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Ύδρευση στον 
Αγ. Γεώργιο

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου, στις 7 Φεβρουαρίου 2018, η 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου και του δήμου Αντιπάρου. για το έργο κατα-
σκευής δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωρ-
γίου Αντιπάρου με συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκ. 
ευρώ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου.
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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 447

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

Συνέλευση  
γονέων

Την Τετάρτη 7/2/2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου η ετήσια γενική 
συνέλευση της ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμό-
νων δήμου Πάρου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς 
παραβρέθηκαν 17 μέλη ταμειακώς εντάξει από τους 20 

εκπρόσωπους συλλόγων, ξεκίνησε η συνεδρίαση.
Προηγήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, 

από τον πρόεδρο της ένωσης γονέων, Χριστόδουλο 
Μαούνη. Το φλουρί κέρδισε το νηπιαγωγείο Αγκαι-
ριάς, με αντίδωρο ένα βιβλίο για την αρχαία Πάρο.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του οικονομικού 
απολογισμού από τον ταμία της ένωσης γονέων, Δη-
μήτρη Καρασαντέ και ακολούθησε ο απολογισμός 
δράσης από τον πρόεδρο της ένωσης, καθώς και ο 
προγραμματισμός των δράσεων για το έτος 2018.

Τέλος, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, με προτά-
σεις και τοποθετήσεις μελών.

Με το δεξί  
στο ’18

Αύξηση αφίξεων επιβατών –σε σχέση με το 2017- 
είχαμε τον Ιανουάριο 2018 στο λιμάνι της Πάρου.

Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2018 είχαμε 11.211 
επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Παροι-
κιάς, έναντι 10.137 επιβατών που είχαν αποβιβαστεί 
πέρσι.

Οι περισσότεροι επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην 
Παροικιά ήταν από το λιμάνι του Πειραιά (8.985) 
και ακολούθησαν από τη Νάξο (1.093), από τη Σύρο 
(649), από τη Θήρα (234), από τη Σέριφο (55), από τη 
Σίφνο (39), από τη Μύκονο (34), από τη Μήλο (25), 
από την Ίο (23), από την Τήνο (12), από το Κουφονήσι 
(10), από την Αιγιάλη (9), από το Λαύριο (8) και από 
την Άνδρο (1).

Σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβάτες προς 
άλλα λιμάνια αυτοί ήταν 7.175. Οι 5.153 προς το λι-
μάνι του Πειραιά, οι 1.009 προς τη Νάξο, οι 312 προς 
Θήρα, οι 488 προς Σύρο και έπονται με λιγότερους 
επιβάτες άλλα λιμάνια.

Τέλος, οι κατάπλοι για τον Ιανουάριο 2018 ήταν 
156 έναντι 172 τον Ιανουάριο 2017.

Η άλλη άποψη  
στο άρθρο  
Μ. Χανιώτη

Από την κ. Χασάπη Νίκη, εκπαιδευτικό θεολόγο 
και φοιτήτρια μεταπτυχιακών σπουδών στην ορθόδο-
ξη θεολογία, λάβαμε επιστολή για το άρθρο του κ. Μ. 
Χανιώτη: «Εκκλησιαστικές λειτουργικές απορίες», που 
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας 
μας.

Η επιστολή της κ. Νίκης Χασάπη, έχει ως εξής:
«Οι απορίες που διατυπώνει στο άρθρο του ο αγα-

πητός συμπολίτης μας κ. Χανιώτης είναι εύλογες.
Πράγματι ο απόστολος Παύλος στην Α’ Κορ. Ιδ’, 34 

αναφέρει: «Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ 
γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν· οὐ γὰρ ἐπιτέ-
τραπται αὐταῖς λαλεῖν. ἀλλ᾿ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ 
νόμος λέγει». Το ζήτημα εδώ είναι το ρήμα «λαλείν», το 
οποίο όπως είναι λογικό και αναμενόμενο αποδίδεται 
ως «μιλώ» και όχι ως «ψάλλω».

Από εκεί και πέρα οι απόψεις των Πατέρων διίστα-
νται. Για τον λόγο αυτό δεν είναι ορθό να επικαλούμα-
στε πότε τον ένα Πατέρα και πότε τον άλλο, ανάλογα 
με αυτό που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Το ορθότερο 
είναι να ανατρέξουμε στις Οικουμενικές συνόδους, 
αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με την 
Ρωμαιοκαθολική, στηρίζεται στην συνοδικότητα των 
αποφάσεών της.

Πράγματι, υπάρχει ο Ο’ κανόνας της ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ 
Οικουμενικής συνόδου που αναφέρει: «Μὴ ἐξέστω ταῖς 
γυναιξὶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς θείας λειτουργίας λαλεῖν» ἀλλὰ 
κατὰ τὴν φωνὴν Παύλου τοῦ Ἀποστόλου, σιγάτωσαν· οὐ γὰρ 
ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ’ ὑποτάττεσθαι, καθὼς 
καὶ ὁ νόμος λέγει· εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς 
ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν».Το ζήτημα και εδώ είναι 
το ρήμα λαλείν και πώς ερμηνεύεται.

Παρόλα αυτά όπως και αν ερμηνευτεί, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας ότι οι Ιεροί Κανόνες αφορούν σε 
ζητήματα εκκλησιαστικής τάξεως και όχι δογματικής, 
που σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν και να προ-
σαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, σε 
αντίθεση με τα δόγματα που σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να αλλοιωθούν και παραμένουν ως έχουν 
ανά τους αιώνες. Από την άλλη, ο αφορισμός (είτε ο 
μικρός που αφορά στην ακοινωνησία, είτε ο μεγάλος 
που αφορά στην αποκοπή από την Εκκλησία), συνή-
θως δε δίδεται για τέτοια ζητήματα, αλλά για πολύ 
σοβαρά θεολογικά και δογματικά θέματα. Τονίζω 
λοιπόν, ότι το θέμα αυτό δεν είναι δογματικό και άρα 
υπάρχει μία ευελιξία στην αντιμετώπισή του, πράγμα 
που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι λόγος 
αφορισμού».
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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

Πίτα αλιέων
Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων παράκτιας 

αλιείας «Άγιος Νικόλαος», πραγματοποίησε την κοπή 
της παραδοσιακής βασιλόπιτας στις 11/2/2018, 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-
χος».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Πά-
ρου, Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινόπου-
λος, εκπρόσωποι του λιμενικού σώματος με επικεφαλής τον λιμενάρχη κ. Ραγκούση, ο 
αντιδήμαρχος Μ. Μαλαματένιος και ο π. Φωκιανός.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «[…] Πρέπει να τονίσουμε πως 
η συμμετοχή των αλιέων παρόλο που ήταν ικανοποιητική όμως από τα ίδια άτομα τα 
οποία συμμετέχουν πάντα. Η απουσία όμως κι άλλων ψαράδων  προβληματίζει το Δ.Σ. 
Ο κλάδος μας διανύει μια περίοδο με πολλά προβλήματα και μεγάλες δυσκολίες!

Όλοι μαζί πρέπει ενωμένοι να τα συζητάμε, να παίρνουμε αποφάσεις και να βρίσκουμε 
λύσεις. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε έργο, αλλά η δική σας βοήθεια και συμμετοχή 
είναι απαραίτητη. Η αλιεία χρειάζεται ανθρώπους ενωμένους! Η  ισχύς εν τη ενώσει!».

Πινγκ Πόνγκ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς προσκαλεί τους φίλους αθλητές του πινγκ πονγκ 

από όλη την Πάρο να συμμετάσχουν στους αγώνες που θα γίνουν στον πολιτιστικό σύλ-
λογο Αγκαιριάς, ως εξής:

Παιδιά και έφηβοι: 12-18 ετών
Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 6 μμ Προκαταρκτικοί αγώνες.
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 6 μμ Ημιτελικοί και τελικοί αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 22 Φεβρουαρίου στον Γιώργο Σκιαδά: Τηλ 694 64 16 

062 και στον Βαγγέλη Ραγκούση, τηλ 698 20 33 046
Ενήλικες: Όλων των ηλικιών
Το Σάββατο 3 Μαρτίου 6 μμ Προκαταρκτικοί αγώνες
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 6 μμ Ημιτελικοί και τελικοί αγώνες.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 1η Μαρτίου στον Δημήτρη Καλανδράνη: Τηλ 697 34 42 

210. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης είναι οι κ.κ.: Σ. Σταματόπουλος, Γ. Σκιαδάς, Ευ. 
Ραγκούσης, Δ. Καλανδράνης και δωροθέτης η ΚΔΕΠΑΠ.

Πέτυχε!
Με μεγάλη επιτυ-

χία και προσέλευση 
έγινε η εκδήλωση 
του Συλλόγου Πα-
ραδοσιακού Οικι-
σμού Παροικιάς την 
Τσικνοπέμπτη.

Ο σύλλογος άνοι-
ξε για μια ημέρα ένα 
μοναδικό μαγαζί που 
για 20 χρόνια ήταν 
κλειστό, «παγωμένο» 
στον χρόνο από το 
1998. Το «Κουτούκι 
του Θανάση» (Τρι-
αντάφυλλου), στην 
Παροικιά. 

Για τη διασκέδαση 
των φιλοξενούμενων φρόντισαν ο Αστέριος Ρήγας και ο Νίκος Γιανναράκης 
με υποστήριξη από τον Δημήτρη Καλανδράνη και special guest star για ένα 
τραγούδι μόνο τον Μένεγο Μαύρη. Μετά, μέχρι αργά το βράδυ, με τσαμπούνα 
ο Γιάννης (Φανιός) Αλιπράντης και ντουμπάκι ο Γιακουμής Ραγκούσης. 

Ο σύλλογος του παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς με ανακοίνωσή του ευ-
χαρίστησε: «Τον Τάσο και Βούλα Τριαντάφυλλου, για την ευγενή παραχώρηση 
του «Κουτουκιού», τους μόνιμους ψήστες: τον ακούραστο Τάκη Δημόπουλο, 
τον Χρήστο Μαύρη και Βαγγέλη Σαρρή με επικεφαλής και γενικό συντονιστή 
τον αρχιψήστη Ντάνο Τσαντιράκη, τις Κατερίνα Αρμπελιά και Βούλα Πατέλη 
για την ακούραστη δουλειά και φροντίδα να πάνε όλα καλά. Επίσης τον Πα-
ριανό παραγωγό Δημήτρη Μαύρη, τους Μανώλη Κίρμπα και Στέλιο Βραχνά, 
τον Γιάννη Ζουμή, τον Απόστολο Αλιπράντη, τα μαγαζιά της περιοχής που μας 
υποστήριξαν και συμπαραστάθηκαν, το εστιατόριο «Σπιτικό» του Μένιου και 
της Πατρίσιας, τον Νίκο Ραγκούση και τον επιχειρηματία Θανάση Μαρινόπου-
λο. Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Γιουρτζίδη, που είχε την ιδέα 
και την έφερε επάξια σε πέρας, συντονίζοντας όλους μας  και φροντίζοντας για 
τα πάντα, μέχρι το τέλος».
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«Καμπανάκι» για 
την αυτοδιοίκηση

Την ανάγκη να δοθεί από κοινού η μάχη, προκειμένου να απο-
τραπεί εντός του 2018, η διοικητική κατάρρευση της αυτοδιοί-
κησης στο Νότιο Αιγαίο, επεσήμανε ο περιφερειάρχης, Γιώργος 
Χατζημάρκος, στη διάρκεια της πρώτης για το νέο έτος, συνεδρί-
ασης του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου 
(ΠΕΔ), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/2/2018 στην 
Αθήνα.

Ο κ. Χατζημάρκος, ενώπιον του Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρό-
θεου, ο οποίος έκοψε τη βασιλόπιτα της ΠΕΔ, του υφυπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριου Σαντορινιού, του 
αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Δωδεκανήσου, Δημήτρη 
Κρεμαστινού και των βουλευτών Δημήτρη Γάκη, Μάνου Κόνσολα 
και Γιάννη Βρούτση, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους, ο 
κίνδυνος διοικητικής κατάρρευσης της αυτοδιοίκησης εντός της 
τρέχουσας χρονιάς είναι ορατός, για μια σειρά παραμέτρων που 
κορυφώνονται μέσα στο 2018 και επηρεάζουν συνδυαστικά τη 
λειτουργία της.

Η πρώτη παράμετρος είναι η συνεχής επιβάρυνση των διαδικα-
σιών, οι οποίες, αντί να απλουστεύονται, γίνονται πιο πολύπλοκες, 
με νέα νομοθετήματα που τίθενται σε ισχύ.

Δεύτερη παράμετρος είναι η υποστελέχωση της αυτοδιοίκησης, 
που παραμένει ως χρονίζον άλυτο πρόβλημα, παρά τα συνεχή 
διαβήματα της Περιφέρειας στα συναρμόδια υπουργεία, Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την επιτακτική 
ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό, τόσο της ίδιας της Περιφέρει-
ας, όσο και των ΟΤΑ του Ν. Αιγαίου. 

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης, εντείνεται ακόμη περισσό-
τερο, λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που από την έναρξη του 
2018 έχουν μεταβιβαστεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συ-
γκεκριμένα, με πρόσφατο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, η 
αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων μεταφέρεται από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες και ειδικότερα στο 
τοπικό παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος, που αποτελεί 
υπηρεσία και όργανο των κατά τόπους Περιφερειών. Επίσης, στις 
Περιφέρειες μεταβιβάστηκε η διαχείριση των φραγμάτων άρδευ-
σης, όπως και η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιμων 
γαιών. 

Σε επίπεδο τεχνικών έργων, η νομοθεσία που διέπει τη δη-
μοπράτησή τους, αλλάζει σχεδόν κάθε μήνα, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η δημοπράτηση έργων από την 
πλειοψηφία των δήμων του Νοτίου Αιγαίου. Οι δήμοι αυτοί στρέ-
φονται στην Περιφέρεια για την δημοπράτηση των έργων τους. 
Από την πλευρά της η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ουδέποτε αρνήθηκε 
βοήθεια στους δήμους και αυτό αποτυπώνεται στις 146 εν ισχύ 
προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί, προκειμένου να 
προχωρήσουν τα έργα.

Τέλος, από το βήμα της ΠΕΔ, ο κ. περιφερειάρχης κάλεσε όλους 
τους κοινοβουλευτικούς του Ν. Αιγαίου να δώσουν συντονισμένα 
και από κοινού τη μάχη για να αποτραπεί η διοικητική κατάρρευ-
ση της αυτοδιοίκησης.

Ψηφίσματα – απόψεις για 
το «Μακεδονικό»

Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με το ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε για το ζήτημα 
της ονομασίας των Σκοπίων, στη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, επέδειξε ωριμότητα και 
παραμερίζοντας τις γνωστές και δεδομένες  ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές των παρατάξεων 
που το απαρτίζουν, έστειλε το μήνυμα της συναίνεσης, της συνεννόησης και της ομοψυχίας, σε μια 
στιγμή κρίσιμης σημασίας για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας.

Μέσω των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, το σύνολο των νησιωτών του Νοτίου 
Αιγαίου, μιας περιοχής της Ελλάδας που βιώνει μόνιμα την αμφισβήτηση, τις προκλήσεις και τις επι-
βουλές ως καθημερινή πρακτική, δίνει ομόψυχα το παρόν στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, 
όπως και σε κάθε ζήτημα που συνιστά απόπειρα παραβίασης και παραχάραξης των συνόρων, των 
Συνθηκών και της ιστορικής αλήθειας.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Εκφράζει τα αισθήματα και τον πατριωτισμό των κατοίκων των νησιών των Κυκλάδων, της Δω-

δεκανήσου της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδος, των απανταχού της γης Ελλήνων και την καθολική 
αξίωση να μη δεχθεί η Ελλάς τον σφετερισμό από το γειτονικό κράτος της FYROM, της ιστορίας, 
του πολιτισμού και της Ελληνικής Εθνικής κληρονομιάς της Μακεδονίας μας.

2. Υποστηρίζει την απάλειψη κάθε έκφρασης αλυτρωτισμού και την εγκατάλειψη κάθε προσπά-
θειας παραχάραξης της ιστορίας της Μακεδονίας μας, με αλλαγή του Συντάγματος της FYROM και 
τη διαγραφή κάθε διεκδίκησης εις βάρος της Ελλάδος.

3. Με σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας, συνεργασίας, ειρήνης και φιλίας των  λαών της 
περιοχής, τάσσεται υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων, των Συνθηκών και της αποδοχής της 
ιστορικής αλήθειας».

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατατέθηκε πρόταση – ψήφισμα για το 

ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, με εισηγητή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Φλεβάρη Ιωάννη.
Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δεν αποσυνδέει τα κριτήρια που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική 

κάθε κυβέρνησης με αυτά στα οποία βασίζει την πολιτική της στο εσωτερικό της χώρας με ανάλο-
γες συνέπειες για το λαό. Αποτελεί συνέχεια το ένα του άλλου.

Στη βάση αυτή, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στη τοποθέτησή της ανέφερε ότι οι εξελίξεις στο Σκοπιανό 
συνδέονται με όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων να αναβαθ-
μιστεί γεωστρατηγικά η χώρα, ώστε μεγάλοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι να επεκτείνουν τις 
επενδύσεις τους  στις χώρες των Βαλκανίων, με καλύτερους όρους και μεγαλύτερη κερδοφορία. 
Συναντιούνται με τους στόχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ  για  την «Ευρωατλαντική ολοκλήρωση» της 
Βαλκανικής, την ένταξη δηλαδή των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Κλείνουν τις επιχειρήσεις 
τους στην Ελλάδα και επενδύουν όπου έχουν μεγαλύτερα κέρδη, προστατευόμενοι από την θεμε-
λιώδη ευρωπαϊκή «ελευθερία» της κίνησης κεφαλαίων. Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι μόνο επικίνδυνοι 
για τους λαούς της Βαλκανικής, αφού θα εμπλακούν οι χώρες τους σε σφοδρούς ανταγωνισμούς 
για τον έλεγχο των αγορών, των πηγών ενέργειας και δρόμων μεταφοράς έναντι συμφερόντων 
άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, όπως η Ρωσία η Κίνα κλπ. 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο υποστήριξε ότι το κυριότερο ζήτημα που 
ακουμπά το λαό είναι η διασφάλιση των σχέσεων ειρηνικής συνεργασίας, η διασφάλιση του απα-
ραβίαστου των συνόρων των δύο χωρών, αλλαγή του Συντάγματος της γειτονικής χώρας, αποφυγή 
κάθε αλυτρωτικής προπαγάνδας. Μόνο έτσι θα διασφαλισθεί ο αποκλειστικά γεωγραφικός προσδι-
ορισμός, αν καταληχθεί ότι στο όνομα της γειτονικής χώρας θα περιλαμβάνεται ο όρος «Μακεδο-
νία» ή παράγωγό του.  

Μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια (μέχρι τον Ιούλη) που θέτουν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, για την 
εξεύρεση λύσης ή συμφωνίας για την ονομασία της γειτονικής χώρας, παρακάμπτονται αυτά τα 
κρίσιμα ζητήματα. Μπροστά στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Μακεδονία είναι μια μεγάλη γε-
ωγραφική περιφέρεια που έχει μοιραστεί με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 σε τέσσερα 
Βαλκανικά κράτη, το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική» τροφοδοτεί τον εθνικισμό και 
τον αλυτρωτισμό. Θέτει σε αμφισβήτηση Συνθήκες που αναφέρονται στα σύνορα της χώρας μας. 
Η κατάσταση που ζούμε στο Αιγαίο με την αμφισβήτηση εκ μέρους της Τουρκίας της Συνθήκης 
της Λωζάνης, τις γκρίζες ζώνες, τις παραβιάσεις, με την κάλυψη του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει 
σύνορα στο Αιγαίο, αλλά τον αντιμετωπίζει ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο για να προωθεί τους 
επικίνδυνους σχεδιασμούς του, προοιωνίζεται αντίστοιχη με την παρουσία του ΝΑΤΟ στα βόρεια 
σύνορα της χώρας μας. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις πρέπει να βρίσκουν το λαό έτοιμο ν’ αποκρούουν και ν’ απομονώνουν 
επικίνδυνες αντιλήψεις εθνικισμού και αλυτρωτισμού, και κυρίως αποφασισμένο να δέσει την πάλη 
του για σύγχρονα δικαιώματα με τον απεγκλωβισμό του από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του 
κεφαλαίου».
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Υπόθεση κουνελιών

Το κείμενο που δημοσίευσε η εφημερίδα μας στο προηγούμενο φ. στις 9/2/2017 
με τίτλο: «Οικολογική διαστροφή ή ανθρώπινη βλακεία», απέδειξε ότι το θέμα με την 
εξάπλωση του αριθμού κουνελιών αφορά σχεδόν όλους της κατοίκους της περιοχής 
πέριξ της Μάρπησσας, αλλά ως φαίνεται από την επικοινωνία που είχαμε με αυτούς, 
ουδείς αρμόδιος έχει δείξει να ενδιαφέρεται για το πρόβλημά τους. Η κατάσταση έχει 
γίνει άκρως ανησυχητική  και οδεύουμε σε μια περιβαλλοντική καταστροφή με ανυπο-
λόγιστο κόστος και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Το τμήμα κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας ενημέρω-
σε ότι δεν υπάρχει κτηνοτροφική εκμετάλλευση κουνελιών (με κωδικό 
αριθμό) στη συγκεκριμένη περιοχή και αυτή ανήκει στην ΠΕΠΔ 1 βάση 
του ΓΠΣ Πάρου στην οποία δεν επιτρέπεται καμία κτηνοτροφική εγκατά-
σταση.

Ακόμη από πολίτη της Αγγλίας και κάτοικο της Ελβετίας, ο οποίος διατηρεί κατοικία 
στα Τσερδάκια –και τα στοιχεία του τα έχει η εφημερίδα μας- λάβαμε μία αρκετά εν-
διαφέρουσα επιστολή για το θέμα.

Σε ελεύθερη μετάφραση, καθώς η επιστολή είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, 
αναδημοσιεύουμε τα σημαντικότερα σημεία της καταγγελίας:

«Γράφω σχετικά με το εξαιρετικό κομμάτι που γράψατε στις 9/2/2017 για το θέμα 
των κουνελιών στα Τσερδάκια.

Η γυναίκα μου και εγώ μόλις ολοκληρώσαμε την κατασκευή μιας βίλας στην Τσερ-
δάκια και παρακολουθήσαμε με ανησυχία την ταχεία εξάπλωση του πληθυσμού κου-
νελιών στην περιοχή, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν αρχίσαμε να κατα-
σκευάζουμε το ακίνητο σε ένα κομμάτι γης, το οποίο απέχει περίπου 300 μέτρα από 
την «πηγή» του προβλήματος, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε πραγματικό πρό-
βλημα, καθώς ο αριθμός των κουνελιών διατηρείται υπό έλεγχο -όπως αποδεικνύε-
ται κάθε χρόνο από την προφανή πτώση του αριθμού τους- την περίοδο του Πάσχα.

Ωστόσο, από τότε, έχουμε δει ότι η εξάπλωση των κουνελιών είναι, στην πραγμα-
τικότητα, αξεπέραστη. Έχουμε προσωπικά δει κουνέλια μακριά από το ξενοδοχείο 
«Poseidon» στη Χρυσή Ακτή και στην παραλία Πούντα.

Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο σας, έχουμε ακούσει τις ίδιες ιστορίες αετών και 
σκύλων που έχουν πυροβοληθεί με ένα τουφέκι και οι γάτες εξαφανίζονται μυστηρι-
ωδώς. Από τη δική μας εμπειρία, έχουν ήδη γίνει σημαντικές ζημιές στον κήπο που 
μόλις φυτεύσαμε και στην ιδιοκτησία γενικά, με τα λαγούμια κουνελιών να βρίσκο-
νται σε πολλά σημεία. (Η γυναίκα μου σχεδόν έσπασε τον αστράγαλό της όταν έπεσε 
σ’ ένα απ’ αυτά).

Μιλώντας με συναδέλφους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή, έχουμε συναντήσει 
ένα μείγμα αδιαφορίας, απάθειας και ηττοπάθειας. Οι αναφορές των καταγγελιών 
προς την τοπική αστυνομία και τις αρχές φαίνεται να έχουν πέσει σε «κωφούς».

Φαίνεται ότι κανείς δε θέλει να κατανοήσει πλήρως την έκταση των κινδύνων 
της τρέχουσας κατάστασης. Διάβασα με ενδιαφέρον την αναφορά σας στην κατά-
σταση της Λήμνου. Κάνει την ψύχρανση της ανάγνωσης. Από τη δική μου εμπειρία 
ως πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, η εικονική εξαφάνιση του εγχώριου ερυθρού 
σκίουρου ως αποτέλεσμα της εισαγωγής του βρετανικού γκρίζου σκίουρου και των 
ζημιών που έχει κάνει ο τελευταίος, δημιουργεί ένα ανησυχητικό παράλληλο με την 
κατάσταση στην Πάρο. Χωρίς να αναφέρουμε, φυσικά, την καταστροφή που έγι-
νε στα οικοσυστήματα στην Αυστραλία ως αποτέλεσμα της εθελοντικής εισαγωγής 
στην ήπειρο της…

Οι δικές μας προσπάθειες να φτάσουμε στον δήμο Πάρου έχουν, μέχρι στιγμής, 
φτάσει στον τοίχο του σηκώματος του ώμου και μας αναφέρουν: «Ναι, είχαμε καταγ-
γελίες στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γράψτε στις υγειονομι-
κές αρχές της Νάξου». Αυτή είναι η απάντηση που λαμβάνουμε.

Έτσι, ναι, θα γράψουμε στη Νάξο. Και θα συνεχίσουμε να παραπονιόμαστε στις 
αρχές της Πάρου. Και θα προσπαθήσουμε να συσπειρώσουμε τους γείτονές μας για 
να αναλάβουμε κοινή δράση. Αλλά το άρθρο σας αποτελεί ευπρόσδεκτη κλήση συ-
ναγερμού σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Πάρου. Ας ελπίσουμε ότι, χάρη στο άρθρο 
σας, οι αρχές θα αρχίσουν τώρα να ενεργούν -προτού να δούμε κουνέλια να χτυπούν 
τον δρόμο στην Παροικιά».

Από την πλευρά μου, θα σας ενημερώσω για οποιαδήποτε πρόοδο στην κατάστα-
ση. Μπράβο. Και σας ευχαριστώ ξανά».

Το επαρχείο

Για το παραπάνω θέμα  και μετά την δημοσιοποίηση του, υπάρχει σχετική κινη-
τικότητα από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο έπαρχος Πάρου, Κ. 
Μπιζάς, έχει ενημερώσει για τις καταγγελίες τους εμπλεκομένους φορείς, ενώ έχει 
ειδοποιήσει και την αστυνομία του νησιού μας για την υπόθεση των πυροβολισμών 
στην περιοχή της Μάρπησσας.

Επίσης, ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, έχει στείλει σχετική επιστολή καθώς και τα 
δημοσιεύματά μας στο δασαρχείο Πάρου και τη διεύθυνση Δασών Σύρου

Ακόμα, ο δήμος Πάρου στις 4/12/2017 είχε στείλει ερώτημα στο τμήμα δημόσιας 
υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου και τις καταγγελίες ιδιώτη.

Το τμήμα δημόσιας υγείας απάντησε ότι η υπηρεσίας τους δεν έχει λάβει την έγ-
γραφη καταγγελία και συνεχίζοντας γράφει προς τον δήμο Πάρου: «[…] Για τον πα-
ραπάνω λόγο σας παρακαλούμε να μας την προσκομίσετε για να σας απαντήσουν 
οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πάρου αν άπτεται των αρμοδιοτήτων τους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε κατόπιν ενημέρωσης από το τμήμα κτηνιατρικής, ότι δεν 
υπάρχει κτηνοτροφική εκμετάλλευση κουνελιών (με κωδικό αριθμό) στη συγκεκρι-
μένη περιοχή».

Ο δήμος

Ο αντιδήμαρχος Πάρου, Χρ. Χριστόφορος, για το ίδιο θέμα δήλωσε στην εφημε-
ρίδα μας:

«Αρχές Δεκεμβρίου έλαβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωση από 
τον κ. (…), ιδιοκτήτη ακινήτου στην περιοχή Τσερδάκια, για το πρόβλημα με την 
ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού των κουνελιών.

Στις 04/12/2017 έστειλα επιστολή και φωτογραφίες στο Αστυνομικό Τμήμα Πά-
ρου, το τμήμα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την Δημοτική Αστυνομία 
γνωστοποιώντας το πρόβλημα και ζητώντας να υποδείξουν ποια υπηρεσία είναι 
αρμόδια για την επίλυση του προβλήματος.

Στις 1-2-2018 έλαβα απάντηση από τον Έπαρχο Πάρου κ. Κώστα Μπιζά ότι 
απαιτείται η εξέταση της καταγγελίας για να αποφανθεί η υπηρεσία αν έχει αρ-
μοδιότητα και ότι βάση των στοιχείων της κτηνιατρικής υπηρεσίας δεν υπάρχει 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση κουνελιών στην περιοχή.

Δεν έχω λάβει άλλη επίσημη απάντηση από τις υπηρεσίες».
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... η σωστή επιλογή 
για την εξοικονόμιση
ενέργειας!

Η εταιρεία µας

αναλαµβάνει τις

εργασίες σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις

του προγράµµατος

«Εξοικονοµώ

κατ’ οίκον ΙΙ».

» Αντικατάσταση κουφωµάτων

µε αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών

» Θερµοµόνωση στο κέλυφος

του κτιρίου (πρόσοψη-τοίχους-στέγης)

»  Συστήµατα σκίασης
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Λ. Αρονιάν - Σ. Χέμαντ
Θα δούμε σήμερα από το 

τουρνουά που διεξάγεται στο 
Γιβραλτάρ μια ωραία επιθετι-
κή δημιουργία του νικητή Λε-
βόν Αρονιάν. 1.δ4 δ5 2.Αζ4 
Ιζ6 3.ε3 ε6 4.Ιζ3 Αε7 5.Αδ3 
β6 6.Ιβδ2 Αβ7 7.Ιε5 α6 8.0-0 
Ιβδ7 9.γ3 0-0 10.Βζ3 Ο Λευ-

κός χτίζει μεθοδικά την επίθεσή του στην πτέρυγα του Βα-
σιλιά, ενώ το παιχνίδι του Μαύρου στο κέντρο έχει καθυ-
στερήσει. Με τις επόμενες κινήσεις ο Μαύρος προσπαθεί 
να κλείσει τις γραμμές προς το Βασιλιά του, αλλά επιτυγ-
χάνει το αντίθετο. 10...Ιε8?! Το 10...η6, με Πε8 και Αζ8, ή-
ταν μάλλον προτιμότερο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, το α-
μυντικό έργο του Μαύρου δεν προβλέπεται εύκολο. 11.Βθ3 
ζ5 Δίνοντας την ευκαιρία στο Λευκό να ανοίξει γραμμές και 
για τους Πύργους του. Πάντως και μετά από 11...η6 12.Αθ6 
Ιη7 13.ζ4 γ5 14.Ιδζ3 ο Λευκός έχει ισχυρή επίθεση. 12.Ιδζ3 
Ιxε5 13.Ιxε5 Ιδ6 14.η4! γ5? Πολύ αργό. Επρεπε 14...Αη5 
15.ηxζ5 Αxζ4 16.εxζ4 εxζ5 17.Ρθ1 Πζ6 με κάποιες ελπίδες. 
15.Ρθ1 Αη5 16.Αxη5 Βxη5 17.ηxζ5 Ιxζ5 18.Πη1 Βε7 Βλέ-
πετε πώς ολοκληρώνει την επίθεση ο Λευκός;

19.Πxη7+! Βxη7 Χάνουν επίσης τα 19...Ιxη7 20.Βxθ7 ματ 
και 19...Ρxη7 20.Πη1+ Ρθ8 (20...Ρζ6 21.Αxζ5 εxζ5 22.Βθ6 
ματ) 21.Ιη6+] 20.Πη1 γxδ4 21.Πxη7+ Ρxη7 22.Βη4+ Ρθ8 

23.Αxζ5 δxε3 (Αν 23...εxζ5, τότε 24.Βxδ4). Ο Μαύρος δεν 
υστερεί σε υλικό, αλλά η Βασίλισσα με τον Ιππο συνερ-
γάζονται ιδανικά εναντίον του αντίπαλου Βασιλιά. 24.Βδ4 
Πxζ5 25.Ιζ7+ Ρη8 26.Ιθ6+ Ρζ8 27.Ιxζ5 εxζ5 28.ζxε3 1-0

Μια σύνθεση με ιστορία  
και ...δίλημμα

Τ ην προηγούμενη βδο-
μάδα παρουσιάσαμε 
στη «Γωνιά της Ασκη-
σης και του Προβλήμα-

τος» την περίφημη «σπουδή 
του Σααβέντρα». Ο κ. Carlo 
de Grandi μας έστειλε ένα 
κείμενο σχετικό με την προ-
έλευση της σπουδής και τον 
ευχαριστούμε. Λόγω χώρου, 
δεν μπορούμε να το δημοσι-
εύσουμε ολόκληρο και πα-
ραθέτουμε τα πιο σημαντι-
κά αποσπάσματα.

«Για τη σπουδή του Σα-
αβέντρα υπάρχει και η εκ-
δοχή να προέρχεται από 
την παρτίδα μεταξύ των 
Richard Henry Falkland 
Fenton (1837-1916) ερα-
σιτέχνη σκακιστή, και του 
William Norwood Potter 
(1840-1895) πολύ ισχυρό 
σκακιστή της εποχής εκεί-
νης, που παίχθηκε στο Λον-
δίνο το 1875. Ο Potter επει-
δή ήταν ισχυρότερος έδω-
σε τα εξής πλεονεκτήματα:

α) Αφαιρέστε από τη 
σκακιέρα το Μαύρο πιό-
νι «ζ7».

β) Ο Λευκός παίζει τις 
δύο πρώτες κινήσεις.

Η παρτίδα που παίχτηκε ήταν η ακόλουθη:
1.ε4 2.δ4 ε6 3.Αδ3 Βε7 4.Ιε2 δ6 5.Ιβγ3 Ιγ6 6.α3 η6 7.0-0 Αη7 

8.Αε3 Ιζ6 9.θ3 α6 10.ζ4 δ5 11.ε5 Ιδ7 12.ζ5 ηxζ5 13.Αxζ5 εxζ5 
14.Ιxδ5 Βδ8 15.Ιεζ4 Ιδxε5 16.δxε5 0-0 17.Βθ5 Αxε5 18.Παδ1 
Βε8 19.Βθ4 Πζ7 20.Πζε1 Βζ8 21.β4 β6 22.γ4 Αδ7 23.Ιδ3 Βη7 
24.Αζ4 Αxζ4 25.Ι3xζ4 Ιε5 26.Ιζ6+ Βxζ6 27.Βxζ6 Πxζ6 28.Πxε5 
Αγ6 29.Ρζ2 Πζ7 30.Πδ3 Αε4 31.Πδ4 Αγ6 32.η3 Παζ8 33.Ιθ5 
Πε8 34.Πxε8 Αxε8 35.Ιζ4 Αδ7 36.Ιδ3 Πε7 37.Ρζ3 Ρη7 38.γ5 Αβ5 
39.γxβ6 γxβ6 40.Ρζ4 Αxδ3 41.Πxδ3 Πζ7 42.Ρε5 Ρη6 43.Πδ6+ Ρη5 
44.Πxβ6 ζ4 45.ηxζ4+ Πxζ4 46.Πxα6 Πθ4 47.β5 Πxθ3 48.α4 θ5 
49.β6 Πβ3 50.α5 θ4 51.Πα8 θ3 52.Ρδ6 Ρη4 53.Πθ8 Πβ5 (Βλέπε 
κατωτέρω διάγραμμα) 54.Πxθ3 Ρxθ3 55.Ργ6 Πxα5 56.β7 Πα6+

(Από το σπάνιο βιβλίο του Harrie Grondijs με τίτλο «No Rook 
Unturned. A Tour Around the Saavedra Study»)

Ο W. Potter σε αυτήν τη θέση πρότεινε ισοπαλία, την οποία 
αποδέχτηκε αμέσως ο R. Fenton χωρίς να αναλύσει τη θέση. 

Η σωστή συνέχεια ήταν βέ-
βαια 57.Ργ5! Πα5+ 58.Ργ4 
Πα4+ 59.Ργ3 Πα3+ 60.Ρβ2!! 
και τα λευκά κερδίζουν.

Στις 13 Μάρτη 1895 πέ-
θανε ο W. Potter. Ο εκδό-
της της σκοτικής εφημε-
ρίδας «Weekly Citizen», 
G. E. Barbier, ο οποίος ή-
ταν ποιητής και καθηγη-
τής των Γαλλικών, ζούσε 
στο Λονδίνο από το 1875, 
αφιέρωσε ένα άρθρο στη 
σκακιστική στήλη για τη 
ζωή του W. Potter. Πιθανόν 
να είχε υπόψιν του την πα-
ραπάνω παρτίδα, όμως μη 
ενθυμούμενος καλά την ε-
πακριβή θέση του φινάλε, 
δημοσίευσε μια παραπλή-
σια παραλλαγή της τελι-
κής θέσης στις 27 Απρί-
λη. Ο G. Barbier συνέχι-
σε να μελετάει την επίμα-
χη θέση και οδηγήθηκε σε 
μια παρόμοια (σπουδή Σα-
αβέντρα), την οποία θεώ-
ρησε ισόπαλη και δημοσί-
ευσε, ως μελέτη, στη σκα-
κιστική στήλη της εφημε-
ρίδας μια βδομάδα αργό-
τερα, στις 4 Μάη 1895, και 
τη λύση την δημοσίευσε 
στις 11 Μάη 1895.

Ενας Ισπανός μοναχός του Τάγματος Των Παθών, ο Χο-
σέ Λουίς Φερνάντεζ Σααβέντρα (1849-1922) έλυσε τη μελέ-
τη κατά τη διάρκεια της βδομάδας 4-11 Μάη. Στη συνέχεια, 
μελέτησε εκ νέου τη θέση και μερικές μέρες αργότερα πή-
γε στη Σκακιστική Λέσχη της Γλασκώβης, όπου συνάντησε 
τον G. Barbier και του έδειξε ότι τα λευκά κερδίζουν προά-
γοντας το πιόνι σε Πύργο! Ο G. Barbier έμεινε κατάπληκτος, 
ώστε την επόμενη βδομάδα δημοσίευσε στη σκακιστική στή-
λη της εφημερίδας για άλλη μια φορά τη λύση, ανακηρύσ-
σοντας νικητή εκτός συναγωνισμού τον Φ. Σααβέντρα, κά-
νοντάς τον μέλος της Σκακιστικής Λέσχης.

Ο ελιγμός του Φ. Σααβέντρα ενέπνευσε πολλούς συνθέ-
τες σπουδών/φινάλε να δημιουργήσουν σπουδές/φινάλε με 
τον ίδιο μηχανισμό λύσης. Μία τέτοια σπουδή/φινάλε είναι 
και το πρόβλημα του Αλεξέι Α. Τρόιτσκι που βλέπετε στο δι-
άγραμμα».

Μια εύκολη άσκηση  
για τους αρχάριους φίλους 

μας. Τι πρέπει  
να παίξει ο Λευκός,  

για να κερδίσει;

 l  Ο Λ. Αρονιάν είναι ο μεγάλος νικητής του 
τουρνουά του Γιβραλτάρ (βλ. και «Παρτίδα της 
Εβδομάδας»), σημειώνοντας ισοπαλία με τον 
Χ. Νακαμούρα στην τελευταία παρτίδα κλα-
σικού χρόνου σκέψης και νικώντας τους Ρ. 
Ράπορτ και Μ. Βασιέ - Λαγκράβ στους αγώ-
νες μπαράζ που ακολούθησαν. Η 54χρονη Πία 
Κράμλινγκ επικράτησε της Κ. Λαχνό στα κρι-
τήρια ισοβαθμίας (είχαν 6,5 β. η καθεμία) και 
αναδείχθηκε πρώτη γυναίκα του τουρνουά. 
Η Ιουλία Μάκκα συγκέντρωσε 3 βαθμούς και 
τερμάτισε στην 253η θέση της τελικής κατά-
ταξης, αρκετά κάτω από τις δυνατότητές της.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΣΠΟΥΔΗΣ

1.γ7 Πδ6+ 2.Ρβ5 Πδ5+ 3.Ρβ4 Πδ4+ 4.Ρβ3 
Πδ3+ 5.Ργ2 Πδ4 6.γ8Π (6.γ8Β Πγ4+ 

7.Βxγ4 πατ) 6...Πα4 7.Ρβ3 1-0

Παίζουν τα λευκά

Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν
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Βοτανοθεραπεία 
με βάση την  
Κινέζικη ιατρική

Η βοτανοθεραπεία είναι η αρχή της φαρμακοθερα-
πείας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βότανα είναι 
τα φάρμακα της φύσης. 

Η μέθοδος βοτανοθεραπείας που εξασκώ είναι με 
βάση την Κινέζικη ιατρική, η οποία εφαρμόζεται εδώ 
και 4000 χρόνια ασταμάτητα. Η Κινέζικη βοτανοθερα-
πεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Αρχαία Ελλη-
νική βοτανοθεραπεία: έχουν κοινή πηγή γνώσης, την 
παρατήρηση της φύσης και τις κοινές φιλοσοφικές 
βάσεις. Έτσι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον Ιπ-
ποκράτη και τον Διοσκουρίδη. 

Πλέον με τα εργαλεία που διαθέτει η σημερινή επι-
στήμη, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε διάφορα 
πανεπιστήμια και έχουν αναδείξει τις θεραπευτικές 
δράσεις της Κινέζικης ιατρικής. Οι παθήσεις που μπο-
ρούνε να αντιμετωπιστούνε με τη χρήση της βοτανο-
θεραπείας είναι πάρα πολλές, καθώς είναι ένα πλήρες 
σύστημα υγείας. Μερικές από αυτές είναι: πονοκέφα-
λοι, γυναικολογικά προβλήματα, κόπωση, προβλήματα 
πεπτικού συστήματος, αυτοάνοσα νοσήματα, λειτουρ-
γικές παθήσεις, μυοσκελετικά επώδυνα σύνδρομα, πα-
θήσεις νευρικού συστήματος, ψυχικές και σωματικές 
διαταραχές, δερματικές παθήσεις και άλλα. Τα βότανα 
όταν δίνονται μεμονωμένα είναι ήπια και η δράση τους 
μικρή. Για αυτόν τον λόγο, δίνουμε έναν συνδυασμό 
βοτάνων σε συγκεκριμένες δοσολογίες, ώστε να επι-
φέρουμε μια δραστική θεραπευτική ενέργεια. Ο χρό-
νος θεραπείας είναι ενδεικτικά από δύο έως 12 μήνες. 
Στην αρχή λαμβάνεται ένα ιστορικό, στη συνέχεια γί-
νεται η συνταγογράφηση των βοτάνων (τα οποία ο 
ασθενής πίνει σε μορφή ροφήματος κάθε μέρα) και 
η παρακολούθηση του ασθενούς. Χρειάζεται να χρη-
σιμοποιούμε τα βότανα με την καθοδήγηση ενός ει-
δικού, καθώς κάθε περιστατικό είναι εξατομικευμένο. 

Επομένως, αν για ένα πρόβλημα πάρω τα λάθος βό-
τανα, ενδέχεται να χειροτερεύσω την κατάστασή μου. 
Γι’ αυτό η ανάλυση και η συνταγογράφηση είναι μια 
χρονοβόρα και πολύ λεπτή εργασία και γίνεται από 
έναν πιστοποιημένο βοτανοθεραπευτή. Είναι απόλυ-
τα ασφαλής μέθοδος, και με τον σωστό συνδυασμό 
βοτάνων, δουλεύουμε ταυτόχρονα το σύμπτωμα αλλά 
και την αιτία του συμπτώματος. 

Στο κέντρο Ολιστικής Θεραπείας Healthcure της 
Πάρου, για την εξυπηρέτηση των θεραπευμένων, δι-
ατίθενται πιστοποιημένα βιολογικά βότανα, σε συνερ-
γασία πάντα με το Hunuyan Research Institute (τηλ. 
επικοινωνίας: 6934 572730)

Σπύρος Μαγγανιώτης
Ολιστική Θεραπεία - Σωματική Ψυχοθεραπεία - 

Κινέζικη Ιατρική
Μέλος του Hunyuan Research Institute & IFB

Στην «Κιβωτό» 
του Βόλου

Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, οι Νεανικές 
Συντροφιές - Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Προσκυ-
νήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, πραγματοποίη-
σαν την καθιερωμένη τους εκδρομή. 

Προορισμός ήταν ο πανέμορφος Βόλος, τα μαγευ-
τικά χωριά του Πηλίου και το κέντρο της Μακεδονίας 
μας, η Θεσσαλονίκη, με τον Άγιο Δημήτριο. Πανέμορ-
φα τοπία και μαγευτικά. Όμως, μπροστά σε αυτές τις 
όμορφες τοποθεσίες, δεν μπορεί να συγκριθεί η ομορ-
φιά της αγάπης. Και εννοούμε φυσικά, την επίσκεψη 
στην «Κιβωτό του Κόσμου»» στον Βόλο. Ένα νέο σπίτι 
- παράρτημα της Κιβωτού του Κόσμου, το οποίο αυτή 
τη στιγμή φιλοξενεί 24 παιδιά (αγόρια), στα οποία πα-
ρέχει όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί σήμερα. 

Ο π. Στυλιανός Μπιζάς, γράφει για την επίσκεψη: 
«Στους τοίχους του νέου αυτού σπιτιού είδαμε ζω-
γραφισμένους στίχους από τον ύμνο της αγάπης του 
Αποστόλου Παύλου. Στίχοι που γίνονται πράξη στην 
Κιβωτό. 

Η επίσκεψή μας ήταν προγραμματισμένη μετά τον 
κυριακάτικο εκκλησιασμό στο Βόλο. Μας περίμενε η 
υπεύθυνη, κ. Αικατερίνη Μαρτίνη, με τους συνεργά-
τες της. Μας υποδέχθηκε ζεστά, μας μίλησε για το 
έργο της Κιβωτού και μας ξενάγησε στους χώρους 
του «αγροτικού παραδείσου», αφού στον χώρο της 
Κιβωτού στο Βόλο, υπάρχουν δεκάδες ζωάκια, ενώ 
εκτελούνται και όλες οι αγροτικές ασχολίες. Μέχρι 
σήμερα, είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε εμείς παιδιά 
από την Κιβωτό στο νησί μας. Τώρα ζήσαμε και εμείς 
την εμπειρία να μας υποδέχονται αυτά τα παιδιά στο 
δικό τους σπίτι. Και ειδικά η πιο συγκινητική στιγμή 
ήταν όταν άνοιξε μία πόρτα ξαφνικά και ήρθαν όλα τα 
παιδιά να μας αγκαλιάσουν. Κάποια παιδιά από αυτά 
τα είχαμε φιλοξενήσει με την αγάπη των συμπατριω-
τών μας, το καλοκαίρι του 2016 στην Πάρο.

Ήταν αυτά τα παιδιά, τα οποία όλη την ώρα της 
επίσκεψής μας εκεί, δεν έφυγαν από κοντά μας. Μας 
έδειχναν το νέο τους σπίτι με καμάρι, μας μίλαγαν 
με αγάπη για όλα όσα ζουν και μας αποχαιρέτησαν 
με δάκρυα στα μάτια και με μία ζεστή αγκαλιά. Αλλά 
και ανανεώνοντας την υπόσχεσή μας... «να βρεθούμε 
ξανά!».

Πότε θα  
αποκτήσουμε  
καταφύγιο 
αδέσποτων 
ζώων

Εδώ και 6 χρόνια 
υπάρχει ο Νόμος 
4039/2012 που 
επιβάλλει σε όλους 
τους δήμους της 
χώρας να δημιουρ-
γήσουν καταφύγια 
για τα αδέσποτα 
ζώα της περιοχής 
τους, αφού η το-
πική αυτοδιοίκηση 
έχει την καθ’ ύλην 
αρμοδιότητα και 
ευθύνη για τα αδέ-
σποτα. 

Όπως είναι γνω-
στό, στην Πάρο, 
φιλοζωικές οργα-
νώσεις που λειτουργούν από εθελοντές, έχουν ανα-
πτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα να υποκαθιστούν τον δήμο στις από τον 
νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ως προς την 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο νησί. 

Σε αυτό το πλαίσιο και ο σύλλογος προστασίας 
ζώων Πάρου - PAWS, έχει επανειλλημένα ζητήσει από 
τον δήμο τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων στην Πάρο, που να είναι προσαρ-
μοσμένο τόσο στα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα.

Σήμερα, ο PAWS λειτουργεί χώρο φιλοξενίας αδέ-
σποτων σκυλιών και γατιών στην Τρυπητή, ο οποίος 
βέβαια δεν επαρκεί, αφού δε διαθέτει τις απαραίτητες 
υποδομές (διαχωρισμός σκυλιών ανά ηλικία και μέ-
γεθος, γένος, φυσική κατάσταση, ειδικός χώρος για 
γατιά κλπ). Αδέσποτα και παρατημένα / εγκαταλλει-
μένα ζωάκια, περισυλλέγονται από διάφορες περιοχές 
του νησιού καθημερινά από εθελοντές. Αυτά βρίσκο-
νται συνήθως πεταμένα σε κούτες, δίπλα σε κάδους, 
σε αυλές σχολείων, σε αγρούς, παραλίες, χαντάκια, 
στον δρόμο κλπ. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιοι οι 
οποίοι, επειδή «βαρέθηκαν» το ζώο τους, το παρατάνε 
στον δρόμο να «βρει την τύχη του».. 

Τα φαινόμενα αυτά εντείνονται από το γεγονός ότι, 
ενώ οι ιδιοκτήτες ζώων δεν έχουν προβλέψει πού θα 
διαθέσουν τα νεογέννητα, αρνούνται ή αποφεύγουν 
να στειρώνουν τα ζώα τους, με αποτέλεσμα αυτά να 
παράγουν ανεξέλεγκτα. Έτσι, όταν γεννηθούν τα νέα 
μικρά, μη έχοντας άλλη λύση,  τα πετάνε όπου βρουν, 
προκειμένου «κάποιος άλλος» να τα φροντίσει!... Δυ-
στυχώς βέβαια, αυτά συχνά καταλήγουν ακόμα και 
μέσα σε κάδους σκουπιδιών (!) με αποτέλεσμα την 
πολτοποίησή τους από το απορριμματοφόρο...

Επειδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις σε μία επο-
χή όπου η φιλοζωία έχει πια επεκταθεί και αναπτυχθεί 
σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ένα τόσο τουριστικό 
νησί όπως η Πάρος, είναι αδιανόητο να μην έχει ένα 
σωστά οργανωμένο και σύγχρονο καταφύγιο με όλες 
τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ο δήμος Πάρου, καλείται να δώσει άμεσα λύση  σε 
αυτό το χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα, που μέχρι σή-
μερα, δεν έχει αντιμετωπισθεί όπως θα έπρεπε.

Ρούλα Ελευθεριάδου
Πρόεδρος PAWS
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Κόντρες για τα δρομολόγια

Τα ξίφη τους διασταυρώνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για τα δρομολόγια της 
νέας θερινής σαιζόν και φυσικά μήλον της έριδος αποτελούν οι Κυκλάδες.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας υπήρξε έντονη διαμαρτυρία 
της ακτοπλοϊκής εταιρείας, «Golden Star Ferries», προς το υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). Η 
εταιρεία ισχυρίζεται ότι της βάζουν εμπόδια στη δρομολόγηση δύο νεαποκτηθέντων 
ταχυπλόων. Όλα αυτά –σύμφωνα πάντα με την εταιρεία- συμβαίνουν σε μία κομβική 
περίοδο για τις κρατήσεις εισιτηρίων από το εξωτερικό και έτσι, δεν μπορεί η ίδια να 
σχεδιάσει την εμπορική πολιτική της.

Η «Golden Star Ferries», προσπαθεί να μπει εντυπωσιακά στις Κυκλάδες με τα δύο 
ταχύπλοα της, κάνοντας χιαστί δρομολόγια (ένα θα πηγαίνει προς Κυκλάδες και το 
άλλο θα επιστρέφει). H εταιρεία στις 4 Δεκεμβρίου 2017 κατέθεσε αίτηση για τη 
δρομολόγηση των δύο ταχυπλόων στη γραμμή: Πειραιάς – Σίφνος – Μήλος – Φο-
λέγανδρος – Σαντορίνη – Κατάπολα – Κουφονήσι – Νάξος – Μύκονος – Πάρος – 
Ίος – Σαντορίνη – Νάξος – Πάρος – Μύκονος - Τήνος και διανυκτέρευση στη Σύρο. 
Η αίτηση της εταιρείας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών στις 15 Δεκεμβρίου 2017. Λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής ζητήθη-
κε η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του υπουργείου. Στη συνέχεια η υπόθεση 
εστάλη στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους. 

Το θέμα που αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα», με τίτλο: «Ακτοπλοΐα: Το παρα-
σκήνιο της κόντρας του υπ. Ναυτιλίας με Golden Star Ferries» έχει και συνέχεια. 
Η θέση της «Golden Star Ferries» προκάλεσε την αντίδραση των ανταγωνιστριών 
εταιρειών, δηλαδή της «Seajets», της «Hellenic Seaways» και της «Aegean Speed 
Lines», οι οποίες υποστηρίζουν ότι στην έγκριση δρομολογίων πρέπει να τηρείται η 
νομοθεσία. Άρα, αφού είναι εκπρόθεσμη η «Golden Star Ferries», να μη συζητηθεί 
το θέμα της στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους.

Τα προσωρινά δρομολόγια
Η «Blue Star Ferries» και η «Hellenic Seaways», ανακοίνωσαν αρχικό πλάνο με τα 

δρομολόγιά τους για το καλοκαίρι στα νησιά μας.
Τα πλοία τα οποία θα προσεγγίζουν λιμάνια των Κυκλάδων ή θα έρ-

χονται αποκλειστικά στις Κυκλάδες, για την ώρα, έχουν ως εξής:
- Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ: Πειραιάς – Σύρος - Μύκονος – Ικαρία - Σάμος 

(με ένα δρομολόγιο προέκταση προς Χίο –Μυτιλήνη –Λήμνο –Καβάλα)
- Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ (το οποίο υπέστη μετασκευές το τελευταίο διά-

στημα): Πειραιάς – Σύρος – Μύκονος – Πάτμος – Ικαρία – Φούρνους – Σάμο – Χίο 
– Μυτιλήνη – Λήμνο - Καβάλα

- Ε/Γ - Ο/Γ SUPERFAST 12: Πειραιάς - Σύρος (-Αμοργός) – Πάτμος – Λέρος 
- Κάλυμνος  - Κως - Ρόδος

- Ε/Γ - Ο/Γ BLUE STAR 2: Πειραιάς – Σαντορίνη – Κως - Ρόδος
- Ε/Γ - Ο/Γ BLUE STAR DELOS - ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ: Πειραιάς – Πάρος – Νάξος 

– Ίος - Σαντορίνη (εναλλάξ πρωινές –βραδινές αναχωρήσεις)
- Ε/Γ - Ο/Γ BLUE STAR PAROS: Πειραιάς – Σύρος – Τήνος - Μύκονος
- Ε/Γ - Ο/Γ BLUE STAR ΝΑΧOS: Πειραιάς – Σύρος – Πάρος – Νάξος - Σα-

ντορίνη, Αμοργός (Κατάπολα & Αιγιάλη) – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσι – 
Δονούσα - Αστυπάλαια

Το περσινό βραδινό δρομολόγιο του «Νήσος Σάμος» θα το κάνει πλέον το «Νήσος 
Χίος», το οποίο επέστρεψε στην ελληνική ακτοπλοΐα μετά από διετή απουσία, λόγω 
ναύλωσης του στην Ισπανία.

- Ε/Γ  - Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ: Πειραιάς - Μήλος - Σαντορίνη – Ανάφη – Ηράκλειο – 
Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Διαφάνι – Χάλκη - Ρόδος
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Οι κινήσεις
Η «SEA JETS» βρίσκεται κοντά στην αγορά άλλων δύο ταχυπλόων. (Το ένα είναι 

«αδερφό» των πλοίων της CHAMPION JETS 1 και 2 και το άλλο είναι πρώην πλοίο 
της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου (ΝΕΛ), που είναι υπό εκκαθάριση από την τρά-
πεζα «Πειραιώς».

Σύμφωνα με την καλά πληροφορημένη σε παρόμοια θέμα ιστοσελίδα: 
«The Sea Nation», αναμένεται φέτος να κάνουν την πρώτη εμφάνισή τους τα τα-
χύπλοα: «NAXOS JET», «SIFNOS JET», «BLUE POWER» και «ANDROS JET», ενώ θα 
επιστρέψει στο Αιγαίο και το «MASTER JET». Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα 
θα δρομολογηθούν προς τις Κυκλάδες:

- 3 ταχύπλοα από Ραφήνα
- 3-4 ταχύπλοα από Πειραιά και
- 2-3 ταχύπλοα από Κρήτη (Ηράκλειο και Ρέθυμνο).
Ένα ακόμα ερωτηματικό είναι η δρομολόγηση του συμβατικού «Ε/Γ - Ο/Γ AQUA 

AZZURRO», (πρώην ΚΙΑΡΑ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ.), αφού η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιή-
σει ακόμη που θα το δρομολογήσει. Σημειώνουμε ότι στο πλάνο της εταιρείας είναι 
και η δρομολόγηση ενός ταχύπλοου επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου στη γραμμή 
Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Ικαρία – Σάμος – Πάτμος.

Ακόμη, η «GOLDEN STAR FERRIES», ζήτησε από το Σ.Α.Σ. τη δρομολόγηση των 
συμβατικών της πλοίων, «Ε/Γ-Ο/Γ SUPERFERRY» και «SUPERFERRY 2», από Ρα-
φήνα προς Κυκλάδες - Ηράκλειο και ανάποδα. Παράλληλα, το Ε/Γ - Ο/Γ ταχύπλοο 
«SUPERRUNNER», θα δρομολογηθεί για μία ακόμη χρονιά, καθημερινά από Ρα-
φήνα, προς Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Θήρα. Η ίδια ακτοπλοϊκή εταιρεία 
αγόρασε δύο μικρά ταχύπλοα («SUPERCAT» και «SUPERSPEED») και κατέθεσε αί-
τημα στο υπουργείο Ναυτιλίας, για να δρομολογηθούν εναλλάξ από Πειραιά προς 
Κυκλάδες, με κυκλικό ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο, και τελικό προορισμό τη Σύρο.

Από την άλλη, η «HELLENIC SEAWAYS», αναμένεται πως θα δρομολογήσει το 
ταχύπλοο «FLYING CAT 3».Τα υπόλοιπα ταχύπλοα θα παραμείνουν στις περσινές 
τους γραμμές. Δηλαδή:

- HIGHSPEED 4: Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Κουφονήσι, Αμοργός.
- HELLENIC HIGHSPEED: Πειραιάς, Σίφνος, Ίος, Θήρα και Πειραιάς, Σύρος, 

Μύκονος
- HIGHSPEED 7: Ηράκλειο, Σαντορίνη, Ίος, Πάρος, Μύκονος.

Η «Minoan Lines»
Ένα άλλο μυστήριο με τα δρομολόγια στις Κυκλάδες είναι οι «Μινωικές Γραμμές». 

Η εταιρεία έχει πάρει απόφαση να μπει στη γραμμή των Κυκλάδων τόσο με συμβα-
τικά πλοία, όσο και με ταχύπλοα, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» στις 31/1/2018, η 
«Minoan Lines» κατέθεσε στο υπουργείο Ναυτιλίας τουλάχιστον έξι αιτήματα για 
γραμμές των Χανίων και των Κυκλάδων. Σημειώνουμε, ότι όπως γράφει η εγκυρό-

τατη εφημερίδα: «οι «Μινωικές Γραμμές» επεξεργάστηκαν σχέδια περαιτέρω επέ-
κτασης της παρουσίας τους στην ακτοπλοϊκή αγορά του Αιγαίου μετά τη συμφωνία 
πώλησης στον Όμιλο της Attica Group των μετοχών που κατείχαν στη Hellenic 
Seaways. Η απόφασή τους να ανοίξουν πανιά και σε άλλες γραμμές στο Αιγαίο 
αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
μία εξέλιξη που βλέπει θετικά και το υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ σε συνδυασμό και 
με την «επιχειρηματική κόντρα» που επικρατεί στις γραμμές της Ραφήνας, αλλά 
και την είσοδο νέων πλοίων κυρίως ταχυπλόων στις γραμμές των Κυκλάδων από 
Πειραιά και Ραφήνα, από Golden Star Ferries και Sea Jets, αναμένεται να οξύνουν 
στο έπακρο τον ανταγωνισμό στο αρχιπέλαγος προς όφελος του επιβάτη, όπως 
εικάζεται».

H Blue Star

Η ηγέτιδα δύναμη στις γραμμές των Κυκλάδων παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά 
θέτει εντελώς διαφορετικά το θέμα.

Τόσο σε δημόσιες δηλώσεις του, όσο και σε συνέντευξή του στο newstimes 
ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, ceo και αντιπρόεδρος της Blue Star Ferries και πρόε-
δρος του ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας), δήλωσε ότι: «[…] 
η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα οφείλεται στο μοναδικό τουριστικό προϊόν 
που προσφέρει η Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς συγκυρίες οι οποίες ευνόησαν 
τη χώρα μας». Ακόμα σημειώνει ότι δεν έχουν γίνει ανάλογες επενδύσεις, ενώ το 
επίπεδο των υπηρεσιών ούτε έχει βελτιωθεί ούτε είναι όσο θα έπρεπε ανταγω-
νιστικό». Όπως επισημαίνει: «η διατήρηση της τουριστικής κίνησης στο σημερινό 
επίπεδο και η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί χωρίς να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και σε ποιοτικές και 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες».

Όπως σημείωσε ο κ. Μ. Σακέλλης: «Η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού 
δεν επηρεάζει ανάλογα και την ακτοπλοϊκή κίνηση αφού η πλειονότητα 
των τουριστών χρησιμοποιεί το αεροπλάνο. Ο εισερχόμενος τουρισμός 
επηρεάζει θετικά την ακτοπλοϊκή κίνηση κυρίως σε ό,τι αφορά τις μετα-
φορές μεταξύ των νησιών. Σχετικά με τον εσωτερικό τουρισμό τα προβλήματα 
εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς εκτός από την οικονομική κρίση, η αύξηση του 
ΦΠΑ στα νησιά έχει επιδεινώσει την ήδη προβληματική κατάσταση».

Ακόμα, ο κ. Σακέλλης έκανε αναφορά στην αύξηση του ανταγωνισμού από 
τις αερομεταφορές και στην αύξηση των διακινούμενων επιβατών με 
αεροπλάνα, όχι μόνο τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. 

Τέλος, για την ακτοπλοϊκή κίνηση το 2017 ο κ. Σακέλλης σημειώνει ότι παρά τα 
προβλήματα η κίνηση υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 5% περίπου ή κατά 800.000 
επιβάτες. Χαρακτηρίζει το γεγονός ως θετικό, αλλά συμπλήρωσε ότι απέχει από 
το να καλυφθεί η απώλεια κίνησης των 3.000.000 επιβατών σε σχέση 
με το 2009.

Πρώτο θέμα | 9
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Μεγ.  
Αλεξάνδρου 

Στη συνοικία «Θόλος», συμπολίτης μας και συ-

γκεκριμένα η οικογένεια Προυκάκη, δώρισε στον 

δήμο Πάρου, ένα οικόπεδο το οποίο εφάπτεται 

στην οδό «Μακεδονίας», για να το αξιοποιήσει 

κατάλληλα. 

Στο τριήμερο 1-5 Μαΐου 1997 κατά το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν από τον δήμο Πάρου, οι 

εορταστικές εκδηλώσεις και η ονοματοδοσία της 

οδού, της Μακεδονίας, προτάθηκε να δημιουρ-

γηθεί σ’ αυτό το οικόπεδο, μια πλατεία προς τιμή 

του «Μεγάλου Αλεξάνδρου».  

Ο κ. Γιώτης Αμανατίδης από την Κατερίνη, επι-

χειρηματίας και φίλος της Πάρου από το 1969, 

εμπνευστής της Μακεδονικής φιλοξενίας στο 

νησί μας, δραστηριοποιήθηκε άμεσα στον Μακε-

δονικό χώρο εξασφαλίζοντας την προτομή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά από χρόνιες καθυ-

στερήσεις προφανώς λόγω ελλείψεις χρηματι-

κών κονδυλίων, ο δραστήριος συμπολίτης μας, 

με χρήματα του ιδίου, υλικά του δήμου και από 

δωρεές των συλλόγων: ενοικιαζόμενων δωμα-

τίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους» 

και ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντιπάρου 

«Ο Ποσειδώνας» και φυσικά με την άδεια και 

εποπτεία τουδΔήμου, διαμορφώνεται ο χώρος 

της πλατείας και τοποθετείται η προτομή του, για 

να μας υπενθυμίζει ότι  ο Μέγας Αλέξανδρος, ως 

Μακεδόνας είχε συνείδηση της ελληνικής του κα-

ταγωγής.

πηγές: α) αρχείο Κωνσταντίνου Αργουζή, β) 

αρχείο Γιώτη Αμανατίδη

Η πλατεία βρίσκεται στην οδό «Μακεδονίας» 

και την οδό «Παριανών Μακεδονομάχων».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Παριανές Μνήμες
Αμόλα καλούμπα…

Ώρες ατελείωτες 
περιμέναμε κάτω 
από τη κορδέλα του 
Αγγελή, του Σπα-
νού, του Κυριαζά-
νου, κ.α. για να πά-
ρουμε τρία ξυλάκια 
ισοπαχή, με μήκος 
60 με 80 εκατοστά 
ή και παραπάνω, 
για να φτιάξουμε 
τον χαρταετό μας. 

Μερικές φορές, 
τύχαινε να έχει ρόζο 
και φοβόμαστε ότι 
θα σπάσει, αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε στους μαραγκούς. Άλ-
λοτε πάλι αντί για ξυλάκια, κόβαμε (με λίγωση πάντα, για να τα 
’χουμε και τον επόμενο χρόνο) ίσια καλάμια, που τα ανοίγαμε στη 
μέση για να μειώσουμε το βάρος. Τα δέναμε στο κέντρο μεταξύ 
τους πολύ σφικτά με σπάγκο, αφήνοντας μισό μέτρο να κρέμεται. 
Στη άκρη του κάθε ξύλου δέναμε πολύ σφικτά το σπάγκο και στη 
συνέχεια τον περνούσαμε περιμετρικά γύρω από κάθε ξυλαράκι, 
σε μία εγκοπή που είχαμε κάνει με μαχαιράκι. Έπρεπε να προσέ-
ξουμε να έχουν ίσες αποστάσεις τα ξυλαράκια μεταξύ τους και 
να κάνουν εξάγωνο. Στη συνέχεια προμηθευόμασταν λαδόκολλα 
ή μεγάλη πλαστική σακούλα, πάνω στην οποία προσαρμόζαμε το 
σκελετό αφήνοντας ένα περιθώριο πέντε πόντους περιμετρικά το 
οποίο γυρίζαμε και κολλούσαμε, αγκαλιάζοντας το σπάγκο. Πολ-
λές φορές για κόλλα χρησιμοποιούσαμε νερό με αλεύρι. 

Τον διακοσμούσαμε με ζωγραφιές ή αυτοκόλλητα, αλλά με 
προσοχή για να μην βαρύνει. Στα δύο κάτω άκρα δέναμε σπάγκο 
για την ουρά. Εδώ, το τρίγωνο που θα σχημάτιζε ο σπάγκος με το 
κάτω μέρους του χαρταετού, έπρεπε να είναι ίδιο με το τρίγωνο 
που σχημάτιζαν τα δύο ξυλάκια του κάτω μέρους προς το κέντρο. 

Η ουρά έπρεπε να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το 
μέγεθος του χαρταετού, για να πετάει καλύτερα. Την ουρά τη 
φτιάχναμε από εφημερίδες ή χρωματιστά χαρτιά κομμένα λωρί-
δες, μήκους 20 εκατοστών και τα δέναμε στο σπάγκο σε ανάλογη 
απόσταση. Όταν είχε δυνατό αέρα προσθέταμε κι άλλη ουρά. Σε 
δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαμε και δίκτυ ψαρέματος, 
αλλά άμα έπεφτε γέμιζε φρύγανα και βάραινε ο χαρταετός. 

Το σημαντικότερο σημείο που ήθελε μαστοριά ήταν τα ζύγια. 
Δέναμε στα δύο πάνω άκρα σπάγκο, που τον ενώναμε με αυ-
τόν που αφήσαμε στην αρχή από το δέσιμο των ξύλων στο κέ-
ντρο. Στο σημείο της ένωσης δέναμε την καλούμπα μας. Τα ζύγια 
έπρεπε να σχημάτιζαν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Μερικές φορές και 
αφού είχε σταθεροποιηθεί ο χαρταετός, σε χαρτονάκια γράφαμε 
μηνύματα, τους κάναμε μια σχισμή, τα περνούσαμε πάνω στην 
καλούμπα και τα χαζεύαμε να τρέχουν ψηλά στον ουρανό.  

Αμόλα καλούμπα… και ματώναμε τα δάχτυλα μας, τραβώντας 
προς τα πίσω το νάιλον σπάγκο, για να πάρει ύψος. Τους χαρταε-
τούς τους έλεγαν οι παλαιότεροι και «στεφανωτό» ή «σαΐτα», που 
είχαν σχήμα διαφορετικό.

Δεν πετάγαμε ποτέ αετό με βροχή και πάντα μακριά από καλώ-
δια της ΔΕΗ. Φυσικά υπήρχαν και στο εμπόριο χαρταετοί φτιαγ-
μένοι από τεχνίτες, όπως: ο μπάρμπα Κώστας ο κουτσός, ο Νική-
τας ο Κλαδάκης, ο κυρ-Μανώλης ο Δενέγρης, ο Μερτζάνης, κ.α.  
Άγιος Φωκάς, Κρωτήρι, Καλάμι, Λιβάδια, Άγιοι Ανάργυροι, Κακά-
πετρα, Παρασπόρος, κ.α. έσφυζαν από κόσμο για τα καθιερωμένα 
κούλουμα και τις αερομαχίες των χαρταετών στον ουρανό. 

Θυμάμαι μια φορά ήμασταν για κούλουμα στον Άγιο Φωκά, ο 
καιρός ήταν ευνοϊκός για χαρταετό. Ο χαρταετός μου, εκείνη τη 
μέρα φάνηκε να έχει τα κέφια του με σταθερό πέταγμα χωρίς 
κύκλους και κοιλιές. Αφού τέλειωσε η πρώτη καλούμπα, έβαλα 
τη δεύτερη και σκέφτηκα να βάλω και τρίτη αλλά δεν είχα. Έψα-
ξα στα κελιά της εκκλησίας βρίσκοντας μία που τη συμπλήρωσα, 
αλλά δυστυχώς ήταν καμένη. Αποτέλεσμα να κοπεί και ο αετός να 
καταλήξει προφανώς στη θάλασσα. Ήταν τόσο ψηλά που νόμιζα 
ότι θα τον έβρισκα στη στεριά μεταξύ Αγίας Άννας και Σουβλιάς, 
το απόγευμα που γυρίσαμε, πήρα το ποδήλατο κι έψαξα, μα μά-
ταια.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ξύλευση: Η 
καταστροφή 
του πλανήτη

Σε διάφορα δημοσιεύματα διαβάζουμε τίτ-
λους όπως: «Η καταστροφή των τροπικών δα-
σών», «Ορατή από το διάστημα η καταστρο-
φή του Αμαζονίου», «Κατακρεούργηση των 
δέντρων στον τόπο μας» και άλλα πολλά που 
δίνουν την εικόνα τεράστιας οικολογικής κα-
ταστροφής στον πλανήτη μας.

Εδώ και μισό αιώνα ξετυλίγεται μια ανυ-
πολόγιστη τραγωδία για τα τροπικά δάση 
του κόσμου και όχι μόνο. Αυτά τα μοναδικά 
οικοσυστήματα, τα πιο πλούσια και αρχαιό-
τερα του πλανήτη, καταστρέφονται με απρό-
βλεπτους ρυθμούς και επηρεάζουν όλη την 
ανθρωπότητα. Τα τροπικά δάση ρυθμίζουν τη 
ροή του νερού και προστατεύουν τους υδάτι-
νους πόρους που χρησιμοποιούν οι γεωργοί 
που καλλιεργούν τροφή για δισεκατομμύρια 
ανθρώπους. Ρυθμίζουν το κλίμα, παράγουν 
οξυγόνο, ξυλεία και καυσόξυλα. Είναι κατοι-
κία για αυτόχθονες και «άσυλο» σε άγνωστες 
ακόμα γενετικές πηγές που αξίζουν ανυπολό-
γιστα δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι 
έχουν υλοτομηθεί περισσότερες από τις μι-
σές εκτάσεις παγκοσμίως. Έτσι βλέπουμε ότι 
τα δάση καταστρέφονται με πολύ γρήγορο 
ρυθμό. Μια καινούρια μελέτη γράφει πως για 
πρώτη φορά που έγινε εκτεταμένη χρήση δο-
ρυφόρων, (για να υπάρχει σφαιρική εικόνα) 
δείχνει ότι ο ρυθμός καταστροφής έχει αυξη-
θεί σε 20.500.000 εκτάρια τον χρόνο. Πλέον 
τα τροπικά δάση εξελίσσονται σε πράσινες 
ερήμους. Αν ξεγυμνωθεί το δάσος από τα δέ-
ντρα, το έδαφος διαβρώνεται ταχύτατα από τις 
καταρρακτώδες βροχές που κατακλύζουν τα 
τροπικά δάση. Όταν σταματήσουν οι βροχές, ο 
ήλιος «ψήνει» το χώμα και δημιουργείται μια 
σκληρή μάζα. Σε αυτόν τον εκτεθειμένο χώρο 
δεν μπορεί να βλαστήσει τίποτα. Τα φυτά και 
τα ζώα εξαφανίζονται μαζί με τα δάση.

Ένα τυπικό κομμάτι χιλίων εκταρίων τροπι-
κού δάσους, περιέχει 1.500 είδη φυτών που 
ανθίζουν, 750 είδη δέντρων, 400 είδη που-
λιών, 200 είδη ερπετών, 60 είδη αμφίβιων και 
πολυάριθμα έντομα. Το «διεθνές ινστιτούτο 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου των ΗΠΑ» 
υποστηρίζει ότι 2.000 δασικά φυτά μπορούν 
να δώσουν απάντηση για την οριστική αντι-
μετώπιση του καρκίνου, ουσίες που χάνονται 
πριν καν ανακαλυφτούν. Τα τελευταία χρόνια η 
σωτηρία των δασών που έχουν απομείνει έχει 
γίνει διεθνής σκοπός. Έχουν ληφθεί πολλές 
πρωτοβουλίες, δραστήρια σχέδια και έχουν 
υπογραφτεί συμφωνίες. Όλες οι χώρες όμως 
παγκοσμίως, (που οι περισσότερες βρίσκονται 
σε κρίση) πρέπει να πείσουν ότι θα υπάρξει 
σημαντική χρηματική βοήθεια προς αυτόν τον 
τομέα. 

Παρόλα αυτά το ξύλο είναι ένας φυσικός 
πόρος σε ανεπάρκεια. Η ζήτηση έχει αυξηθεί 
δραματικά στις μέρες μας και αναμένεται να 
διπλασιαστεί στα επόμενα 50 χρόνια. Η άμεση 
αντικατάσταση ή αλλιώς η «καλλιέργεια δά-
σους» για εκμετάλλευση ξυλείας, έχει επίσης 
αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα το 
οποίο υποβαθμίζεται. Η εκρίζωση των δασι-
κών εκτάσεων, η αλόγιστη υλοτομία, μπουλ-
ντόζες που ανοίγουν δρόμους για την ξύλευ-
ση και καταστρέφουν αλόγιστα το περιβάλλον 
πρέπει να σταματήσει. Η ευθύνη είναι όλων.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δεν είμαστε 
ελέφαντες…

Η «Φωνή της Πάρου», στις 1/12/2017 σε πρωτοσέ-
λιδό της με τίτλο: «Ναυμαχία» αλιέων στην Αντίπαρο», 
είχε παρουσιάσει την επιστολή διαμαρτυρίας αλιέων 
της Αντιπάρου, σχετικά με τη, αλιεία των «θαλασσινών 
αγγουριών» από Καλύμνιους ψαράδες στο στενό της 
Αντιπάρου, η οποία είχε φέρει διαμάχη με τους ντό-
πιους αλιείς.

Σε κάθε κείμενο της εφημερίδας μας προσπαθού-
με να «αλιεύσουμε» και εμείς πληροφορίες απ’ όλους 
τους εμπλεκόμενους. Πληροφορίες που είτε ζητούμε 
επίσημα από τις αρχές, είτε ανεπίσημα από πολίτες που 
γνωρίζουν το θέμα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν 
επιθυμούν να γνωστοποιηθεί η «πηγή» μας.

Για το κείμενο εκείνο και επειδή στο δημοσίευμα δεν 
πήραμε σαφή θέση υπέρ των διαμαρτυρόμενων αλιέων 
της Αντιπάρου, όπως καταλαβαίνεται τα «ακούσαμε», 
και ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορηθήκαμε διότι όπως 
υποστήριξαν ορισμένοι, πιθανά είχαμε έρθει σε επαφή 
με τους Καλύμνιους ψαράδες, οι οποίοι «προφανώς», 
να μας δωροδόκησαν κιόλας. Στην υπόθεση είχαν μπει 
και μαθητευόμενοι-δαχτυλογράφοι, που κάνουν τους 
ερασιτέχνες δημοσιογράφους και μας τα «έχωσαν» σε 
εμάς τους ανίδεους…

Η εφημερίδα μας τότε –που κατά αυτούς είναι «άσχε-
τη» με το επάγγελμα της δημοσιογραφίας- για να δει 
όλες τις παραμέτρους του θέματος είχε ζητήσει επίση-
μα την άποψη των στελεχών του λιμεναρχείου Πάρου. 
Τα στελέχη του λιμεναρχείου Πάρου μας είχαν διαβε-
βαιώσει ότι είχαν γίνει έλεγχοι για τα αλιεύματα των 
Καλύμνιων ψαράδων και δεν έχει πέσει στην αντίληψή 
τους κάτι παράνομο. Ομοίως, οι Καλύμνιοι αλιείς είχαν 
κληθεί στο λιμεναρχείο και τους έχει γίνει ενημέρωση 
για το ποια αλιεύματα έχουν δικαίωμα να ψαρέψουν 
και συστάσεις. Επίσης, όλοι είχαν νόμιμες άδειες και 
ήταν εντός χρονικής περιόδου για το συγκεκριμένο 
αλίευμα του εχινόδερμου σκουληκιού.

Ακόμα, η εφημερίδα μας –που κατά αυτούς είναι 
«άσχετη» με το επάγγελμα της δημοσιογραφίας- είχε 
βρει και είχε δημοσιεύσει το Προεδρικό Διάταγμα του 
2002 για τη ρύθμιση της αλιείας και εμπορίας των θα-
λάσσιων ζώντων δολωμάτων, που μπορεί να γίνεται με 
κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματι-
κής παράκτιας αλιείας, από τους επαγγελματίες αλιείς.

Δεν επιθυμώ να γράψω τι μάθαμε ανεπίσημα γι’ αυτή 
την ιστορία. Θα γίνουμε από δυο χωριά χωριάτες χρο-
νιάρες μέρες. Επίσης, όπως σε κάθε δημοσίευμα μας 
και ειδικά πρωτοσέλιδο, παρακολουθούμε στη συνέ-
χεια το θέμα και γινόμαστε «τσιμπούρι» στις αρχές.

Στις 29/1/2018 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
απάντησε για την υπόθεση στους επίσημους φορείς 
(που η εφημερίδα μας είχε γίνει «τσιμπούρι»). Τι απά-
ντησε; Όσα είχαμε γράψει και εμείς για τους ελέγχους 
που έχουν γίνει και ότι προωθείται σχέδιο Π.Δ. για την 
εμπορία των «θαλασσινών αγγουριών».

Επί της ουσίας. Πρέπει να δείχνουμε σε κάθε άρθρο 
της εφημερίδας μας ότι δεν είμαστε ελέφαντες και ότι 
κάθε καταγγελία δε σημαίνει ότι την υιοθετούμε, δίχως 
να την «ακτινογραφούμε». 

Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον ΙΙ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψε, στις 8/2/2018 την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προ-

γράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία 

περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για 

την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοι-

κονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, 

τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά 

συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυ-

ριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και με-

σαία εισοδήματα. 

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 

ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο 

συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαί-

ων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι τη η Ένωση Ελληνικών Τραπε-

ζών παρέδωσε το ολοκληρωμένο πληροφορια-

κό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική 

υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της 

πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες 

δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδια-

φερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως 

προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την 

απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το 

πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά 

από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα 

αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

Οι σωροί με τις 
μαύρες πέτρες

Παρατήρησα στις πλατείες ορισμένων χωριών την 
ύπαρξη σωρών αποτελούμενων από μαύρες πέτρες 
σε μέγεθος γροθιάς. Ερώτησα περαστικούς να μου 
εξηγήσουν γιατί υπάρχουν αυτοί οι σωροί, αλλά όλοι 
δήλωσαν άγνοια.

Λίγες μέρες αργότερα, μια Κυριακή απόγευμα, ενώ 
τυχαίως περνούσα έξω από δημόσιο κτίριο ενός χω-
ριού, είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από το κτίριο 
και να κατευθύνεται προς την πλατεία. Στο χέρι του 
κρατούσε μια μαύρη πέτρα την οποία έριξε πάνω στο 
σωρό.

Στη συνέχεια είδα άλλον έναν κύριο να κρατάει πάλι 
μια πέτρα και να την ρίχνει και αυτός πάνω στο σωρό. 
Συνολικά βγήκαν από το κτίριο εφτά άτομα, τέσσερις 
άνδρες και τρεις γυναίκες και οι εφτά έριξαν τις μαύ-
ρες πέτρες πάνω στο σωρό. 

Το φαινόμενο αυτό μου εξήψε την περιέργεια και 
άρχισα να ρωτάω δεξιά και αριστερά μέχρι που τελικά 
έμαθα την αλήθεια: «Όταν λήγει η θητεία του ΔΣ 
ενός συλλόγου, πολλά μέλη  ρίχνουν μαύρη πέ-
τρα πίσω τους». Ερευνώντας το θέμα συγκέντρωσα 
τις παρακάτω πληροφορίες:  

Τα  μέλη των απερχόμενων ΔΣ δε συνεχίζουν για-
τί αισθάνονται ότι ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος 
και πιστεύουν ότι με τα δυο ή τέσσερα χρόνια θητείας 
έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους προς την κοινω-
νία. Άλλος ένας σημαντικός λόγος που δεν επιθυμούν 
να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα είναι η απογοήτευ-
σή τους από την συμπεριφορά του κόσμου που δεν 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες τους.

Σε ερώτημα μου πώς αντικαθίστανται κάθε δυο ή 
τέσσερα χρόνια εφτά παλιά μέλη με καινούργια, μου 
απάντησαν ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την 
εξεύρεση νέων εθελοντών υποψηφίων γιατί έχουν 
εξαντληθεί τα αποθέματα. Επίσης, οι εθελοντές που 
θα ήθελαν να θέσουν υποψηφιότητα, βλέποντας τους 
προηγούμενους να ρίχνουν μαύρη πέτρα, φοβούνται 
ή απογοητεύονται. Ίσως και να τους εξυπηρετεί η 
δικαιολογία για να μην συμμετάσχουν». Στο ερώτη-
μα μου τι θα συμβεί αν δεν συγκεντρωθούν αρκετοί 
υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, μου απάντησαν ότι «η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη και την 
μεθεπόμενη εβδομάδα. Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, 
τότε ο σύλλογος θα βάλει λουκέτο, κάτι που δεν έχει 
συμβεί ποτέ γιατί πάντα βρίσκονται εθελοντές να σώ-
σουν την κατάσταση». Δεν μπόρεσα να αντέξω στον 
πειρασμό και ρώτησα πάλι:  «γιατί οι εφτά εθελοντές 
υποψήφιοι περιμένουν την τρίτη εκλογική διαδικασία  
για να  βάλουν υποψηφιότητα;»και μου απάντησαν: 
«Οι άνθρωποι αυτοί δε θα έβαζαν  υποψηφιότητα. 
Αναγκάζονται να δεχτούν κάτω από την πίεση και την 
παρακίνηση συγχωριανών και φίλων».

Τότε έκανα την τελευταία μου ερώτηση: «Πέστε μου 
σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να παραχθεί έργο 
σε ένα σύλλογο όταν τα μέλη του ΔΣ συμμετέχουν 
κατόπιν πιέσεως, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν είχαν διάθεση, ξαφνικά την από-
κτησαν όταν τους πίεσαν ή τους παρακίνησαν;». Μου 
απάντησαν: «Αφού δεν έχουμε άλλη λύση, τότε μας 
αρκεί αυτή».

Είχα και άλλη ερώτηση αλλά δεν την έκανα. Την 
αναφέρω τώρα: «Και πώς θα μεταφέρετε τους τόνους 
πέτρες σε δέκα χρόνια από σήμερα;». Και απαντώ για 
λογαριασμό τους: «Δεν θα τις πετάξουμε. Θα χτίσουμε 
ένα μνημείο με τις πέτρες βάζοντας μια από τις δύο 
επιγραφές: «Ενθάδε κείται ο εθελοντισμός του 
χωριού» ή «Μνημείο πεσόντων εθελοντών».

Δημήτρης Καλανδράνης
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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) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., µε οικία 
100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., εντός πα-
ραδοσιακού οικισµού, µε συντελεστή 
δόµησης 0,5 (δυνατότητα επιπλέον 
δόµησης 700 τ.µ.). Τηλ. 210 8955513 
– 6943 486 319

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
– ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται – 
ενοικιάζεται στην Παροικιά, µε καλές 
αποδόσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 6940 
858 402

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος κατάλληλος για γραφεία, 
(πρώην κτίριο ΟΑΕ∆). Τηλ. επικοινω-
νίας: 6932 447 962

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επαγγελ-
µατικός χώρος έτοιµος για χρήση, 
65 τ.µ., έναντι βενζινάδικου ΕΚΟ, µε 
χώρο στάθµευσης. Τηλ. 6948 469 090

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΣΠΙΤΙ ζητείται στην 
ευρύτερη περιοχή από ∆ρυό έως και 
Νάουσα, µε 2 Υ/∆, για την περίοδο 
από το Μάιο έως Οκτώβριο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 
εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6944 900 855

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

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.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται 
από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Επιθυµητή προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
taxislogistis@gmail.com

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από το 
YIASOU Café στο ∆ρυό για τις θέσεις: 
barista, σερβιτόρου και κουζίνα, µε 
εµπειρία, καλά αγγλικά και χαµόγελο. 
Επικοινωνήστε µε την Αθανασία στο 
τηλ. 6933 445 554

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται, πρόσχαρες 
και εµφανίσιµες έως 35χρόνων για 
νεοσύστατο εµπορικό κατάστηµα στην 
Παροικία. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση και γνώσεις 
Αγγλικής γλώσσας. Αποστείλετε βιο-
γραφικό µε φωτογραφίες στο email: 
mariakaragiorgou28@gmail.com

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ζητείται για να 
απασχοληθεί σε µόνιµη συνεργα-
σία σε µηχανολογικό γραφείο στην 
Παροικία Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 441 7224.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε επαγγελµατικό 
δίπλωµα για εργασία όλο το χρόνο 
στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
613 029

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητούνται για σπίτι που ενοικιάζεται 
ανά εβδοµάδα το καλοκαίρι, στην 
περιοχή Κώστος στην Πάρο. Παρα-
καλώ στείλτε σύντοµο βιογραφικό µε 
φωτογραφία στο Mail: fmoonvip@
gmail.com

ΚΥΡΙΕΣ ζητούνται για εργασία σε 
επιχείρηση στην Πούντα (προς Αντί-
παρο) για τη σεζόν, κατά προτίµηση 
από την Πάρο,  για τις θέσεις: βοηθός 
κουζίνας, λάντζα και βοηθός σερβιτό-
ρου. Εργασία µόνο κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας. Τηλ. 6971 826 374, 6977 
270 594

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ζητείται για εργασία 

στην Παροικιά από το Μάιο έως το 

Σεπτέµβριο. Απαραίτητα: γνώση 2 

ξένων γλωσσών και Η/Υ. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6977 613 029

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 

στην Αλυκή για τις ειδικότητες: Μάγει-

ρας Β’, βοηθός κουζίνας και λάντζα. 

Επίσης σερβιτόρος µε απαραίτητη 

γνώση αγγλικών. Επιθυµητή δεύτερη 

ξένη γλώσσα. Απαραίτητη προϋπη-

ρεσία σε όλες τις θέσεις. Αποστολή 

βιογραφικών στο: restauteam@

gmail.com, τηλ. 6972 297 557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από κατάστηµα 

φωτιστικών στην Παροικιά. Απαραί-

τητη η γνώση ηλεκτρολογικού υλικού. 

Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22577 

ΚΥΡΙΑ ζητείται για τη φύλαξη µικρών 

παιδιών και για βοήθεια στο σπίτι 

όλη την εβδοµάδα, από το Μάιο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6931 728 111

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 364 045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητούνται 
για τα ξενοδοχεία «Πυργάκι» και 
Αλκυών» στην Παροικιά. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 22840 22768, κινητό: 
6972 005 505

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-
πωλείο στην Παροικιά. Ειδικότητες: 
ψήστες, τυλιχτές, σερβιτόροι, κουζίνα, 
λάντζα και Delivery. Εργασία για όλο 
το χρόνο. Απαραίτητα, προϋπηρεσία, 
χαµόγελο. Τηλ. 6977 476 608, 6970 
651 470

ΨΗΣΤΗΣ – ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται 
από εστιατόριο στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 606 443

Η εταιρεία διανοµής τροφίµων, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, ζητάει να προ-
σλάβει άτοµα για µόνιµη εργασία, των 
παρακάτω ειδικοτήτων: α) ΚΟΠΕΛΑ 
– ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, µε άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών και γνώσεις 
λογιστικής – οικονοµικών, β) Ο∆ΗΓΟ 

µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας ηλικίας 
από 25 – 40 ετών και γ) ΑΠΟΘΗΚΑ-
ΡΙΟ. Τηλ. 6944 109 845

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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητάει εργασία 
για φύλαξη ηλικιωµένης κυρίας, (όχι 
κατάκοιτης), εσωτερική. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6946 916 678 και ώρες: 
17:00 – 20:00

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 
µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 
χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 
412 685

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN PICK UP 
πωλείται, σε καλή κατάσταση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 758 226

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€
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Κουντούρης Εμμανουήλ του Παναγιώτη και της 

Ελένης το γένος Σπανού, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
και κατοικεί στην Πάρο και η Ραψομανίκη Ζωή  του 
Ιωσήφ και της Μαρίας το γένος Ραψομανίκη, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα πα-
ντρευτούν στην Πάρο.

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

2200Β/30-9-2011)
Την υπ’ αριθμ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
Τη με αρ. πρωτ. 1708/12-2-2018 αίτηση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων  τμήματος του οικισμού Άσπρο Χωριό της Τ.Κ. Λευκών του  Δή-
μου Πάρου, στην περιοχή όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του Σταύρου Κυδωνιεύς του 
Γεωργίου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 
35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες   Δ/νση    Πολεοδομικού    Σχεδιασμού,   Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος,    Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60144.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
         

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 
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τσάντες*
*πάνινες, χάρτινες, non-woven & πολλές άλλες
 µε εκτυπωµένο το λογότυπό ή το µήνυµά σας

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
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«Είμαστε όλοι  
ΑΠΣ Κύθνος»

Τα ευτράπελα και οι «πανηγυριώτικοι» αγώνες του 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων με μία κατηγορία 
για όλες τις ομάδες του Νομού μας, συνεχίζονται…

Η ΕΠΣ Κυκλάδων διοργανώνει με διαφορά το χειρό-
τερο πρωτάθλημα στη χώρα, δίχως κανένα ενδιαφέ-
ρον, άδειες εξέδρες και μηδέν αξιοπιστία!

Άλλοι όμιλοι ουσιαστικά έχουν τελειώσει από τον 
Δεκέμβριο –με τις πρώτες στη βαθμολογία ομάδες να 
κάνουν υποχρεωτική αργία για να περιμένουν τα play 
off για την ανάδειξη του πρωταθλητή-, άλλοι όμιλοι 
–καλή ώρα αυτός που μετέχουν οι Παριανές ομάδες- 
κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να ολοκλη-
ρώσουν την πρώτη φάση- και γενικά «έχει ο Θεός».

Τα ευτράπελα στον Β’ όμιλο δεν έχουν τελειωμό, 
αφού έχουμε το τελευταίο διάστημα αγώνες της ίδιας 
ομάδας με διαφορές λίγων ωρών. Παράδειγμα η φι-
λότιμη κατά τα άλλα ομάδα της Κύθνου, η οποία ως 
άλλη ΑΕΛ Καλλονή παίζει τους αγώνες –εντός ή εκτός 
έδρας- όπου τύχει, καθώς στερείται εγκεκριμένου 
αγωνιστικού χώρου στο νησί της, αλλά συγχρόνως δί-
νει μέσα σ’ ένα Σαββατοκύριακο αγώνες επί αγώνων. 
Το περασμένο Σαββατοκύριακο η ομάδα της Κύθνου 
ήρθε στο νησί μας, προκειμένου να δώσει έναν αγώνα 
το Σάββατο, ως γηπεδούχος στην Παροικιά (!) με τον 
Νηρέα και την άλλη ημέρα να αγωνιστεί εκτός έδρας 
με τον ΑΟΠ και πάλι στο γήπεδο της Παροικιάς. Όλα 
φαίνονταν ότι πήγαιναν σύμφωνα με τον «προγραμμα-
τισμό» της ΕΠΣΚ, αλλά τα χάλασε ο καιρός.

Έτσι η Κύθνος έπαιξε ένα πρώτο ημίχρονο, Σάββατο 
βράδυ, με τον Νηρέα, ο αγώνας διακόπηκε λόγω βρο-
χής στο ημίχρονο και έπαιξε τα υπόλοιπα 45 λεπτά την 
άλλη ημέρα το πρωί! Τα βάσανα όμως για τη συμπαθή 
ομάδα της Κύθνου δεν τελείωσαν εκεί. Οι παίκτες το 
μεσημέρι έτρεξαν και έφαγαν στην παραλία της Πα-
ροικιάς (για να είναι και κοντά στο γήπεδο…) και μετά, 
με γρήγορο τροχάδην –για να χωνέψουν κιόλας- πή-
γαν στο δημοτικό στάδιο Πάρου, για να αγωνιστούν σ’ 
ένα νέο αγώνα με τον ΑΟΠ! Αν όλα τα παραπάνω δεν 
αποδεικνύουν το «πρωτάθλημα πανηγύρι», τότε εμείς 
είμαστε υπερβολικοί και η ΕΠΣ Κυκλάδων η σοβαρή 
διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, οπότε και 
ζητούμε ταπεινά συγγνώμη! 

Ακόμα, αν υπάρχει προηγούμενο σε όλα τα πρωτα-
θλήματα ποδοσφαίρου της χώρας με παρόμοιο πρό-
γραμμα αγώνων, καλό θα ήταν η ΕΠΣΚ να μας το πει 
ή απλά να μας εξηγήσει τους κανονισμούς πρωταθλή-
ματος και τους λόγους της προκήρυξης γι’ αυτά.

Επειδή λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι μεράκι και ακό-
μα, και ο πιο «άρρωστος» οπαδός είναι φίλαθλος, 
«είμαστε όλοι ΑΠΣ Κύθνος». Υποστηρίζουμε μέ-
χρι τέλους την αγάπη των παιδιών της Κύθνου για το 
ποδόσφαιρο και θα υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην 
ομάδα τους να δίνουν τους αγώνες του με ίσες ευ-
καιρίες.

Τέλος, έτσι για την ιστορία, η ηρωική ομάδα της Κύ-
θνου που έπαιζε μπάλα επί 2 μέρες για να αντιμετω-
πίσει την προχειρότητα της ΕΠΣΚ, έφυγε τελικά με-
σάνυχτα Κυριακής από την Πάρο, για Σύρο. Στη Σύρο 
τα παιδιά της Κύθνου κοιμήθηκαν μέσα στο πλοίο και 
την άλλη ημέρα, ταξίδεψαν για το νησί τους. Το πόσο 
αγαπούν αυτά τα παιδιά το ποδόσφαιρο το καταλα-
βαίνουμε όλοι και κάθε άλλη λέξη περισσεύει….

Περίμενε 2 χρόνια και 2 μέρες…

Ο Νηρέας πέτυχε την πρώτη νίκη του την περασμένη 
Κυριακή, επί της Κύθνου και πήρε τους τρεις βαθμούς 
της νίκης, ύστερα περίπου από 2 χρόνια!

Ο αγώνας όπως περιγράψαμε πιο πάνω ξεκίνησε το 
Σάββατο και ολοκληρώθηκε λόγω καιρού την Κυριακή 
το πρωί!

Ο Νηρέας προηγήθηκε το Σάββατο… με γκολ του 

Χασάνι. Την Κυριακή έκανε το 0-2 και πάλι με τον Χα-
σάνι, ενώ ο Χρυσοχός έκανε το 0-3. Η Κύθνος μείωσε 
σε 1-3 με τον Γονίδη και το τελικό 1-4 έγραψε με κε-
φαλιά ο ταλαντούχος Σιμόπουλος.

Οι πρωταγωνιστές

Κύθνος: Γκριέλας, Τσιρδήμος, Βιτάλης (Γιαννιτσά-
νης), Μπιζικούκης (Γαρδεράκης), Γονιδάκης, Λαρεντζά-
κης (Δανιήλ), Ηλιού (Λεβαντής), Μανώληκας, Γονίδης, 
Ψαρράς, Φιλιππαίος.

Νηρέας: Φ. Ζουμής, Η. Ζουμής, Γ. Ρούσσος (Χ. 
Ρούσσος), Χρυσοχός, Λ. Ρούσσος, (Σουλεϊμάνι), Βράπι, 
Χασάνι (Ρεσουλάι), Κορτιάνος, Δ. Ρούσσος (Σιμόπου-
λος), Αρκουλής, Άλκο

Διαιτητής: Βακόνδιος, με βοηθούς την κ. Μαργαρί-
τη και τον κ. Ευαγ. Ρούσσο.

Άνετη νίκη Μαρπησσαϊκού

Με το εμφατικό 5-0 ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε το 
Σάββατο 10/2, τον Αστέρα Μαρμάρων, σ’ έναν αγώνα 
για τον Β’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων, που δεν αντέχει 
καμία κριτική.

Το σκορ για τον Μαρπησσαϊκό άνοιξε στο 25ο λεπτό 
ο Παντελαίος. Ο Παντελαίος ήταν και ο πρωταγωνι-
στής του δεύτερου γκολ για τον Μαρπησσαϊκό, καθώς 
κέρδισε πέναλτι στο 63ο λεπτό, στο οποίο ευστόχησε 
ο Βιτζηλαίος.

Ο Κορρές με κεφαλιά στο 74ο λεπτό έγραψε το 3-0 
για τους τυπικά γηπεδούχους Μαρπησσαίους, ενώ ο 
Βράπι το 4-0 στο 82ο λεπτό. Το τελικό 5-0 για τον 
Μαρπησσαϊκό, έγραψε ο Εσάι με ατομική ενέργεια στο 
τέλος του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές
Μαρπησαϊκός: Ανουσάκης, Κορρές, Τριαντάφυλ-

λος, Παπαδόπους (Γεμελιάρης), Δ. Κρητικός (Εσάι), 
Αντωνόπουλος, Βιτζηλαίος, Παντελαίος, Βράπι, Τσιγώ-
νιας (Κιοσέ), Ε. Κρητικός (Χριστόφορος).

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Σούλι (Κρητικός), 
Σ. Μπελούκης, Καρανίκης (Γαβαλάς), Παρζάλης, Φυ-
ρίγγος, Αντιπαριώτης, Ρούπας, Χαραλαμπίδης, Α. Μπε-
λούκης, Καζακίδης

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

Μόνος πρώτος ο ΑΟΠ

Συνεχίζει τη μοναχική του πορεία ο ΑΟΠ στην κο-
ρυφή του Β’ ομίλου της ΕΠΣΚ και την προηγούμενη 
Κυριακή κέρδισε άνετα με 4-1 την Κύθνο στο δημοτικό 
στάδιο Παροικιάς.

Ο αγώνας στο ξεκίνημά του ήταν «περίεργος», κα-
θώς η ομάδα της Παροικιάς στο 3ο λεπτό προηγήθηκε 
με αυτογκόλ του Μπιζούκη και ανταπέδωσε η Κύθνος 
ισοφαρίζοντας σε 1-1 με αυτογκόλ του Παριανού 
Μπαρδάνη. Ο Παπαθεοδώρου έδωσε την πρωτοπο-
ρία στο σκορ εκ νέου για τον ΑΟΠ στο 30ο λεπτό και 
ο Σγουράτι στο 50ο λεπτό έγραψε το 3-1 για τον ΑΟΠ. 
Το τελικό 4-1 γράφτηκε από τον Κληρονόμο τρία λε-
πτά πριν τη λήξη του αγώνα. Σημειώνουμε την απο-

βολή του Κυθνιού Μπιζούκη στο τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου και τον τραυματισμό του τερματοφύλακα 
της Κύθνου Λεβαντή (κάταγμα πλευρού).

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χαριστός, Καντιώτης, Μπαρδάνης, Γκιόκα, 

Ζγουράτι (Τσόκα), Τσούκε, Πρίνα (Κούτσα), Γαβαλάς, 
Παπαθεοδώρου (Ρούσσος), Γιαννούλης (Κληρονόμος), 
Γιουρτζίδης

Κϋθνος: Λεβαντής (Γκρίελας), Λαρεντζάκης, Θ. Γο-
νίδης, Ψαρράς, Τσιρδήμος (Μανώληκας), Μπιζικούκης, 
Φ. Λαρεντζάκης, Ι. Λαρεντζάκης (Γαρδεράκης), Κούτσι, 
Ηλιού, Ν. Γονίδης (Φιλιππαίος).

Διαιτητής: Βακόνδιος, με βοηθούς την κ. Μαργαρί-
τη και τον κ. Ευαγ. Ρούσσο.

Αποτελέσματα - Βαθμολογίες

Α’ Όμιλος
ΠΑΣ Τήνου – Άνω Μερά 1-2
Μύκονος – Σύρος 2002 7-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 25
2. Μύκονος 23
-----------------------------
3. Πάγος 15
4. Τήνος 10
5. Αίας Σύρου 7
6. Σύρος 2002 0
Σημ.: Πάγος και Αίας Σύρου έχουν έναν αγώνα λι-

γότερο.

Β’ Όμιλος
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων 5-0
Κύθνος – Νηρέας 1-4
ΑΟΠ – Κύθνος 4-1
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 25
2. Παμμηλιακός 21
3. Μαρπησσαϊκός 19
------------------------------
4. Σέριφος 18
5. Πανισφναϊκός 10
6. Αστέρας Μαρμάρων 6
7. Νηρέας 3
8. Κύθνος 3
Σημ. Η Κύθνος έχει 10 αγώνες, ο Πανσιφναϊκός 8 

αγώνες και οι υπόλοιπες ομάδες 9 αγώνες.
 
Γ’ Όμιλος
Θύελλα Καμαρίου – ΠΑΣ Νάξου 11-0
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 29
2. Πανναξιακός 25
3. Φιλώτι 15
------------------------------
4. Λάβα 14
5. Τραγαία 11
6. Ίος 9
7. Καρτεράδος 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4
Σημ.: Θύελα, Φιλώτι, ΠΑΣ Νάξου έχουν 11 

αγώνες, η Λάβα έχει 9 αγώνες και οι υπόλοι-
πες ομάδες από 10 αγώνες.
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Ποδηλασία
Την Κυριακή 11/2/2018 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εντός του αλσυλ-

λίου Παναγίας Εκατονταπυλιανής, το «1ο MINI MTB RACE».
Η εκδήλωση ήταν κυρίως για τους μικρούς ποδηλάτες σε ένα όμορφο και 

ασφαλές περιβάλλον, μακριά από πολυσύχναστους δρόμους. Τριάντα παιδιά 
απόλαυσαν το αγαπημένο τους σπορ και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους δίνοντας 
σημασία στη χαρά της συμμετοχής.

Την εκδήλωση έκλεισαν οι ενήλικοι αθλητές του Αθλητικού Ποδηλατικού Ομί-
λου Πάρου, οι οποίοι χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να 
ανταπεξέλθουν στην πολύ τεχνική και απαιτητική διαδρομή.
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πιάσε το στόχο!
διαφήµισε την επιχείρησή σου στο δούναι+λαβείν,

όχι σε έναν οδηγό ΣΑΝ το δούναι+λαβείν!
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