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Μεταφερθήκαµε & σας περιµένουµε
στο νέο µας χώρο,

στην πλατεία Μ. Μαυρογένους.

Παιδεία με προβλήματα 
στην Πάρο

» σελ. 10-11

Νίκος Κατσιγιάννης
ορθοπαιδικός-χειρουργός

• επείγοντα - χρόνια περιστατικά
• αρθροπλαστική γόνατος - ισχίου
• ιατρείο οστεοπόρωσης
• αθλητικές κακώσεις
• βιολογικές θεραπείες

Παροικιά, εντός διαγνωστικού εργαστηρίου «Ιατρόνησος» 
 Τ. 22840 24055 δέχεται καθηµερινά µε ραντεβού | Κ. 697 5854137 για επείγοντα περιστατικά

www.katsigiannis-orthopedics.gr
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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, Mini Market Μηνάς Καλακώνας | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  
Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης 

| ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας 

Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 452

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

Πάσχα στο 
Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλαντίς» 
διοργανώνει το παραδοσιακό του παζάρι με Πασχαλι-
νά είδη και παραδοσιακά τοπικά γλυκά και υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εβδο-
μάδα και την εβδομάδα του Πάσχα (Κυριακή των Βα-
ΐων 1/04 έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής 
13/4 εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) και θα λει-
τουργήσει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής πρωινές ώρες 10:00-13:00 και απογευματινές 
ώρες  17:00-20:00.

Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής στη διάρκεια 
της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί ώρας 22:00) και 
του Μ. Σαββάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00) θα 
πραγματοποιηθούν οι αναπαραστάσεις με θέματα των 
Παθών του Κυρίου μας

Τέλος, την Παρασκευή του Πάσχα ανήμερα του πα-
νηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής το πρωί μετά το πέρας 
της Θ. Λειτουργίας θα ακολουθήσει το παραδοσιακό 
γλέντι με κεράσματα του Συλλόγου και νησιώτικη μου-
σική.

Πάσχα στην 
Πάρο

Πάσχα με φόντο τα λευκά σπίτια, τα ασβεστωμένα 
σοκάκια, τις μωβ βοκαμβίλιες και το βαθύ γαλάζιο της 
θάλασσας. Χρώματα κι αρώματα της άνοιξης συνυ-
πάρχουν με τα παραδοσιακά πασχαλινά έθιμα που 
αναβιώνουν μοναδικά στην Πάρο. Εμπειρία μοναδική 
και αξεπέραστη η μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης 
γεμάτη μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη.

Σε ολόκληρο το νησί εορτάζονται με ευλάβεια και 
αφοσίωση τα Πάθη του Κυρίου αλλά και η «Ένδοξος 
Ανάστασις» σύμβολο διαχρονικό και ανυπέρβλητο της 
σωτηρίας του ανθρώπου.

Το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές ετοιμάζουν 
τα παραδοσιακά «Λαζαράκια», ψωμάκια σε σχήμα αν-
θρώπου που έχουν ελαφρώς γλυκιά γεύση με γέμιση 
σταφίδες, κανέλα, γαρύφαλλο και γλυκάνισο και συμ-
βολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου.

Την Κυριακή των Βαΐων σε όλες τις εκκλησίες γίνε-
ται η Ιερή λιτάνευση και αργότερα μικροί και μεγάλοι 
κρατώντας στα χέρια τους τα Βάγια τραγουδούν «το 
Βαγιώ – Βαγιώ – Βαγιώ τρώμε ψάρι και κολιό και την 
άλλη Κυριακή τρώμε το παχύ αρνί με τη φλάσκα το 
κρασί».

Στο Άσπρο Χωριό διοργανώνεται το καθιερωμένο 
παζάρι με Πασχαλινά είδη, τοπικά παραδοσιακά γλυκά 
και υφαντά που διαρκεί από την Κυριακή των Βαΐων 
έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής. 

Τη νύχτα της Μ. Πέμπτης ο κόσμος μένει ξάγρυπνος 
στις εκκλησιές ψάλλοντας ύμνους και στολίζοντας τον 
επιτάφιο.

Τη Μ. Παρασκευή μετά την αποκαθήλωση προσφέ-
ρονται νηστήσιμα κεράσματα, ενώ το βράδυ γίνονται 
οι αναπαραστάσεις των Παθών του Κυρίου στις οποί-

ες συμμετέχουν σύσσωμα όλοι οι κάτοικοι της Μάρ-
πησσας, των Μαρμάρων, του Προδρόμου, των 
Λευκών και του Άσπρου Χωριού. Οι αναπαραστά-
σεις γίνονται κατά μήκος της διαδρομής του Επιτα-
φίου περνώντας μέσα από τα γραφικά ασβεστωμένα 
πλακόστρωτα δρομάκια των οικισμών και καταλήγει 
σε παρακείμενους λοφίσκους όπου κορυφώνεται το 
Θείο δράμα με την Σταύρωση του Κυρίου.

Στην Παροικιά οι Επιτάφιοι των τριών ενοριών της 
πόλης συναντώνται στο λιμάνι και κατόπιν όλοι μαζί 
ακολουθούν κοινή περιφορά με  την οποία κατά μήκος 
της διαδρομής ο κάθε Επιτάφιος καταλήγει στην δική 
του ενορία. Μεταξύ άλλων αναβιώνουν η Ανάσταση 
του Λαζάρου, η Είσοδος του Ιησού Χριστού στα Ιε-
ροσόλυμα, η Μετάνοια της Μαγδαληνής, ο Μυστικός 
Δείπνος, η Προσευχή στο Όρος των Ελαιών, η Ανά-
βαση στο Γολγοθά, η Σταύρωση και η αποκαθήλωση, 
το Θαύμα του Παραλύτου, τα Τριάκοντα αργύρια,  η 
άρνηση του Πέτρου, το κρέμασμα του Ιούδα και  ο 
Επιτάφιος θρήνος.  

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την 
Κυριακή του Πάσχα με τη λειτουργία και τη λιτανεία 
της Δεύτερης Ανάστασης σε όλες τις ενορίες του νη-
σιού. Στη Μάρπησσα το μεσημέρι γίνεται η «Γιορτή 

της Αγάπης» όπου όλοι μαζί κάτοικοι και επισκέπτες 
γίνονται μια παρέα γλεντούν με παραδοσιακή και νη-
σιώτικη μουσική ενώ προσφέρεται αρνί και άφθονο 
παριανό κρασί.

Στη Νάουσα την Κυριακή του Πάσχα κάτοικοι του 
χωριού με τη συμμετοχή των καταστηματαρχών και 
Επαγγελματιών αλλά και του Συλλόγου Γυναικών Νά-
ουσας στήνουν τρικούβερτο γλέντι στο παλιό λιμανάκι, 
ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας μετά το πέρας της 
Δεύτερης Ανάστασης στις 17:30 η λιτανεία περνάει 
μέσα από την κεντρική πλατεία του χωριού όπου γί-
νεται δεκτή με εκκωφαντικά βαρελότα τα λεγόμενα 
«μπουρλότα» και βεγγαλικά.

Επίσης από 11 έως 15 Απριλίου θα φιλοξενηθεί 
στο νησί μας το «Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου». 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σειρά 
συναυλιών από γνωστούς κιθαρίστες όπως  Miranda 
Arana,  Larry Hammett,  Marcelo De La Puebla,  Ιά-
κωβος Κολανιάν, Μιχάλης Κονταξάκης, Νότης Μαυ-
ρουδής και Γιώργος Τοσικιάν. Το κιθαριστικό σύνολο 
θα διδάξει ο Στέλιος Μούστος ενώ την καλλιτεχνική 
επιμέλεια θα έχουν οι Ιάκωβος Κολανιάν και Larry 
Hammett. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., 
Δημοτικό Ωδείο Πάρου, Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Καλλιτεχνική Εταιρεία «Το Τονικό» ενώ συμμετέχει και 
το Πανεπιστήμιο της Oklahoma.

Τέλος, στις 22 και 23 Απριλίου εορτάζεται με λα-
μπρότητα στην Αγκαιριά ο πολιούχος του χωριού Αγ. 
Γεώργιος.

Την παραμονή 22/4 θα πραγματοποιηθεί πανηγυρι-
κός εσπερινός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρά-
σταση με το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγκαιριάς και θα προσφερθεί  παραδοσιακό 
αρνί παριανό κρασί και σούμα. Τη Δευτέρα 23/4 θα 
τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα γίνει η λιτάνευση 
της εικόνας του Αγ. Γεωργίου με τη συνοδεία της φι-
λαρμονικής του Δήμου Πάρου.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΕΠΑΠ
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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

Ευχαριστίες Κ. Μπιζά
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβου-

λίου Νοτίου Αιγαίου και έπαρχος, Κώστας 
Μπιζάς, με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνέβαλαν στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις στις 23 & 25 Μαρτίου 2018 στην 
Πάρο.

Ειδικότερα:
- τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις 
σχολικές εορτές που πραγματοποίησαν

- το ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής και τις ενορίες της Ιεράς Μητρόπο-
λης Παροναξίας για τις ιεροτελεστίες

- το αστυνομικό τμήμα Πάρου και το λιμε-
ναρχείο Πάρου για την τάξη

- τα παιδιά της φιλαρμονικής ορχήστρας 
του δήμου Πάρου 

- την ομιλήτρια του πανηγυρικού στον Ιερό 
Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, φιλό-
λογο, Μπέτη Μπιζά

- το τμήμα καθαριότητας του δήμου Πά-
ρου για τον ευπρεπισμό των χώρων κατά-
θεσης στεφάνων και της παραλιακής λεω-
φόρου

- τον τελετάρχη στην έδρα της Π.Ε. Πά-
ρου, καθηγητή φυσικής αγωγής, Δημήτριο 
Μαούνη

- το χορευτικό τμήμα των νεανικών συ-
ντροφιών του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής και τον καθηγητή τους, Γιώργο Στα-
θόπουλο, για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών μετά το πέρας της παρέλασης

- τη χορωδία του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς, τη χορωδία του δημοτικού 
ωδείου Πάρου και την καθηγήτρια μουσικής, Κωνσταντίνα Ανδρεάκου, για τη συμ-
μετοχή τους στην αναβίωση του εθίμου της λαμπαδηφορίας

- το τμήμα διοίκησης και οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, για τη 
διοικητική υποστήριξη.

Ουσιαστική παρέμβαση
Αντικαταστάθηκε η 

σπασμένη επιγραφή 
στο σπίτι της Μαντώς 
Μαυρογένους στην 
Παροικιά. Η οικία όπου 
έζησε και πέθανε η 
Μαντώ, χαρακτηρίστη-
κε με απόφαση της 
τότε υπουργού πολι-
τισμού, Μελίνας Μερ-
κούρη, τον Δεκέμβριο 
του 1987, ως: «ιστορι-
κό διατηρητέο μνημείο, 
που χρειάζεται ειδική 
κρατική προστασία». 

Η οικία, όπως αναφέ-
ρεται στην απόφαση, 
έχει συνδεθεί με την 
ιστορία του τόπου. 

Μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται η διατήρηση 
της εντοιχισμένης πλά-
κας που υπάρχει στην 
πρόσοψη του κτιρίου 
αυτού, η οποία, κατόπιν προτροπής του παριανού ιστορικού Νικηφόρου Κυπραί-
ου (1877-1946) γράφει: «ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΑΥΤΗ ΑΠΕΘΑΝΕΝ Η ΤΟΝ ΠΥΡ-
ΣΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΑΣΑ ΜΑΝΤΩ Η ΜΑΥΡΟ-
ΓΕΝΟΥΣ».

πριν

μετά
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Για τον ἄνθρωπο ποτέ δέν εἶναι ἀργὰ νά 

ἀναζητήσει τὸν δρόμο τῆς Ἀνάστάσεως

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει την ποιμαντορική εγκύκλιο για το Πάσχα – η οποία 
θα αναγνωστεί στους ναούς του νησιού μας τη Μ. Εβδομάδα-, του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικοι, η οποία έχει ως εξής:

«Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παρονάξίας
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Πρὶν ἀπὸ δύο μόλις ἡμέρες εἴδαμε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ νά σταυρώ-

νεται «ἔξω τῆς πύλης», νά παθαίνει μόνος γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί 
νά πεθαίνει φέροντας τὸ βάρος τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Τώρα στεκόμαστε 
ἐνώπιον τῶν Θυρῶν τῶν Ναῶν μας περιμένοντας νά ἀκούσουμε ξανὰ τὸν 
Ἀνάστάσιμο παιάνα. Θέλουμε νά ἐπιβεβαιώσουμε ὅλοι μας γιά μιά ἀκόμη 
φορὰ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς βγαίνει νικητὴς ἀπὸ τὸν πόλεμο πού διεξάγει μὲ τίς 
δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ τοῦ θανάτου. Θέλουμε γιά μιά ἀκόμη φορὰ νά Τὸν 
δοῦμε νά ἐξέρχεται τοῦ Ἅδου «πολλὰ φέρων νίκης  σκύλλα», πολλὰ τρό-
παια δηλαδὴ τῆς ἀναστάσεως πού δέν εἶναι ἄλλα ἀπὸ τὶς ἀναστημένες καὶ 
ἀποκαταστημένες ψυχὲς μας. Θέλουμε γιά μιά ἀκόμη φορὰ νά ἑορτάσουμε 
τή νέκρωση τοῦ θανάτου, νά δοῦμε τὸν Ἅδη νά γκρεμίζεται καὶ νά ἀκούσουμε 
ὅτι «σήμερον ὁ Ἅδης στένων βοᾶ∙ κατελύθη μου ἡ ἐξουσία», δηλαδὴ ἡ κυρι-
αρχία πάνω στόν ἄνθρωπο. Θέλουμε νά δοῦμε νά γίνεται ὅλη αὐτὴ ἡ ὡραία 
πορεία ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ Ἅδου στό Θρόνο τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὅπου πιὰ ἡ 
ἀνθρωπίνη φύση μας παύει νά βυθίζεται στό βάραθρο τῆς ἀνυπαρξίας 
ἀλλὰ στερεώνεται σὲ τόπο ἀσφαλῆ, στό χῶρο τῆς καινούργιας Βασιλείας.

Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστόῦ ἔρχεται ἡ ὥρα νά ἀφήσει πίσω της ἡ ἀνθρω-
πότητα τὴν τραχύτητα τοῦ θανάτου καὶ νά ζήσει τὴν τρυφερότητα τοῦ θαύμα-
τος. «Θανάτου (λοιπὸν) ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης 
βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχὴν καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον…».  Νεκρώ-
νουμε τὸν ἔσχατο ἐχθρό, τήν πιὸ μεγάλη ἀπειλή τοῦ ἀνθρώπινου γένους. 
Ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀπειλὴ τοῦ θανάτου ὁδήγησε στην ἄρνηση τόν Πέτρο 
καί ἀπομάκρυνε τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὸν Διδάσκαλο τους. Ἡ ὀσμὴ του καὶ 
μόνο παγώνει καὶ τὰ πιὸ τρυφερὰ συναισθήματα, μᾶς κάνει ἐπιφυλακτικοὺς 
ἔναντι τοῦ κινδύνου, πνίγει τήν δημιουργικότητα μας, μᾶς ἀποξενώνει καὶ μᾶς 
φυλακίζει. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ βάραθρο μᾶς περνᾶ ἀπέναντι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ποὺ μᾶς χαρίζει τήν χαμένη μας ζωτικότητα. Μᾶς ξυπνᾶ λοιπὸν ὁ Ἴδιος 
ἀπὸ τὸ λήθαργο καὶ τὴν ἀργία τοῦ θανάτου καὶ μᾶς κάνει ξανὰ νά ζοῦμε, 
τὴν πραγματικὴ ζωὴ τοῦ σκιρτήματος τῆς παραδείσιας ἔκπληξης, σάν μικρὰ 
παιδιά πού τώρα, ἀκούραστα καὶ συνεχῶς θέλουν νά ἀνακαλύψουν αὐτὸ 
τὸν καινούργιο κόσμο πού ἀνοίγεται μπροστὰ τους. 

Μὲ τὸ θαῦμα τῆς Ἀνάστάσεως τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦνται καί τὰ πα-
λαιὰ ἀνάνεώνονται. Ἡ ζωὴ ἀποκτᾶ πάλι νόημα ἀφοῦ φωτίζεται ἀπὸ τὸ 
φῶς Της. Ὄλες οἱ αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπού ἀλλάζουν καὶ ἀρχίζουν νά 
ἀκοῦν, νά βλέπουν καὶ νά γεύονται καινούριες ἀναστάσιμες ἐμπειρίες. «Κα-
θαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως» 
μᾶς παρακινεῖ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος, γνωρίζοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού μὲ 
καθαρή καρδία φ τάνει στην ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως θὰ μείνει ἐκεῖ εἴτε εἶναι 
ὁ ἐργάτης τῆς πρώτης ὥρας εἴτε ὁ ἐργάτης τῆς ἑνδεκάτης, ἀφοῦ κανένας δέν θὰ 
ἐξέλθει πεινῶν καὶ ὅλοι θὰ ἀπολαύσουν τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως ὅπως 
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ, 
Μελετώντας τὸν τρόπο ζωῆς τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων παρατηροῦμε ὅτι 

καθορίζεται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴν ἔξαρση τοῦ ἐγωισμοῦ, ποὺ δυστυχῶς στίς 
μέρες μας ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς διάφορες σειρῆνες τῆς ἐποχῆς, τὴν ὑπερκατανά-
λωση τῶν φυσικῶν πόρων καὶ ἀγαθῶν, τὴν ἀποϊεροποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου 
σώματος καὶ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν. Αὐτὴ ἡ κατάσταση ὁδηγεῖ στήν κακή ἐξέλιξη τοῦ 
ἀνθρώπου σέ ὑβρίδιο τοῦ μετά-ἀνθρώπου, τοῦ πλάσματος ἐκείνου πού δέν 
ἔχει ἱστορία, δέν ἐμπιστεύεται τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις του, ἄρα δέν 
μπορεῖ νά ἔχει καὶ μέλλον. Τὰ αἰσθήματα τῆς τρυφερότητας, τοῦ σεβασμοῦ, 
τῆς ταπείνωσης καί τῆς ἐμπιστοσύνης θάβονται μαζὶ μὲ τὴν ἀξιοπρέπεια, 
τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐγένεια στούς πιὸ σκοτεινοὺς τάφους τοῦ ἀνθρωπίνου 
ἀσυνειδήτου. Ὁ δὲ σημερινὸς ἄνθρωπος καλεῖται νά ζήσει μιά ζωὴ χειρότερη 
ἀπὸ αὐτὴ τοῦ μυθικοῦ Σισύφου πού κοπιάζει ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ μαρτύριό 
του πρόκειται νά τελειώσει. Ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲ σπάσουμε αὐτὸ τὸν κλοιό, αὐτὸ 
τὸν φαῦλο κύκλο καὶ δέν ἀναζητήσουμε τὸ ὄντως νέο στή ζωὴ μας ποὺ ὅπως 
εἴδαμε μπορεῖ νά μᾶς τὸ προσφερεῖ ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς Χριστὸς τότε θὰ 
μένουμε φοβικὰ κλεισμένοι στά ὁποιαδήποτε ὑπερῶα τῶν προσωπικῶν μας 
ἀποτυχιῶν . 

Ὁ Ἰησοῦς ἀποδεικνύει ὅτι γιά τὸν ἄνθρωπό ποτε δέν εἶναι ἀργὰ νά ἀναζητή-
σει τὸν πραγματικά καινούργιο δρόμο τῆς Ἀνάστάσεως. Τὸ σκοτάδι μπορεῖ καὶ 
πρέπει νά παρέλθει, ἡ ἀπογοήτευση μπορεῖ νά δώσει τή θέση της στήν ἐλπίδα, 
ἡ ἀπορία γιά τὸ ποιός θὰ μᾶς ἀποκυλίσει τὸν λίθο τῶν παθῶν μας γιά νά 
ἀντικρίσουμε τὸ θησαυρό πού ἐμεῖς θάψαμε, μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ 
τὸ λευκοντυμένο Ἄγγελο πού θὰ μᾶς διακηρύξει πανηγυρικά ὅτι «οὔκ ἐστιν 
ὧδε ἀλλ΄ ἐγήγερται». Τὰ μάτια μας μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια μποροὺν νά Τὸν 
διακρίνουν καθαρότερα τὴν ὥρα πού τεμαχίζει τὸν ἄρτο καὶ μᾶς προσφέρει 
τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του. 

Εὔχομαι σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς μας αὐτὴ ἡ Ἀναστάσιμη Λειτουργία πού 
καλὸ εἶναι νά τή ζήσουμε ὡς τὸ τέλος της, ὡς τήν στιγμή τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου, 
νά γίνει μία εὐκαιρία ἐσωτερικῆς Ἀναστάσεως, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στό νά 
Τὸν δοῦμε μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας καὶ νά ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ χαίρετε 
ἀπὸ τὸ δικὸ Του στόμα. 

Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» πού σὲ λίγη ὥρα θὰ ἀκουστεῖ, ἄς σβήσει τὸν πόνο ἀπὸ 
τοὺς ἀδελφοὺς μας ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ ἀνέχεια, φ τώχια, ἀρρώστια ἤ 
πένθος!  Ἄς στερεώσει τίς οἰκογένειες καὶ τὶς διαπροσωπικὲς μας σχέσεις! Ἄς 
διατηρήσει τήν εἰρήνη στήν Πατρίδα μας καί ἄς τήν χαρίσει σέ ὅλες τίς σπα-
ρασσόμενες ἀπό τη βία καί τήν μισαλλοδοξία περιοχές τοῦ πλανήτη μας. Ἄς 
μᾶς ἐμπνέει σὲ ἔργα προόδου γιά τὰ τρία νησιὰ μας τή Νάξο, τήν Πάρο καὶ τὴν 
Ἀντίπαρο! Ἄς δώσει τέλος ὅραμα καὶ προοπτικὴ στήν νεολαία τοῦ τόπου μας!

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί μου!

Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† O ΠΑΡΟΝΆΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».
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Θόρυβος και 
επιπτώσεις

Ο θόρυβος είναι ένας παράγοντας που μπορεί να 
προκαλέσει ασθένειες, ή και να επιδεινώσει τις ήδη 
υπάρχουσες. 

Έρευνες έδειξαν ότι ο θόρυβος μπορεί να ευθύνεται 
για το ένα στα πέντε εγκεφαλικά επεισόδια. Μπορεί δε 
να βλάψει την υγεία, όπως η μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας ή του νερού. Υπολογίζεται ότι 245.000 Ευρωπαί-
οι κάθε χρόνο, εμφανίζουν καρδιακές νόσους λόγω 
ηχορύπανσης. Ακόμα μελέτες έχουν αποδείξει, ότι ο 
θόρυβος προκαλεί αύξηση της χοληστερίνης, διαταρα-
χή προσωπικότητας, κόπωση, διαταραχές στο πεπτικό 
σύστημα, στην ανθρώπινη συμπεριφορά (ευερεθιστι-
κότητα και επιθετικότητα). Ιδιαίτερα ευαίσθητα τα παι-
διά, με σημαντική επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία. 

Και ενώ η μουσική είναι βάλσαμο για την ψυχή, 
όταν είναι σε δυνατή ένταση, φέρνει αντίθετα απο-
τελέσματα. Μπορεί τα mp3 players να αποτελούν 
απαραίτητο αξεσουάρ στις διακοπές μας και όχι μόνο, 
μπορούν όμως να βλάψουν ανεπανόρθωτα την ακοή 
μας. Περισσότεροι από το 50% που χρησιμοποιούν τις 
συσκευές αυτές, αναμένεται να οδηγηθούν σε κώφω-
ση, επισημαίνουν οι ειδικοί. Είναι δε ο προπομπός της 
ασθένειας του πάρκινσον. Όταν ένας άνθρωπος εκτε-
θεί σε θόρυβο με μεγάλη ένταση, παρουσιάζει μείωση 
της ακοής που στην αρχή είναι προσωρινή, αλλά όταν 
παρατείνεται η έκθεσή του αυτή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, τότε η μείωση της ακοής του είναι μόνιμη.

Εκτός από τις μεγάλες αστικές περιοχές, εντονότατο 
πρόβλημα θορύβου αντιμετωπίζουν και όλες οι του-
ριστικές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας τόσο την 
ποιότητα των παροχών υπηρεσιών, που αποτέλεσμα 
έχει την μείωση του τουριστικού ρεύματος της περι-
οχής. Στο νησί μας τα φαινόμενα ηχορύπανσης κατά 
τους θερινούς μήνες είναι πολλά. Αύξηση των δρομο-
λογίων των λεωφορείων, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, 
δίκυκλα μηχανάκια, beach buggy, γουρούνες, κλπ. Σε 
δυσμενέστερη θέση βρίσκονται όσοι κατοικούν κοντά 
ή επί των κεντρικών δρόμων. Ωστόσο υπάρχουν πάντα 
και οι οδηγίες επιβίωσης από τον θόρυβο, τόσο απλές, 
που ο καθένας μας μπορεί να τηρήσει στην καθημερι-
νότητα του. Ακούμε χαμηλά μουσική, δεν παραμένου-
με σε θορυβώδη μέρη περισσότερο των δύο ωρών, 
προτιμάμε τις ηλεκτρικές συσκευές νέας τεχνολογίας, 
που είναι πιο αθόρυβες, και αποφεύγουμε να αγορά-
ζουμε στα παιδιά παιχνίδια που κάνουν πολύ θόρυβο. 

Αν μένουμε σε περιοχή ή δρόμο μεγάλης κυκλοφο-
ρίας, μονώνουμε το σπίτι από τον θόρυβο με διπλά 
τζάμια, φυτεύουμε στον κήπο ή σε μεγάλες γλάστρες 
φυτά με πυκνές φυλλωσιές που φτάνουν το 1,5 μέ-
τρο περίπου, για να λειτουργήσουν ως ηχομονωτικά 
φράγματα που μειώνουν τον θόρυβο έως και 50%. 
Και φυσικά οδηγούμε με χαμηλές στροφές, προστα-
τεύοντας όχι μόνο το όχημά μας, αλλά και τον πολίτη. 
Έτσι, με σωστή διαχείριση του θορύβου, θα γίνει πιο 
ποιοτική η καθημερινότητα μας, προστατεύοντας εμάς 
και τα παιδιά μας, περνώντας μηνύματα και παιδία, 
στοχεύοντας στο δια βίου μάθησης,  αφού μόνο βιω-
ματικό είναι ότι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Κυκλοφοριακό
Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνά-

ντηση στο δημαρχείο Πάρου, με θέμα την αξιολόγηση 
των προτάσεων, για το κυκλοφοριακό.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος δημοτικοί – τοπικοί 
σύμβουλοι, οι εμπλεκόμενες Αρχές του τόπου, φορείς, 
επαγγελματίες κλπ. Η συνάντηση – συζήτηση, δεν είχε 
κανένα τελικό αποτέλεσμα και το θέμα θα συζητηθεί 
εκ νέου σε μελλοντικό χρόνο.

Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, υπό 
τον εύστοχο τίτλο: «Ξεχάστε το 2018» εξέδωσε 
δελτίο τύπου, με το οποίο ζητάει μονοθεματική συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου για το κυ-
κλοφοριακό ζήτημα.

Μεταξύ άλλων το δελτίο τύπου σημειώνει:
«[…] Η αλήθεια είναι ότι με την διατύπωση της 

πρόσκλησης άλλα περιμέναμε, αλλά ήταν ευχάριστη 
έκπληξη όταν είδαμε να παρευρίσκεται ο πρύτανης 
του Ε.Μ.Π. κ. Γκόλιας. Η ειδικότητα του, συγκοινω-
νιολόγος. Έχοντας σπίτι στην Πάρο είναι απόλυτος 
γνώστης της δεινής κατάστασης. Μετά την εισαγωγή 
του δημάρχου, πήρε τον λόγο και είπε τα πράγματα 
συνοπτικά και νηφάλια, με το όνομά τους: 

Η μορφή που θα έχει όποια επίλυση του κυκλοφο-
ριακού είναι πολιτική απόφαση, η οποία πρέπει να 
ληφθεί το συντομότερο δυνατόν από το δημοτικό 
συμβούλιο. Εκεί θα αποφασιστεί ποιος τομέας θα έχει 
προτεραιότητα, όπως π.χ. η εύκολη φορτοεκφόρτωση 
των πλοίων και η διευκόλυνση της με όποιες επιπτώ-
σεις ή η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού 
ιικισμού. Ήταν απογοητευτικός, αλλά όχι απόλυτος 
για τον 2ο περιφερειακό. Από τη μελέτη του 2003-
2004 που είχε κληθεί να εκπονήσει, δεν έγινε σχεδόν 
τίποτα, και πλέον είναι τελείως ανεπίκαιρη. Νέες με-
τρήσεις επιβάλλονται να γίνουν ώστε να μελετηθούν 
μοντέλα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Ήταν απόλυ-

τος ότι αν ανατεθεί στο Ε.Μ.Π. η μελέτη. Ο δήμος 
πρέπει να δεσμευτεί όχι μόνο στην πραγματοποίηση 
της, αλλά και στη δημιουργία ανάλογης στρατηγικής 
για υλοποίηση όλων των παραμέτρων σε βάθος χρό-
νου. Τέλος ήταν κάθετος ότι για το 2018 δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα, με νωρίτερο ορίζοντα το 2019. 

Μετά τον λόγο πήραν εκπρόσωποι φορέων, στην 
ουσία επαναλαμβάνοντας τις θέσεις τους. Όλοι ήταν 
σύντομοι και επιγραμματικοί, χωρίς «κορώνες», και 
κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής θα έβλεπε ότι 
υπήρχε κοινή γραμμή ανησυχίας για την προστασία 
των κατοίκων και του παραδοσιακού οικισμού. 

Υπήρξε βέβαια ερώτηση τι ακριβώς λόγο είχε αυτή 
η συνάντηση, γιατί σίγουρα δεν ήταν αξιολόγηση 
προτάσεων. 

Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι τον ενδιαφέρει μία σω-
στή επίλυση του κυκλοφοριακού και αδιαφορεί για 
τις πολιτικές επιπτώσεις. 

Ο κ. Γκόλιας στη δευτερομιλία του ορμώμενος από 
νύξεις των παρευρισκόμενων, είπε ότι οι πεζοί είναι 
(κακώς) σε δεύτερη μοίρα στις επίσημες προτάσεις. 
Ανεφέρθη και στο Master Plan και τη μεταφορά του 
εμπορικού λιμανιού, όμως συνεχώς επαναλάμβανε 
ότι όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Οι αναφορές 
ήταν γενικές, με αποφυγή χρονοβόρων λεπτομερειών 
από όλες τις πλευρές.

Ήταν σαφές ότι ο κ. Γκόλιας ήθελε να κρατήσει πο-
λιτική ίσων αποστάσεων. Και καλά έκανε.

Ευχάριστη έκπληξη για το σύλλογό μας προς το 
τέλος ήταν η αναφορά στα ενοικιαζόμενα και τη ση-
μερινή κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας. Ο κ. 
Γκόλιας ανέφερε την γνώμη του για το πώς θα έπρε-
πε να γίνεται η διαδικασία ενοικίασης, η οποία ήταν 
σχεδόν 100% η πρόταση του συλλόγου μας. 

Θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντηση απέδειξε χω-
ρίς την παραμικρή αμφιβολία ότι χρειάζεται να συ-
γκληθεί άμεσα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο 
για το κυκλοφοριακό.

Αναμένουμε την επόμενη κίνηση από τη δημοτική 
Αρχή».

Εργασία στην 
ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους εν-

διαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μη-

τρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες 

στατιστικές έρευνες περιόδου Μαΐου - Δεκεμβρίου 

2018, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 24η ώρα της 

15ης Απριλίου 2018. 

Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα 

ισχύσει για 8 μήνες, από τον Μάιο έως και τον Δε-

κέμβριο 2018. Το έργο του συνεργάτη περιλαμβάνει 

την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών 

στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοι-

χεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύ-

ξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, 

με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μη-

τρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρό-

σωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από-

φοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 

έως 67 ετών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται 

από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρω-

σης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης 

και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 135 

3035 - 3050 - 3068 – 3081 – 2182 ή στο e-mail: 

synergates@statistics.gr 
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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

ΠΑΡΟΣ Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 | e-mail: info-jm@vs-windows-doors.gr 
www.vs-windows-doors.grΤυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο

µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

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

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουµε προϊόντα µε καταγωγή και υπογραφή!

Γεύσεις του τόπου µας, αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Αντίδραση Λαϊκής 
Συσπείρωσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, με αφορμή τις δηλώσεις του 
αντιπεριφερειάρχη, Γ. Λεονταρίτη για την επίσκεψη πολεμικού πλοί-
ου των ΗΠΑ στη Σύρο, δημοσιοποίησε στις 18/3/2018 την ακόλου-
θη ανακοίνωση:

«Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Λεονταρίτης με την απάντησή του στην  
ανακοίνωση της Κομματικής Οργάνωσης Σύρου του ΚΚΕ για την άφιξη του πο-
λεμικού πλοίου των ΗΠΑ Carson City στη Σύρο, επιχειρεί για άλλη μια φορά να 
συγκαλύψει τον επικίνδυνο ρόλο των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών  δυνάμεων στη χώρα 
μας και στην ευρύτερη περιοχή.

Αλήθεια πιστεύει ο κ. Λεονταρίτης ότι το Carson City, έχει για σημαία κλαδί 
ελιάς και μεταφέρει περιστέρια ειρήνης;  Μήπως κρύβουν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι 
το γεγονός, ότι το πλοίο τους διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις, σκορπίζοντας το 
θάνατο στο όνομα της «ασφάλειας» και της «σταθερότητας;». Χαρακτηρίζοντας 
επίσης «τρομολαγνικές» τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ και «συνωμοσιολογικές» τις 
προσεγγίσεις του, νομίζει ο κ. Λεονταρίτης, ότι μπορεί να αποβάλει από τον κόσμο 
τη δικαιολογημένη ανησυχία, που στηρίζεται στη κλιμάκωση των επικίνδυνων εξε-
λίξεων στα σύνορα της χώρας μας, των εχθρικών ενεργειών της Τουρκίας εναντί-
ον της Ελλάδας, υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ; Δε μας διευκρινίζει βέβαια τι 
ακριβώς εννοεί σε κάθε περίπτωση, λέγοντας ότι «έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι το 
καλύτερο εφόδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των 
λαών, η ανταλλαγή πληθυσμών και ο δημοκρατικός διάλογος επί των ζητημάτων 
που προκύπτουν».

Αλληλεγγύη των λαών. Ο ΝΑΤΟικός στόλος είναι λαός ή δολοφονικός μηχα-
νισμός εναντίον των λαών;

Η ανταλλαγή πληθυσμών είναι οι κουρασμένοι από τις σφαγές «τουρίστες» 
που θα βολτάρουν στο λιμάνι της Σύρου, ή τα εκατομμύρια προσφύγων που γυ-
ρεύουν αλλού πατρίδα, αφού τη δικιά τους την ισοπέδωσαν οι βόμβες και οι πύ-
ραυλοι των «συμμάχων» για να βάλουν χέρι οι επενδυτές στο πλούτο τους;

«Ο δημοκρατικός διάλογος επί των ζητημάτων που προκύπτουν» μήπως 
είναι μόνο μονόλογος, που επαναλαμβάνεται και εκφράζεται με τη στάση του 
Πόντιου Πιλάτου απέναντι στη χώρα μας, τόσο από την ΕΕ, όσο και από τον Αμε-

ρικανό πρέσβη, όπως επίσης και από τον Γενικό Γραμματέα 
του ΝΑΤΟ, παρά τις αμέτρητες συναντήσεις και διαλόγους 
με κυβερνητικούς, πολιτικούς και τοπικούς παράγοντες;

Και συγκεκριμένα στα ζητήματα που αφορούν τις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις και ιδιαίτερα τις τουρκικές προ-
κλήσεις στο Αιγαίο, ο Τ. Πάιατ δήλωσε πως ο «πυλώνας 
σταθερότητας σε μια πολύπλοκη περιοχή», όπως αποκάλεσε 
τη χώρα μας, θα πρέπει να αποδεχτεί πως η «Τουρκία εί-
ναι μια γεωπολιτική πραγματικότητα» ότι «αυτοί είναι 
οι σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ». Αφού μάλιστα εξέφρασε 
το φόβο του για τυχόν «ατύχημα» στο Αιγαίο, κάλεσε τους 

«δύο ΝΑΤΟικούς συμμάχους (...) να τα βρουν».
Τα ίδια κι ακόμα χειρότερα είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ  Γενς Στόλ-

τενμπεργκ σε συνέντευξή του, στο τουρκικό πρακτορείο «Anadolou», ερωτώ-
μενος σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς είπε πως «πρόκειται για ένα 
ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσουν αποκλειστικά η Ελλάδα και η Τουρκία», ενώ 
αναφερόμενος στην Τουρκία είπε ότι συνεχίζει να είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος 
του ΝΑΤΟ, ευχαριστώντας τη γιατί «συνεισφέρει στη συλλογική μας ασφάλεια, 
στις αποστολές και επιχειρήσεις μας με πάρα πολλούς τρόπους», προσθέτοντας ότι 
«οι ανησυχίες της χώρας για την ασφάλειά της είναι θεμιτές»!

Αυτή είναι η πάγια τακτική των ΑμερικαΝΑΤΟικών «συμμάχων» μας. Αυτή την 
τακτική όχι μόνο ανέχεται η Περιφερειακή Αρχή, αλλά την ενισχύει με την «ξύλινη» 
και άκαμπτη στάση της υπέρ των διευκολύνσεων που παρέχει στους εγκληματι-
κούς οργανισμούς τους. Αντί να ακολουθεί την κυβέρνηση η Περιφερειακή Αρχή 
στην τακτική του εφησυχασμού και της συγκάλυψης, οφείλει «τεκμηριωμένη ενη-
μέρωση» - για την οποία κατηγορεί την ΚΟ Σύρου ότι δεν επεδίωξε-, να την κάνει 
η ίδια στους κατοίκους των νησιών, και να τεκμηριώσει το όφελος που προκύπτει 
και για ποιούς, με την παραπέρα εμπλοκή της περιοχής μας στο ναρκοπέδιο των 
ανταγωνισμών και του ξεκαθαρίσματος των ανταγωνιστών. Εξ άλλου οι ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκ μέρους του Αμερικανού Πρέσβη στον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζη-
μάρκο «για τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ελληνοαμερικανική 
συνεργασία», δεν αφήνουν περιθώρια τα οφέλη ποιους αφορούν.

Μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καλούμε τους κα-
τοίκους των νησιών μας να βγάλουν συμπεράσματα από την πείρα τους. Να δυνα-
μώσουν την πάλη τους ενάντια στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Να καταδικάσουν στην πρά-
ξη τις φιέστες των εκλεγμένων στην Τοπική ∆ιοίκηση, που προσπαθούν 
να παρουσιάσουν ως «αθώες περιστερές» το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.».

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Ρίψη  
μπαζών

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με ανα-
κοίνωσή της στις 21/3/2018 κάνει γνω-
στές καταγγελίες κατοίκων του νησιού μας 
για συγκέντρωση μπαζών σε κτήματα.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
έχει ως εξής:

«Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Μάρτη προ ημερήσιας διάταξης θέσαμε το 
παρακάτω θέμα:

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι 
καταγγελίες κατοίκων του νησιού μας για 
συγκέντρωση μπαζών σε διάφορα κτήμα-
τα που μειονεκτούν από την άποψη της 
θέας. Στη συνέχεια τα μπάζα στρώνονται 
ώστε να αλλάξει υψομετρικά η θέση αυ-
τών των κτημάτων και επομένως η εμπο-
ρική τους αξία. Με τον τρόπο αυτό όπως 
είναι φυσικό, μεταβάλλεται το ανάγλυφο 
των συγκεκριμένων περιοχών με αποτέλε-
σμα, να υποβαθμίζονται τα όμορα κτήματα 
και να δημιουργούνται προβλήματα στην 
απορροή των όμβριων υδάτων με ότι μπο-
ρεί αυτό να συνεπάγεται. 

Η δημοτική αρχή και η αρμόδια υπηρε-
σία του Δήμου δήλωσαν αναρμόδιοι, ανα-
φέροντας ότι η εξέταση του περιεχομένου 
αυτών των καταγγελιών είναι αρμοδιότη-
τα της Περιφέρειας. Το ζήτημα δεν είναι 
μόνο τα κατασταλτικά μέτρα μετά από κα-
ταγγελίες, αλλά η προληπτική τακτική των 
αρμοδίων, ώστε να αποφεύγονται αυτού 
του είδους οι αυθαιρεσίες, η καταπάτηση 
των σχετικών νόμων και η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. 

Αναμένουμε λοιπόν από την Περι-
φερειακή Ενότητα Πάρου- Αντιπάρου 
και την αρμόδια υπηρεσία της Περι-
φέρειας, να πάρουν τα σχετικά μέτρα 
ώστε να μη χρειάζεται η καταγγελία 
των πολιτών για να μεριμνούν για το 
αυτονόητο».

Δημοτικές  
εκλογές:  
Αλλάζει ο νόμος

Αποφασίστηκε η αλλαγή του εκλογικού νόμου για τους Δήμους 
από την 1η Απριλίου, βάσει της οποίας μετατρέπεται η θητεία 
από πενταετής σε διετή. Η αρχική σκέψη ήταν η θητεία να μειωθεί 
από πέντε σε τέσσερα χρόνια, αλλά μια έρευνα απέδειξε ότι η πλέ-
ον αποτελεσματική διάρκεια της θητείας είναι η διετία.

Σ’ αυτή την απόφαση κατέληξε το υπουργείο Εσωτερικών μετά 
από έρευνες που έγιναν σε όλους τους δήμους της χώρας. Καλά 
πληροφορημένες πηγές αναφέρουν  ότι αυτό που οδήγησε το 
υπουργείο στη λήψη αυτής της ξαφνικής απόφασης είναι η εξαι-
ρετική απόδοση που παρουσιάζουν οι δημοτικές αρχές ένα χρόνο 
πριν και ένα χρόνο μετά τις εκλογές.  

Ειδικά σε ένα νησί του Αιγαίου παρατήρησαν ότι  ένα χρόνο πριν 
τις εκλογές ο δήμος δείχνει μια εξαιρετικά αυξημένη δραστηριό-
τητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ανακοινώνει έργα 
εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάζει μαρίνες, ξηλώνει πεζοδρόμια 
και τα ξαναφτιάχνει, σκεπάζει όλες τις λακκούβες στους δρόμους, 
απολυμαίνει τις τουαλέτες, ενώ εξαγγέλλονται απ’ ευθείας πτήσεις 
μεγάλων αεροσκαφών προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Παράλ-
ληλα, οργανώνονται ανοιχτές συζητήσεις και δημοτικοί αξιωμα-
τούχοι περιδιαβαίνουν τα χωριά συζητώντας με τους κατοίκους. 
Με λίγα λόγια υπάρχει ένας πρωτοφανής οργασμός δημιουργίας 
και ανάπτυξης. Αυτήν την εξαιρετική απόδοση αυτού του δήμου 
διαπίστωσαν στο υπουργείο Εσωτερικών, για να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι όλοι οι δήμοι της χώρας θα πρέπει να επιδεικνύ-
ουν την ίδια παραγωγικότητα και  ζήλο, σε ολόκληρη τη διάρκεια 
της θητείας τους και όχι μόνο ένα χρόνο πριν τις εκλογές.

Καθώς όμως η θητεία των πέντε ετών αποδείχθηκε ότι κουράζει 
τις δημοτικές αρχές,  γι’ αυτό αποφάσισαν να τη μειώσουν. Μ’ αυ-
τόν τον τρόπο ο πρώτος χρόνος θα είναι συγχρόνως και παραμονή 
εκλογών ενώ στο δεύτερο θα γίνονται οι εκλογές. Έτσι, καθιερώ-
νοντας τη διετία θα υπάρχει μονίμως ο πυρετός των εκλογών, δη-
λαδή έργα. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε πονοκεφάλους στους υπο-
ψήφιους των δήμων, μερικοί από τους οποίους ήταν βέβαιοι ότι θα 
εξασφάλιζαν και δεύτερη πενταετία, και τώρα σκέφτονται σοβαρά 
να μην κατέβουν στις εκλογές.

Έγκυρες πηγές αποκάλυψαν ότι ο λόγος που φοβίζει τους υπο-
ψήφιους δεν είναι μόνο η διετής διάρκεια αλλά και μια άλλη σο-
βαρή παράμετρος: Το τέλος των ρουσφετιών. Πώς να υποσχεθείς 
ρουσφέτι σε κάποιον να σε ψηφίσει όταν θα πρέπει μέσα σε ένα 
χρόνο να το διεκπεραιώσεις, γνωρίζοντας ότι τον επόμενο χρόνο 
γίνονται εκλογές;

Παλαιότερα, με την πενταετία, οι υποψήφιοι έδιναν υποσχέσεις 
με το σκεπτικό ότι σε τέσσερα-πέντε χρόνια κάτι θα γινόταν και 
ίσως ο ενδιαφερόμενος να το ξεχνούσε ή και να πέθαινε. Υπάρχει 
και κάτι άλλο ακόμα: Περιορίζοντας τον χρόνο της θητείας, οι αξι-
ωματούχοι των δήμων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται 
για λόγους προβολής σε γάμους, βαφτίσια και πανηγύρια. Για ξενύ-
χτια με ζεμπεκιές ούτε κουβέντα.

Πάντως η αλλαγή του νόμου έκανε και ένα καλό σε ένα γνωστό 
νησί. Οδήγησε τους υποψήφιους στην εκκλησία. Οι της μειοψηφίας 
έταξαν φανουρόπιτες και άναψαν λαμπάδες για να βρεθεί αρχηγός 
να ηγηθεί στις εκλογές, ενώ αυτοί της πλειοψηφίας άναψαν λα-
μπάδες, τάζοντας, με βαριά καρδιά, να μην ξαναφωτογραφηθούν 
στα ΜΜΕ δίπλα σε έργα, με αντάλλαγμα η είδηση για τον εκλογικό 
νόμο να είναι  Πρωταπριλιάτικο ψέμα. Ο Θεός τους άκουσε.

Δημήτρης Καλανδράνης

Αρχιμ.  
Γεωργίου 
Σκαραμαγκά

Γεννήθηκε στην Παροικιά το 1867 και πέθανε 
στις 23 Μαρτίου 1944. Ο Γεώργιος Σκαραμα-
γκάς, μεγάλωσε σ’ ένα περιβάλλον θρησκευτικής 
πίστης και αγάπης προς τον άνθρωπο. Έτσι, ακο-
λούθησε το λειτούργημα του πατέρα του, ιερέα, 
Φιλίππου Σκαραμαγκά. 

Μετέβη στη Σύρο όπου μαθήτευσε στο ιερατι-
κό σχολείο Ερμούπολης και στις 24/6/1883 επέ-
στρεψε στο νησί του για να νυμφευτεί το 1891 
την Άννα Κων. Ζησιμοπούλου. 

Το 1892 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και διο-
ρίστηκε στο ναό της Εκατονταπυλιανής. Μέσα σε 
τρεις μήνες χειροτονήθηκε ιερέας και το 1914 
διορίστηκε αρχιερατικός επίτροπος Πάρου, μέχρι 
το 1932. Το 1935 έλαβε το οφίκιο, δηλαδή το 
αξίωμα του αρχιμανδρίτη. Στην Εκατονταπυλια-
νή θα λειτουργήσει 45 έτη και με την αποχώρη-
ση του το 1937 θα τον διαδεχθεί ο ιερέας Κων-
σταντίνος Χερουβείμ. 

Το όνομα του έχει συνδεθεί με τη δημιουργία 
του βυζαντινού μουσείου της Παροικιάς. Υπήρξε 
άγρυπνος φύλακας των εικόνων και ιερών κει-
μηλίων του νησιού μας, που μαζί με την Παριανή 
αρχαιολόγο, Ειρήνη Βαρούχα, συγκέντρωσαν και 
διαφύλαξαν, καθώς ήταν σκορπισμένα σε διά-
φορες απόμερες και αφύλακτες εκκλησίες, που 
ίσως σήμερα να μην υπήρχαν.

Πίστευε ακράδαντα ο εφημέριος της Κατοπολι-
ανής, ότι διασώζοντας και διαφυλάττοντας αυτά, 
εκτελούμε χρέος ιερό. Διατηρούμε την εθνική και 
ιστορική μας συνείδηση και τη μαρτυρία του πα-
ρελθόντος που μας διδάσκει. Γι’ αυτό η αρχαιο-
λογική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, τον 
είχε διορίσει «έκτακτο επιμελητή αρχαιοτήτων».

           
(πηγές: «Παριανά» τευχ.16, 53).
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Ιωάννη Καρα-

βία», έως την οδό «Ευαγγελιστρίας». 

Χριστόδουλος Μαούνης
μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Ο βυθός και οι εκπλήξεις!

Ο Ναυτικός Όμιλος «Ναϊάς», σε συνεργασία με τον δήμο Πάρου, συντόνισε τον καθαρισμό 
του βυθού του μικρού λιμανιού της Νάουσας. 

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή επαγγελματιών δυτών και εθελοντών από 
την Τρίτη 13/3 έως και την Παρασκευή 17/3.

Στις τέσσερις ημέρες εργασιών ανασύρθηκαν από το βυθό λάστιχα, καρέκλες, πετονιές, πλα-
στικά και γυάλινα μπουκάλια κ.α. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική και ας ελπίσουμε αποτρεπτική 
για το μέλλον. 

Σε σχετική ανακοίνωση του ναυτικού ομίλου Νάουσας, σημειώνεται: «[…] Για προφανής πε-
ριβαλλοντικούς και τουριστικούς λόγους οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τόσο το λιμα-
νάκι όσο και την ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της Νάουσας. Ο καθαρισμός του 
μικρού λιμανιού ήταν μόνο η αρχή. Πρόθεση μας να προχωρήσουμε και στον καθαρισμό του 
μεγάλου λιμανιού και των άλλων θέσεων αγκυροβόλησης σκαφών στον κόλπο της Νάουσας 
και εκτός αυτού (Σάντα Μαρία, Αμπελάς).

Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μια ομάδα εθελοντών δυτών για να το πετύχουμε, 
ώστε το κόστος των καθαρισμών να μην είναι απαγορευτικό. Στην προσπάθεια είναι ευπρόσ-
δεκτος όποιος προσφέρεται να βοηθήσει, θέση υπάρχει για όλους».
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Κική Σαµαλτάνη Φραγκούλη

εφαρµογές που πληρούν 
τις ειδικές ανάγκες κάθε χώρου

Έπιπλα κουζίνας

οικιών | ξενοδοχείων | ενοικιαζοµένων δωµατίων | χώρων airbnb

Ντουλάπες Hotel project

Συμβασιούχοι 
εκπαιδευτικοί

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των συμ-
βασιούχων εκπαιδευτικών η Κ,Ο,Β. Πά-
ρου του ΚΚΕ στις 21/3/2018 δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί (ανα-
πληρωτές και ωρομίσθιοι), καθώς και 
μόνιμοι έχουν προχωρήσει το τελευταίο 
διάστημα σε κινητοποιήσεις και απεργίες 
με αιτήματα:

- την πραγματοποίηση 25.000 διορι-
σμών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτή-
των, ώστε να καλυφθούν στοιχειωδώς οι 
ανάγκες των σχολείων. 

- την εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. 
- την ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης που θα εξισώνει τα εργασιακά δι-

καιώματα των αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων με προτεραιότητα τις 
άδειες μητρότητας. Να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης των συμβασιού-
χων εκπαιδευτικών για τη στέγαση, τη σίτιση και τη δωρεάν μετακίνηση.

Παλεύουν για δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Την εξίσω-
ση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών. Να μην μπαίνουν οι 
αναπληρώτριες στο δίλημμα το παιδί μου ή την απόλυσή μου! Να μην 
κοιμούνται και ξυπνούν κάθε Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές 
με μια βαλίτσα στο χέρι και την ανασφάλεια του που θα είναι, αν θα 
είναι και πως θα ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οικονομικές και 
οικογενειακές. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ πρόσφατα κατέθεσε 
επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα αυτό, την 
οποία και επισυνάπτουμε.

Ο αγώνας των συμβασιούχων είναι αγώνας όλων μας, εκπαι-
δευτικών, γονιών, εργαζομένων.

Αφορά το μέλλον του σχολείου, το μέλλον και τη μόρφωση, των παι-
διών μας, της νέας γενιάς. Είμαστε δίπλα τους γιατί συνδέεται άμεσα με 
το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση».

Οι λαµπάδες διατίθενται προς πώληση στο εκκλησια-
στικό εκθετήριο του Ιερού Προσκυνήµατος Παναγίας 
Εκαντοταπυλιανής, στις κατά τόπους ενορίες και στο 
τηλέφωνο 693 9481 636.

Τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες του γηροκοµεί-
ου.

Αυτό που χρειάζονται οι µεγάλοι άνθρωποι είναι 
αγάπη και φροντίδα και αυτό προσπαθούµε.

Ας µην ξεχνάµε ότι αυτοί µας µεγάλωσαν και στάθη-
καν δίπλα µας θυσιάζοντας κοµµάτι από την δική τους 
ζωή.

Αγοράζουµε 
πασχαλινές λαµπάδες

για την ενίσχυση 
του Εκκλησιαστικού 
γηροκοµείου Πάρου

Ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί να τους χαρίσουµε ότι καλύτερο.
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Παρά του ότι τα θέματα παιδείας στο νησί μας έχουν τεθεί επιτακτικά εδώ και 
πολλά χρόνια, το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο (δημοτική επιτροπή παιδείας), δεν έχει 
συνεδριάσει ούτε μία φορά στα τρία τελευταία χρόνια!

Το θέμα της ανάγκης συνεδρίασης του Οργάνου έχει τεθεί και σε συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου επανηλημένως. Η Λαϊκή Συσπείρωση είχε ζητήσει εγ-
γράφως από τις 5/12/2016 σχετική σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου από τον 
δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Παρά ταύτα, συνεδρίαση του Οργάνου δεν έχει 
πραγματοποιηθεί, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των εμπλεκομένων φορέων (εκπαι-
δευτικών και γονέων). 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Ροκονίδας, δήλωσε σε προηγού-
μενο δημοτικό συμβούλιο ότι ζητάει ειδική μονοθεματική συνεδρίαση για τη συζή-
τηση των θεμάτων παιδείας στο νησί μας, ενώ όπως δήλωσε θα συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες υπογραφές από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, ώστε να έρθει 
το αίτημα σύμφωνα με τον κανονισμό, αφού η πλειοψηφία αρνείται από μόνη να 
φέρει το θέμα προς συζήτηση. Την πρόταση Ροκονίδα για μονοθεματική συνεδρίαση 
για την παιδεία, αποδέχθηκε αμέσως –και συμφώνησε μαζί του- ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης, Χρ. Βλαχογιάννης. 

Νέα παρέμβαση γονέων
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συλλόγων δήμου Πάρου, με νέα επιστολή 

του ζητάει τη σύγκλιση της δημοτικής επιτροπής παιδείας. Της επιστολής αυτής έχει 
προηγηθεί παρέμβαση με το ίδιο αίτημα της ΟΛΜΕ και του συλλόγου διδασκόντων 
«Π. Καλλιέρος».

Η επιστολή των γονέων έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 
α) την απόφαση Δημάρχου Νο 135 με αρ.πρ. 1907/15-2-2018 με θέμα «Συ-

γκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
β) τα αποσταλμένα έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

11/12/2017, 8/3/2018, 9/3/2018 και 10/3/2018, μεταξύ της ΕΛΜΕ και του Προ-
έδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Χριστόφορου Χρήστου. 

γ) το άρθρο 50 του νόμου 1566/1985 όπου, η δημοτική επιτροπή παιδείας ειση-
γείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχο-
λείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την 
ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τον, καθώς και το 
έργο των σχολικών επιτροπών.  

δ) τον τρόπο λειτουργίας δημοτικών επιτροπών παιδείας Δ4/86/11-02-1987 
Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (άρθρο 1 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 3) και το άρθρο 41 παρ. 3 
Ν. 1566/1985)

Σας γνωρίζουμε ότι:
Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και 

για τη στέγαση των σχολικών μονάδων, αιτούμαστε την Σύγκλιση της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας με τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα:

α) Ανέγερση του «Νέου Γυμνασίου Πάρου» 
β) Ειδικό Σχολείο
γ) Στέγαση Νηπιαγωγείων, μετά την υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων 
Επίσης προτείνουμε:
α) Την αγορά οικοπέδου, περιμετρικά της πόλης, που θα επιτρέπεται η ανέγερση 

σχολικών κτιρίων.

Παιδεία με προβλήματα 
στην Πάρο



www.fonitisparou.gr

β) Την ανταλλαγή ή παραχώρηση οικοπέδου της εκκλησίας για αυτό το σκοπό.   
γ) Την Ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο σχολείο της Ανεραντζιάς.  
δ) Την αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρων.
ε) Την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, να γίνει την περίοδο 

των διακοπών του Πάσχα κατόπιν συνεννοήσεως των μελών, αφού τίθεται θέμα 
γραμματειακής υποστήριξης.

Θα θέλαμε ως γονείς «το καλύτερο σχολείο» για τα παιδιά μας. Επειδή όμως 
γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχουν δημοτικά οικόπεδα προς ανοικοδόμηση και τα 
υφιστάμενα κτίρια προς ενοικίαση δεν αρκούν, στα τετραγωνικά που απαιτούν οι 
προδιαγραφές, μέχρι τώρα ανεχτήκαμε τις προσωρινές λύσεις. Ωστόσο, πρέπει να 
δοθεί ένα τέλος σε αυτές. 

Πρέπει όλοι μαζί να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να σχεδιάσουμε πως θα 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, που θα προκύψουν στο μέλλον.  

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι το Σχολείο, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιό-
τητα όλων μας.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες».

Ειδικό Σχολείο
Η ίδρυση σχολείου ειδικής αγωγής στο νησί μας είναι μία υπόθεση χαμένων ευ-

καιριών, καθώς το θέμα απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας επί δύο 
σχεδόν χρόνια.

Άλλωστε, το 2016 το αίτημα ίδρυσης ειδικού σχολείου απορρίφθηκε γιατί δεν 
εστάλησαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχετική διεύθυνση δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το 2017 ο κ. Χαρ. Μαλινδρέτος, ως αρμόδιος των σχολικών επιτρο-
πών, δεν πρόλαβε τις ημερομηνίες που είχαν οριστεί από το υπουργείο για να κα-
τατεθεί το αίτημα. Το σχετικό έγγραφο από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης εστάλη τον Σεπτέμβριο του 2017 με προθεσμία υποβολής του σχετικού 
αιτήματος δύο μηνών. Το θέμα αυτό ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο εκπρόθεσμα τον 
Δεκέμβριο δίχως τις αρμούζουσες κινήσεις που έπρεπε να έχουν γίνει. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μαλινδρέτος μέσα στο δημοτικό συμβούλιο 
παραδέχθηκε ότι δεν είχε γίνει η σωστή ενημέρωση, ώστε να συγκεντρωθούν οι 
αιτήσεις από τις οικογένειες των μαθητών, που έχουν ανάγκη τη φοίτηση στο ειδικό 
σχολείο.

Αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν μόνο δύο αιτήσεις μαθητών φέτος, για τη διδα-
σκαλία στο εν λόγω σχολείο. Με το σκεπτικό ότι οι αιτήσεις ήταν λίγες το υπουργείο 
ήταν αρνητικό στο αίτημα. Γιατί όμως από το ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης 
Διάγνωσης Υποστήριξης) Νάξου δόθηκαν μόνο δύο βεβαιώσεις για φοίτηση στο 
ειδικό σχολείο; Για τον απλούστατο λόγω του ότι δεν υπήρχε καμία πίεση για το 
θέμα από την Πάρο. Έτσι, το ΚΕΔΔΥ και λόγω του ότι δεν υπάρχει ειδικό σχολείο 
στην Πάρο, δίνει έως σήμερα βεβαιώσεις σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, ώστε να εξετάζονται με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. προφορικά) από τους 
εκπαιδευτικούς τους. Αυτό προκάλεσε τη Λαϊκή Συσπείρωση σε συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου να δηλώσει ότι με τους χειρισμούς των υπευθύνων «χάνεται 
για δεύτερη χρονιά η δυνατότητα ίδρυσης γυμνασίου ειδικής αγωγής στην Πάρο». 
Σε ανακοίνωσή τους δε την προηγούμενη εβδομάδα σημείωναν: «[…] Διαλαλούσαν 
ότι έχουν στο «τσεπάκι» το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για την ίδρυση 
του. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για μια ακόμα φορά είχαμε την αποθέωση 
της προχειρότητας τους. Ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να το χάσουν και πάλι!

Δυστυχώς το μπάχαλο συνεχίζεται...».

Η απάντηση του δήμου
Το γραφείο δημάρχου Πάρου με ανακοίνωσή του στις 22/3/2018  εξέδωσε δελ-

τίο τύπου για το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο – λύκειο., στο οποίο σημείωνε:
«Ενημέρωση σχετικά για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Ο Δήμος Πάρου γνωστοποιεί στους δημότες του ότι, παρά την ομόφωνη απόφα-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αποστολή των απαιτούμενων οικονομικών 
βεβαιώσεων που αποτελούσαν τις υποχρεώσεις του Δήμου για το θέμα, δεν κα-
τέστη δυνατή η ίδρυση και λειτουργία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – 
Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2018-19 επειδή δε διασφαλίστηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας ο ελάχιστος αριθμός μαθητών πιστοποιημένων από τα ΚΕΔΥ Νάξου και 
Σύρου, όπως ορίζει ο νόμος.

Το αίτημα θα υποβληθεί εκ νέου τον προσεχή Οκτώβριο και ο Δήμος θα κα-
ταβάλει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και 
θα επιδείξει κάθε ευαισθησία για τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου.

Κάθε προσπάθεια για πολιτική αξιοποίηση του γεγονότος πιστεύουμε ότι είναι 
άκαιρη».

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαντά στο δήμο
Υπό τον τίτλο: «Έχουν χάσει τον λογαριασμό, ζητούν και τα ρέστα…», η Λαϊκή Συ-

σπείρωση Πάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση – απάντηση στα ισχυ-
ριζόμενα από το γραφείο δημάρχου Πάρου:

«2016- Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Γυμνα-
σίου Ειδικής Αγωγής. Το αίτημα απορρίπτεται γιατί δεν εστάλησαν από τη 
δημοτική αρχή τα απαιτούμενα έγγραφα προς τους αρμόδιους.

2017- Το Σεπτέμβρη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έγγραφο 
της γνωρίζει στην δημοτική αρχή ότι, αν ενδιαφέρεται για την ίδρυση Γυμνασίου 
Ειδικής Αγωγής στην Πάρο, πρέπει να υποβάλλει αίτημα της, εντός 2 μηνών. Η 
δημοτική αρχή εκπρόθεσμα φέρνει ξανά στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση 
το θέμα της ίδρυσης Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής, χωρίς μάλιστα να έχει εξασφα-
λίσει τη στέγαση του, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος. 
Παρόλα αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει και πάλι ομόφωνα το αίτημα της 
ίδρυσης. (Σχετικό δελτίο τύπου της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με τίτλο «Υπόλογοι 
σε γονείς και μαθητές», 1-12-2017)Το αίτημα απορρίπτεται και πάλι γιατί 
δεν εξασφάλισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εγκρίνε-
ται η σχετική ίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας. 

Αντί να σιωπήσουν, αντί να ζητήσουν έστω συγνώμη από τους ενδιαφερόμενους 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν το θράσος να βγάζουν και δελτίο τύπου 
(Γρ. Δημάρχου 22-3-18), για να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες που αποκλει-
στικά τους ανήκουν. Η κρίση ανήκει στο παριανό λαό».

Και τώρα τι κάνουμε;
Για την επόμενη ευκαιρία για τη δημιουργία ειδικού σχολείου, τι θα γίνει; 
• Υπάρχει σχέδιο προετοιμασίας για την σωστή υποβολή του αιτήματος για τη 

δημιουργία ειδικού σχολείου με όλα τα προαπαιτούμενα;
• Θα ενημερωθούν οι γονείς και οι κηδεμόνες και γενικώς η σχολική κοινότητα 

για το θέμα αυτό;
• Θα ενημερωθούν τα ΚΕΔΔΥ Νάξου και Σύρου;
• Θα έχουμε εξασφαλίσει τις κτιριακές υποδομές που απαιτούνται, ώστε να 

έχουμε θετκή απάντηση στο αίτημά μας;
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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 σπί-

τια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 στρέµµατα 

και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. 

∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί σαν 

συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 

6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπίτι, 

156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 

από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 622 456 

(Vasil Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΛΙΕΣ, 

πωλείται µονοκατοικία 112 τ.µ. µέσα 

σε καταπράσινο κτήµα 4.030 µέτρα, µε 

ελιές, αµπέλι, κοινοτική ύδρευση και 

καταπληκτική θέα. Τηλ.6979 227 780, 

6942 772 023.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΙΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι 

50 τ.µ, επιπλωµένο για όλο το χρόνο, 

µε wi-fi  και ηλιακό. Τηλ. επικοινωνίας: 

6932 331 812

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ PARKING ενοικιάζεται 

εντός Παροικιάς, απέναντι από το 

παλιό Σινεµά Πάρος, κατάλληλο 

για ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6956 664 868

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστείλατε βιο-

γραφικό στο nikos@typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 

λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 

Επιθυµητή προϋπηρεσία. Αποστολή 

βιογραφικών στο email: taxislogistis@

gmail.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6974 364 045

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

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) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ. 

Τηλ. 6944 109 845

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-

τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 

40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 

134 777

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για κατάστηµα κινητής 

τηλεφωνίας στην Πάρο ζητείται, µε 

εµπειρία στις πωλήσεις και γνώσεις 

στην κινητή τηλεφωνία και στη χρήση 

νέων τεχνολογιών. Πλήρες ωράριο ερ-

γασίας για όλο το χρόνο. Αποστείλατε 

βιογραφικό στο e- mail: nisis.info@

gmail.com, Τηλ. 6936 906 626

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 

εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 

6944 900 855

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζη-

τείται για ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα 

στην Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 697 

229 7557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται από 

φαρµακείο στην Παροικιά, εµφανίσιµη 

έως 37 ετών, χαµογελαστή, µε γνώ-

σεις στην πώληση των καλλυντικών, 

Η/Υ και αγγλικών, για µόνιµη εργασία. 

Τηλ. 6937 090 161, ώρες επικοινωνί-

ας: 10:00 π.µ.-13:00 µ.µ.

Ο∆ΗΓΟΣ  ζητείται για εργασία τη 

σεζόν, µε δίπλωµα φορτηγού, σχετική 

προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 

γνώση του οδικού δικτύου της Πάρου. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 545, 

22840 45076

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-

χείο στη Χρυσή Ακτή για τις θέσεις: 

Καµαριέρα, άτοµο για λάντζα και 

συντηρητής – γενικών καθηκόντων. 

Προσφέρεται πλήρες πακέτο αποδο-

χών και ασφάλισης. Τηλ. 6931 728 111

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ζητείται 

για εργασία στην Πάρο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6944 763 186

ΝΕΟΣ – ΝΕΑ ζητείται από καφε-

τέρια στην Παροικιά για τη σεζόν, 

µε γνώσεις καφέ και σέρβις. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 22081

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται για κατάστηµα 

ειδών σπιτιού στην Μάρπησσα, µε 

άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

και χρήση υπολογιστή, µε άνεση στις 

πωλήσεις. ∆ίπλωµα οδήγησης απα-

ραίτητο. We search for a manager for 

our shop in Marpissa. Greek language, 

computer skills, driving liscence are 

necessairy. Τηλ/Tel. 22840 - 41341 

(9:00-14:00) Αποστολή βιογραφικού/

CVs: rags2richesparos@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται µε εµπειρία από 

ξενοδοχείο στα Λιβάδια Παροικιάς, 

από 1/6/18 έως 31/9/18. Απαραίτητη 

η άδεια εργασίας και να µην είναι 

καπνίστρια. Τηλ. 6945 069 970

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ΚΟΠΕΛΑ ζητείται 

από ξενοδοχείο στην Παροικιά για 

απογευµατινό ωράριο, από 1/7/18 έως 

31/8/18. Απαραίτητα αγγλικά ή και 

άλλη ξένη γλώσσα. Τηλ. 6945 069 970

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (κοπέλα) ζητείται για 

ξενοδοχείο 5* στη Νάουσα, µε γνώση 

αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας, 

µε σχετική εµπειρία σε αντίστοιχη 

θέση. Τηλ. 22840 51976, αποστολή 

βιογραφικών στο email: astirlogist@

gmail.com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα ηλικιω-

µένης καθ’ όλο το 24ωρο. Παρέχεται 

διαµονή, διατροφή και ρεπό. Περιοχή 

Νάουσας. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 

092 618

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για εργασία σε πρατήριο 

υγρών καυσίµων ζητείται, µε γνώση 

αγγλικών, έως 35 ετών. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6980 409 246

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για φροντίδα 

ηλικιωµένης ή καθαριότητα. Τηλ. 6974 

561 988 κα.Λουίζα

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, από 

150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος χρόνος 

µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 412 685

ΚΟΥΚΕΤΕΣ (3) πωλούνται µε τα 

στρώµατά τους, από σουηδικό ξύλο, µε 

αποθηκευτικό χώρο στο κάτω µέρος, 

σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6936 783 760

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ αρσενικά πωλούνται 

από 5 ηµερών έως 6-7 µηνών και 

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 900 855

ΒΑΡΚΑ πλαστική πωλείται 5 µέτρα, 

µε µηχανή SUZUKI 40HP και εφεδρικό 

µηχανάκι Seagull. Τηλ. 6944 415 044

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Ανακοίνωση
Εκπαιδευτικό - τουριστικό ταξίδι σε Γαλλία-Ελβετία 

30/6 - 7/7/2018 και 3/8 -11/8/2018 με ξενάγηση στο 
CERN. Πληροφορίες – προγράμματα: Βασίλης Σκου-
λάτος, 6973 016 091

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

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

∆ΙΑΝΟΜΗ 4.500 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Συνοπτικά για 
τις ανεμογεννήτριες

Διακρίνοντας μια έλλειψη 
περιεκτικής επιχειρηματολογί-
ας κατά των ανεμογεννητριών, 
παραθέτω συνοπτικά μια κατα-
γραφή επιχειρημάτων που έχω 
συλλέξει από διάφορες πηγές 
και αναφορές. 

1. Υγεία: Μελέτη για τις δυ-
σμενείς συνέπειες και επιπτώ-
σεις στην υγεία από τους υπόη-
χους, βρίσκεται κατατεθειμένη 
στο Max Planck Institute 
for Human Development, 
στο Βερολίνο. Διανέμεται από 
την πανεπιστημιακή κλινι-
κή (UKE) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, από τη Dr. Simone 
Kühn, neuroscientist.

2. Οικονομία: Θα αλλοιωθεί η οικονομία και η φυσιογνωμία της Πάρου. Η σχέ-
ση του εγχειρήματος με το εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας, είναι επιβλαβής, 
τόσο για την Πάρο όσο και για την υπόλοιπη τουριστική Ελλάδα. 

Θα αλλοιώσει τον μέχρι τώρα περιφερειακό σχεδιασμό της οικονομίας και τον 
χαρακτήρα του νησιού. Από τουριστικό νησί, θα μεταβληθούμε σε βιομηχα-
νικού τύπου αιολικό πάρκο, φαραωνικών διαστάσεων.

3. Αναποτελεσματικότητα: Επειδή, η παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννή-
τριες δεν είναι σταθερή και δεν αποθηκεύεται, δεν μπορεί να ηλεκτροδοτή-
σει αυτόνομα. Κανένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής δε σταματά την λειτουρ-
γία του, διότι πρέπει να υποστηρίζει και να εξισορροπεί την παραγωγή. Τα αιολικά 
έχουν αποδειχθεί μια αμφιλεγόμενη δραστηριότητα που οικονομικά βασίζονται σε 
επιδοτήσεις, που πληρώνουν οι πολίτες. Γι’ αυτό όπου έχουν τοποθετηθεί ακριβαίνει 
το κόστος παραγωγής της ενέργειας. Δε συμβάλουν ούτε σε ενεργειακή αυτάρκεια 
ούτε σε ασφάλεια ηλεκτροδότησης. Δεν εξοικονομούνται καύσιμα, διότι δεν καταρ-
γούν την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. 

4. Φυσικό περιβάλλον: Φανταστείτε τη θέα των ομαλών και χαμηλών κορυ-
φογραμμών της Πάρου με εγκατεστημένες τεράστιες ανεμογεννήτριες. Η όψη και 
το μέγεθός τους και μόνο, θα υποβαθμίσει το τοπίο, αφού θα είναι ορατές και κοντά 
σε κατοικημένες περιοχές. 

Εκτός όμως από την αισθητική υποβάθμιση, τραγικές είναι οι επιπτώσεις στο φυ-
σικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα, από τα έργα εγκατάστασης των ανεμογεν-
νητριών αλλά και τα συνωδά έργα που απαιτούνται. H διάβρωση του εδάφους θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ατελείωτα κυβικά τσιμέντου θα χρειαστούν για την 
εγκατάστασή τους. Τεράστιες εκτάσεις γης θα «ποτιστούν» με τσιμέντο.

Η τροφική αλυσίδα και τα οικοσυστήματα των περιοχών θα διαταραχθούν. Σπάνια 
και ευαίσθητα είδη ζώων και φυτών, αλλά και οι βιότοποι μπορεί να οδηγηθούν σε 
αφανισμό. Ο χρόνος ζωής τους είναι 20 με 25 χρόνια. Όταν παροπλιστούν αυτές οι 
εκτάσεις, θα βρεθούν με άχρηστα ατσαλένια κουφάρια. 

5. Εξάντληση σπάνιων φυσικών πόρων: Για την κατασκευή των ανεμο-
γεννητριών εξαντλούμε το σπάνιο χημικό στοιχείο Νεοδύμιο. Το Νεοδύμιο ανήκει 
στην κατηγορία «Σπάνιες Γαίες», του οποίου η διαδικασία εξόρυξης και επεξερ-
γασίας είναι ραδιενεργή, και απαιτεί ιδιαίτερη περιβαλλοντική διαχείριση με ειδι-
κές απαιτήσεις. Ακόμα, για την κατασκευή των ανεμογεννητριών απαιτούνται τόνοι 
ατσαλιού για τον κορμό και ενώσεις υψηλής επίδοσης για τα πτερύγια. Η κατασκευή 
τους λοιπόν είναι πολύ επιβαρυντική για το περιβάλλον. 

6. Λύση του ενεργειακού: Η ανθρωπότητα βρίσκεται στην τελική ευθεία επί-
λυσης του ενεργειακού της ζητήματος, κατασκευάζοντας αντιδραστήρες πυρηνικής 
σύντηξης. (Η πυρηνική σύντηξη είναι καθαρή και ακίνδυνη. Είναι η διαδικασία με την 
οποία ο ήλιος παράγει ενέργεια).

ITER, Διεθνής Πειραματικός Θερμοπυρηνικός Αντιδραστήρας, στη νότια Γαλλία. 
Πλαισιώνεται από 34 έθνη και χιλιάδες επιστήμονες. Οι χώρες που μετέχουν στην 

κατασκευή του είναι: η Ε.Ε., οι Η.Π.Α., η Ρωσία, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κίνα, και η Νό-
τιος Κορέα.

Ακόμα έχουν κατασκευαστεί ανεξάρτητα οι: 
ST40 της εταιρίας CEO Tokamak Energy, και JET, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Wendelstein 7-X (W 7-X) στη Γερμανία. 
EAST, στην Κίνα. 
KSTAR στη Νότιο Κορέα. 
TFTR στο Πρίνστον των ΗΠΑ. 
JT-60 στην Ιαπωνία. 
Οι προσπάθειες αυτές, σύμφωνα με τον Dr. David Kingham (Executive Vice 

Chairman at CEO Tokamak Energy Ltd) και η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, θα 
επιτρέψουν την επίτευξη ισχύος σύντηξης σε μερικά χρόνια, όχι δεκαετίες. Δηλαδή, 
από τη στιγμή που το ενεργειακό ζήτημα του πλανήτη βαίνει προς λύση -σύμφωνα 
με τους επιστήμονες- ποιός είναι ο λόγος να γεμίσουμε με ανεμογεννήτριες όλο τη 
Γη.

Γιώργος Αχιλ. Καρατζάς

Νέο ΔΣ στον Νηρέα
Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου 

του ΑΜΕΣ Νηρέα, που εκλέχθηκαν μετά τις 

αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 

14η Μαρτίου 2018, συνεδρίασαν και συ-

γκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σιφναίος Μανώλης

Αντιπρόεδρος: Ταντάνης Αργύρης

Γενική Γραμματέας: Παλούμπη Μαρία – 

Μυρτώ

Ειδική Γραμματέας: Κορδονέλλη Μαρία

Ταμίας: Παλμόγλου Γεωργία

Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων: Βοσινάκης Θεόφιλος

Έφοροι λέσχης και υλικού: Χριστοφορίδης Γιάννης και Καϋμενάκης Πάρης

Έφορος Βόλεϊ: Κορδονέλλη Μαρία

Έφορος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών: Στέφος Χρήστος

Έφοροι ακαδημιών ποδοσφαίρου: Χριστοφορίδης Γιάννης και Καϋμενάκης 

Πάρης

Έφορος πολιτιστικών δράσεων: Μπαφίτης Γιώργος

Έφορος κινηματογραφικής λέσχης: Ταντάνης Αργύρης

Έφορος θεάτρου: Παλμόγλου Γεωργία

Έφορος αίθουσας εκδηλώσεων: Κάπαρης Τάσος

 

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
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Εξάλειψη επεµβατικών ειδών για να διατηρηθούν τα γηγενή

Σ τα νησιά Γκαλαπάγκος τα ε-
πεµβατικά είδη που έφερε ο 
άνθρωπος στο πέρασµα των 
αιώνων οδηγούν τα γηγενή ζώα 

και φυτά σε εξαφάνιση. Εκατοντά-
δες εισαχθέντα είδη φυτών, εντό-
µων, ερπετών, πουλιών και θηλα-
στικών ζουν στο αρχιπέλαγος των 
Γκαλαπάγκος, εκτοπίζοντας τα ντό-
πια είδη και σε ορισµένες περιπτώ-
σεις τρέφονται µε αυτά. Στο νησί 
Φλορεάνα, το σχέδιο για την πλή-
ρη εξόντωση των τρωκτικών, που 
κάνουν επιδροµές στις φωλιές των 
πουλιών και των ερπετών, απαιτεί 
400 τόνους ποντικοφάρµακου και 
προσωρινή µετεγκατάσταση των 
υπόλοιπων ζώων, αλλά και των αν-
θρώπων, ειδικά των παιδιών. Γι' αυ-
τό εξετάζεται και η εναλλακτική λύ-
ση της γενετικής τροποποίησης των 
ποντικιών, ώστε τα ποντίκια που γεννιούνται να είναι κατά πλει-
οψηφία αρσενικά, ή στειρωµένα θηλυκά, ώστε να εξαλειφθούν 
από µόνα τους σε µερικές γενιές. Αλλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι α-
πό κάτι τέτοιο; Και θα είναι αποτελεσµατικό;

Το νησί του Καρόλου
Οταν στις 25 Σεπτέµβρη του 1835 επισκέφθηκε τη Φλορεά-

να ο Κάρολος ∆αρβίνος, το νησί κατοικούνταν µόνο από 200 - 
300 ανθρώπους, κυρίως πολιτικούς εξόριστους από το κράτος 
του Ισηµερινού, στην επικράτεια του οποίου ανήκαν και ανή-
κουν και σήµερα τα Γκαλαπάγκος. Οι λίγοι φτωχοί κάτοικοι κα-
τάφερναν να επιβιώνουν κυρίως χάρη στον µεγάλο φυσικό πλού-
το του νησιού και τις δεκάδες χιλιάδες γιγαντιαίες χελώνες, που 
συµπλήρωναν µε κρέας τη διατροφή τους. Τα Γκαλαπάγκος, µε 
τη βιοποικιλότητα και τις ιδιαιτερότητες της διαµόρφωσης των 

ειδών στο αποµονωµένο νησιωτικό περιβάλλον του αρχιπελά-
γους, έδωσαν πολύτιµα ερεθίσµατα και πληροφορίες στον µε-
γάλο επιστήµονα, ώστε να διατυπώσει λίγο αργότερα τη θεωρία 
της βιολογικής εξέλιξης στο µνηµειώδες έργο του «Για την κα-
ταγωγή των ειδών µέσω της φυσικής επιλογής». Εκεί ο ∆αρβί-
νος παρατήρησε ότι τα πολύ συγγενικά µεταξύ τους είδη χελω-
νών και σπίνων, παρά τις διαφορές στο χρώµα ή σε άλλα χαρα-
κτηριστικά, συναντιόνταν σε γειτονικά νησιά, πράγµα που υπο-
νοεί κοινή προέλευση αυτών των ειδών. Αντίστοιχα, πολλά φυ-
τά στα νησιά έµοιαζαν µε αυτά των κοντινών ηπειρωτικών περι-
οχών κι ας ανήκαν σε άλλα είδη. Ολες αυτές οι οµοιότητες και 
οι διαφορές µπορούσαν να εξηγηθούν µόνο αν τα είδη αυτά εί-
χαν αναπτυχθεί από κοινούς προγόνους, που στο διάβα των χρό-
νων διαφοροποιήθηκαν κάτω από την πίεση περιβαλλοντικών 
παραγόντων, ώστε να αντεπεξέλθουν καλύτερα σε αυτούς. Α-
νακάλυψε έτσι τον µηχανισµό της εξέλιξης, πώς ένα είδος µέ-

σα από σταδιακές διαφοροποιήσεις δί-
νει τελικά ένα άλλο.

Καταστροφικοί υψηλοί 
ρυθµοί

Η Φλορεάνα έχει ένα από τα υψηλό-
τερα ποσοστά ενδηµικότητας ειδών στα 
Γκαλαπάγκος, τον υψηλότερο ρυθµό εξά-
λειψης ειδών εξαιτίας φερτών επεµβατι-
κών ειδών και µακράν τον υψηλότερο α-
ριθµό ειδών που είναι στα πρόθυρα να ε-
κλείψουν. Η λύση της γενετικής τροπο-
ποίησης των ποντικιών, ώστε να γεννάνε 
µόνο αρσενικά ποντίκια, µε χρήση της τε-
χνολογίας CRISPR ή κάποιων άλλων ερ-
γαλείων γενετικής τροποποίησης, προς 
το παρόν δεν θεωρείται ακόµη πρακτικά 
εφαρµόσιµη. Αλλά η εταιρεία στην οποία 
το κράτος του Ισηµερινού έχει αναθέσει 
την προστασία των γηγενών ειδών από τα 

επεµβατικά, συνεργάζεται µε µοριακούς βιολόγους στις ΗΠΑ και 
την Αυστραλία για να προχωρήσει αυτή η λύση. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι και η Υπηρεσία Προχωρηµένων Ερευνη-
τικών Προγραµµάτων Αµυνας των ΗΠΑ (DARPA), χρηµατοδοτεί µε 
εκατοµµύρια δολάρια ανάλογα προγράµµατα γενετικής εξάλειψης 
ειδών σε νησιά της Βόρειας Καρολίνα.

Το κράτος του Ισηµερινού έχει ιδιαίτερο συµφέρον από τη δι-
ατήρηση της γηγενούς βιοποικιλότητας, καθώς οι ορδές τουρι-
στών - που εκτός από χρήµατα φέρνουν και µεγάλη αναστάτωση 
στο φυσικό περιβάλλον - έρχονται για να δουν τις γιγαντιαίες χε-
λώνες, τα θαλασσινά ιγκουάνα, τους σπίνους του ∆αρβίνου κι όχι 
τα ποντίκια (που τρώνε τα αυγά των πουλιών και των χελωνών), τα 
γαϊδούρια (που καταστρέφουν τα αυγά όταν κυλιούνται στο έδα-
φος για να καθαριστούν), τις άγριες γάτες (που σκοτώνουν µετα-
ξύ άλλων τα ιγκουάνα και τις γηγενείς κοκκινόλαιµες σαύρες), τις 
αγελάδες και τις κατσίκες (που έχουν αποψιλώσει το τοπίο). Τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες, εξοντώθηκαν 201.285 κατσίκες σε 13 
νησιά, αν και σε µερικά επανέκαµψαν, από τις ελάχιστες που δι-
έφυγαν την εξόντωση ή επειδή κάποιοι κάτοικοι τις επανέφεραν 
διαµαρτυρόµενοι για τους περιορισµούς στην αλιεία που τους ε-
πέβαλε το κράτος. Πάντως, µε την εξόντωση των τρωκτικών συµ-
φωνούν όλοι, αφού έχουν ρηµάξει και τις γεωργικές καλλιέργειες 
καλαµποκιού, ανανά, γιούκα και ζαχαροκάλαµου.

Ανεπιθύµητες παρενέργειες
Σήµερα στη Φλορεάνα αντί των χιλιάδων υπάρχουν µόλις δυο - 

τρεις δεκάδες γιγαντιαίες χελώνες, που µετέφεραν οι βιολόγοι α-
πό τα κοντινά νησιά του αρχιπελάγους. Από την άλλη µεριά, ο α-
ριθµός των κατοίκων στο σύνολο των νησιών πολλαπλασιάστηκε 
φτάνοντας τις 30.000, ενώ κάθε χρόνο τα επισκέπτονται περισ-
σότεροι από 200.000 άνθρωποι.

Οι εξοντώσεις ειδών, έστω και επεµβατικών, µε χρήση όπλων ό-
πως για τις κατσίκες ή δηλητηρίων όπως µε τα ποντίκια και τους α-
ρουραίους, είναι σκληρά και για ορισµένους αµφιλεγόµενα µέτρα. 
Οµως η χρήση γενετικών µεθόδων, ακόµη και σε ένα µικρό απο-
µονωµένο νησί εµπεριέχει πάντα τον εξαιρετικά µεγάλο κίνδυνο 
των ανεπιθύµητων παρενεργειών, τόσο λόγω του ενδεχοµένου α-
θέλητης εξάπλωσης του γενετικά τροποποιηµένου στελέχους και 
σε άλλες περιοχές, όσο και των απρόβλεπτων επιπτώσεων στο οι-
κοσύστηµα του ίδιου του νησιού.

Πάντως, η εξέλιξη στα νησιά Γκαλαπάγκος, όπως και οπουδή-
ποτε αλλού, δεν σταµατά ούτε στιγµή. Οι σπίνοι των νησιών του 
αρχιπελάγους έχουν µεγαλύτερα και ισχυρότερα ράµφη από άλ-
λα ανάλογα ηπειρωτικά είδη, επειδή έτσι µπορούν να σπάνε τους 
ασυνήθιστα µεγάλους και σκληρούς σπόρους του τοπικού κάκτου 
Opuntia. Οι κάκτοι Opuntia µε τη σειρά τους από γενιά σε γενιά α-
ναπτύσσουν ακόµη πιο µεγάλους και ισχυρούς σπόρους. Οι κάκτοι 
µε τους µεγαλύτερους σπόρους αποκτούν αναπαραγωγικό πλεο-
νέκτηµα, καθώς είναι αυτοί που µέσω της φυσικής επιλογής, που 
πραγµατοποιείται υπό την πίεση του παράγοντα - σπίνοι, έχουν τε-
λικά τους περισσότερους απογόνους.

Ο ∆αρβίνος σηµείωνε στις εντυπώσεις του από τα Γκαλαπάγκος, 
ότι ενώ τα πουλιά στην Αγγλία έχουν αναπτύξει µια δικαιολογηµέ-
νη έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στους ανθρώπους, δεν συµ-
βαίνει το ίδιο µε τα πουλιά του αρχιπελάγους. «Από αυτό το γεγο-
νός», συνέχιζε, «µπορούµε να συνάγουµε τι καταστροφή θα ήταν 
η εισαγωγή οποιουδήποτε νέου θηρευτή ή θηράµατος σε µια χώ-
ρα, πριν τα ένστικτα των γηγενών κατοίκων προσαρµοστούν στις 
δεξιότητες και τη δύναµη του ξένου». Ισως είναι λίγο αργά, αλλά 
καλό θα είναι να ληφθεί υπόψη, για από δω και πέρα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Γνωριμία 
με τους γείτονες

Οι αστρονόµοι γνωρίζουν περισσό-
τερους από 3.500 εξωπλανήτες - πλα-
νήτες που περιφέρονται όχι γύρω α-
πό τον Ηλιο αλλά γύρω από άλλα ά-
στρα - και πιθανότατα θα ανακαλύ-
ψουν χιλιάδες άλλους τα χρόνια που 
έρχονται. Κάποιοι από τους εξωπλα-
νήτες θα µοιάζουν µε τη Γη σε µέγε-
θος, σύνθεση και θερµοκρασία περι-
βάλλοντος. Οµως, πολλά από αυτά τα 
«αδέρφια» της Γης, θα είναι τελείως 
ξένα από µια σκοπιά: Θα περιφέρο-
νται γύρω από ερυθρούς νάνους (νά-
νοι αστέρες τύπου Μ), αντί για αστέ-
ρια σαν τον Ηλιο. Οι αστέρες τύπου Μ 
είναι τα πιο µικρά και πιο ψυχρά άστρα 
στο σύµπαν, αλλά είναι ταυτόχρονα και 
το «θερµότερο» πεδίο ανακάλυψης ε-
ξωπλανητών, µε κυριότερη αιτία το µε-
γάλο ποσοστό τους στο σύνολο των ά-
στρων. Αν και κανένας δεν είναι ορα-
τός διά γυµνού οφθαλµού από τη Γη, 
είναι πάνω από τα µισά των 140 γνω-
στών άστρων σε µια περιοχή 20 ετών 
φωτός γύρω από τον Ηλιο και φέρουν 
τα δύο τρίτα των γνωστών εξωπλανη-
τών σε αυτήν την περιοχή.

Νάνοι τύπου Μ
Πολλοί εξωπλανήτες έχουν 
βρεθεί γύρω από αυτούς 
τους σχετικά ψυχρούς νάνους 
αστέρες - τα μικρότερα 
ουράνια σώματα που 
μπορούν να αποκληθούν 
αστέρες. Μικρότερα φωτεινά 
σώματα, όπως οι καφέ νάνοι 
(αποτυχημένοι αστέρες) 
και οι λευκοί νάνοι 
(υπολείμματα άστρων 
που έσβησαν) φέγγουν 
από υπολειπόμενη θερμότητα 
παρά από θερμοπυρηνική 
σύντηξη στο εσωτερικό τους.

Οι κοντινότεροι εξωπλανήτες
Δεκαοχτώ από τους 27 γνωστούς 
εξωπλανήτες σε περιοχή ακτίνας 
20 ετών φωτός γύρω από
 τον Ηλιο περιφέρονται γύρω 
από νάνους αστέρες κατηγορίας Μ 0
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Κόσμοι μακρινοί, πολύ 
μακρινοί
Προγράμματα, όπως 
ο Δορυφόρος Επισκόπησης 
Μεταβατικών Εξωπλανητών 
(TESS) της NASA, ερευνούν 
πολύ πέρα από τη γειτονιά 
του Ηλιου για εξωπλανήτες. 
Ο TESS, που πρόκειται να 
εκτοξευτεί το επόμενο 
διάστημα, θα ερευνήσει 
ολόκληρο τον ουρανό, 
επικεντρώνοντας 
σε 2,5 εκατομμύρια αστέρια 
- στόχους. Οι νάνοι τύπου Μ 
αποτελούν το ένα πέμπτο 
αυτού του δείγματος. Επειδή 
η ευαισθησία του TESS σε 
μικρούς, βραχώδεις πλανή-
τες είναι πιο μεγάλη όταν 
αυτοί βρίσκονται σε βραχεί-
ες τροχιές γύρω από μικρά 
άστρα, οι περισσότεροι 
κατοικήσιμοι κόσμοι που 
θα ανακαλύψει θα ανήκουν 
μάλλον σε συστήματα νάνων 
τύπου Μ.

Υψηλής προτεραιότητας 
για τον TESS νάνοι 

τύπου Μ: 0,5 εκατ.

Υψηλής προτεραιότητας 
για τον TESS 

αστέρες: 2,5 εκατ.

Οι διαστάσεις των άστρων 
εμφανίζονται σε κλίμακα, 

όχι όμως και των πλανητών 
ή των τροχιών τους.

Ηλιος

Πλανήτης

Τύποι Αστέρων

A

F

G

K
M

Κύρια ακολουθία

Καφέ νάνος

Λευκός νάνος

Αστρα ορατά 
διά γυμνού 
οφθαλμού 
από τη Γη

Τα χρώματα προσεγγίζουν 
τα πραγματικά χρώματα

Α Σείριου
Ενα τεράστιο άστρο τύπου Α, 
το φωτεινότερο στο νυχτερι-
νό ουρανό της Γης. Υπάρχουν 
ακόμη μεγαλύτερα και 
λαμπρότερα άστρα, τα οποία 
ονομάζονται άστρα τύπου Ο 
και άστρα τύπου Β, αλλά 
κανένα δεν βρίσκεται σε 
απόσταση μέχρι 20 ετών 
φωτός από τη Γη.

Ταυ Κήτους
Τέσσερις εξωπλανήτες 
έχουν ήδη ανακαλυφθεί 
γύρω από αυτό το άστρο, 
που είναι ένα μεσαίων 
βαρών άστρο τύπου G, 
όπως και ο δικός μας Ηλιος.

Τα θαλασσινά ιγκουάνα των Γκαλαπάγκος 
είναι ευάλωτα στις άγριες γάτες και άλλα είδη 

επεμβατικών θηρευτών

Το εμβληματικό είδος των νησιών Γκαλαπάγκος, η 
γιγαντιαία χελώνα της Φλορεάνα. Οταν οδηγήθηκε σε 

πλήρη εξαφάνιση, οι βιολόγοι βρήκαν ένα πολύ συγγενικό 
είδος στην Ισαβέλα και το επανεισήγαγαν στη Φλορεάνα
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«Τα έθιμα  
των ημερών του 

Πάσχα» (Μέρος 1ο)
Τα έθιμα των ημερών του Πάσχα ξεκινούν από το 

Σάββατο του Λαζάρου. Την ημέρα αυτή οι νοικοκυ-
ρές φτιάχνουν ειδικά ψωμάκια που μοιάζουν με σα-
βανωμένο άνθρωπο και ονομάζονται λαζαράκια, ενώ 
τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου. Στην 
Πάρο δεν συνηθίζαμε να λέμε τα κάλαντα του Λαζά-
ρου, τα μαθαίναμε όμως στο σχολείο ή σαν τραγου-
δάκι.   

Τα Λαζαράκια δεν είναι άλλο από ψωμάκια σε σχήμα 
ανθρώπου, που συμβολίζουν την ανάσταση. Είναι νη-
στίσιμα και ελαφρώς γλυκά. Νοστιμίζουν με σταφίδες, 
κανέλα και στη θέση των ματιών έβαζαν δύο γαρύ-
φαλλα. Όσα παιδιά είχε η οικογένεια, τόσα Λαζαράκια 
έπλαθαν.  

Τα κάλαντα του Λαζάρου 

Σήμερα έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός,
Απ’ την πόλη Βηθανία, με βάγια και κλαδία.
Βγείτε παρακαλούμε, δια να σας διηγηθούμε,
δια να μάθετε τι εγίνει, σήμερον στην Παλαιστίνη.
Εις την πόλη Βηθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία,
Λάζαρο τον αδελφό τους, τον γλυκύ και καρδιακό 

τους.
Τον μοιρολογούν και λέγουν, τον μοιρολογούν και 

κλαίγουν. 
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον μοιρολογούσαν, 
την ημέρα την τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να ’ρθει. 
Τότε βγήκε η Μαρία, έξω από τη Βηθανία,
και εμπρός του γονατίζει και τα πόδια Του φιλεί. 
Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου, δεν θα απέθνησκε ο 

αδελφός μου.
Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλύτατα ηξεύρω, 
Ότι δύναται αν θελήσεις και νεκρούς ν’ αναστήσεις. 
- Λέγε πίστευε Μαρία, άγωμεν εις τα μνημεία.
Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει.
- Άδη Τάρταρε και Χάρο, Λάζαρε θε να σε πάρω,
δεύρω έξω Λάζαρε μου, φίλε κι αγαπητέ μου.
Και παρευθύς από τον Άδη, ως εξαίσιο σημάδι,
Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθη κι εσηκώθη,
ζωντανός, σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένος. 

Τότε Μάρθα και Μαρία και όλη η χώρα Βηθανία,
- Δόξα τω Θεώ! φωνάζουν και τον Λάζαρο εξετά-

ζουν.
- Πες μας, Λάζαρε τι είδες, εις τον Άδη όπου πήγες;
- «Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πό-

νους.
Δώστε μου λίγο νεράκι, να ξεπλύνω το φαρμάκι,
της καρδίας των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον».
Του χρόνου πάλι να ’ρθουμε, με υγεία να σας βρού-

με, 
στους οίκους σας χαρούμενοι, κι όλοι να τραγου-

δούμε.        
ή
Ήρθεν ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 
ήρθε κι η Κυριακή που τρων τα ψάρια.                         
Και του χρόνου και να ζείτε, την Ανάσταση να δείτε!

Το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων 
έχουν τη μοναδική θέση στο εκκλησιαστικό έτος ως 
μέρες χαράς ανάμεσα στη Μεγάλη Σαρακοστή και το 
θρήνο της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το Σάββατο του Λαζάρου, ή και ποιο πριν, νεαροί 
κόβουν βάγια τα οποία μεταφέρουν στις εκκλησίες και 
εκεί οι γυναίκες κι άνδρες, αρχίζουν και πλέκουν τους 
σταυρούς που θα δοθούν από τους ιερείς, στους πι-
στούς την Κυριακή των Βαΐων, μαζί με ένα κλαδάκι 
ελιάς τη λεγόμενη «μάπα». Με τα φύλλα της βαγιάς-
φοίνικα πλέκουν μεγάλα βαΐδια, που στολίζουν της εκ-
κλησίες και στη συνέχεια τα μοιράζουν στους πιστούς. 
Επίσης πλέκουν περίτεχνα σχέδια όπως, γαϊδουράκια, 
δαχτυλίδια, κ.α. 

Την Κυριακή των Βαΐων, «μετά βαΐων και κλάδων», 
τα παιδιά στη λιτανεία κρατούσαν τα βαΐδια, στολισμέ-
να με λουλούδια, ενώ δύο άνδρες μπροστά κρατού-
σαν μεγάλα κλαδιά ελιάς, από τα οποία έκοβαν κομμά-
τια οι πιστοί, στο τέλος για ευλογία. Το βράδυ έχουμε 
την «Ακολουθία του Νυμφίου», με το «Ιδού ο Νυμφίος 
έρχεται, εν τω μέσω της νυκτός…».

«Τω Βαγιώ, τω Βαγιώ, τρώμε ψάρι και κολιό,
και την άλλη Κυριακή, θα πασκάσουμε τ’ αρνί».
Είναι γνωστό για την εβδομάδα των Παθών το πα-

ρακάτω επιγραμματικό στιχούργημα,
Μεγάλη Δευτέρα - μεγάλη μαχαίρα
Μεγάλη Τρίτη - μεγάλη λύπη
Μεγάλη Τετάρτη - ο Χριστός εχάθη
Μεγάλη Πέμπτη - ο Χριστός ευρέθη
Μεγάλη Παρασκευή - ο Χριστός στο καρφί
Μεγάλο Σάββατο - ο Χριστός στον τάφο
Μεγάλη Κυριακή - μπαμ απο δω, μπαμ απο κει, 
τρων’ αρχόντοι και φτωχοί.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα οι νοικοκυρές αρχίζουν τις 
προετοιμασίες με την πάστρα του σπιτιού. Την Μεγάλη 
Τετάρτη, νωρίς το απόγευμα πηγαίναμε στην εκκλησία 
στο Άγιο Ευχέλαιο, για να μυρωθούμε.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο Νο 453

 Πηγή: Συλλογή Μαούνη Χριστόδουλου 

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Άλλη  
φιλοσοφία στην 
αυτοδιοίκηση

Στην Πάρο υπάρχουν πολιτικοί με σκέψη και 
«πολιτικοί» χωρίς σκέψη. Στην Πάρο υπάρχουν 
συμφωνίες πάνω στο τραπέζι και συμφωνίες 
κάτω απ’ το τραπέζι. Στην Πάρο υπάρχει αγωνία 
για το μέλλον, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες. 
Στην Πάρο υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη 
λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος 
και άνθρωποι που γράφουν στα παλαιότερα των 
υποδημάτων τους, τους θεσμούς.

Η Παριανή κοινωνία δεν μπόρεσε δυστυχώς να 
μείνει μακριά από τα κακώς κείμενα της κεντρικής 
πολιτικής ζωής της χώρας μας. Οι καιροί έχουν 
αλλάξει και η οικονομική ανασφάλεια μεγάλωσε. 

Το φιλελεύθερο σύστημα που (ατυχώς;) θριάμ-
βευσε τον 20ο αιώνα, διαφοροποίησε και τις δο-
μές της δικής μας μικρής κοινωνίας. Οι εύκολες 
λύσεις της εκμετάλλευσης των τουριστικών θέρε-
τρων, με την έντονη εργασία των θερινών μηνών, 
πέρασε ανεπιστρεπτί. Η σύγχρονη τοπική κοινω-
νία προσπάθησε να αναπληρώσει το κενό χωρίς 
επιτυχία. Οι δημοτικοί άρχοντες του παρελθόντος 
όσο κι αν προσπάθησαν δεν μπόρεσαν να πετύ-
χουν το ευκταίο. Δεν αντελήφθησαν γρήγορα τα 
μηνύματα που έφερνε η νέα εποχή. Από την άλλη, 
η κλειστή τοπική κοινωνία έκανε λάθη και απο-
φάσιζε συνήθως με γνώμονα όχι αυτή καθ’ αυτή 
την πολιτική δυνατότητα που υπήρχε, αλλά με τον 
παλαιοκομματισμό που χαρακτήρισε άλλωστε την 
μεταπολεμική Ελλάδα.

Η οικογενειοκρατία, κατάλοιπο της μετα-επανα-
στατικής Ελλάδας του 19ου αιώνα, βασίλεψε και 
εδώ. Μία πρόχειρη ματιά στο παρελθόν θα θυμί-
σει ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους ηλικιακά, πόσα 
άτομα αναδείχτηκαν σε καίριες θέσεις χωρίς να 
έχουν αυτές τις δυνατότητες. Οι τελευταίες δεκα-
ετίες του 20ου αιώνα και των μεγάλων παγκόσμι-
ων πολιτικών αλλαγών δυστυχώς δεν έφεραν την 
άνοιξη και στον τόπο μας. Θα έλεγε κανείς ότι το 
rock συγκρότημα «Τρύπες», που τη δεκαετία του 
’90 «σάρωνε» με τον στοίχο: «Εδώ δεν πιάνουν 
οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές, εδώ πεθαίνουν 
οι τελευταίοι εραστές», λες και το έγραψαν απο-
κλειστικά για εμάς. Κατάρα και ευχή ήταν ο Νόμος 
«Καλλικράτης» με τις συνενώσεις. Όσοι στοιχημά-
τισαν ανάποδα ήταν οι τελευταίοι εραστές... Πώς 
όμως μπορούσε ν’ αντιδράσει η κρατούσα αρχή 
του τόπου μας όταν ενώ όλος ο κόσμος προσπα-
θούσε για ριζοσπαστικές αλλαγές, αυτοί ήταν 
αγκυλωμένοι στις ιδέες του παλαιοκομματισμού…

Σήμερα η με τα πολλά προβλήματα τοπική αυ-
τοδιοίκηση παραμένει στις παλιές αντιλήψεις της 
με τον γνωστό πλάγιο τρόπο και εκμεταλλευόμενη 
για άλλη μία φορά τους ψήφους άλλων...

Μερικοί κάνουν και μπακαλίστικους λογαρια-
σμούς με συν και πλην ψήφους ομάδων πολιτών. 
Μόνο που στη real πολιτική ένα και ένα ποτέ δεν 
μας κάνουν δύο, διότι υπολογίζουμε πάντοτε τις 
φυγόκεντρες απώλειες από την σύγκρουση από-
ψεων και διαφορετικών φιλοσοφιών επί του αντι-
κειμένου. Ευχή είναι στη συνέχεια να υπάρχει μία 
άλλη φιλοσοφία για την αυτοδιοίκηση, που θα 
μπορεί να κάνει τη διαφορά!
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Εισοδήματα 
από ακίνητα

Αυτοτελώς, με συντελεστές κλιμακούμενους από 
15% έως και 45%, θα φορολογηθούν και φέτος τα ει-
σοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία απέκτησαν 
το 2017 πάνω από τρία εκατομμύρια φορολογούμε-
νοι. 

Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν 
και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2% έως 10%, 
εφόσον οι φορολογούμενοι που τα απέκτησαν δηλώ-
σουν για το 2017 συνολικά ποσά εισοδημάτων άνω 
των 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθε-
σία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι αυτό που 
προέρχεται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, καθώς 
επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποί-
ηση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση της χρή-
σης ακινήτων σε τρίτους. Το εισόδημα αυτό μπορεί να 
αποκτάται και να δηλώνεται από κάθε φυσικό πρόσω-
πο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβαστεί, με δικαστική 
απόφαση, με οριστικό συμβόλαιο ή χρησικτησία κ.λπ., 
το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή 
νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.

Τέλος, εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρεί-
ται και κάθε ποσό που προέρχεται από εκμίσθωση ή 
υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων 
τοποθέτησης επιγραφών και κοινόχρηστων χώρων, το 
ποσό της αποζημίωσης για την πρόωρη λήξη της μί-
σθωσης που καταβλήθηκε από τον μισθωτή (ενοικια-
στή), το ποσό της αποζημίωσης για επίταξη ή εξωσυμ-
βατική χρήση ακίνητης περιουσίας, καθώς και το ποσό 
της άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκε από τον 
μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου στις περιπτώσεις 
μικτών συμβάσεων, ήτοι συμβάσεων στις οποίες περι-
λαμβάνεται και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης 
του ακινήτου. 

Ευχαριστίες
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες η τοποθέτηση 

βιντεοπροβολέων (projectors) σε κάθε μία από τις δε-
κατρείς αίθουσες διδασκαλίας του γυμνασίου Πάρου. 

Ο σύλλογος καθηγητών και οι μαθητικές κοινότητες 
του γυμνασίου Πάρου με σχετικό δελτίο τύπου ευχαρί-
στησαν τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΜΚΕ «Αιγαί-
ας», που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του σχολείου και 
προσέφεραν επτά βιντεοπροβολείς και επτά φορητούς 
Η/Υ (laptops).

Τέλος, το φετινό σχολικό έτος, ο σύλλογος γονέων 
και κηδεμόνων τοποθέτησε πίνακες μαρκαδόρου σε 
κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Ο εξοπλισμός κάθε αίθου-
σας με βιντεοπροβολέα, οθόνη προβολής και laptop, 
διευκολύνει και βελτιώνει την καθημερινή διδακτική 
πρακτική στο σχολείο.

Καθαριότητα
Από τη δημοτική κοινότητα Νάουσας δημοσιοποι-

ήθηκε δελτίο τύπου με τίτλο: «Έκκληση συνεργασίας 
προς τους πολίτες της Νάουσας» και αφορά την κα-
θαριότητα στο χωριό.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συμπολίτες, 
ενόψει των Άγιων ημερών του Πάσχα, ζητούμε απ’ 

όλους σας να βοηθήσετε ώστε να διατηρηθεί η πόλη 
μας καθαρή, τηρώντας τα αυτονόητα: 

- τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα 
και όχι δίπλα στους κάδους, 

- καθαρίζουμε το χώρο μπροστά από το σπίτι ή την 
επιχείρησή μας, 

- δεν τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους που 
δεν επιτρέπεται αλλά σ’ αυτούς που έχουν οριστεί 
από το Δήμο –καλέστε 1562-, 

- κάνουμε ανακύκλωση, 
- δεν τοποθετούμε σακούλες απορριμμάτων εκεί 

όπου δεν υπάρχουν κάδοι, 
- δεν αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες, 
- μαθαίνουμε βασικούς κανόνες καθαριότητας πε-

ριβάλλοντος στα παιδιά μας με την καλύτερη μέθοδο 
διδασκαλίας, το παράδειγμά μας.

«Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ» μαθαί-
ναμε στο σχολείο κι επίσης είναι δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ. Ας δείξουμε το επίπεδό μας ως άνθρωποι και 
πολίτες».

«Κρεμαστοί κήποι»
Πριν από μερικά χρόνια, δεν είχαν κάνει την εμφάνιση τους οι πλαστικές γλάστρες. 

Είχαμε πήλινες και ντενεκέδες. Περιμέναμε καρτερικά τους μπακάληδες της αγοράς 
να πετάξουν κανένα γκαζοντενεκέ που μόλις είχε αδειάσει από φέτα, λάδι, πετρέ-
λαιο, κλπ, τον οποίο δεν ήθελαν γιατί ήταν στραπατσαρισμένος. Εκείνη την εποχή 
ήταν χρησιμότατο σκεύος. 

Αφού γινόταν η επισκευή με το σκεπάρνι, κόψιμο του καπακιού και γύρισμα της 
λαμαρίνας, άρχιζε η χρήση του. Ο ψαράς για τη θάλασσα, ο γεωργός για να βγάζει 
νερό από το πηγάδι και η νοικοκυρά για τη λάτρα του σπιτιού ή για γλάστρα. Από 
ότι λέγανε ο ντενεκές ήταν η καλύτερη γλάστρα. Σε συνδυασμό χώματος, με την 
κοπριά από «βερβελιές» και «καβαλίνες» ήταν ότι καλύτερο για να ευδοκιμήσουν τα 
λουλούδια. Πραγματικά σε κάθε σκάλα, σε κάθε πεζούλα, οι γκαζοντενεκές είχαν 
την τιμητική τους. Αφού τους έβαφαν πρώτα, στόλιζαν οι νοικοκυρές τις γειτονιές, 
επειδή τα περισσότερα σπίτια δεν είχαν χώρο για κήπο. Τα φρόντιζαν, με τόση αγάπη 
που πολλές φορές υπήρχε και συναγωνισμός μεταξύ τους, για το ποια έχει π.χ. τον 
καλύτερο βασιλικό ή γιασεμί.              

Μερικοί φύτευαν και αναρριχώμενα φυτά όπως αγιόκλημα, γιασεμί, νυχτολούλου-
δο, βουκαμβίλλια, ιβίσκο, τριανταφυλλιές, κληματαριές, κ.α., τα οποία όταν ρίζωναν 
καλά και άρχιζε να σαπίζει ο γκαζοντενεκές, τα φύτευαν σε μια γωνιά του δρόμου, 
τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και κοσμούν τις γειτονιές μας, ευωδιάζοντας τις 
με τα αρώματα τους. Στους ανθρώπους αρέσει να δημιουργούν κήπους εκεί που 
ζούνε, αλλά έχουν και την υποχρέωση να τους φροντίζουν. Τα φυτά μεγαλώνουν, 
αναπτύσσονται και ομορφαίνουν την πόλη, σκαρφαλώνοντας στις πέργολες, στις 
ταράτσες, στους τοίχους, στις μάντρες των ορίων ιδιοκτησίας μας, μετατρέποντας 
τους σε τεράστιους κρεμαστούς κήπους. 

Μέχρι εκεί όμως._
Αυτοί οι κρεμαστοί κήποι χρειάζονται λίγο περισσότερη φροντίδα και προσοχή. 

Δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτοι, δημιουργώντας προβλήματα στο πέρασμα των 
πεζών, που αρκετές φορές είναι αιτίες τραυματισμού, αλλά και στους αμαξωτούς 
δρόμους, στην προσπάθεια του οδηγού να τους αποφύγει, μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ατύχημα. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε τον κήπο μας και να κλαδεύουμε 
τα φυτά πριν αρχίσουν να ενοχλούν. Δεν είναι υποχρέωση του δήμου μας, είναι 
υποχρέωση δικιά μας. Η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου του δήμου, η οποία 

είναι υποστελεχωμένη, καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσει το 
πράσινο στον δημόσιο χώρο. Επιτακτική ανάγκη η στελέχωση της!                            

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού καθαριότητας: «Οι δημοτικοί και αγρο-
τικοί δρόμοι που φράζονται από καλαμιώνες, αλυγαριές, δένδρα και οι ιδιοκτήτες 
αδιαφορούν για την περιποίηση ή ακόμα και την κοπή αυτών, εάν απαιτείται θα 
κόβονται από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου και θα τους επιβάλλεται πρό-
στιμο 200 ευρώ».  

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε μάθει να φροντίζουμε τον δημόσιο χώρο, 
είναι το τελευταίο πράγμα στο οποίο θα δώσουμε σημασία. Κι όμως μικρές παρεμ-
βάσεις θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και η πόλη να αλλάξει πρόσωπο.

Χριστόδουλος Μαούνης

«Αιγαίον 
Φως»

Στο πολιτιστικό κέντρο Νάουσας στην αίθουσα του 
Αγίου Αθανασίου, από 31/3 έως τις 7 Απριλίου 2018 
θα παρουσιαστεί η 7η εικαστική συνάντηση τεχνών.

Πρόκειται για μία ομαδική παρουσίαση στην οποία 
οι καλλιτέχνες θέλουν να περικλείσουν το φως που 
προσδιόρισε τη μοίρα του τόπου μας και των ανθρώ-
πων της. Μια διακίνηση της ιστορίας, που μετέφερε 
ρυθμούς και αρμονίες, στοχασμούς και θρησκείες, 
Ολύμπιες νύμφες μαζί με ορφικές λίρες, ψαλμούς του 
Βυζάντιου και φωνές της Ιωνίας

Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι το Σάββατο 31/3 στις 
7 το απόγευμα.
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Συγχαρητήρια για 
το final 4

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου 
σχετικά με τη διεξαγωγή στις 16-17/3/2018 της τελικής φάσης του 
final 4 κορασίδων στην Πάρο, με τη συμμετοχή του ΑΟΠ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Final Four κορασίδων που 

πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16 & 17 Μαρτίου 2018, στην ΑΠΧ 
Αρχιλόχου-Μάρπησσας και έκλεισε με μία μεγάλη διάκριση για τον 
Παριανό Αθλητισμό, την κατάκτηση της 3ης θέσης από την ομάδα 
του Α.Ο. Πάρου.

Το διήμερο αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, 
προσέφερε δυνατές συγκινήσεις στους θεατές και τους συμμετέχο-
ντες, επιτυγχάνοντας παράλληλα την πολυποίκιλη προβολή του νη-
σιού μας στις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η μεγάλη 
συμμετοχή του φίλαθλου κόσμου και η παρουσία εκπροσώπων από 
όλα τα αθλητικά σωματεία του νησιού, έστειλε το μήνυμα  ότι ο αθλη-
τισμός ενώνει και δίνει προοπτικές  στην κοινωνία.

Ο Δήμος Πάρου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους φορείς και 
τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της 
διοργάνωσης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συγχρηματοδό-
τηση του Final Four, την ΕΣΚΑ Κυκλάδων για την πρότασή της να 
διεξαχθεί στην Πάρο, το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών του Δήμου Πάρου και την εταιρεία GLOMAN S.A. για τη 
ζωντανή μετάδοση των αγώνων, τον κόσμο και τη νεολαία του νησιού 
που υποδέχθηκαν με θέρμη και στήριξαν τις αθλήτριες και ιδιαίτερα 
την κ. Μαρία Περαντινού για την καταλυτική συνεισφορά της στην 
άρτια τέλεση των αγώνων με την εθελοντική εργασία της.

Τέλος, με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον, ο Δήμος Πάρου προ-
έβαλε ζωντανά διαδικτυακά, μέσω live streaming τη διοργάνωση. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά καταγράφηκαν από 
το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, μέσω του 
Site του Δήμου, τους αγώνες παρακολούθησαν 1245 χρήστες και 
έγιναν συνολικά 3128 προβολές της σχετικής ιστοσελίδας, ενώ η πα-
ρακολούθηση από τις άλλες σελίδες που αναμετέδωσαν το σήμα, η 
παρακολούθηση έφτασε τις 2911 προβολές την πρώτη ημέρα και τις 
4023 τη δεύτερη ημέρα.

 Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος δήλωσε, πως θεωρεί σημα-
ντικό να διεξάγονται στον νησί μας επίσημα αθλητικά γεγονότα, γιατί 
μέσα απ’ αυτά δημιουργούνται πρότυπα για τη νεολαία και της δίνο-
νται κίνητρα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. «Είμαι βέβαιος ότι το 
Final 4 Κορασίδων θα αποτελέσει την απαρχή και άλλων σπουδαίων 
αθλητικών διοργανώσεων στο νησί μας. Mπράβο σε όλες τις ομάδες 
που αγωνίστηκαν στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και μας χάρισαν 
αυτό το υπέροχο θέαμα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Α.Ο. Πάρου 
για τη κατάκτηση της 3ης θέσης, μας έκαναν όλους περήφανους! 
Συγχαρητήρια και στην προπονητική ομάδα, τα στελέχη και τους γο-
νείς που είναι πάντα δίπλα τους, αρωγοί και συμπαραστάτες στις προ-
σπάθειές τους. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή συμμετοχή σας στο final 
four Κορασίδων και η επιτυχημένη πορεία σας, είναι μόνο η αρχή και 
ότι στο μέλλον θα μας χαρίσετε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.    

Συγχαρητήρια και θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Ποδόσφαιρο
Για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωτα-

θλήματος ανδρών ΕΠΣ Κυκλάδων την περα-
σμένη εβδομάδα, ο ΑΟΠ απέσπασε ισοπαλία 
1-1 στη Σίφνο από την τοπική ομάδα, ενώ ο 
Μαρπησσαϊκός κέρδισε στο γήπεδο Μαρμά-
ρων με 2-0 τον Παμμηλιακό.

Πλέον η προνομιούχος τρίτη θέση στη βαθ-
μολογία του Β’ ομίλου θα κριθεί στον αγώνα 
της Κυριακής στη Σέριφο, μεταξύ ΑΟ Σερίφου 
και Μαρπησσαϊκού.

Κλήρωση Β’ φάσης
Πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2018, στα 

γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων, η κλήρωση των 
ομίλων της Β’ φάσης για την άνοδο στη Γ’ 
Εθνική. Η κλήρωση έχει ως εξής:

1ος όμιλος (Α’ γύρος)
1η αγωνιστική
Μύκονος - Άνω Μερά

Σέριφος ή Μαρπησσαϊκός - ΑΟΠ
2η αγωνιστική 
Άνω Μερά – Σέριφος ή Μαρπησσαϊκός
ΑΟΠ - Μύκονος
3η αγωνιστική
Άνω Μερά - ΑΟΠ
Σέριφος ή Μαρπησσαϊκός - Μύκονος
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν στις έδρες 

των αντιπάλων.

2ος Όμιλος (Α’ γύρος)
1η αγωνιστική
Πανναξιακός - Θύελλα Καμαρίου
Λάβα ή Αστέρας Τραγαίας - Παμμηλιακός
2η αγωνιστική 
Θύελλα Καμαρίου - Λάβα ή Αστέρας Τραγαί-

ας
Παμμηλιακός - Πανναξιακός
3η αγωνιστική
Πανναξιακός - Λάβα ή Αστέρας Τραγαίας
Παμμηλιακός - Θύελλα Καμαρίου.
Οι αγώνες του β’ γύρου θα γίνουν στις έδρες 

των αντιπάλων.

Αγορά  
σκαφών

O Ναυτικός Όμιλος Νάουσας, «Ναΐας», προ-
χώρησε στην αγορά τεσσάρων προπονητικών 
σκαφών τύπου Optimist που καλύπτουν τις 
ανάγκες των τμημάτων αρχαρίων και του πρώ-
του προ-αγωνιστικού τμήματος του σωματείου 
για συμμετοχή σε τοπικούς και πανελλήνιους 
αγώνες. 

Η αγορά τους πραγματοποιήθηκε με ιδία κε-
φάλαια και τα αγορασθέντα σκάφη είναι:

- Optimist του 2009, Blue Blue με δύο πανιά, 
κατάρτι MKIII εξοπλισμένο πλήρως με τρέιλερ 
παραλίας.

- Optimist του 2005, Blue Blue, ελαφρώς 
χρησιμοποιημένο, με πανί J Classic, εξοπλισμέ-
νο πλήρως με τρέιλερ παραλίας. 

- Optimist του 2009, Blue Blue με πανί 
Olympic Happy, κατάρτι MKIII εξοπλισμένο 
πλήρως με τρέιλερ παραλίας.

 - Optimist του 2006, Winner, με πανί 
Olympic Gold, εξοπλισμένο πλήρως με τρέιλερ 
παραλίας.

- Συνοδευτικό σκάφος ασφαλείας: O Όμιλος 
επίσης απόκτησε ένα φουσκωτό για να χρησι-
μοποιηθεί ως συνοδευτικό σκάφος ασφαλεί-
ας. Έχει μήκος 5,20 μ., είναι μοντέλο «Dafman 
RIB520», έχεο κατασκευαστεί το 2007 (πρώτη 
χρήση 2012) και η μηχανή του είναι Yamaha 
50 hp (10 ώρες λειτουργίας)..

Η επιλογή όλων των σκαφών πραγματοποι-
ήθηκε μετά από εισήγηση της ομάδας ιστιο-
πλοΐας που αποτελείται από τους: Σεβαστιανό 
Αναγνωστόπουλο, Μάρκελλο Βλασσόπουλο, 
Μπρούση Γιάννη, Σωμαρίπα Μανώλη, Κουρ-
τέλλη Δημήτρη, Καραφώτα Κατερίνα και την 
προπονήτρια Πολυξένη Σαρρή.

Τέλος, ο «Ναΐας», με δελτίο τύπου που ξέ-
δωσε ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Βλάσση 
Γεωργάτο για τη χορηγία του φουσκωτού 
σκάφους ασφαλείας, τον κ. Σωτηρίου Στέ-
λιο, πρωταθλητή παγκόσμιας κλάσης, ενεργό 
αθλητή του Ν.Ο.Ε και  μέλος του ΝΑΪΑΣ, για 
τη βοήθεια του στην απόκτηση των Optimist 
(ήταν ο σύνδεσμος του Ομίλου στην Αθήνα), 
τον κ. Κουρτέλλη Δημήτρη, που πραγματοποί-
ησε 4ήμερο ταξίδι στην Αθήνα με σκοπό την 
αξιολόγηση και αγορά των σκαφών καθώς και 
τη μεταφορά τους στην Πάρο, και ναυτιλιακή 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στα νησιά μας 
για τη δωρεάν μεταφορά των σκαφών από το 
Πειραιά στην Πάρο.
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Γ. Σο - Λ. Αρονιάν
O Αρµένιος Αρονιάν ξεκίνησε για 

άλλη µια φορά το τουρνουά των διεκ-
δικητών ως ένα από τα φαβορί, αλλά 
από την αρχή έµεινε πίσω στη βαθ-
µολογία. Εδώ χάνει µια ωραία παρτί-
δα από τον Αµερικανό Σο. 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.0-0 Αε7 
6.Πε1 β5 7.Αβ3 0-0 8.α4 β4 9.α5 δ6 10.δ3 Αε6 11.Αxε6 ζxε6 12.Ιβδ2 Πβ8 
13.Ιβ3 Βγ8 14.θ3 Ιδ8 15.Αε3 γ5 16.Ιβδ2 Ιγ6 17.γ3 Πβ5?! Η απόφαση του 
Μαύρου να κυνηγήσει το α-πιόνι, αν και αντικειµενικά µπορεί να µην είναι 
λανθασµένη, είναι στην πράξη µάλλον ριψοκίνδυνη γιατί χάνει αρκετό χρό-
νο. 18.δ4 εxδ4 19.γxδ4 Ιxα5 Μετά από 19...Πxα5 20.Πxα5 Ιxα5 21.Βα4 Ιγ6 
22.δxγ5 δxγ5 23.Πγ1 τα αδύνατα πιόνια του µαύρου (α6, γ5, ε6) θα αρχίσουν 
να πέφτουν. 20.δxγ5 δxγ5 21.Πα2 Ββ7 22.β3! Παγιώνοντας τις αδυναµίες 
του µαύρου στην α και γ στήλη. 22...Ρθ8 23.Βγ2 Ιδ7 24.Πεα1 Αδ8 25.Ιγ4! 
«Καθαρίζοντας» για τη λευκή Β ένα εξαιρετικά ισχυρό τετράγωνο. 25...Ιxγ4 
26.Βxγ4 Αζ6 27.Πδ1 Βγ6 28.Παδ2 Ιβ6 29.Βγ2 Βγ7? (βλ. διάγραµµα) Καλύτε-
ρο ήταν το 29...Βγ8, υποστηρίζοντας το ε6, µε λίγο χειρότερη θέση.

30.ε5! Ανοίγοντας διαδρόµους για τα λευκά κοµµάτια 30...Αε7 Χάνει φυσι-
κά το 30...Αxε5 31.Ιη5 31.Ιδ4 Πγ8 32.Ιxε6! Το 32.Ιxβ5 αxβ5, αν και είναι επί-
σης καλό για τα λευκά, θα έδινε στα µαύρα ένα ξεκάθαρο σχέδιο, την προ-
ώθηση του γ-πιονιού. Τώρα τα µαύρα πρέπει να συνεχίσουν τη δύσκολη πα-
θητική άµυνα. 32...Βxε5 33.Ιζ4? Το µοναδικό λάθος του Λευκού. Κέρδιζε το 
33.Πδ6!! π.χ. 33...Αxδ6 (33...Πε8 34.Ιδ8!) 34.Ιη5 Βθ2+ 35.Ρζ1 η6 36.Πxδ6 Βxδ6 
37.Ιζ7+ 33...Πζ8? Ανταποδίδοντας τη φιλοφρόνηση. Επρεπε 33...Ρη8 µε ιδέα 
...γ4. 34.Πε2 Βγ3 35.Ββ1 Βζ6 36.Αγ1! γ4 37.βxγ4 Ιxγ4 38.Πε6 Βη5 δίνοντας 
την Βασίλισσα. Εχανε όµως και το 38...Βζ7 39.Πδ7 Πε8 40.Βε4 39.Ιη6+ Βxη6 
40.Πxη6 θxη6 41.Βε4 Αζ6 42.Βxγ4 β3 43.Αα3 Πζβ8 44.Πβ1 β2 Ο Λευκός, 
αργά ή γρήγορα, θα αναγκαστεί να δώσει τον Αξιωµατικό για το β-πιόνι. Στο 
µεταξύ όµως βελτιώνει τη θέση του προκειµένου να κερδίσει το κρίσιµο για 
την άµυνα του µαύρου Βασιλιά πιόνι η6. 45.θ4 Πα5 46.Βδ3 Πδ8 47.Ββ3 Πγ8 
48.Ββ7 Πδ8 49.Ββ3 Πγ8 50.Ββ4 Πβ5 51.Βη4 Πγ3 52.Αxβ2 Πxβ2 53.Πxβ2 
Πγ1+ 54.Ρθ2 Αxβ2 55.Βxη6 Πα1 56.η4 α5 57.Βθ5+ Ρη8 58.Ββ5 Αα3 59.Βε5 
Πδ1 60.Βε6+ Ρθ7 61.Βε4+ Ρθ8 62.Βα8+ Ρθ7 63.Βxα5 Αδ6+ 64.Ρη2 Πδ4 
65.Βζ5+ Ρθ8 66.Βθ5+ Ρη8 67.η5 Ρζ8 68.Βη6 Αε7 69.Βζ5+ Ρε8 70.Ρθ3 Πδ6 
71.Βθ7 Ρζ7 72.ζ4 Πδ4 73.Βζ5+ Ρε8 74.Βε5 Πβ4 75.Ρη4 Ρζ8 76.Βζ5+ Ρε8 
77.Βε6 Πδ4 78.Βε5 1-0

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ

Μια οφειλόµενη 
απάντηση...

Α πό 30 Μάρτη έως 2 Απρί-
λη θα πραγµατοποιηθούν 
στο Εκθεσιακό Κέντρο Πε-
ριστερίου τα «Πανελλήνια 

Μαθητικά Πρωταθλήµατα Σκά-
κι» που διοργανώνει η Ελληνι-
κή Σκακιστική Οµοσπονδία (Ε-
ΣΟ), όπου αναµένεται να συµ-
µετάσχουν 1.300 και πλέον µα-
θητές. Πρόκειται για µια διορ-
γάνωση που, υπό άλλες συνθή-
κες, θα ήταν πράγµατι µια «γιορ-
τή της σκέψης, του παιχνιδιού, 
της άµιλλας», όπως ισχυρίζεται 
σε άρθρο του ο Χρήστος Πιλά-
λης, έφορος σχολικού σκακιού 
της ΕΣΟ. ∆υστυχώς, τα πράγµα-
τα δεν είναι έτσι.

Εδώ και χρόνια, τα Μαθητικά 
Πρωταθλήµατα έχουν µετατρα-
πεί σε επικερδή µπίζνα και µη-
χανισµό οικονοµικής αφαίµαξης 
των γονιών. Μέχρι πέρσι «προ-
κριθέντες» συνοδοί θα έπρεπε 
να κάνουν 2 υποχρεωτικές δια-
νυκτερεύσεις σε προεπιλεγµέ-
να ξενοδοχεία, µε τα κέρδη να 
µοιράζονται ΕΣΟ και ξενοδόχοι.

Φέτος διαµένουν µε δικά τους 
έξοδα σε καταλύµατα της επι-
λογής τους. Ο έφορος σχολι-
κού σκακιού το παρουσιάζει ως 
«πρώτο σηµαντικό βήµα στην οι-
κονοµική διευκόλυνση των γο-
νιών», που «περιόρισε το κόστος 
που είναι απολύτως αναγκαίο 
για τα οργανωτικά έξοδα, σε έ-
να παράβολο».

Η αλήθεια είναι «ελαφρώς» δι-
αφορετική: Τα τελευταία χρόνια 
υπήρξαν διαµαρτυρίες γονιών και 
συλλόγων για την απροκάλυπτη 
εκµετάλλευση, µε αποτελέσµα-
τα: Το 2014 το ΥΠΕΠΘ υποχρε-
ώνει την ΕΣΟ να πάψει να απο-
καλεί τη διοργάνωση «Σχολικά 
Πρωταθλήµατα». Το 2015 το θέ-
µα φτάνει στο ∆Σ της ΟΛΜΕ µε 
πρωτοβουλία των συνδικαλιστών 
του ΠΑΜΕ. Τέλος, το 2017 υπάρ-
χει παρέµβαση του Συνήγορου 
του Πολίτη ενάντια στην πρακτι-
κή της υποχρεωτικής διαµονής 
παιδιών και γονιών σε συγκεκρι-
µένες ξενοδοχειακές µονάδες.

Η ΕΣΟ φυσικά δεν παραιτεί-
ται από το κέρδος της και την 
«ελάφρυνση» της τσέπης των 
γονιών. Επιβάλλει «οργανωτικό 

παράβολο», ύψους 40 ευρώ για 
το ατοµικό και 60 ευρώ για το ο-
µαδικό (4µελείς οµάδες). ∆ηλα-
δή για ένα παιδί που αγωνίζεται 
στο ατοµικό και στο οµαδικό µε 
την οµάδα του σχολείου του, θα 
πρέπει να καταβληθούν 55 ευρώ. 
Ενας γονιός µε 2 παιδιά θα πλη-
ρώσει 80, χώρια τα έξοδα διαµο-
νής, µετακίνησης και διατροφής 
αν έρχεται από επαρχία. Και ε-
πειδή υπάρχει και ...«κοινωνική 
ευαισθησία», εξαιρούνται του 
παραβόλου οι πολύτεκνοι από 
το 3ο παιδί και πάνω (!).

Ετσι, λοιπόν, εάν η ΕΣΟ πέρσι 
εισέπραξε 25.000 ευρώ από τη 
µοιρασιά µε τα ξενοδοχεία, φέ-
τος προσδοκά κέρδη άνω των 
50.000 ευρώ! Μάλιστα, για να σι-
γουρευτεί ο τζίρος, οι «προκρι-
θέντες» φέτος σχεδόν διπλασι-
άστηκαν. Και αυτά όταν τα ορ-
γανωτικά έξοδα πέρσι, σύµφω-
να µε τους επίσηµους απολογι-
σµούς, ήταν 10.000, ενώ φέτος 
αναµένονται πολύ µικρότερα.

Μια ιδέα για το πού οδηγούνται 
οι αθλητικές διοργανώσεις όταν 
πρυτανεύει η λογική του κέρ-
δους, έδωσαν και τα περιφερει-
ακά πρωταθλήµατα Αττικής που 
προηγήθηκαν: Για άλλη µια φορά 
παραδόθηκαν στην υπεραγορά 
του «The Athens Mall», αξιοποι-
ήθηκαν για την προβολή ιδιωτι-
κού φορέα στο χώρο της Εκπαί-
δευσης, ενώ ο αριθµός των συµ-

µετεχόντων διογκώθηκε προκει-
µένου να αυξηθούν οι εισπράξεις 
των «παραβόλων συµµετοχής». 
Από άποψη εξυπηρέτησης του 
τζίρου των καταστηµάτων εστία-
σης η διοργάνωση πήρε άριστα, 
δύσκολα όµως µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί το ίδιο από τη σκοπιά 
των αναγκών των παιδιών που α-
γωνίζονταν µέχρι αργά το βράδυ 
της Κυριακής.

Ολα αυτά, και άλλα συναφή, 
είναι εν γνώσει τόσο της ΓΓΑ ό-
σο και του υπουργείου Παιδείας. 
Είναι σε πλήρη αρµονία µε την 
παράδοση του αθλητισµού στην 
επιχειρηµατική δράση που υλο-
ποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Α-
ΝΕΛ, ακολουθώντας κατά πόδας 
το παράδειγµα των προηγούµε-
νων. Είναι γνωστά και στον συγ-
γραφέα του παραπάνω άρθρου 
- πρόκλησης, ο οποίος ως στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπηρε-
τήσει από κυβερνητικές θέσεις 
την αντιλαϊκή πολιτική της κυ-
βέρνησης στο ΥΠΕΠΘ και το Ι-
δρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου 
Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ).

Ο σχολικός αθλητισµός είναι 
ανάγκη και δικαίωµα των µαθη-
τών και υποχρέωση της πολιτεί-
ας να τον παρέχει. Οι µαθητές 
είναι παιδιά µε δικαιώµατα και ό-
χι πελάτες προς εκµετάλλευση.

Νίκος ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ

Μέλος του ∆Σ της ΕΣΟ 2004 - 2016 
µε τη «Νέα Σκακιστική Κίνηση»

Μια πολύ εύκολη άσκηση για τους μικρούς 
μας φίλους. Παίζουν τα λευκά.

 l Το τουρνουά των διεκδικητών πλησιάζει προς 
το τέλος. Σήµερα οι αγωνιζόµενοι βρίσκονται στον 
12ο γύρο, η αυριανή µέρα είναι κενή και θα ακολου-
θήσουν οι δύο τελευταίοι γύροι. Το δεύτερο µισό 
του τουρνουά δεν άλλαξε δραµατικά τη βαθµολο-
γία. Μετά τον 9ο γύρο, Αρονιάν και Κράµνικ έχουν 
µείνει αρκετά πίσω µε 3,5 βαθµούς ο καθένας, ε-
νώ προπορεύονται οι Καρουάνα (6 βαθµοί), Μαµε-

ντιάροβ (5,5 βαθµοί) και Γκριστούκ (5 βαθµοί). Μει-
ωµένη σε σχέση µε τα αναµενόµενα είναι η απόδο-
ση και του Καριάκιν, αν θυµηθούµε ότι ήταν ο προ-
ηγούµενος διεκδικητής. Σταθερή είναι η εµφάνιση 
του Ντινγκ, που, αν και συµµετέχει για πρώτη φο-
ρά σε τουρνουά τέτοιου επιπέδου, δεν έχει λυγί-
σει και έχει σηµειώσει ισοπαλία σε όλες τις µέχρι 
τώρα παρτίδες του.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.η4 Βζ6 2.Αη5 1-0

Παίζουν τα λευκά
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Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια!
Την περασμένη Κυριακή, 25η Μαρτίου, στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκα-

τονταπυλιανής -πριν τη δοξολογία για την εθνική επέτειο της επανάστασης του 
1821- τελέστηκε το δεκαετές μνημόσυνο του μακαριστού ποιμενάρχου μας, μη-
τροπολίτη Παροναξίας, κυρού Αμβροσίου Β’ Στάμενα.

Ο πρεσβύτερος, Εμμανουήλ Τζιώτης, ιερέας της Μάρπησσας (τόπος καταγω-
γής του Αμβροσίου), παραχώρησε στην εφημερίδα μας φωτογραφικό υλικό για 
τον μακαριστό γέροντα.
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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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