον Φεβρουάριο, στη δημοτική 
αίθουσα της μαρίνας Νάουσας, κάθε Τετάρτη, 
Σάββατο και Κυριακή. 

Τι είναι οι Καράβες
Οι Καράβες είναι παιδικό παιχνίδι ιδιαίτερα 

διαδεδομένο στην Πάρο τις αρχές του 1930, τη 
μεταπολεμική περίοδο και μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του '70. Τα παιδιά κατασκεύαζαν αυ-
τοσχέδια τις Καράβες τους με βασικό υλικό ένα 
τενεκέ που τον έκοβαν και τον διαμόρφωναν σε 
σχήμα καραβιού. Η διαμόρφωση της πλώρης, της 
πρύμνης και της αρματωσιάς καθόριζε και τον 
τύπο του σκάφους που αντέγραφε το μοντέλο.

Μετά την απλή, σχετικά επίπονη και με εντυ-
πωσιακές παραλλαγές κατασκευή, ακολουθούσε 
το παράκτιο αρμένισμα. Συνδεδεμένες με τρίχα 
ή σπάγγο οι Καράβες ρυμουλκούνταν από τον Αϊ 
Δημήτρη στην Τράπεζα των Ψαριανών ή αντί-
στροφα, εν μέσω ναυμαχιών, ναυαγίων πανηγυ-
ρισμών και απογοητεύσεων.

Στα τέλη  του 1990 το μουσείο Οθ. Κάπαρη 
στη Νάουσα σε συνεργασία με τον Χορευτικό 
Όμιλο Νάουσας οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα κατασκευής και αρμενίσματος Κα-
ράβας με μεγάλη συμμετοχή παιδιών και ενη-
λίκων. Τον χειμώνα του 2009-2010 μια ομάδα 
νέων του χωριού οργάνωσε ένα εργαστήριο κα-
τασκευής Καράβας με εντυπωσιακή συμμετοχή, 
ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για το ξεχασμένο 
αυτό παιχνίδι.

Σημειώνουμε ότι το εργαστήριο απευθύνεται 
σε μικρούς και μεγάλους και η λειτουργία του 
χωρίζεται σε τρία σκέλη:

α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο 
«Μικροί Καραβο – μάστορες».

β) Οργανωμένες επισκέψεις  τις πρωινές ώρες 
για τους μαθητές των σχολείων.

γ) Έκθεση Καράβας
Τέλος, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 6974 

903604 και 6936 842489.

Επέκταση ΧΥΤΑ 
Πάρου

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε ανα-
κοίνωση σχετικά με χρηματοδότηση μελετών για τη μονάδα 
κομποστοποίησης και την επέκταση του ΧΥΤΑ στην Πάρο. 

Η ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αρ. ΑΔΑ:6ΚΒΤ465ΧΙ8-49Θ απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης εντάχθηκε η πράξη 
«Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου 
Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του 
ΧΥΤΑ Πάρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5010735 στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού προϋπολο-
γισμού δαπάνης 245.756,12€ . Η μελέτη εκπονήθηκε από 
τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμη-
σης & Περιβάλλοντος του Δήμου Πάρου. Δικαιούχος της 
πράξης είναι ο Δήμος Πάρου και φορέας λειτουργίας και 
κύριος του έργου είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕ-
ΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ.

Στην ανωτέρω πράξη περιλαμβάνονται 2 υποέργα, ήτοι 
οι Μελέτες Ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ 
Πάρου και οι Μελέτες  Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστο-
ποίησης Δήμου Πάρου. Ο ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου ξεκίνη-
σε την λειτουργία του στις 10-07-2008. Έκτοτε δέχεται τα 
απορρίμματα της Διαχειριστικής Ενότητας που περιλαμ-
βάνει τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου.

Το γήπεδο εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. έχει έκταση 105,4 
στρέμματα. Από το χώρο αυτό 21,068 περίπου στρέμματα 
έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για την απόθε-
ση των απορριμμάτων (κυψέλη της Α’ φάσης λειτουργίας, 
χωρητικότητας 232.914m3.). Είναι επιτακτική η ανάγκη 
της επέκτασής του καθώς η χωρητικότητα του υφιστά-
μενου ΧΥΤ αναμένεται να εξαντληθεί τους πρώτους μή-
νες του 2020. Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογι-
σμούς, προκύπτει ότι έως τώρα έχουν εναποτεθεί περί 
τα 180.247,49 m3 αποβλήτων, ενώ η υπολειπόμενη χω-
ρητικότητα υπολογίζεται σε είναι περίπου 52.666,51m3. 
Η χωρητικότητα του απορριμματικού ανάγλυφου της Β’ 

φάσης φθάνει τα 230.191 m3. Έτσι με την ολοκλήρωση 
της Β’ φάσης λειτουργίας η συνολική χωρητικότητα του 
ΧΥΤΑ (Α και Β φάση) θα ανέρχεται σε 463.105 m3. Με τις 
δύο αυτές λεκάνες απόθεσης, εξασφαλίζεται η λειτουργία 
του ΧΥΤΑ για 25 έτη.

 Στo πλαίσιo των σύγχρονων τεχνικών για τη βέλτιστη 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, εντάσσε-
ται και η βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση) του 
οργανικού κλάσματος αυτών ήτοι βιοαπόβλητα, πράσινα 
απόβλητα κήπων και πάρκων, κλπ. που εκτιμάται ότι θα 
εξυπηρετεί το σύνολο του δήμου.

Σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο κύριος στό-
χος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου 
συστήματος διαχείρισης των διαφορετικών ρευμάτων 
αποβλήτων που μπορεί να επιφέρει μια σειρά από περι-
βαλλοντικά, οικονομικά & κοινωνικά οφέλη και να συμ-
βάλει σημαντικά στην απομάκρυνση του υφιστάμενου συ-
στήματος από τις συνήθεις πρακτικές όπως η απευθείας 
διάθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να έχει 
προηγηθεί προεπεξεργασία. Με τη μείωση του όγκου των 
προς διάθεση στο ΧΥΤΑ αποβλήτων συμβάλλουμε στη 
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων από την υγειονομική 
ταφή οργανικών αποβλήτων, στην προστασία του περι-
βάλλοντος  και στην επίτευξη εθνικών στόχων σχετικά με 
την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών 
και μεταποιημένων προϊόντων.

Η βασική χρήση του κομπόστ καλής ποιότητας είναι 
ως καλλιεργητικό μέσο. Τα καλλιεργητικά μέσα περιλαμ-
βάνουν υλικά, όπου αναπτύσσονται τα φυτά. Περίπου το 
60% των καλλιεργητικών μέσων χρησιμοποιούνται στην 
ερασιτεχνική κηπευτική (φυτόχωμα) και το υπόλοιπο σε 
επαγγελματικές εφαρμογές (θερμοκήπια, καλλιέργειες 
κλπ.). Επιπλέον με τη διαχείριση των χωριστά προδια-
λεγμένων του Δήμου Πάρου και της βιολογικής επεξερ-
γασίας θα είναι δυνατή η παραγωγή χρήσιμου προϊόντος 
(κομπόστ) και η ασφαλή τελική διάθεσή του ή πώληση 
εκτός των εγκαταστάσεων του έργου. Τέλος, η υλοποίηση 
του παρόντος έργου θα συμβάλει άμεσα στην αύξηση της 
απασχόλησης με τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος σχολίασε για την 
εξέλιξη αυτή: «Σχεδιάζουμε το μέλλον, προστατεύοντας το 
περιβάλλον. Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά για 
την υλοποίηση δύο κρίσιμων έργων για το νησί μας».
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

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

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Ευχαριστήρια επιστολή  
Μ. Κωβαίου

«Ο Δήμος Πάρου ευχαριστεί 
δημόσια τα Supermarket «ΑΒ 
Bασιλόπουλος», «Market In» και 
«Σκλαβενίτης», που ανταποκρινό-
μενα στο κάλεσμά του, προσέφε-
ραν δωροεπιταγές για την αγορά 
τροφίμων που μοιράστηκαν σε 
απόρους και οικογένειες με σο-
βαρά κοινωνικοοικονομικά προ-
βλήματα, σκορπίζοντας τη χαρά 
και το χαμόγελο τις ημέρες των 
εορτών.

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, 
στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για τη χώρα μας, να υπάρχουν επιχειρηματίες και εταιρείες 
με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης και, ελπίζουμε η συ-
νεργασία μας να έχει συνέχεια στο μέλλον.

Επιδίωξή μας είναι, να καλλιεργήσουμε πνεύμα συλλογικότητας και να δημιουργήσουμε ένα 
δίκτυο αλληλεγγύης στο Δήμο μας, προς όφελος των πασχόντων και αδύναμων συμπολιτών μας 
και ευελπιστούμε η πράξη σας να αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα προς όλους, επιχειρηματίες, 
φορείς και ιδιώτες,  για να γίνουν χορηγοί και αρωγοί στη προσπάθειά μας αυτή.

Ευχόμαστε στα στελέχη και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών σας, Καλή Χρονιά με Υγεία 
και Ευτυχία και καλή συνέχεια στη κοινωνική σας δράση.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Μάρκος Ι. Κωβαίος».

Ανακοίνωση -  
Περίληψη

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Αγγελικής Τριανταφύλ-
λου, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης 
(ΑΔΑ), σε έκταση εμβαδού 9.392,99 τ.μ. που κείται στη θέση «ΞΗ-
ΡΟΚΑΜΠΟΣ» του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστά-
θηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

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

Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης όπου και όπως 
αυτά εμφανίζονται προστατεύονται από τη ΔΑΔ 01/2010.

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

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

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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Περιηγητικά 
δίκτυα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των δρά-
σεων υποστήριξης των εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού και ειδικότερα του περιηγητικού-περιπατητικού 
τουρισμού, συνεχίζει και στην παρούσα φάση το υπερ-
τοπικής σημασίας έργο της αποκατάστασης διέλευσης 
και ανάδειξης των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων 
και μονοπατιών των Κυκλάδων, χαρακτηρισμένων και 
προστατευόμενων ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδι-
αφέροντος.

Ως κεντρικός φορέας σχεδιασμού και ανάδειξης των 
περιηγητικών δικτύων στις Κυκλάδες, η Περιφέρεια 
πραγματοποίησε κατά το 2017 δράσεις σήμανσης και 
προβολής στο πεδίο των επιλεγμένων Διαδρομών Πο-
λιτιστικού Ενδιαφέροντος κατά νησί.

Στην Πάρο οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο 
του νησιού και έχει προγραμματιστεί η παραγωγή και 

τοποθέτηση του υλικού σήμανσης στο σύνολό του, με 
τη συμβολή της δημοτικής αρχής και των επαγγελμα-
τιών τουρισμού. Ακόμα, στις αρμοδιότητες των Δήμων 
και των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων εντάσσο-
νται η συμπλήρωση της σήμανσης με τις πινακίδες 
υποδοχής, ενημέρωσης, θέσης και ειδικής επισήμαν-
σης που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 
και η επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων προβο-
λής των κατά νησί περιηγητικών δικτύων. 

Πίνακας διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέ-
ροντος Πάρου

1. Παροικιά - Έλητας - Μαράθι - Λεύκες – Πρόδρο-
μος

2. Λεύκες - Λαγκάδα - Άσπρο Χωριό – (Δρυός)
3. Λεύκες - Πήγαδος - Μαράθι (αρχαία λατομεία) - 

Μονή Λογγοβάρδας  
4. Λεύκες - Μονή Αγ. Ιωάννη Καπαρού - Ανερατζά - 

Καμάρι - Αγκαιριά
Προς διερεύνηση (ως Διαδρομή 3Α):
- Μαράθι (αρχαία λατομεία) - Θαψανά - Καβάκι - 

Κακάπετρα - Παροικιά
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Δασικά φυτά 
και  
φυτεύσεις…

Η δασική υπηρεσία Κυκλάδων, διέθεσε όπως κάθε 
χρόνο δωρεάν φυτικό υλικό, δέντρα και θάμνους σε 
πολίτες, σχολεία, συλλόγους, προκειμένου να συνδρά-
μει αφενός, στην καλύτερη προστασία και βελτίωση 
των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων των 
νησιών μας και αφετέρου, την ανάπτυξη γενικότερα 
του φιλοδασικού πνεύματος και της αυτοφυούς χλω-
ρίδας. 

Παρόλο που η δασική διεύθυνση, καθώς και τα φυ-
τώρια της περιφέρειας ενημερώνουν ότι τα φυτά αυτά 
είναι δασικά, λίγοι γνωρίζουν ότι τα φυτά αυτά και 
δενδρύλλια, προστατεύονται από την νομοθεσία και 
χρειάζεται ειδική άδεια από το δασαρχείο, για όποιους 
χειρισμούς χρειαστούν στο μέλλον. Γι’ αυτό δεν πρέπει 
να φυτεύονται οπουδήποτε, αλλά κατόπιν σχεδιασμού 
και υποδείξεως ειδικού.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αντιμετωπίζει τέ-
τοια προβλήματα καθημερινά. Αιτήσεις πολιτών, διευ-
θυντών σχολείων, προς την υπηρεσία του δήμου για 
κοπές τέτοιων δέντρων, που έχουν σηκώσει μάντρες 
κτηρίων, κλαδιά που σπάνε και κρέμονται, επικίνδυνα 
για τους περαστικούς και στα σχολεία, παιδιά να κιν-
δυνεύουν, από κλαδιά που περνάνε από τα κάγκελα 
του προαύλιου χώρου των σχολείων τους. Δυστυ-
χώς πόσο άδικο είναι, όχι μόνο για τον πολίτη, ή την 
ομάδα παιδιών στα σχολεία, που μετά από τόσο κόπο 
και φροντίδα που έδωσαν και χρόνο που αφιέρωσαν, 
προσπάθειες τόσων χρόνων για να φτάσουν τα δέ-
ντρα αυτά σε μέγεθος και ηλικία που τώρα θα προ-
σφέρουν τα μέγιστα, να πρέπει να κοπούν έτσι απλά 
επειδή «ενοχλούν». Πόσο άδικο όμως και για το ίδιο 
το δέντρο, που συμβίωσε μαζί μας τόσα χρόνια, στην 
αυλή μας ή στον κήπο του σχολείου μας, με χαρά να 
μας προσφέρει τα τόσα οφέλη του, σε εμάς και στον 
χώρο μας, ξαφνικά να πρέπει να το εξαφανίσουμε με 
ελαφρά την καρδία. Και αναλογιζόμαστε, τι κάναμε 
τόσα χρόνια; Όχι μόνο χάσαμε τον χρόνο ασχολούμε-
νοι με την περιποίησή τους, ξοδευτήκαμε ποτίζοντάς 
τα, σπαταλώντας το τόσο πολύτιμο για τον τόπο νερό, 
τα αγαπήσαμε κάποιοι ευαίσθητοι, βγάζοντας φωτο-
γραφίες κάτω από τη σκιά τους, περνώντας άπειρες 
ώρες θαυμάζοντάς τα.

Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα κόψουμε 
επειδή «ενοχλούν». Και χρειαζόμαστε από την αρχή 
διαδικασίες, άδειες, χάσιμο χρόνου, έξοδα, για να τα 
διώξουμε σαν «άχρηστα αντικείμενα». Με σύνεση – 
σχεδιασμό και γνώση πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε 
το νέο μας απόκτημα, δενδρύλλιο ή θάμνο, γιατί έχει 
να μας δώσει τόσα πολλά, που θα χαίρονται τα παιδιά 
μας, τα εγγόνια, ακόμα και πολλές γενιές μετά. Καλο-
ρίζικα και καλοριζωμένα λοιπόν, τα όποια δέντρα – φί-
λους μας διαλέξαμε, για να μοιραστούμε τα υπόλοιπα 
χρόνια της ζωής μας, που αν φυτευτούν με σύνεση και 
σωστό σχεδιασμό θα μας χαρίσουν απίστευτες ευτυχι-
σμένες στιγμές. Και το μόνο που ζητούν όπως όλοι οι 
ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη μας είναι η αγάπη. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Προσοχή στη 
φύτευση

Από την υπηρεσία καθαριότητας ανακύκλωσης και 
πρασίνου δήμου Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύ-
που σχετικά με τη διάθεση φυτών σε πολίτες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά από δημοσίευση της διευθύνσεως δασών 

Κυκλάδων, για διάθεση δασικών φυτών σε πολίτες, 
προκειμένου να συνδράμει στην καλύτερη προστασία 
και βελτίωση των υποβαθμισμένων δασικών οικο-
συστημάτων των νησιών, η υπηρεσία καθαριότητας 
ανακύκλωσης και πρασίνου του δήμου Πάρου ενη-
μερώνει, ότι τα δασικά αυτά δενδρύλλια και θάμνοι, 
προστατεύονται από τη νομοθεσία και για όποιους 
χειρισμούς στο μέλλον, (κλαδέματα – κοπές – μετα-
φυτεύσεις, κλπ) θα χρειαστεί ειδική άδεια από το δα-
σαρχείο. 

Πρέπει λοιπόν η φύτευση τους να γίνει σε συγκε-
κριμένα σημεία, κατόπιν υποδείξεως ειδικού, για να 
αποφευχθεί η όποια άναρχη φύτευση που θα δημι-
ουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστούμε για 
την κατανόησή σας, για όποια βοήθεια - ενημέρωση η 
υπηρεσία καθαριότητας ανακύκλωσης και πρασίνου 
του δήμου Πάρου, είναι στη διάθεσή σας».

Περπατήματα
Την Κυριακή 

4/2/2018 οι «Περπα-
τητές» Πάρου θα πεζο-
πορήσουν στη βόρεια 
πλευρά του νησιού, σε 
ένα χειμωνιάτικο τοπίο 
με βραχώδης σχημα-
τισμούς και υπέροχη 
θέα προς τη Σύρο και 
Μύκονο.

Οι «Περπατητές» 
θα ξεκινήσουν με το… 
ΚΤΕΛ από την Παροι-
κιά, στις 9 το πρωί με προορισμό τις Καμάρες. Εκεί 
θα ξεναγηθούν στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη, με τους 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς των γρανιτένιων πε-
τρωμάτων και στη συνέχεια με κατεύθυνση προς την 
Παροικιά -μέσω μονοπατιών και αγροτικών δρόμων 
της βόρειας ακτογραμμής-, θα περάσουν από το Σκο-
πευτήριο, τις «όμορφες» ανεμογεννήτριες, το Καλάμι, 
το Δήλιον, και θα καταλήξουν στα Λιβάδια Παροικιάς.

Η όλη διαδρομή είναι περίπου τέσσερις ώρες, μέ-
τριας δυσκολίας διαδρομή με μικρά απαιτητικά τεχνι-
κά περάσματα, μήκους 12 χιλ, περίπου και υψομετρι-
κή διαφορά +-200 μέτρα.  Απαραίτητος εξοπλισμός 
πεζοπορικά μποτάκια και σακίδιο πλάτης με νερό και 
πρόχειρο φαγητό. Παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει 
απαραίτητα να συνοδεύονται. Σημείο Συνάντησης το 
ΚΤΕΛ Παροικιάς στις 08:45.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Γιορτή της ΝΔ 
στην Πάρο

Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου – Αντιπά-
ρου, θα κόψει την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
11:30 το πρωί.

Στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής θα είναι ο γραμματέας Π.Ε. και βουλευτής 
Ηρακλείου της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης. Ακόμα στην εκδήλωση θα βρεθούν αρκετά 
στελέχη της ΝΔ, καθώς και πολιτευτές του κόμματος.

Συνέντευξη Γ. Σωτηρόπουλου

Μεταξύ των προσκεκλημένων της εκδήλωσης θα είναι και ο νέος περιφερει-
άρχης της ΝΔ στο Ν. Αιγαίου, 
Γ. Σωτηρόπουλος.

Ο κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος 
γεννήθηκε το 1982 στην Πάτρα 
και έλκει την καταγωγή του από τη 
Φωκίδα. Έχει σπουδάσει οικονο-
μικά και έχει κάνει μεταπτυχιακές 
σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσε-
ων και στις κοινωνικές επιστήμες 
με ειδίκευση στη διοίκηση τουρι-
στικών επιχειρήσεων του Ελληνι-
κού ανοικτού πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον δημόσιο τομέα στον 
χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. 
Παράλληλα με τις σπουδές του, 
δραστηριοποιούταν στο χώρο της 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ. Την 
περίοδο 2016-2017 τοποθετήθη-
κε τομεάρχης ΝΔ του Ν. Δωδεκα-
νήσου και από τον Νοέμβριο του 
2017 έχει οριστεί πρόεδρος περι-
φερειακής οργάνωσης της ΝΔ στο 
Ν. Αιγαίο.

Ο κ. Σωτηρόπουλος παραχώρη-
σε στη «Φ.τΠ.» την παρακάτω συ-
νέντευξη:

Θα θέλαμε καταρχήν να μας εξηγήσετε ποια είναι τα καθήκοντα του 
προέδρου της περιφερειακής οργάνωσης της ΝΔ στο νότιο Αιγαίο και 
από πότε είσαστε σ’ αυτήν τη θέση

Γ.Σ.: «Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και την εφημερίδα 
«Φωνή της Πάρου» για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μου δίνεται να απευ-
θυνθώ στους αναγνώστες σας. Τον Οκτώβριο του 2016 η Γραμματεία Οργανωτι-
κού της ΝΔ με όρισε Τομέαρχη στα Δωδεκάνησα, σ’ έναν δύσκολο νομό λόγω της 
νησιωτικότητας. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2017 η 
παράταξη της ΝΔ με τίμησε με την εμπιστοσύνη της και τοποθετήθηκα πρόεδρος 
Περιφερειακής Οργάνωσης Ν. Αιγαίου, με το βάρος της ευθύνης να είναι πολύ με-
γαλύτερο. Βασικό μου καθήκον είναι να διασφαλίσω την ενότητα στις οργανώσεις 
μας δίνοντας ώθηση σ’ αυτές να προχωρήσουν μπροστά και να προσπαθήσω να 
περάσω το μήνυμα και να γίνει κατανοητό ότι οι νίκες έρχονται από τις ομάδες και 
όχι από τις μονάδες. Να γίνει δηλαδή αντιληπτό, ότι σ’ αυτή τη μάχη απέναντι στον 
λαϊκισμό και στα ψέματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν περισσεύει κανείς. 
Η Νέα Δημοκρατία ζητά την εμπιστοσύνη ολόκληρου του Ελληνικού λαού και γι’ 
αυτό τον λόγο θα εργαστούμε εντατικά μαζί με τις οργανώσεις μας στο Νότιο Αι-
γαίο προς αυτή τη κατεύθυνση για να ισχυροποιήσουμε οργανωτικά τον κομματικό 
μηχανισμό ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και ισχυροί την κρίσιμη μέρα των 
εκλογών, γιατί πλέον είμαστε στην τελική ευθεία».

Πού θα ρίξετε το βάρος και ποιες είναι οι πρώτες σας ενέργειες.
Γ.Σ.: «Μέσα στις βασικές μου προτεραιότητες ως Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου 

και σε συνεργασία με όλα τα στελέχη των οργανώσεών μας, είναι να πιάσουμε τον 
παλμό της τοπικής κοινωνίας, να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς, τις εν-

στάσεις, τις προτάσεις, τις διαπιστώσεις όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της 
παράταξής μας και να αναδείξουμε παράλληλα τα ψέματα και τις παραλείψεις της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στόχος είναι η ενεργοποίηση-επαναδραστηριοποίηση 
όλων των παλαιότερων στελεχών που έχουν αποστασιοποιηθεί σε συνδυασμό με 
την ανανέωση που πραγματοποιείται μέσω του Μητρώου Στελεχών, απευθυνόμε-
νοι σε πολίτες οι οποίοι είναι καχύποπτοι γενικότερα με την πολιτική ή πολίτες οι 
οποίοι εμπιστεύθηκαν κάποια στιγμή τη ΝΔ ή πολίτες που δεν έχουν εμπιστευθεί 
ποτέ τη ΝΔ, τους καλούμε να εμπιστευθούν την ΝΔ, όλοι είναι καλοδεχούμενοι 
στην πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οι πόρτες της ΝΔ είναι ανοικτές ανε-
ξάρτητα από την ιδεολογική αφετηρία του καθενός. Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση δράσεων πραγματοποιούνται καθημερινά σε θέματα που αφορούν τις 
τοπικές κοινωνίες στα νησιά μας».

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τοπικές οργανώσεις της ΝΔ στο νότιο 
Αιγαίο και ποια είναι τα προβλήματα που έχετε καταγράψει.

Γ.Σ.: «Οι νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της 
παράταξής μας και αποτελούν τη μεγάλη μας δύναμη. Αποτελούνται από στελέχη 
με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και με κοινωνική παρουσία. Βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα και θέλω να σταθώ ιδιαίτε-

ρα στο κλίμα συσπείρωσης που 
υπάρχει. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
λόγω της νησιωτικότητας έχει ιδι-
αιτερότητες, αλλά το σημαντικό-
τερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
είναι ότι τα νησιά μας υπήρξαν το 
μεγαλύτερο θύμα της σημερινής 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Η ΝΔ στοχεύει στο πολιτικό 
άνοιγμα σε όλη την κοινωνία, στην 
διεύρυνση της βάσης μας, γιατί η 
υπόθεση της πολιτικής αλλαγής 
αφορά ολόκληρη την κοινωνία. 
Οι τοπικές οργανώσεις είναι ο κα-
θρέφτης του κόμματος και κάθε 
στέλεχος ξεχωριστά οφείλει να 
μεταδώσει τον πολιτικό λόγο της 
ΝΔ, να καταθέτει προτάσεις, να 
προτείνει λύσεις και να λειτουργεί 
ενωτικά, γιατί η ΝΔ ενώνει και δε 
διχάζει».

Γιατί υπάρχει ανάγκη –αν 
υπάρχει- να υπάρχουν το-
πικές οργανώσεις των κομ-
μάτων και αν αυτές τελικά 
λειτουργούν ως «φυτώριο» 

ανάπτυξης πολιτευτών ή αναβίωσης των παλιών κομματαρχών.
Γ.Σ.: «Οι οργανώσεις μας αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια στη λειτουρ-

γία του κόμματος γιατί αφουγκράζονται τον παλμό του κάθε νησιού και της κάθε 
τοπικής κοινωνίας. Είναι η μεγάλη μας δύναμη. Άλλωστε στην τελευταία συνεδρί-
αση της Πολιτικής Επιτροπής, υιοθετήθηκε πανηγυρικά ο νέος εσωτερικός μας 
κανονισμός που εκτός όλων των άλλων προβλέπει ότι οι επόμενες εκλογές για 
προέδρους ΝΟΔΕ και ΔΗΜ. ΤΟ  θα γίνονται πια από τη βάση. Αυτό σημαίνει ότι 
ισχυροποιούμαστε οργανωτικά, δίνοντας τη δύναμη στους πολίτες να επιλέξουν 
τους πιο άξιους. Επιπροσθέτως, μέσω των δράσεων που πραγματοποιεί κάθε το-
πική ή νομαρχιακή οργάνωση αναδεικνύονται προβλήματα που μεταφέρονται στην 
κεντρική διοίκηση».

Η λεγόμενη ανανέωση των ψηφοδελτίων της ΝΔ κατά πόσο είναι μία 
πραγματικότητα και πώς αποδεικνύεται αυτό, και κατά πόσο η ανανέ-
ωση αφορά τους υπάρχοντες βουλευτές του κόμματός σας ή μόνο τους 
πολιτευτές των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Γ.Σ.: «Ως πολιτικός οργανισμός, η ΝΔ κάνει πράξη την ανανέωση τόσο σε ιδέες 
όσο και σε πρόσωπα. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με 
τα κοινά, κι’ αυτό γίνεται καθημερινά αντιληπτό μέσω του Μητρώου Στελεχών. 
Υπάρχει η δυνατότητα για τα καλύτερα ψηφοδέλτια και στους δύο νομούς, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι η ανανέωση θα σημάνει τον παραγκωνισμό των παλαιότερων 
στελεχών. Όπως και να έχει όμως, ο μόνος αρμόδιος για τη συγκρότηση των ψη-
φοδελτίων είναι ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι μας στη 
ΝΔ κρινόμαστε και αξιολογούμαστε καθημερινά».
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Άρωμα  
γυναίκας  
στη Μάρπησσα

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας την Κυριακή 
14/1/2018 πραγματοποίησε στην αίθουσα της αγρο-
τολέσχης στη Μάρπησσα γενική συνέλευση, έκανε 
απολογισμό και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία.

   Για το Δ.Σ. εξελέγησαν:
Ανουσάκη Αντωνία 39 
Τσιγώνια Κυριακή 38 
Λουρίδου Ειρήνη 37 
Στέλλα Χριστίνα 35 
Βιτζηλαίου Κατερίνα 32 
Γκαλιστινού Βαιλική 26 
Αφεντάκη Δήμητρα 18
Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι: Περαντινού 

Μαρία, Τσαντουλή Μπέττυ και Μελανίτη Λούλα.
Κατόπιν το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Λουρίδου Ειρήνη
Αντιπρόεδρος: Τσιγώνια Κυριακή
Γραμματέας: Βιτζηλαίου Κατερίνα
Ταμίας: Ανουσάκη Αντωνία
Β’ Γραμματέας: Στέλλα Χριστίνα
Β’ Ταμίας: Αφεντάκη Δήμητρα 
Μέλος: Γκαλιστινού Βασιλική 
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναι-

κών Κυκλάδων είναι οι:  
Τακτικά μέλη: Περαντινού Μαρία, Τριβυζά Μαρία. 

Αναπληρωματικό μέλος: Τσαντουλή Μπέττυ.

Προσλήψεις
Μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 8.845 νέες 

θέσεις εργασίας στους δήμους της χώρας, έγινε γνω-
στό και η πρόσληψη ατόμων στους δήμους Πάρου και 
Αντιπάρου.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για θέσεις εργατών κα-
θαριότητας, οδηγών, χειριστών μηχανημάτων έργου, 
υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, τεχνητών και ορισμένων 
διοικητικών υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών (η προκύρη-
ξη) θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να εκδο-
θεί το σχετικό ΦΕΚ. Τα πρώτα –προσωρινά- αποτελέ-
σματα της προκήρυξης θα γίνουν γνωστά το αργότερο 
έως τον Απρίλιο, ώστε να ακολουθήσει η πρόσληψη 
των νέων υπαλλήλων στις θέσεις τους.

Για τον δήμο Αντιπάρου προβλέπονται 8 θέσεις 
υπαλλήλων, ενώ για τον δήμο Πάρου προβλέπονται 
40 θέσεις.

Συνέλευση  
γονέων

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό-
νων Δήμου Πάρου, προσκαλεί τα μέλη της σε ετήσια 
γενική συνέλευση, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 
2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, στο δημαρχείο. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής::
1. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
2. Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης
3. Απολογισμός δράσης 
4. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού
5. Προγραμματισμός δράσεων 
6. Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών 
Σημειώνουμε ότι η γενική συνέλευση θα βρίσκεται 

σε απαρτία εφόσον παρίστανται το1/3 των ταμεια-
κώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. 
θα επαναληφθεί την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης 
εβδομάδας, στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα χωρίς άλλη 
ειδοποίηση.

Συνέλευση 
Αγκαιριανών

Ο μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιρι-
ανών προσκαλεί τα μέλη του, σε γενική συνέλευση, 
την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 10.30, στον χώρο 
του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, με τα παρακά-
τω θέματα:

1) Απολογισμός πεπραγμένων
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου δι-

οικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Όχι βία στα 
σχολεία

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Πάρου – Αντιπάρου, «Π. Καλλίε-
ρος», την Κυριακή 28/1/2018 εξέδωσε δελτίο τύπου 
με θέμα: «Όχι εκφοβισμός και βία στο σχολείο».

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών δημοσιοποιήθηκε 
λόγω ενός γεγονότος σε σχολείο του νησιού μας και 
έχει ως εξής:

«Η ενδοσχολική βία δεν αποτελεί καινούριο φαι-
νόμενο, υπάρχει εδώ και δεκαετίες και μάλιστα την 
έχουμε συναντήσει σε διάφορες μορφές. Η διαφορά 
πλέον είναι ότι έχουμε μάθει να την αναγνωρίζουμε 
και να την απορρίπτουμε.

Δυστυχώς, η παθογένεια της κοινωνίας μας αντι-
κατοπτρίζεται και προβάλλεται όλο συχνότερα και 
εντονότερα στους μαθητές και τα σχολεία μας. Πολ-
λές φορές μπροστά σε αυτό το φαινόμενο χάνεται ο 
διαχωρισμός του θύτη και του θύματος. Κάθε παιδί, 
είτε κατέχει τον έναν είτε τον άλλον ρόλο, χρειάζεται 
άμεση βοήθεια, στήριξη και καθοδήγηση από τους 
δασκάλους και δασκάλες του, αλλά και από την οι-
κογένειά  του.

Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που 
οφείλουμε να καταδείξουμε αυτά τα περιστατικά και 
να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια 
που μας έχει ανάγκη. Από την άλλη βέβαια είμαστε 
πια αντιμέτωποι και με πρωτόγνωρες καταστάσεις 
που αφορούν και εμάς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
γινόμαστε και οι ίδιοι πλέον αποδέκτες βίαιων συμπε-
ριφορών έξω αλλά και μέσα στο εργασιακό μας πε-
ριβάλλον από ανθρώπους που θεωρητικά θα έπρεπε 
να στέκονται δίπλα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
σχολικό περιβάλλον οφείλει να παρέχει ασφάλεια και 
προστασία τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευ-
τικούς.

Με αφορμή λοιπόν γεγονότα που συνέβησαν πρό-
σφατα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Π. 
Καλλιέρος εκφράζει την έμπρακτη στήριξή του προς 
όλους τους εκπαιδευτικούς-μέλη μας, οι οποίοι έρχο-
νται αντιμέτωποι με ανάλογα περιστατικά, τα οποία 
δυσκολεύουν την τέλεση του εκπαιδευτικού τους έρ-
γου. Σε κάθε περίπτωση, ο εκφοβισμός και η βία στο 
σχολείο αποτελούν πράξεις επιθετικότητας και ο Σύλ-
λογός μας καταδικάζει τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Όραμα όλων μας είναι ένα σχολείο που θα αποτε-
λεί καταφύγιο για τους/τις μαθητές/τριες και θα επι-
τρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς του να ασκούν το 
παιδαγωγικό τους έργο έξω από την τοξικότητα κάθε 
τύπου ενδοσχολικής και εξωσχολικής βίας».

Υδροπλάνα 
ξηράς…

Το παράδειγμα της Κροατίας, η οποία προχώρησε 
σε αδειοδότηση έντεκα υδατοδρομίων μέσα σε μία 
χρονιά ενώ η χώρα μας χρειάστηκε τρία ολόκληρα 
χρόνια για να αδειοδοτήσει μόλις τρία υδατοδρόμια, 
αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποτα-
μιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη κι επανακαταθέτει 
ερώτηση στη Βουλή για το θέμα των υδατοδρομίων 
που συναγωνίζονται σε ρυθμούς ολοκλήρωσης το γιο-
φύρι της Άρτας.

To πλήρες κείμενο της ερώτησης:
«Τον περασμένο Απρίλιο σας καταθέσαμε ερώτηση 

(4960/11-4-2017) σχετικά με την έλλειψη νομοθε-
τικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία υδα-
τοδρομίων στη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι η δια-
βούλευση του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί από το 
Σεπτέμβριο του 2016. 

Με την 1197/24-4-2017 απάντησή σας μας ενη-
μερώσατε ότι οι ρυθμίσεις και διατάξεις του υπ’ όψιν 
νομοσχεδίου θα οριστικοποιηθούν όταν αυτό εισαχθεί 
από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη 
Βουλή  προς συζήτηση και ψήφιση. Θα ακολουθή-
σει Κοινή Απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών 
και Μεταφορών, η οποία θα εκδοθεί εντός τριμήνου 
από τη δημοσίευση του Νόμου, όπου προβλέπεται να 
καθορισθούν οι αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγω διαδι-
κασίας.

Τρεις μήνες μετά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. 
Ούτε νόμο είδαμε, ούτε ΚΥΑ, πόσο μάλλον υδροπλά-
να να μεταφέρουν τουρίστες. Ο κ. Σπίρτζης δεν κατα-
νοεί το επείγον του θέματος; Μας πήρε ως χώρα τρία 
ολόκληρα χρόνια για να προχωρήσει η αδειοδότηση 
σε τρία υδατοδρόμια (Κέρκυρας, Παξών, Πάτρας) 
με το τελευταίο να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η 
γειτονική μας Κροατία μέσα σε μία μόνο χρονιά έχει 
αδειοδοτήσει έντεκα υδατοδρόμια. Χάσαμε ως χώρα 
ακόμη ένα καλοκαίρι, που σημαίνει χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας χαμένες και λιγότερα έσοδα από τον 
τουρισμό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
 1. Πότε επιτέλους θα φέρετε προς ψήφιση το νο-

μοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία των υδατο-
δρομίων;

2. Θα απλοποιήσετε τις διαδικασίες αδειοδότησης 
στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα υγιές περιβάλλον προσέλκυσης επενδυτών χωρίς 
τη γνωστή γραφειοκρατία που σκοτώνει κάθε επεν-
δυτική προσπάθεια εν τη γενέσει της;».
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Εκθέσεις
Ο δήμος Πάρου 

με ανακοίνωσή 
του στις 31/1/18 
ενημέρωσε τους 
πολίτες του νησιού 
μας για συμμετο-
χές του σε εκθέ-
σεις τουρισμού.

Οι εκθέσεις που 
συμμετείχε ο δή-
μος μας ήταν: «Fe-
rien Messe 2018», 
«Boot Düsseldorf 
2018» και «The 
New York Times Travel Show 2018».

Η έκθεση «Ferien Messe» πραγματοποιήθηκε το δι-
άστημα 11-14 Ιανουαρίου 2018 στην Αυστριακή πρω-
τεύουσα. Στην έκθεση συμμετείχαν 800 εκθέτες από 
80 χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Πάρου: 
«[…] H Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή 
των πλέον δημοφιλών θερινών τουριστικών προορι-
σμών για τους Αυστριακούς, παρουσιάζοντας αύξηση 
στις κρατήσεις της τάξης του 32,2%. Όσον αφορά 
την Πάρο συνεχίζεται και τη φετινή τουριστική περίο-
δο η αεροπορική διασύνδεση του νησιού με την πόλη 
Graz της Αυστρίας, η μοναδική μέχρι στιγμής αερο-
πορική σύνδεση της Πάρου με το εξωτερικό».

Ακόμα, ο δήμος Πάρου συμμετείχε για πρώτη φορά 
στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση θαλάσσιου τουρισμού 
και θαλάσσιων σπορ «Boot Düsseldorf» που έλα-
βε χώρα το διάστημα 20 - 28 Ιανουαρίου 2018 στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Στην έκθεση συμμετείχαν 
1.923 εκθέτες από 68 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι 
παρουσίασαν εξοπλισμό και δραστηριότητες του θα-
λάσσιου τουρισμού και αθλητισμού σε έναν μοντέρνο 
εκθεσιακό χώρο μεγέθους 220,000 τετραγωνικών μέ-
τρων με 16 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Οι επι-
σκέπτες-προερχόμενοι από διάφορες χώρες-έφτασαν 
τους 247.000 (2017: 242.000). Σύμφωνα πάντα με 
το δελτίο τύπου του δήμου μας: «[…] Η Πάρος είναι 
γνωστός προορισμός για θαλάσσια σπορ, κυρίως δε 
για το wind surfing και για τα τελευταία χρόνια ανερ-
χόμενο kite surfing. Επίσης η θάλασσα της Πάρου εν-
δείκνυται για καταδύσεις, διότι διαθέτει ήρεμα, κρυ-
στάλλινα και διαυγή νερά καθώς και έναν μοναδικό 
θαλάσσιο πλούτο».

Ακόμα, υλικό προβολής του δήμου Πάρου παρου-
σιάστηκε και διανεμήθηκε στους επισκέπτες της 15ης 
έκθεσης τουρισμού «The New York Times Travel 
Show 2018», το διάστημα 26-28 Ιανουαρίου 2018. Το 
υλικό βρισκόταν στο stand της εταιρίας «MTC Group» 
στον χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ.

Τέλος, τον δήμο Πάρου εκπροσώπησαν στην «Ferien 
Messe 2018» ο κ. Γιώργος Μπαφίτης και στην «Boot 
Düsseldorf 2018» ο κ. Νικόλας Χανιώτης.

Προτάσεις για 
Παροικιά

Με αφορμή τη διαβούλευση για τις κυκλοφορια-
κές αλλαγές στην Παροικία, το Δ.Σ. του συλλόγου 
ενοικιαζομένων δωματίων Πάρου - Αντιπάρου 
«Μαντώ Μαυρογένους» προτείνει τις παρακάτω 
προτάσεις για τη γενική αναβάθμιση της Παροικιάς:

- Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων για όλο 
το 24ωρο από το ύψος του ΟΤΕ έως το Μπουντα-
ράκι για τέσσερις μήνες (Ιούνιο - Σεπτέμβριο) με χρή-
ση μπάρας. Εξαίρεση θα αποτελούν τα οχήματα τρο-
φοδοσίας στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση από 
08.00-10.00 & 14.00-16.00, καθώς και η Δημοτι-
κή συγκοινωνία η οποία θα περνάει κανονικά.

- Διαγράμμιση των σημαντικότερων δημοτικών χώ-
ρων στάθμευσης της Παροικίας (Γράβαρη, Θολάκια, 
Ζωοδόχος Πηγή).

- Αποκατάσταση του δημοτικού χώρου στάθμευσης 
στις «Φυστικιές», αφού είναι σε κακή φυσική κατάστα-
ση.

- Ελεγχόμενη στάθμευση στο parking του Γράβαρη. 
Οι κάτοικοι που διαμένουν στον παραδοσιακό οικισμό 
της Παροικίας να αποκτήσουν δωρεάν κάρτα στάθ-
μευσης, ενώ στους υπόλοιπους θα υπάρχει συγκεκρι-
μένη τιμολογιακή πολιτική. Ενδεικτικά προτείνουμε 1€ 
/ 2ώρες. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η παραμο-
νή οχημάτων για μήνες ολόκληρους, αφού το συγκε-
κριμένο parking αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.

- Μεταφορά των ΚΤΕΛ απέναντι από το Κ.Υ., με πα-
ράλληλη συνέχιση του δρόμου διπλής κυκλοφορίας 
από το Κ.Υ Πάρου έως το κατάστημα του Πανώριου. 
Πιθανή μονοδρόμηση του συγκεκριμένου δρόμου θα 
δημιουργήσει μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα 
σε άλλους δρόμους, όπως έχουμε διδαχτεί από το πα-
ρελθόν.

- Συνέχιση της απαγόρευσης χρήσης του λιμανιού 
και της προβλήτας στο Βίντσι για φορτοεκφόρτωση 
αδρανών υλικών για τέσσερις μήνες (Ιούνιο - Σεπτέμ-
βριο) με πιθανή διεύρυνσή από 15 Μαΐου έως 15 
Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή εμπορι-
κού λιμανιού στο Καμινάκι είναι η λύση του μεγάλου 
αυτού προβλήματος.

- Υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στο Κά-
στρο της Παροικίας και κατά προτεραιότητα να φύγει 
η μεγάλη κολόνα της ΔΕΗ που βρίσκεται μπροστά από 
το κάστρο και το εκκλησάκι της Αγίας Άννας.

Ευελπιστούμε στην υλοποίηση των παραπάνω προ-
τάσεων, αφού όλοι μας θέλουμε τη σωστή αναβάθμι-
ση του νησιού μας!

Πίτες
- Το ΔΣ του ΧΟΝ ενημερώνει τα μέλη και τους 

φίλους του ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευσή του, 
καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 
2018, στις 18:00, στην αίθουσά του στη Νάουσα.

- Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα 
Κυκλάδων), το Σάββατο 3/2/2018 θα κόψει την πίτα 
της στην αγροτολέσχη της Μάρπησσας. Η εκδήλωση 
θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα.

Ακτοπλοΐα
Η Λαϊκή 

Συσπείρωση 
Νοτίου Αι-
γαίου εξέδω-
σε ανακοίνω-
ση σχετικά με 
την κατάσταση 
που επικρατεί 
στις ακτοπλοϊ-
κές συγκοινω-
νίες των νησιών μας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Οδύσσεια για τους νησιώτες έχει γίνει η μετακίνη-
ση τόσο από και προς τον Πειραιά, όσο και μεταξύ 
των νησιών, με την αποδρομολόγηση πλοίων από τις 
ακτοπλοϊκές γραμμές.

Κι ενώ εκατοντάδες νησιώτες δεν έβρισκαν εισιτή-
ρια την περίοδο των γιορτών και αναγκαζόντουσαν 
να παραμένουν στην Αθήνα για παραπάνω ημέρες, το 
υπουργείο Ναυτιλίας αντί να δρομολογεί πλοία, συμ-
φωνούσε στην αποδρομολόγησή τους. Η διακοπή της 
γραμμής από Ραφήνα προς Σύρο του «Superferry II» 
της εταιρείας Golden Star Ferries μέσα στον Ιανουά-
ριο, έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη ζωή των 
νησιωτών σε μετακίνηση και μεταφορά εμπορευμά-
των. 

Οι εφοπλιστές συμπεριφέρονται σαν να είναι οι 
θάλασσες τσιφλίκι τους, με μοναδικό κριτήριο για να 
πλησιάσουν τα νησιά το κέρδος και οι κρατικές επι-
δοτήσεις. Για να θωρακίσουν την κερδοφορία τους, 
μειώνουν διαρκώς τον ακτοπλοϊκό στόλο. Μόνο την 
τελευταία 4ετία σύμφωνα με επίσημα στοιχεία έχουν 
ακινητοποιήσει 44 πλοία και συνεχίζουν, με την υπο-
γραφή του υπουργείου Ναυτιλίας, να έχουν εν πλω 
γέρικα πλοία που θα έπρεπε να είναι στο διαλυτήριο, 
μετατρέποντας τα ταξίδια σε οδύσσειες, εξαντλώντας 
πληρώματα και πλοία. Τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
που τσεπώνουν από τις κρατικές επιδοτήσεις με πρό-
σχημα τις άγονες γραμμές, τους φαίνονται «αστεία 
ποσά» όπως τα χαρακτήρισαν οι ίδιοι. Αξιώνουν και 
πιέζουν για περισσότερα, με την κυβέρνηση ν’ ανταπο-
κρίνεται «τρέχοντας» το μεταφορικό ισοδύναμο.

Τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγού-
μενες, τους φιλοδώρησαν με μύρια όσα προνόμια και 
νομοθετικές ρυθμίσεις, παρ’ όλα αυτά αξιώνουν πάντα 
περισσότερα, ενώ καταγράφουν -όλες οι ακτοπλοϊκές 
εταιρείες- εκατομμύρια κέρδη.

Από κοντά και η Τοπική Διοίκηση που καλλιεργεί 
προσδοκίες στους νησιώτες, ότι θα λυθεί το πρόβλη-
μα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους, με την εφαρμογή του μεταφορικού ισο-
δύναμου.

Άλλη μια εξαπάτηση, γιατί όσο είναι στα χέρια των 
εφοπλιστών η ακτοπλοΐα, το μεταφορικό έργο θα σχε-
τίζεται άμεσα με τα συμφέροντα του επιχειρηματία και 
όχι με την κάλυψη των αναγκών, ούτε των νησιωτών, 
ούτε των ναυτεργατών. Με ή χωρίς μεταφορικό ισο-
δύναμο, οι εφοπλιστές θα εκτελούν γραμμές που πα-
ρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θα επιτίθενται 
στα δικαιώματα των ναυτεργατών, δεν θα αποφεύγε-
ται ο κίνδυνος της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα. 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, καλεί τα σωματεία, τους μα-
ζικούς φορείς, τους κατοίκους των νησιών, ν’ αγωνι-
στούν για Δημόσιο φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με σύγχρονα 
καράβια για ασφαλή, τακτικά  δρομολόγια χειμώνα-
καλοκαίρι και φθηνά εισιτήρια.

Απαιτεί, εδώ και τώρα, η κυβέρνηση να δώσει λύση 
με τη δρομολόγηση πλοίων, που θα καλύπτουν καθη-
μερινά την εξυπηρέτηση των νησιών».
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Θεσμός το καρναβάλι της Πάρου

Το τέταρτο κατά σειρά καρναβάλι Πάρου (ξεκίνησε το 2015) γίνεται θεσμός και 
αρχίζει το φετινό του ταξίδι από την Παροικιά, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου. 

Το καρναβάλι στην Παροικιά θα έχει αφετηρία την περιοχή του Αγροκηπίου στις 4 
το απόγευμα και θα διασχίσει όλο τον παραλιακό δρόμο προς το λιμάνι. Το καρνα-
βάλι θα τερματίσει στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, όπου εκεί θα διοργανωθεί 
το αποκριάτικο πάρτυ, δρώμενα, γαϊτανάκι, αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις που 
υπόσχονται οι διοργανωτές, δηλαδή, ο δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ.

Το καρναβάλι θα επαναληφθεί στη Νάουσα στις 11/2 και στη Μάρπησσα στις 18 
Φεβρουαρίου 2018.

Στο καρναβάλι έως την ώρα που γράφτηκε το κείμενο μας είχαν δηλώσει συμμε-
τοχή οι παρακάτω σύλλογοι και φορείς:

1. Βρεφονηπιακός Σταθμός «Τα Μελισσάκια»
2. Παιδικός Σταθμός Παροικιάς
3. Παιδικός Σταθμός Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια»
4. Δημοτικό Σχολείο Αγκαιριάς
5. 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς 
6. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Αγκαιριάς
7. Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου
8. Σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς»
9. Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς
10. «Ευζωία»
11. Fitness Factory.
Σημειώνουμε ότι θα υπάρχουν και άλλες συμμετοχές.
Ακόμα, στο καρναβάλι που θα πραγματοποιηθεί στην παραλιακή οδό Παροικιάς 

υπό συνεχή μουσική και τραγούδια θα παρελάσουν και άρματα, ενώ οι διοργανωτές 
υπόσχονται μεγάλη έκπληξη από τα άρμα που θα προπορεύεται στο καρναβάλι.

Τέλος, στην πλατεία Μαντώς που θα γίνει το μεγάλο πάρτι θα υπάρχουν κεράσμα-
τα, ποπ κορν, σουβλάκια, σούμα, κρασί, αναψυκτικά κ.α.

Η παράδοση του τόπου
Από τη στήλη «Παριανές Μνήμες», του Χριστόδουλου Μαούνη, υπό τον 

τίτλο: «Απ’ τ’ Άι-Αντωνιού και πέρα δώσ’… του φουστανιού σου αέρα», 
σημειώνουμε την παράδοση των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο νησί μας:

«Ή όπως λέει ο λαός «Απ’ τ’ Άι-Αντωνιού και πέρα δώς’ (της πέρδικας αέρα) ή 
(του κώλου σου αέρα)». Μ’ άλλα λόγια μετά του Άι-Αντωνιού μη σταματάς το χορό.  

Συνήθως τα γλέντια και οι διασκεδάσεις αρχίζουν από τις 17 Γενάρη του Αγίου 
Αντωνίου, όμως φθάνουν στο κατακόρυφο με το άνοιγμα του Τριώδιου. Από την 
Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου, κάθε βράδυ πότε στο ένα και πότε στο 
άλλο συγγενικό σπίτι ξεφαντώνουν. Ντύνονται μασκαράδες, όχι με στολές, αλλά 
όσο το δυνατόν αγνώριστοι και άσχημοι. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και πολλές 
φορές η μεταμφίεσή τους είναι τόσο επιτυχημένη που δεν τους αναγνωρίζουν. 
Ακολουθεί ο αποκριάτικος  χορός και διάφορα τετράστιχα. Οι Παριανοί ήταν ιδιαί-
τερα γλεντζέδες και χορευταράδες, όλες οι μέρες των Αποκριών μεταβάλλονταν 
σε χαρά και αδιάκοπο γλέντι. 

Την Τυρινή το βράδυ τρώνε αυγό και λένε: «με αυγό να κλείσομε το στόμα και με 
αυγό να το ανοίξομε» εννοώντας φυσικά το κόκκινο αυγό. Την τελευταία Κυριακή 
της Αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα στήνουν τρικούβερτο χορό. Απόκρεω είναι 
το επίσημο και βυζαντινό όνομα του καρναβαλιού. Η λέξη καρναβάλι προέρχεται 
από την απαγόρευση της κρεατοφαγίας «κάρνε βάλες» λατινικά σημαίνει «κρέας 
έχε γεια». Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις είναι επιβιώσεις ειδωλολατρικών, κυρίως 
Διονυσιακών γιορτών, μάταια η εκκλησία προσπαθεί να τις εκτοπίσει. Τόσο στην 
αρχαία όσο και τη σύγχρονη Ελλάδα, τα αποκριάτικα έθιμα χαρακτηρίζονται από 
μια συνύπαρξη ζωντανών και νεκρών. Την περίοδο της Αποκριάς οι σημερινοί Έλ-
ληνες θυμούνται τους νεκρούς τους και πιστεύουν ότι οι ψυχές ανεβαίνουν στον 
πάνω κόσμο. Αυτό όμως έχει την εξήγηση του. Την ίδια περίπου εποχή που εμείς 
γιορτάζουμε τις Απόκριες, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα «Ανθεστήρια», τα οποία 
είχαν διπλό χαρακτήρα. Από τη μια ήταν γιορτή των λουλουδιών, του κρασιού, της 
χαράς και του γλεντιού. Κι από την άλλη ήταν γιορτή των νεκρών και των ψυχών. 

Τα Ανθεστήρια κράταγαν τρεις μέρες. Η πρώτη μέρα λέγονταν Πιθοιγία (άνοιγμα 
των πιθαριών), δηλαδή άνοιγαν τα πήλινα πιθάρια, όπου φύλαγαν το κρασί από τον 
καιρό της συγκομιδής το φθινόπωρο. 
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Τη δεύτερη μέρα, που λεγόταν 

Χόες (μικρά πιθάρια που έχυναν 
το κρασί), γίνονταν διαγωνισμοί 
ανάμεσα σε πότες που έπρεπε να 
πιούν όσο μπορούσαν πιο γρήγο-
ρα , το κρασί που περιείχε το δο-
χείο. Πίστευαν ότι τη μέρα αυτή 
άνοιγαν οι πύλες του Άδη και οι 
νεκροί ανέβαιναν στο πάνω κό-
σμο για ν’ αποπεμφθούν την τρίτη 
μέρα, τους Χότρους. 

Την τρίτη ημέρα οι ζωντανοί 
έκαναν στους νεκρούς πολλές τι-
μές και τους τάιζαν με «πανσπερ-
μία» (σαν τα δικά μας κόλλυβα), 
δηλαδή ένα παρασκεύασμα από 
σπόρους δημητριακών και όσπρια 
που τα μαγείρευαν οι γυναίκες. 
Πολλοί τότε μεταμφιέζονταν και 
συμπεριφέρονταν με έξαλλο 
τρόπο, με χορούς και πηδήματα. 
Έκαναν και θυσία στο Ερμή το 
ψυχοπομπό, αυτόν δηλαδή που 
οδηγούσε τις σκιές στον Άδη. Με 
τις δοξασίες αυτές συνδέθηκε και 
ο Διόνυσος. Τη δεύτερη μέρα γι-
νόταν μια πομπή που συνόδευε 
τον Διόνυσο ανεβασμένο σε άρμα 
που είχε το σχήμα πλοίου και τα 
μέλη της συνοδείας φορούσαν 
μάσκες. 

Το γλέντι, το κρασοπότι, η με-
ταμφίεση, τα κόλλυβα, τα Ψυχο-
σάββατα βλέπουμε ότι έρχονται 
από πολύ παλιές εποχές.    

Πηγές: 1.«Λαογραφικά Θέμα-
τα» της Δήμητρας Σοφιανού, από 
την «Ιστορία της Πάρου και Αντι-
πάρου». 2. Αρχείο Μαούνη Α. Χρι-
στόδουλου. 

Χριστόδουλος  Α.  Μαούνης».

Απόκριες στη Νάουσα

Από την ηλεκτρονική σελίδα του δήμου Πάρου παρουσιάζουμε το αφιέρωμα για 
τις απόκριες στη Νάουσα:

«Η Νάουσα διατηρεί αναλλοίωτο, ακόμη και σήμερα, το χαρακτήρα του καρ-
ναβαλιού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με πανάρχαια ήθη και έθιμα. Έχοντας 
αποφορτιστεί από την ένταση της θερινής περιόδου, οι Ναουσαίοι, όπως και οι 
λίγοι επισκέπτες του χειμώνα, αναβιώνουν παμπάλαια έθιμα, που έχουν μια κοινή 
συνισταμένη: τις μεταμφιέσεις που απελευθερώνουν το συναίσθημα, το γλέντι, το 
ξεφάντωμα και τα πειράγματα, μαζί με το κρασί και το καλό φαγητό.

 Η αποκριάτικη περίοδος στη Νάουσα ξεκινά απ’ του Αγίου Αντωνίου, στις 17 Ια-
νουαρίου. Ένα σκωπτικό στιχάκι, μάλιστα, φανερώνει τη διάθεση των Ναουσαίων, 
μόλις έλθουν τα μέσα του Γενάρη: «Απ’ τα’ Αγι’ Αντωνιού και πέρα, δώσ’ του κώλου 
σου αέρα». Οι εορταστικέ εκδηλώσεις κορυφώνονται με το ξεφάντωμα της τελευ-
ταίας Κυριακής. Στα σπίτια, μαζεύονται οι οικογένειες από το μεσημέρι και τρώνε 
μαζί. Εκείνοι που έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν το αποκριάτικο τραπέζι σε 

ξεφάντωμα, μαθαίνονται γρήγορα 
στο χωριό. Οι απρόσκλητοι είναι 
καλοδεχούμενοι στο γλέντι που 
θα ακολουθήσει, εφόσον χτυπή-
σουν την πόρτα μεταμφιεσμένοι. 
Η μέρα ορίζει ότι η μεταμφίεση θα 
γίνει χωρίς μάσκες, αλλά με ό,τι 
βρει κανείς στην ντουλάπα του 
σπιτιού του.

Ο ήχος της τσαμπούνας και του 
κλαρίνου συνοδεύουν τους χο-
ρευτές. Οι Ναουσαίοι χορεύουν 
έναν πανάρχαιο χορό, τον Αγέρα-
νο. Ο Αγέρανος θυμίζει αργό χα-
σαποσέρβικο και εξελίσσεται σε 
χορευτικό λαβύρινθο, όπου συμ-
μετέχουν όλοι. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ο Γέρανος (ή Αγέρα-
νος κατά τους παριανούς), ήταν ο 
χορός που χόρεψε ο Θησέας στη 
Δήλο, όταν, επιστρέφοντας από 
την Κρήτη θέλησε να ευχαριστή-
σει τον θεό Απόλλωνα. Εκείνος ο 
χορός έφτασε ως τις μέρες μας 
να αποτελεί βασικό συστατικό του 
καρναβαλιού στην Πάρο.

Από τα πολύ παλιά χρόνια, ο 
αγέρανος ήταν η ευκαιρία για 
εκείνους που είχαν κάποιον κρυ-
φό έρωτα να τον αποκαλύψουν 
στην αγαπημένη τους. Έτσι, κατή 
τον χορό συνόδευαν αυτοσχέδια 
στιχάκια από τον ίδιο ή τους φί-
λους του, με υπαινικτικά σχόλια 
για όσα ένιωθε και ντρεπόταν να 
αποκαλύψει. Στη συνέχεια, όλοι οι 
παρόντες κατέβαιναν στο κέντρο 
του χωριού, αφού πρώτα έκαναν 
έφοδο στις ντουλάπες του σπιτιού 

όσοι δεν ήταν μεταμφιεσμένοι. Για τη νοικοκυρά, το γλέντι αυτό είναι αληθινός 
μπελάς, στο τέλος της ημέρας, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Στα σοκάκια της Νάουσας, ξεκινούν οι πομπές του καρναβαλιού. Ομάδες που πα-
ρωδούν γάμους και κηδείες, συναντιούνται με τη συνοδεία οργάνων στο λιμάνι και 
όλοι μαζί αρχίζουν το τρελό γαϊτανάκι, υπό τους ήχους των βεγγαλικών. Είναι ένα 
πραγματικό, αυθόρμητο αιγαιοπελαγίτικο ξεφάντωμα, που κερδίζει τον επισκέπτη. 
Μια χειμωνιάτικη εκδρομή που αξίζει να προγραμματίσετε και να κάνετε πραγματι-
κότητα, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή σας.

Το αποκριάτικο σκηνικό συμπληρώνουν διάφορα παιχνίδια που παίζονται μό-
νον από ενήλικες, με τολμηρά πειράγματα, χειρονομίες και αθυρόστομα σχόλια. 
Προϋπόθεση για να συμμετέχετε είναι να μπείτε για τα καλά στο πνεύμα του καρ-
ναβαλιού και να είστε έτοιμοι να γίνετε το «θύμα» ενός παιχνιδιού με απρόβλεπτη 
εξέλιξη, χωρίς να παρεξηγηθείτε ή να αισθανθείτε άσχημα.

Φυσικά, έχει και η αποκριά τους παραδοσιακούς της μεζέδες. Οι νοικοκυρές, 
εκτός από τα τυπικά πιάτα της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας, φτιάχνουν τις από-
κριες, μυζηθροπιτάκια και ραφιόλια, γλυκίσματα με βασικό συστατικό τη φρέσκια 
μυζήθρα, με ζάχαρη και μέλι, τα οποία τηγανίζονται και είναι απολαυστικά για τον 
ουρανίσκο».
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Έργα  
στο λιμάνι

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, δόθηκε στη δη-
μοσιότητα στις 17/1/2018 δελτίο τύπου σχετικά με 
έργα στο λιμάνι Παροικιάς.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του 

λιμανιού της Παροικιάς με ουσιαστικές παρεμβάσεις 
που θα βελτιώσουν την όψη του και θα διασφαλίσουν 
την εύρυθμη λειτουργία του ενόψει της τουριστικής 
περιόδου.

Μετά την επίστρωση της κεντρικής προβλήτας με 
βιομηχανικό δάπεδο, σειρά έχει η επισκευή και απο-
κατάσταση του παραλιακού πεζοδρομίου, από τον 
κεντρικό λιμένα έως το Κέντρο Υγείας και η αποκα-
τάσταση της στέψης του παραλιακού στηθαίου. Το 
έργο κρίθηκε απαραίτητο για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών καθώς το πεζοδρόμιο παρουσίαζε έντονες 
διαβρώσεις από τη θάλασσα.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περι-
λαμβάνουν την καθαίρεση της υφιστάμενης πλακό-
στρωσης, την τοποθέτηση αγωγού και την κατασκευή 
τριών φρεατίων διακλάδωσης για μελλοντική διέ-
λευση καλωδίων, την επίστρωση του πεζοδρομίου με 
σχιστόπλακες χωρικού τύπου, την παράλληλη κατα-
σκευή διαδρόμου, πλάτους 1,00 μ. με πλάκες μαρμά-
ρου και την κατασκευή διαδρόμου όδευσης τυφλών 
με ειδικές πλάκες πλάτους 0,40 μ. Τέλος, στην στέ-
ψη του παραλιακού στηθαίου του πεζοδρομίου, στο 
αντίστοιχο τμήμα του, θα γίνει επίστρωση με πλάκες 
μαρμάρου όμοιων χαρακτηριστικών και προσαρμογή 
της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων στην τελική 
στάθμη.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδίους πόρους του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και ο 
προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται σε 34.810,29 
ευρώ.

Ο Δήμαρχος Πάρου τόνισε ότι «Στόχος μας είναι η 
αισθητική και λειτουργική αναμόρφωση όλης της πα-
ραλιακής ζώνης του λιμανιού της Παροικιάς με  έργα 
και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την όψη της και 
θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και τις του-
ριστικές υπηρεσίες του νησιού».
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Ιατρός  
Γρηγόριος 
Γερ. Γράβαρης  

Γεννήθηκε στην Παροικιά στις 30 Ιανουαρίου 
1850. Ο πατέρας του Γεράσιμος ήταν ναυτικός, 
κτηματίας και είχε γεννηθεί στη Κεφαλληνία 
(1810). 

Ο Γρηγόριος σπούδασε ιατρική στο πανεπι-
στήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ως γιατρός 
παθολόγος στα Γιαννιτσά, όπου διατηρούσε και 
φαρμακείο. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και 
όταν επανήλθε εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου και νυμφεύτηκε την Ελένη Χατζη-
δημητρίου. Σαν επιστήμονας είχε αναγνωρισθεί 
ως ένας από τους διαπρεπέστερους ιατρούς της 
εποχής του και ως άνθρωπος στην κοινωνία της 
τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, θεωρήθηκε εθνι-
κός αγωνιστής, φιλάνθρωπος και ευεργέτης της 
πόλης της Θεσσαλονίκης. Τιμήθηκε με  πολλά πα-
ράσημα και μετάλλια για την πολυσχιδή δράση 
του στη Μακεδονία. Συμμετείχε στον Μακεδονικό 
Αγώνα και ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της «Ελλη-
νικής Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Κυρίων» και 
έφορος των «Ελληνικών Καταστημάτων και Ελ-
ληνικών Σχολείων», της Θεσσαλονίκης κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας.  Άφησε χειρόγραφα 
πολυσέλιδα έργα και μια πλουσιότατη βιβλιοθή-
κη, την οποία πρόσφερε με τη διαθήκη του, στο 
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το σπίτι του, νεο-
κλασικού ρυθμού κοντά στην Καμάρα του Γαλε-
ρίου, είχαν κτίσει παριανοί τεχνίτες και μαστόροι, 
που είχε φέρει από το νησί ο αείμνηστος ευπα-
τρίδης, ως δείγμα αγάπης και νοσταλγίας προς 
τη γενέτειρα του. Πέθανε στις 11 Μαρτίου 1929 
τιμημένος από το κράτος. 

πηγές: α) «Παριανά» τ.71,74  β) «Χρονολογικό 
Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου» του Νίκου 
Χρ. Αλιπράντη)

Η οδός ξεκινάει από τη «Λοχαγού Γεωργίου Β. 
Γράβαρη», έως την οδό «Αλεξάνδρου Μαύρου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Η ιστορία  
κάποιων  
φυλακισμένων

Ο διευθυντής μιας φυλακής ανακοινώνει στους 
έγκλειστους  φυλακισμένους ότι σύντομα το μαρτύριό 
τους στη φυλακή θα τελειώσει. «Σε λιγότερο από ένα 
χρόνο θα είστε ελεύθεροι να κυκλοφορείτε χωρίς δε-
σμά» τους επαναλαμβάνει συνέχεια. 

Οι φυλακισμένοι συγκινημένοι ξεχνούν τα προβλή-
ματά τους και περιμένουν με ανυπομονησία την ημέ-
ρα αυτή. Και πώς να μην συγκινούνται όταν πέρασαν 
οκτώ ολόκληρα χρόνια μέσα στα κελιά τους δεμένοι 
με αλυσίδες. Ο ένας χρόνος πέρασε και εκείνο το πρωί 
οι πόρτες των κελιών άνοιξαν και όλοι οι κρατούμενοι 
ξεχύθηκαν στο προαύλιο ζητωκραυγάζοντας υπέρ του 
διευθυντή. 

Καθώς όμως περνούσε η ώρα και η κεντρική πύλη 
των φυλακών παρέμενε κλειστή, οι φυλακισμένοι ανη-
σύχησαν και ρώτησαν τους φύλακες γιατί δεν τους 
άφηναν ελεύθερους όπως τους υποσχέθηκε ο διευ-
θυντής. Τους απάντησαν ότι ο διευθυντής εκπλήρωσε 
την υπόσχεσή του βγάζοντας τις αλυσίδες και επιτρέ-
ποντας να κυκλοφορούν ελεύθερα. «Μπορεί να μας 
έβγαλε τις αλυσίδες, όμως εμείς εξακολουθούμε να 
είμαστε φυλακισμένοι στο προαύλιο», διαμαρτυρήθη-
καν οι κρατούμενοι. Ο αρχιφύλακας επανέλαβε τα λό-
για του διευθυντή ακριβώς όπως τα είπε: «Περάσατε 
οκτώ χρόνια με αλυσίδες και τώρα τις βγάλαμε για 
να περπατάτε ελεύθερα στο προαύλιο μέχρι να εκτί-
σετε το υπόλοιπο της ποινής σας που δεν πρόκειται 
να γλυτώσετε».

Έτσι οι κρατούμενοι διαπίστωσαν ότι ο διευθυντής 
των φυλακών τους είπε ψέματα και δυστυχώς δεν 
ήταν η πρώτη φορά. Θυμήθηκαν και ένα ΟΧΙ που έγινε 
ΝΑΙ πριν χρόνια.

Αυτή η ιστορία, νομίζω ότι κάτι μας θυμίζει που 
συμβαίνει αυτή την εποχή στη χώρα μας. Δεν περνάει 
μέρα που να μην ακούσουμε κάποιον κυβερνητικό αξι-
ωματούχο αλλά και τον πρωθυπουργό να εξαγγέλλει 
ότι του χρόνου τον Αύγουστο θα βγούμε από τα μνη-
μόνια και τα βάσανά μας θα είναι παρελθόν γιατί δε 
θα ληφθούν άλλα μέτρα.

Το  λένε και το επαναλαμβάνουν που στο τέλος και 
ο πλέον δύσπιστος πολίτης θα το χωνέψει. Δεν απο-
κλείεται να συμβεί και το απίθανο: Να καθιερωθεί η 
ημερομηνία απαλλαγής από τα μνημόνια ως «γιορτή 
της απελευθέρωσής μας από τη σκλαβιά των μνημονί-
ων» η οποία στη συνέχεια θα γιορτάζεται κάθε χρόνο 
σαν επέτειος της εξόδου από τα μνημόνια. Ίσως και να 
καθιερωθεί σαν επίσημη αργία με σημαιοστολισμούς 
και δοξολογίες, όπως συμβαίνει στις εθνικές γιορτές. 
Άλλωστε γιατί να γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας 
από τους Τούρκους το 1821 και όχι την απαλλαγή 
μας από τα μνημόνια το 2018. Σκλαβιά η μια, σκλα-
βιά η άλλη, με την τραγική διαφορά ότι γιορτάζουμε 
το 1821 γιατί πάψαμε να είμαστε σκλάβοι των Τούρ-
κων, ενώ τον Αύγουστο του 2018, θα συνεχίσουμε τη 
σκλαβιά μας με τα μνημόνια που υπογράψαμε με αφέ-
ντες τους δανειστές και συνεργούς τους δικούς μας  
πολιτικούς.

Όμως για να είμαστε ειλικρινείς, ο τελευταίος κρίκος  
της μνημονιοσκλαβιάς, δεν είναι ο μόνος που φταίει 
για όσα τραβάμε σήμερα. Αυτός απλά φρόντισε να 
δέσει το γλυκό που πρόσφερε στους δανειστές σαν 
άπειρος ζαχαροπλάστης της πολιτικής. Καλόν είναι να 
μην ξεχνάμε ότι αυτοί που έφταιξαν σε μεγάλο βαθμό 
για την κατάσταση μας είναι οι πολιτικοί και οι πέριξ 
αυτών  που μας κυβέρνησαν τα τελευταία σαράντα 
χρόνια και τώρα παριστάνουν τις αθώες περιστερές. 
Και το χειρότερο, ίσως να είναι αυτοί που θα μας ξα-
νακυβερνήσουν.

Δημήτρης Καλανδράνης
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2 Φεβρουαρίου: 
Παγκόσμια  
ημέρα  
υγρότοπων

Η επέτειος αυτή μας υπενθυμίζει τους υγρότοπους  
της Πάρου και τον ρόλο τους στη βιοποικιλότητα και 
το κυκλαδίτικο τοπίο.

Στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράμματος 
της WWF Ελλάς στην Πάρο έχουν χαρτογραφηθεί 10 
υγρότοποι στις κάτωθι περιοχές: 1) Κολυμπήθρες 2) 
Σάντα Μαρία  3) Αγκαιριά  4) Μώλος  5) Παροικιά 6) 
Χρυσή Ακτή 7) Πούντα -δύο υγρότοποι- 8) Λάγγερη - 
πλατιά άμμος -  9) Πίσω Αλυκή.

Οι υγρότοποι και οι χερσαίες περιοχές γύρω από 
αυτούς αποτελούν αυτοτελή οικοσυστήματα όπου δι-
αβιεί μεγάλος αριθμός ζώων και φυτών από όλα τα 
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας (μικροοργανισμοί, ψά-
ρια, πουλιά, υδρόβια, αμφίβια ζώα κ.α.) πολλά είδη των 
οποίων τελούν υπό εξαφάνιση και έχουν ανακηρυχτεί 
βάσει διεθνών συνθηκών προστατευόμενα είδη. 

Επίσης, στους υγρότοπους σταθμεύουν δεκάδες 
είδη αποδημητικών πουλιών με αποτέλεσμα ορισμέ-
νες εποχές να απαντώνται σε αυτούς ιδιαίτερα σπάνια 
είδη. Η βλάστηση που ευδοκιμεί στα υγρά αυτά πε-
ριβάλλοντα είναι πολύ πλούσια και έχει την ιδιότητα 
να συγκρατεί τα νερά των πλημμυρών προστατεύο-
ντας έτσι το έδαφος από την διάβρωση. Οι υγρότοποι 
έχουν  την ιδιότητα να απορροφούν και να συγκρα-
τούν τις χημικές ρυπαντικές και άλλες ουσίες και τη 
λάσπη που φέρουν μαζί τους τα νερά, λειτουργώντας 
ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού αυτών. Επίσης, έχουν 
αρδευτική και υδρευτική αξία, προστατεύουν τις πα-
ράκτιες περιοχές από την υφαλμύρωση των υπόγειων 
υδάτων, συμβάλουν στην αισθητική του  τοπίου και 
αποτελούν μοναδικούς θύλακες βιοποικιλότητας. Για 
την ανάδειξη και προστασία των μικρών νησιώτικων 
υγροτόπων η πολιτεία θεσμοθέτησε νόμο ΦΕΚ ΑΑΠ  
229/19-6-2012. 

Η Ε.Ε. για την προστασία και την ανάδειξη των με-
γάλων υγροτόπων της Ελλάδας  χρηματοδότησε την 
Χώρα μας προ ετών με 11 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, 
οι  υγρότοποι αποτελούν ιδανικούς χώρους αναψυχής 
και εκπαίδευσης, αφού σ’ αυτούς  μπορούμε να γνω-
ρίσουμε ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, παρατηρώντας 
και εκτιμώντας  το μεγαλείο της φύσης. 

Ελισάβετ Σχολειάδη - Κυριαζάνου
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Εκδηλώσεις 
στην Αθήνα

Ο σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων «Η Εκατο-
νταπυλιανή», συνεχίζει τις εκδηλώσεις του για το 
πρώτο τρίμηνο του 2018.

Οι εκδηλώσεις στο προσεχές διάστημα έχουν ως 
εξής:

3 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 
11:00 π.μ., επίσκεψη στο Βυζαντινό – Χριστιανικό μου-
σείο, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 22, με ξενάγηση 
στο χώρο. Ώρα συνάντησης 10:15 στη στάση μετρό 
Ευαγγελισμός από την έξοδο προς το νοσοκομείο Ευ-
αγγελισμός. 

11 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή, ο ετήσι-
ος αποκριάτικος χορός σε μουσικό μεζεδοπωλείο στο 
Παλαιό Φάληρο. Ώρα προσέλευσης 13:00. 

10 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 
18:30, στο πνευματικό κέντρο του δήμου Αθηναίων 
(Ακαδημίας 50), στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση, θα γίνει 
η παρουσίαση του βιβλίου, του καθηγητή Νίκου Αλι-
πράντη, με θέμα «Αναδρομές στον κόσμο της αρχαίας 
Πάρου» 

14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, 
θα παρακολουθήσουμε την παράσταση «ΖΟΡΜΠΑΣ» 
στο θέατρο «ΒΕΜΠΟ» Καρόλου 18, Αθήνα (Πλατεία 
Καραϊσκάκη). Ώρα συνάντησης 18:45 στην είσοδο του 
θεάτρου.  

26 Απριλίου – 2 Μαΐου, 7ήμερη εκδρομή στην 
Ιταλία: Ρομαντική Αμαλφιτάνα, κοσμοπολίτικο Κάπρι, 
Νάπολι, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Σορέντο, Ποσειδωνία. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκδρομή, την επίσκεψη 
στο μουσείο, τον αποκριάτικο χορό και τη θεατρική 
παράσταση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρα-
κάτω τηλέφωνα: Ζουμής Νίκος 6974 372085, Μα-
τσούνη Αναστασία 6932 579861 και Βαγιοπούλου 
Φιλιώ 210 3464716. 

Το παράπονο 
του λυχνίτη

Το μουσείο φυσικής ιστορίας Γουλανδρή, ήταν το 
πρώτο μουσείο φυσικής ιστορίας που ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα το 1964 από τον Άγγελο και τη Νίκη Γουλαν-
δρή. 

Στεγάζεται σε νεοκλασικό σπίτι του 1875 το οποίο 
τροποποιήθηκε ώστε να στεγάσει το μουσείο, ενώ το 
2001 εγκαινιάστηκε το κέντρο «Γαία», επέκταση του 
αρχικού κτιρίου. Σκοπός της δημιουργίας του ήταν η 
προώθηση των φυσικών επιστημών και της ευαισθη-
τοποίησης του ανθρώπου για την άγρια ζωή.

Ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείο βρίσκονται βο-
τανικά εκθέματα, έντομα, θηλαστικά και πτηνά κατανε-
μημένα σε διαφόρους βιοτόπους, ερπετά και αμφίβια 
μαλάκια, δείγματα ορυκτών, πετρωμάτων και απο-
λιθωμάτων από Ελλάδα και τον κόσμο. Στο κέντρο 
«Γαία» λειτουργούν επιστημονικά εργαστήρια, ενώ 
βρίσκεται αμφιθέατρο και συνεδριακές εγκαταστά-
σεις, καθώς και η γεώσφαιρα και διαδραστικά εκθέ-
ματα σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του 
πλανήτη, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση 
των φυσικών πόρων και οι τροφές.

Οι δραστηριότητες του μουσείου περιλαμβάνουν εκ-
παιδευτικά προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς, σεμινάρια και συνέδρια και ερευνητικά προγράμ-
ματα σχετικά με την προστασία των φυσικών πόρων 
και τη διατροφή του ανθρώπου. 

Επισκέφτηκα αυτό το υπέροχο και μοναδικό μουσείο 
και στη μόνιμη έκθεση του στο τμήμα της «Γεωλογίας», 
διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ίχνος «παριανό μάρμαρο», 
παρά μόνο μια μικρή αναφορά του, στον ηλεκτρονικό 
πίνακα των «Λατομικών Ορυκτών». 

Εκεί αναφέρεται: «[….] σύμφωνα με τον Πλίνιο, οι 
Έλληνες χρησιμοποιούσαν στην αρχή σχεδόν απο-
κλειστικά, το λευκό μάρμαρο της Πάρου που ήταν 
γνωστό ως λυχνίτης…», μέχρι εδώ καλώς! Παρακάτω 
όμως αναφέρει: «[…] στην κορυφή της Κλασικής πε-
ριόδου κατασκευάστηκαν εξαιρετικά έργα τέχνης από 
πεντελικό μάρμαρο, όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο 
Ερμής του Πραξιτέλους, ο Παρθενώνας, το Ερεχθείο, 
η Αγορά της Αθήνας (…)»..

Παρόλο τον ενθουσιασμό μου με όλα τα προηγού-
μενα που είχα δει, μετά από αυτό δεν ήθελα να δω 
κάτι άλλο και έφυγα απογοητευμένος και στενοχωρη-
μένος. Όχι ένα, αλλά πολλά «γιατί» με έβαλαν σε προ-
βληματισμό. Γιατί να δίνουν ανακριβείς πληροφορίες; 

Αυτές οι πληροφορίες δε γράφτηκαν ή δεν ελέγχτηκαν 
από ειδικούς; Γιατί δεν διάβασε κανένας τα ψιλά γράμ-
ματα; Γιατί να δοθούν λανθασμένες πληροφορίες στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των δραστηριοτήτων του 
μουσείου; Γιατί υποβαθμίζεται η ιστορία της Πάρου; 

Όλοι γνωρίζουν το διάσημο μάρμαρο της Πάρου. Η 
Παρία Λίθος ήταν στην αρχαιότητα το περίφημο και 
περιζήτητο λευκό μάρμαρο της Πάρου το οποίο χρη-
σιμοποιήθηκε στην αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως στη 
γλυπτική της κλασικής εποχής. Στο παριανό μάρμαρο 
που είναι καθαρότατο σχεδόν διάφανο, σκαλίστηκαν 
τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της αρχαίας Ελλη-
νικής γλυπτικής. Ο Ερμής του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη 
της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης, η Νίκη του Παιω-
νίου και οι περίφημες κόρες του Ερεχθείου της Ακρό-
πολης, οι Καρυάτιδες, το αέτωμα της Γιγαντομαχίας 
από τον αρχαϊκό ναό της Αθηνάς Πολιάδος και ένα 
μουσείο Ακρόπολης με τα περισσότερα εκθέματα από 
παριανό μάρμαρο.     

Παρακαλώ πολύ αυτούς που πραγματικά θέλουν 
την ανάδειξη της Παρία Λίθου, την αναβάθμιση της 
ιστορίας της Πάρου, εμπλεκόμενοι και μη, να μεριμνή-
σουν για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 2 

παλιές κατοικιές και ένας αγρός 10 

στρεµµάτων. 

Τηλ. για πληροφορίες: 6946 006 

458/22840 23518

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πάνω στον κεντρικό 

δρόµο, ενοικιάζεται επαγγελµατικός 

χώρος κατάλληλος για γραφεία, 

(πρώην κτίριο ΟΑΕ∆). Τηλ. επικοινω-

νίας: 6932 447 962

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΝΑΟΥΣΑ ζητείται για ενοικίαση 

χώρος για γραφείο περίπου 50 – 60 

τ.µ. Τηλ. Επικοινωνίας:  6972 020 

905, 6977 636 262.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 

ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ζητείται από την 

εταιρεία Ν. Κρητικός - Εφαρµογές 

Ο.Ε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

6944 412 711

ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται 

µε προϋπηρεσία για φαρµακείο στη 

Νάουσα. Απαραίτητη η γνώση αγγλι-

κών. Τηλέφωνο 22840 51550, email:  

asypsas@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ & Β’ ζητούνται για την 

καλοκαιρινή σεζόν από εστιατόριο 

στην Νάουσα. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας: 6980 976 526

ΝΕΟΙ – ΝΕΕΣ ζητούνται για τις 

θέσεις: ψήστης, τυλιχτής, βοηθός 

ψήστη, βοηθός κουζίνας και λάντζα 

από ψητοπωλείο στη Νάουσα. Τηλ. 

22840 55075, ώρες επικοινωνίας: 

12:00-15:00 και 17:00-19:00

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 

εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6944 900 855

ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται, απόφοιτος των 

ΤΕΙ:  Έργων Υποδοµής, Τοπογραφίας, 

∆οµικών Έργων ή άλλου συναφούς 

αντικειµένου για απασχόληση σε 

Τεχνικό Γραφείο στην Παροικιά. 

Απαραίτητη η  γνώση AutoCAD, 

Αγγλικών, και δίπλωµα οδήγησης. 

Αποστολή Βιογραφικών: george.

kottikas@gmail.com, Πληροφορίες: 

6944 778 171 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-

σµένο ζητείται για ξενοδοχείο στη 

Σάντα Μαρία Πάρου, για τις θέσεις: 

Reception, Pool Bar, καθαρισµού και 

λάντζας. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 

107 870

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εξάµηνη 

απασχόληση σε κατάστηµα οπτικών 

στη Νάουσα της Πάρου. Απαιτείται 

γνώση ξένων γλωσσών. Μήνες απα-

σχόλησης από πρώτη Απριλίου έως 

τέλη Σεπτεµβρίου. Mail επικοινωνίας: 

centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 210 

9373322, Fax: 210 9373323

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 

ζητείται (ρεσεψιονίστ, καµαριέρες, 

σερβιτόροι), από ξενοδοχείο στην 

Παροικιά, για τη σεζόν Απρίλιο  - 

Οκτώβριο. Τηλ. 6947 023 004

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε εµπορικό 

κατάστηµα στη Νάουσα, για την 

περίοδο Μαρτίου - Οκτωβρίου. Ηλικία 

22 - 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών 

στο: info@whiteinparos.com. Τηλ. 

Επικοινωνίας : 6936 857 179

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ξενοδοχείο 

στη Χρυσή Ακτή, για τις ειδικότητες: 

καµαριέρα, µάγειρας Β’, βοηθός 

κουζίνας/λάντζα, ρεσεψιονίστ, 

συντηρητής, µπάρµαν – barista, 

σερβιτόρος και βοηθός σερβιτόρου. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6931 728 111

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για κατάστηµα κινητής 

τηλεφωνίας στην Πάρο ζητείται, µε 

εµπειρία στις πωλήσεις και γνώσεις 

στην κινητή τηλεφωνία και στη χρήση 

νέων τεχνολογιών. Πλήρες ωράριο 

εργασίας για όλο το χρόνο. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο e- mail: nisis.

info@gmail.com, Τηλ. 6936 906 626

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 

εστιατόριο στη Νάουσα Πάρου, για τις 

θέσεις του µάγειρα, βοηθού κουζίνας 

και λάντζα. Τηλ. 6971 828 415

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο, κατά προτίµηση µε 

γνώσεις καφέ. Τηλ. επικοινωνίας: 

6974 364 045

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 

– ουζερί στη Νάουσα. Ειδικότητες: 

σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόρων, 

µπάρµαν, DJ και άτοµο για το 

marketing µε καλή γνώση αγγλικών 

και επίσης ψήστης και οδηγός. 

Εποχιακή εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 

6946 335 840, καθηµερινές από 

12:00 – 13:00.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία σε σπίτια, 

(καθαρισµός, διάφορες οικιακές 

εργασίες) και φύλαξη ηλικιωµένων 

(εξωτερική). Πρωινές ώρες εργασίας, 

από 9:00 – 14:00. Τηλ. 6946 263 474

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 

412 685

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 

SPRINTER 413, µοντέλο 2004, 

θέσεων 19, πωλείται σε άριστη κα-

τάσταση, µε κλιµατιστικό, τουριστικά 

καθίσµατα, πρόσφατο σέρβις και βα-

φή. Χρώµα ασηµί µεταλλικό διπλής. 

Τιµή: 20.500€. Τηλ. 6972 054 251

ΑΡΜΕΧΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

πωλείται, ελαφρώς µεταχειρισµένη, 

µε ανοξείδωτο κάδο. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6936 511 918

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!

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

12 | Αγγελίες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή Ακτή της Πάρου, 
όλων των ειδικοτήτων (π.χ. καµαριέρες, 

συντηρητή, µπάρµαν, σερβιτόρους, κλπ.) µε 
προϋπηρεσία για τη σαιζόν 2018. Αποστολή 
βιογραφικών στο φαξ: 210 6232082 ή στο 

email: info@poseidon-paros.gr

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου
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Λαοθάλασσα στο Άσπρο Χωριό
Σε μία κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε στις 27/1/2018 η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτιστικού συλλόγου Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και έναν σύντομο διοικητικό απολογι-

σμό της χρονιάς που πέρασε από τον πρόεδρο του ΔΣ, Νίκο Τριαντάφυλλο και η 
ευλογία της πίτας από τους παρευρισκόμενους ιερείς.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν τα παιδιά του χωριού που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκείνα που έπιασαν τον σταυρό την ημέρα 
των Θεοφανείων. Ακόμα, τραγουδήθηκαν τα κάλαντα με τη συνοδεία της παρα-
δοσιακής τσαμπούνας, ενώ η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά με παραδοσιακό 
γλέντι.
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ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

80 χρόνια Tata Steel
(μέρος 2ο)

Τ ην προηγούµενη βδοµάδα 
αναφερθήκαµε στο τουρ-
νουά Tata Steel, που φέτος 
κλείνει 80 (!) χρόνια από την 

πρώτη φορά που διοργανώθηκε 
και ολοκληρώνεται αύριο µε τον 
13ο και τελευταίο γύρο. Σε ένα 
τουρνουά που συµµετέχουν αρ-
κετοί από τους κορυφαίους παί-
κτες του κόσµου, δεν υπάρχουν 
«εγγυηµένα» αποτελέσµατα και 
τα πάντα είναι πιθανά. Μετά τον 
9ο γύρο µόνο ο Α. Χίρι βρισκό-
ταν στην κορυφή της βαθµολο-
γίας µε 6,5 βαθµούς και ακολου-
θούσαν οι Μ. Κάρλσεν και Σ. Μα-
µεντιάροβ µε 6 βαθµούς. Μέτρια 
ήταν η εµφάνιση του Φ. Καρουά-
να (Νο 2 στον κόσµο), που έχασε 
από Ανάντ και Καριάκιν, ενώ έ-
κανε ισοπαλία µε τους Τζόουνς, 
Ματλάκοβ και Αντιµπάν.

Παράλληλα διεξάγεται και δεύ-
τερος όµιλος, όπου ο νικητής του 
θα κερδίσει µια θέση στον πρώ-
το όµιλο του 2019. Μετά τον 9ο 
γύρο, οι Βίντιτ (Ινδία) και Κορο-
µπόβ (Ουκρανία) είχαν από 6,5 
βαθµούς ο καθένας, ενώ οι Α-
µίν (Αίγυπτος) και Βαν Φόρεστ 
(Ολλανδία) είχαν 5.

Ας δούµε µια διδακτική παρτί-
δα από τον 5ο γύρο του δεύτε-
ρου οµίλου, που δείχνει πως ακό-
µα και ένας ισχυρός γκραν µετρ 
µπορεί να τιµωρηθεί παραδειγ-
µατικά εάν παραµελήσει την α-
νάπτυξη των κοµµατιών του κυ-
νηγώντας πιόνια.

Μπ. Αµίν - Ντµ. Γκορντιέβ-
σκυ

1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.ε5 Ιδ5 
4.Ιγ3 Ιxγ3 5.δxγ3 Ιγ6 6.Αγ4 ε6 
7.Αζ4 Ββ6?! Ο Μαύρος θεωρεί 
ότι η θέση είναι αρκετά κλει-
στή ώστε να µπορεί να καθυ-
στερήσει την ανάπτυξη και το 
ροκέ 8.Ιδ2!? Νέα κίνηση σε αυ-
τήν τη θέση. Ο Λευκός επιτρέ-
πει να διαλυθεί ο σχηµατισµός 
των πιονιών του στην πτέρυ-

γα της Βασίλισσας, προκειµέ-
νου να κινητοποιήσει άµεσα τα 
κοµµάτια του 8...Βxβ2?! 9.Ιε4 
Ββ6 10.Βη4 Ια5? 11.Αε2 Ακό-
µα καλύτερο ήταν το 11.Ιδ6+ 
Αxδ6 12.Βxη7 Αxε5 13.Αxε5 
Πζ8 14.Αε2 και ο µαύρος Βα-
σιλιάς θα έχει σύντοµα σοβαρά 
προβλήµατα. Και τώρα όµως ο 
Μαύρος δεν έχει κάποιο προφα-
νή τρόπο να αναπτυχθεί, οπό-
τε συνεχίζει το κυνήγι πιονιών. 
11...Ββ2 12.0-0! Βxγ2 13.Βζ3 
Βα4 Αν 13...Αε7 τότε 14.Αη5 
Αxη5 15.Αδ3! Βα4 16.Ιxη5 και 
ο Μαύρος δεν µπορεί να αµυν-
θεί σε όλες τις απειλές 14.Παβ1 
α6 15.Πζδ1 θ6 16.Αη3 Ιγ6 Σχε-
τικά καλύτερο ήταν το 16...Αε7 
αν και µετά το 17.Αθ4! η5 (17...
Αxθ4 18.Ιδ6+ και η θέση του 
µαύρου διαλύεται) 18.Αη3 Ιγ6 
19.Ιδ6+ Αxδ6 20.εxδ6 η θέση 

του Μαύρου παραµένει πολύ 
δύσκολη 17.Βζ4! Απειλεί 18.Ιδ6+ 
και 19.Βxα5, ενώ ταυτόχρονα α-
νοίγει δρόµο για τον Αε2 17...β5 
18.Αθ5 Ιδ8 19.Αθ4 Αβ7 Αν 19...
η5 20.Ιζ6+ Ρε7 21.Πxδ7+! Αxδ7 
22.Βδ2 και τα λευκά απειλούν 
µατ τόσο στο δ6 όσο και στο 
δ7 20.Αxδ8 Ρxδ8 21.Βxζ7 Αγ6 
22.Αζ3 Ργ7 (βλ. διάγραµµα) Ο 
Λευκός ολοκληρώνει την παρ-
τίδα µε έναν ωραίο συνδυασµό.

23.Ιη5! Ρβ6 Απειλεί τόσο 
Ιxε6+, όσο και Αxγ6, ενώ η ι-
δέα είναι ότι στο 23...θxη5 κερ-
δίζει το 24.Αxγ6 Ρxγ6 25.Βζ3+ 
Ργ7 26.Βxα8 24.Αxγ6 Πα7 Χά-
νει και το 24...δxγ6 25.Ιxε6 Πα7 
26.Βε8 25.Πxδ7 Βxα2 26.Πβ7+ 
Πxβ7 27.Βxβ7+ και τα µαύρα ε-
γκαταλείπουν γιατί γίνονται µατ 
µετά από 27...Ρα5 28.Πxβ5 αxβ5 
29.Αxβ5 1-0

Ενα εύκολο πρόβλημα σήμερα για τους 
πιο αρχάριους φίλους μας. Παίζουν τα λευκά 

και κερδίζουν υλικό.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1. Πγ6 (η µόνη κίνηση που δεν κάνει άµεσο µατ)

 l Στις 23 Γενάρη άρχισε το φετινό Φεστιβάλ στο Γιβραλτάρ 
(Tradewise Gibraltar Chess Festival) και θα ολοκληρωθεί την 1η 
Φλεβάρη. ∆ιεξάγεται σε πέντε οµίλους µε διαφορετικό χρόνο σκέ-
ψης και αριθµό γύρων και έχει προσελκύσει συνολικά σχεδόν 600 
σκακιστές και σκακίστριες απ' όλο τον κόσµο. Ο ισχυρός όµιλος 
(Masters) αποτελείται από 276 παίκτες από 50 χώρες, µε πρώτα ο-
νόµατα στην αρχική κατάταξη τους Λ. Αρονιάν, Μ. Βασιέ-Λαγκράβ 
και Χ. Νακαµούρα. Από τη χώρα µας συµµετέχει η Ιουλία Μάκκα. 
Θα επανέλθουµε αναλυτικά σε επόµενο άρθρο.

Μας επισηµάνθηκε από αναγνώ-
στη ότι η «Παρτίδα της Εβδοµάδας» 
που δηµοσιεύτηκε στις 6 Γενάρη πε-
ριείχε λάθη στη γραφή των κινήσε-
ων που δυσκόλευαν τη µελέτη της. 
Στο σηµερινό φύλλο την παραθέτου-
µε διορθωµένη.

Μ. Κάρλσεν - Ρ. Καζιµτζάνοβ
Από το παγκόσµιο πρωτάθληµα 

γρήγορου σκακιού, µια παρτίδα χα-
ρακτηριστική για το στυλ του Κάρ-
λσεν. Βγάζει τον (πολύ ισχυρό) αντί-
παλό του νωρίς από τα θεωρητικά µο-
νοπάτια και στη συνέχεια κυριαρχεί 
πλήρως στη στρατηγική µάχη που α-
κολουθεί. 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γxδ4 
4.Ιxδ4 Ιγ6 5.Ιγ3 Βγ7 6.η4!? Κίνηση 
συνηθισµένη σε αρκετές βαριάντες 
της Σικελικής όπου έχει αναπτυχθεί ο 
Ιππος στο ζ6. Σε αυτήν τη θέση όµως 
είναι εξαιρετικά σπάνια. 6...α6 7.θ4 

β5 8.Ιxγ6 δxγ6 9.Βζ3 ε5 10.η5 Αε6 
11.Αθ3 Αxθ3 12.Πxθ3 Αγ5 13.Αδ2 
0-0-0 14.0-0-0 ζ6 15.θ5 Ο Λευκός 
διατηρεί µια µικρή πρωτοβουλία, αλ-
λά η θέση του Μαύρου είναι αρκετά 
σταθερή. 15...ζxη5 16.Αxη5 Πxδ1+ 
17.Ιxδ1 Βδ7?! Χάνει χρόνο χωρίς λό-
γο. Η ασφάλεια του Βασιλιά και η α-
νάπτυξη των κοµµατιών θα έπρεπε 
να ήταν οι προτεραιότητες του Μαύ-
ρου. Συνεπώς µια συνέχεια όπως 17...
Ρβ7 18.Πη3 Ιζ6 19.Αxζ6 θα διατη-
ρούσε τη θέση σχετικώς ισορροπη-
µένη. 18.Ββ3 Ιζ6 19.Πδ3 Βη4? (βλ. 
διάγραµµα) Το 19...Βε7 20.Βγ3 Ρβ7 
21.Ιε3 ήταν προτιµότερο. Η επόµενη 
κίνηση του Λευκού αναδεικνύει την 
πολύ καλή συνεργασία των λευκών 
κοµµατιών, σε αντίθεση µε τα µαύ-
ρα που είναι εντελώς ασυντόνιστα.

20.Αε3! Αxε3+ Το 20...Αδ4 21.ζ3! 
Βδ7 (Η µαύρη Βασίλισσα δεν µπορεί 
να αφήσει το τετράγωνο ε6 απροστά-

τευτο) 22.θ6 ηxθ6 23.Αxδ4 εxδ4 24.γ3 
γ5 25.γxδ4 γxδ4 26.Ιγ3 και 27.Ιε2 ή-
ταν το µικρότερο κακό για τα µαύρα 
21.Ιxε3 Βxε4 Χάνει επίσης το 21...
Βη1+ 22.Πδ1 Βxζ2 23.θ6! ή το 21...
Βθ3 22.Βζ7 22.Βε6+ Ρβ8 23.θ6! Ο-
λοκληρώνοντας τη διάλυση της θέ-
σης του Μαύρου. 23...Βθ1+ 24.Πδ1 
Βxθ6 25.Βxγ6 Στο 25...Ιθ5 ακολου-
θεί 26.Πδ6 µε σύντοµο µατ 1-0

Παίζουν τα λευκά
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

Παίζουν τα λευκά



www.fonitisparou.gr

Πίτες ομάδων
Δύο από τις πλέον πετυχημένες εκδηλώσεις 

είχαμε την 
προηγούμε-
νη εβδομά-
δα, καθώς οι 
σ ύ ν δ ε σ μ ο ι 
φ ι λ ά θ λ ω ν 
ΑΕΚ και Πα-
ναθηναϊκού 
σε Πάρο και 
Α ν τ ί π α ρ ο , 
έκοψαν τις 
π ρ ω τ ο χ ρ ο -
νιάτικες πίτες 
του.

Ε π ί σ η μ ο ς 
προσκεκλη-
μένος των 
Α ε κ τ ζ ή δ ω ν 
ήταν ο διε-
θνής άσος 
Λάζαρος Χρι-
σ τ ο δ ο υ λ ό -
πουλος, ενώ των Παναθηναϊκών ο παλαίμαχος 
διεθνής, Γιώργος Καραγκούνης. 
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Αγώνες με  
ποδήλατα

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου μαζί με τον 
δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, τη δημοτική Κοινότητα Πα-
ροικιάς και σε συνεργασία με το Ιερό Προσκύνημα Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής, διοργανώνουν για πρώτη φορά 
αγώνα μέσα στο δασύλλιο της Παροικιάς για μικρά παι-
διά από 6 έως 15 ετών με ποδήλατα MTB ή BMX, την 
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018.

Ο αγώνας θα είναι σε μορφή circuit (στροφές) και θα 
περιλαμβάνει δύο κυκλικές διαδρομές εντός του δασυλ-
λίου που θα έχουν σημανθεί με κορδέλα. Μία μικρή δια-
δρομή για τα παιδιά έως 10 ετών, και τη μεγάλη περιμε-
τρικά όλου του δασυλλίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 6 
έως 15 ετών και ενήλικες. Η χρήση του κράνους είναι 
υποχρεωτική και οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται 
απαραιτήτως από ένα γονέα οι οποίοι θα δηλώσουν εγ-
γράφως τη συγκατάθεσή τους στη γραμματεία. Κόστος 
συμμετοχής δωρεάν. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
τιμητικά μετάλλια και επαίνους.

Ματσάρα 
στα  
Μάρμαρα

Το ουσιαστικό ντέρμπι της περασμέ-
νης αγωνιστικής πραγματοποιήθηκε 
στο γήπεδο των Μαρμάρων, μεταξύ 
του Μαρπησσαϊκού και της Σερίφου, οι 
οποίοι δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα 
προκειμένου να βρεθούν στη δεύτερη 
και ουσιαστική φάση, του πρωταθλή-
ματος της ΕΠΣ Κυκλάδων. Τελικά, οι 
δύο ομάδες μοιράστηκαν τα γκολ (τε-
λικό αποτέλεσμα 2-2) και πήραν από 
έναν βαθμό.

Η «δουλεμένη» ομάδα της Σερίφου 
με τη συμπλήρωση του πρώτου πεντά-
λεπτου του αγώνα πήρε την πρωτοπο-
ρία στο σκορ, με σουτ του Μ. Λιβάνιου. 
Το ματς ήρθε στα ίσια όταν ο Ευστρ. 
Κρητικός, στο 11ο λεπτό, ισοφάρισε σε 
1-1 για την Παριανή ομάδα.

Στο 14ο λεπτό είχαμε τον τραυμα-
τισμό του ποδοσφαιριστή των φιλο-
ξενούμενων, Σ. Μποφίλιου, ο οποίος 
έσπασε τη μύτη του σε σύγκρουση που 
είχε με τον Παριανό τερματοφύλακα. Ο 
Σερφιώτης ποδοσφαιριστής μεταφέρ-
θηκε στο Κ.Υ. Πάρου, προκειμένου να 
του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. 

Στο 33ο λεπτό με νέο γκολ του Ευστρ. 
Κρητικού ο Μαρπησσαϊκός πήρε κεφά-
λι στο σκορ, με 2-1. Το παιχνίδι ήρθε 
στα ίσια και πάλι στο 72ο λεπτό, με εύ-
στοχο πέναλτι του Κ. Ρεβίνθη.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Κορ-

ρές (Παπαδόπουλος), Ρούσσος, Δ. 
Κρητικός, Κιοσές, Τσιγώνιας (Κ. Τζα-
νακόπουλος), Βράπι (Εσάι), Γκέμπορις, 
Παντελαίος, Βιτζηλαίος, Ευστρ. Κρητι-
κός

Σέριφος: Μητροφάνης, Μποφίλιος 
(Μονοβασιός), Παγιολάρι, Ν. Ρεβίνθης, 
Γεροντάρης, Α. Βαλσαμάκης, Λιβάνιος, 
Μαγουλάς, Κ. Βαλσαμάκης, Κ. Ρεβίνθης, 
Παππάς

Διαιτητής: Ο κ. Καλογεράς με βο-
ηθούς τον κ. Βακόνδιο και την κ. Μαρ-
γαρίτη.

Ευχαριστήριο Σερίφου
Η ομάδα της Σερίφου εξέδωσε την 

παρακάτω ανακοίνωση μετά τη λήξη 
του αγώνα στα Μάρμαρα με τον Μαρ-
πησσαϊκό:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τον Πρόεδρο του Μαρπησσαϊκού κ. 
Πρόδρομο Μαμάση για το έντονο εν-
διαφέρον που έδειξε στο να μεταφέ-
ρει στο ΚΥ Πάρου και να ενδιαφερθεί 
έντονα για την υγεία του τραυματία 
ποδοσφαιριστή μας Σοφοκλή Μποφί-
λιου. Με την συμπεριφορά του και την 
έμπρακτη στήριξη του ο κ. Μαμάσης 
έδειξε ότι κοσμεί με την παρουσία του 
το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο».

Βάζει ακόμα γκολ…
Τίποτα – τίποτα, δεν είναι ικανό να 

σταματήσει φέτος τον ΑΟΠ στους αγώ-
νες του Β’ Ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Νέο «θύμα» ήταν ο Πανσιφναϊκός, που 
έχασε 7-0 την Κυριακή το πρωί από την 
Παριανή ομάδα, στο δημοτικό στάδιο 
Παροικιάς.

Τα γκολ για τον ΑΟΠ πέτυχαν ο Πα-

παθεοδώρου στο 11ο λεπτό, ο Αρκου-
λής στο 18ο λεπτό, ο Παπαθεοδώρου 
στο 25ο και 29ο λεπτό –που πέτυχε 
«καθαρό» χατ τρικ στον αγώνα- ο Πρί-
να στο 37ο λεπτό, ο Σγουράτι με πέ-
ναλτι στο 67ο λεπτό και ο Κούτσα στο 
81ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χανιώτης (Πανταζής), Σωτη-

ρόπουλος, Μπαρδάνης (Σγουράτι), Κα-
ραφυλάκης, Πρίνα, Τσούκε, Αρκουλής 
(Γκιόκα), Κληρονόμος, Παπαθεοδώρου, 
Τριανταφυλίδης, Γιαννούλης (Κούτσα).

Πανσιφναϊκός: Κάραβος (Ποργιώ-
της), Φράγκος, Τσέλιος (Ατσόνιος), Δι-
αρεμές, Ναδαλής, Λεμπέσης, Κίτσαλης, 
Συνοδινός (Ζαμπέλης), Γεωργούλης 
(Ζαμαριάς), Φραγκιάς, Τσίνα.

Διαιτητής: Κουζούμης με βοηθούς 
τον κ. Βαν Άακεν και την κ. Ψαρρά.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμιλος

ΠΑΣ Τήνου – Σύρος 2002 2-0
Άνω Μερά – Πάγος 2-0
Αίας Σύρου – Μύκονος 1-5
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 22
2. Μύκονος 20
---------------------------
3. Πάγος 15
4. Τήνος 10
5. Αίας Σύρου 7

6. Σύρος 2002 0

Β’ Όμιλος

ΑΟΠ – Πανσιφναϊκός 7-0
Μαρπησσαϊκός – Σέριφος 2-2
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 21
2. Σέριφος 17
3. Μαρπησσαϊκός 16
---------------------------
4. Παμμηλιακός 15
5. Πανσιφναϊκός 10
6. Αστ. Μαρμάρων 6
7. Κύθνος 0
8. Νηρέας 0
Σημ.: Σέριφος και Μαρπησσαϊκός 

έχουν έναν αγώνα περισσότερο.

Γ’ Όμιλος

Πανναξιακός – Θύελλα Καμαρίου 0-0
Ίος – Φιλώτι 1-1
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 25
2. Πανναξιακός 22
3. Λάβα 14
---------------------------
4. Φιλώτι 14
5. Ίος 9
6. Τραγαία 8
7. Καρτεράδος 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4
Σημ.: Φιλώτι και Ίος έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.

Διάκριση στην 
σκοποβολή

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο σκοπευτής του Σκο-
πευτικού Ομίλου Πάρου, Στέλιος Θ. Μπιζάς, κατέκτησε 
τη 2η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Field Target 

2017 που διοργανώνει ο Αττι-
κός Όμιλος Φίλων Αεροβόλου.

Προκρίθηκε για το 2018 
στην Εθνική Ομάδα Field 
Target (είχε προκριθεί και το 
2017), ενώ σημείωσε νέο πα-
νελλήνιο ρεκόρ για το αγώνι-
σμα (47 /50).
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η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr


