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Το Αναστάσιµο Φως
ας φωτίσει τις ζωες όλων µας,

σκορπώντας τα σκοτάδια των καιρών.
Υγεία, ειρήνη, ελπίδα

& δύναµη δηµιουργίας για όλους

ξανά µαζί σας 27/4

Καταφύγιο Αλυκής: 
«Τις πταίει;» » σελ. 10-11
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 453

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

Οι ευχές του 
Μητροπολίτη 
Παροναξίας,  
κ. Καλλινίκου

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 ὑπερκατανάλωση 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 πλά-
σματος 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 ἀνθρωπί-
νου 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 .

Μέ αὐτές τίς ταπεινές καί ἁπλές σκέψεις εὔχομαι 
ὁλόψυχα ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας νά γίνει γιά 
ὅλους μας 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 λίγες ἡμέρες θὰ ἀκου-
στεῖ, ἄς σβήσει τὸν πόνο ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς μας ποὺ 
ὑποφέρουν ἀπὸ ἀνέχεια, φτώχια, 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 σπαρασσόμενες 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!

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Μήνυμα ΚΚΕ

Από την ΚΟΒ (Κομματική Οργάνωση Βάσης) Πάρου 

του ΚΚΕ δημοσιοποιήθηκε το Πασχαλινό μήνυμα, που 

έχει ως εξής:

«Η Ανάσταση για το λαό μας δε μπορεί να έρθει από 

παλιούς και νέους «σωτήρες» των μνημονίων. 

Μπορεί να έρθει, όμως, αν ο λαός με αγώνα και 

πίστη στις δικές του αστείρευτες κι ακόμη αναξιοποί-

ητες δυνάμεις, αποφασίσει να βάλει τέλος στο Γολγο-

θά ενός σάπιου συστήματος που φέρνει μόνο κρίσεις, 

φτώχεια, πολέμους.

Αποφασιστικά πρέπει να βγάλει από τη μέση κάθε 

τι που τον εμποδίζει να ζήσει με βάση τις σύγχρονες 

ανάγκες του.

Χρόνια Πολλά και Καλή Δύναμη σε όλους!».

Πασχαλινές Ευχές
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Στο Λονδίνο
Την περασμένη εβδομάδα, στις 26/3, ο αρχαιολόγος 

Γιάννος Κουράγιος και η συνεργάτης του, Ίλια Νταϊφά, 
ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να παρουσιάσουν για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά στους καθηγητές και τους φοιτη-
τές του Birkbeck College -ένα από τα πιο παλιά πα-
νεπιστήμια της Αγγλίας- τους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς της Πάρου και το ανασκαφικό και αναστηλωτικό 
έργο στο Δεσποτικό. 

Η συνεργασία του κ. Κουράγιου και της ομάδας του 
με το εν λόγω πανεπιστήμιο ξεκίνησε το 2015 και στο 
πλαίσιο αυτής ο κ. Κουράγιος έχει ανακηρυχθεί από 
το Birkbeck College ως επισκέπτης ερευνητής (Fellow 
Researcher), ενώ φέτος θα συμμετάσχουν στην ανα-
σκαφή στο Δεσποτικό περίπου 20 μεταπτυχιακοί φοι-
τητές και υποψήφιοι διδάκτορες, και οι καθηγητές 
ιστορίας και αρχαιολογίας Δρ. Χριστίνα Κωνσταντακο-
πούλου και Dr. Caspar Meyer. 

Τέτοιες δράσεις και επιστημονικές συνεργασίες απο-
τελούν τον πλέον άριστο τρόπο προβολής των νησιών 
μας σε όλο τον κόσμο και καταδεικνύουν την αξία του 
νησιωτικού πολιτισμού και δη του πολιτισμικού πλού-
του της Πάρου και της Αντιπάρου.

Ευχαριστίες
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 

δήμου Πάρου, ευχαριστεί θερμά το κλιμάκιο του Γε-
νικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και το κλιμάκιο του 
Κέντρου Υγείας Πάρου, που αποδέχτηκαν την πρόταση 
για τη διοργάνωση της ημερίδας που διεξήχθη στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ, το Σάββατο 
31/3/2018 με θέμα: «Πρόληψη, το κλειδί της επιβί-
ωσης – Προστασία της κοινότητας από μεταδοτικά 
νοσήματα».

Ακόμα, η ένωση γονέων ευχαριστεί όλους όσοι συ-
ντέλεσαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και 
ιδιαίτερα: την κ. Μαργαρίτα Μπουραντά, Π.Ε. ψυχο-
λόγων, κοινή διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκο-
μείων Σύρου και Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου, την κ. Σοφία Δρακο-
τού, υπεύθυνη λοιμώξεων Γ.Ν. Σύρου, την κ. Νικολέτα 
Μαστραντωνάκη, ιατρό παιδίατρο, επιμελήτρια Β’, Κ.Υ. 
Ίου, τον κ. Αντώνη Ταξίδη, υπεύθυνο γραφείου έδρας 
επισκεπτών-τριών υγείας Γ.Ν. Σύρου, τον κ. Γεώργιο 
Τζανίδη, επιστημονικό διευθυντή γενικής ιατρικής Κ.Υ. 
Πάρου, την κ. Ραφαέλα Ζαχιώτη, μαία του Κ.Υ. Πάρου, 
τον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινόπουλο και το 
ΕΠΑΛ για την παραχώρηση του χώρου.

Εοίσης, ευχαριστεί τους ευγενικούς χορηγούς της 
και τα ΜΜΕ της Πάρου, καθώς και όλους όσοι τους 
τίμησαν με την παρουσία τους.

Άλλος για το 
φέρι!

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στη γραμμή Πάρου Αντιπάρου, δημοσιοποιή-
θηκαν τα δρομολόγια των εορταστικών ημερών.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 0 10:15 – 
10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 - 12:45 – 13:15 – 
13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 
19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 - 10:30 – 
11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 - 13:00 – 13:30 – 
14:00 – 14:30 – 15:30 - 16:30 – 17:30 – 18:30 – 
19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30

Δρομολόγια Πάσχα
Το Μ. Σάββατο το τελευταίο δρομολόγιο από 

Πούντα θα είναι στις 23.15 και από Πούντα στις 23:30
Κυριακή του Πάσχα
Από Αντίπαρο

09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 
16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15 - 
23:15 – 00:15

Από Πούντα
09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 
16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 23:30 
– 00:30.

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

Τοπικές Ειδήσεις
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Θέατρο στη 
Νάουσα

Η φετινή παραγωγή της θεατρικής ομάδας Νάουσας 

(σκηνή ενηλίκων), η κωμωδία του Μάρτιν Ντάουνινγκ: 

«Ο πύργος του Φρανκεστάιν», ήταν μια πρωτότυπη 

επιλογή. 

Οι θεατές των παραστάσεων ενθουσιάστηκαν από 

την απόδοση των ηθοποιών, τα σκηνικά, τη μουσική, 

τον χορό, τα κοστούμια και έδωσαν συγχαρητήρια 

στους συντελεστές. 

Έπαιξαν, με σειρά εμφάνισης οι: Λευτέρης Διαμα-

ντόπουλος, Κώστας Μαλαματένιος, Γιώργος Μαρου-

λάκης, Μαργαρίτα Μαλαματένιου, Κέλλυ Δευτερίγου, 

Αρσένης Χανιώτης, Θεοδώρα Λουκή, Σωτήρης Καλ-

πάκογλου, Στέλιος Ζουμής, Άννα Μαρία Μοστράτου, 

Γωγώ Σωτηράκου και σε έκτακτη συμμετοχή η Σοφία 

Ματάκια

Η σκηνοθεσία ήταν της Υπαπαντής Ρούσσου, βοηθός 

σκηνοθέτη η Νατάσσα Καλακώνα, θεατρική προσαρ-

μογή και μετάφραση οι Βασίλης Μουτσόπουλος, Κέλ-

λυ Δευτερίγου και Μαργαρίτα Μαλαματένιου, σκηνικά 

η Αγκάτα Χουεντόφσκα-Μαθιέλλη, εκτέλεση σκηνικού 

ο Παν. Παπαδόπουλος, χορογραφίες η Σοφία Ματά-

κια, μουσική επιμέλεια οι Φένια Θεοφίλου και Γωγώ 

Σωτηράκου, ρύθμιση ήχου ο Αλέξανδρος Φαρούπος, 

μακιγιάζ η Ευαγγελία Βιτζηλαίου, φωτισμοί, αφίσα-

πρόγραμμα ο Λευτέρης Μενέγος, φωτογραφίες Χρυ-

σοβαλάντης Συμεωνίδης, βιντεοσκόπηση-τρέιλερ Εμ-

μανουέλα Παντελαίου. 

Ακόμα ευχαριστίες οφείλονται στους: Κώστα Σα-

ραβάνο, Δώρα Δίπλα, Θέμη Καρποδίνη, Μανώλη και 

Χάρη Κόχυλα, Γιάννη Μπαρμπαρίγο, Τάσο Μπαρμπα-

ρίγο, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ευτέρπη Μωραΐτου, 

Καλλιόπη Λουκή, Φλώρα Λουκή, Κλεομένη Τζανέτο 

και Σοφία Αγγελοπούλου.

Τέλος, η Θ.Ο. Νάουσας ολοκληρώνει τις φετινές της 

θεατρικές παραστάσεις με την κωμωδία του Αριστο-

φάνη «Εκκλησιάζουσες», από την παιδική σκηνή στις 

21, 22, 28 και 29 Απριλίου στην αίθουσα της θεατρι-

κής ομάδας στη Νάουσα.

Αγροκήπιο 
Παροικιάς και 
οφέλη

Ίο 1910 συστάθηκε το υπουργείο γεωργίας εμπο-
ρίου και βιομηχανίας, με αντικείμενο τη γεωργική 
εκπαίδευση και σύσταση – οργάνωση και διοίκηση 
πρότυπων γεωργικών σταθμών αγροκηπίων, ειδικών 
ζωοτεχνικών, οινοποιητικών, ελαιοκομικών, γαλακτο-
κομικών σταθμών και γεωργικών χημικών εργοστα-
σίων. 

Στη συνέχεια εισάγεται ο θεσμός του «νομογεωπό-
νου» και μετατρέπονται όλοι οι γεωργικοί σταθμοί σε 
πρότυπα αγροκήπια. Αυτά εξαπλώθηκαν σε όλη την 
χώρα και αφού μύησαν γενιές στον αγροτικό τομέα, 
έπεσαν σε απραξία και εγκατάλειψη.

Το αγροκήπιο της Παροικιάς καταλαμβάνει έκταση 
20 στρεμμάτων περίπου. Η εικόνα που παρουσιάζει 
είναι απογοητευτική, απρόσιτο για τον πολύ κόσμο με 
την εγκατάλειψη να το έχει βάλει στο περιθώριο.

Η πρόταση της Ο.ΠΑ.Σ. (Ομοσπονδίας Παριανών 
Συλλόγων) και πολλών άλλων συλλόγων του νησιού, 
να λειτουργήσει ως βιωματικό πάρκο, έχει κατατεθεί 
στον δήμο και αναμένεται απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.

Κοινοτική οδηγία, αλλά και η σύγχρονη πραγματικό-
τητα δείχνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη με νέα μέσα 
και σύγχρονες γνώσεις, να στραφούμε και πάλι προς 
τον πρωτογενή τομέα. Χωρίς αυτόν, θα εξαρτώμεθα 
από τον τουρισμό και μόνο. Πολύ περισσότερο σήμερα 
που βλέπουμε δυσοίωνα το μέλλον, με τα τόσα συνο-
ριακά μας προβλήματα.

Τα οφέλη στην Παριανή κοινωνία, εάν υιοθετηθεί 
και γίνει πράξη η ενεργοποίηση του αγροκηπίου ως 
βιωματικό πάρκο, θα είναι πολλά: 

1) Θα αναδείξει τη χλωρίδα και πανίδα του τόπου 
μας. 2) Θα φέρει σε επαφή και άμεση συμμετοχή τον 
κόσμο με την παραδοσιακή και βιολογική γεωργία: θα 
υπάρχει εκθετήριο αγροτικών προϊόντων και τράπεζα 
γηγενών σπόρων, καθώς και συμβουλευτικός σταθμός 
για βιολογική καλλιέργεια, προωθώντας τα Παριανά 
προϊόντα. 3) Θα υπάρχει χώρος μαθημάτων και δια-
δραστικών δραστηριοτήτων, για παιδιά αλλά και για 
μεγάλους. 4) Θα γίνεται εκμάθηση παραδοσιακών 
επαγγελμάτων (αργαλειός, κεραμική, καλαθοπλεκτική, 
κλπ) που τείνουν προς εξαφάνιση. 5) Θα υπάρχει χώ-
ρος εκμάθησης παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων, 
χορών και τραγούδι, με ευαισθητοποίηση της νέας γε-
νιάς για τα κοινά του τόπου. 6) Θα προσελκύσει ποιο-
τικό τουρισμό όλο τον χρόνο. 

Το αγροκήπιο, ο παραδοσιακός οικισμός και το 
μελλοντικό μουσείο των ψαράδων μας, που πρέπει 
να δημιουργηθεί, θα αναδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο την λαϊκή μας παράδοση. Με αυτόν το τρόπο 
θα σταλούν μηνύματα και θα φανεί πώς θέλουμε τα 
νησιά μας, πώς αντιλαμβανόμαστε την χρήση γης, του 
φυσικού περιβάλλοντος, της παράδοσης, των παρα-
δοσιακών οικισμών, της ιστορίας, του πολιτισμού.

Έναν τέτοιο πολυχώρο, ποιος δε θα ήθελε να επι-
σκεφθεί, ντόπιος ή ξένος, όλες τις εποχές του χρό-
νου; Η χώρα μας έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα, για 
να μπορέσει να αποκτήσει και πάλι την αυτοδυναμία 
της και να γίνει παράγοντας πολιτισμού και ποιότητας 
ζωής. 

Το αγροκήπιο μας, μας δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες 
ωφέλειας για τον τόπο μας και πρέπει με όλες τις δυ-
νάμεις μας να το εκμεταλλευθούμε!

Παναγιώτης Δημόπουλος

«Καμπανάκι»
Από τον αναγνώστη μας, Γιώργο Ευφραιμίδη, λά-

βαμε επιστολή για τα κακώς κείμενα του τόπου μας. Η 

επιστολή του κ. Ευφραιμίδη, έχει ως εξής:

«Γράφει η τοπική εφημερίδα για την ανάπτυξη του 
νησιού, τις αυξημένες αφίξεις πλοίων, αεροπλάνων, 
κλπ.

Όλα καλά και όσοι αγαπάμε τον τόπο τούτο το θέ-
λουμε, ειδικά τώρα στην ύφεση. Επειδή όμως ακρι-
βώς αγαπάμε το νησί και βλέποντας τα τελευταία 
30 χρόνια την εξέλιξη, θα ήθελα με την ταπεινή μου 
γνώμη να επισημάνω ότι το νησί στο σύνολό του, οι 
κάτοικοι, ο δήμος με τις υπηρεσίες του, το Κέντρο 
Υγείας, η τροχαία, η αστυνομία και γενικά η διοίκηση 
ΔΕΝ μπορούν να ανταποκριθούν, και να δεχθούν την 
πίεση αυτής της ανάπτυξης, ούτε σε αριθμούς, ούτε 
σε ποιότητα υπηρεσιών.

Απλά πράγματα όπως η καθαριότητα, το ποσοστό 
κάλυψης των παραλιών με ξαπλώστρες –που παρα-
βιάζονται- και η δύσκολη και κακή πρόσβαση σ’ αυ-
τές, η πρόσβαση σε αρχαιολογικούς τόπους, η οδική 
σήμανση, το μποτιλιάρισμα, κ.α., χρονίζουν, δε λύνο-
νται, και συζητάμε για επιπλέον ανάπτυξη και πίεση.

Παλαιότερα όποιος ήταν επισκέπτης για πρώτη 
φορά στο νησί, ήθελε να ξανάρθει. Τώρα υπάρχουν 
πολλοί που δε θα ξανάρθουν και αυτό είναι το «κα-
μπανάκι», που δεν το έχουν αντιληφθεί ίσως οι πα-
ριανοί. Αυτό λέγεται αντίστροφη μέτρηση και λόγω 
της γεωπολιτικής συγκυρίας στην περιοχή γενικά της 
χώρας μας, τώρα δε φαίνεται. Εάν αλλάξει το κλίμα 
θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι όλα είναι 
καλά και ωραία. 

Το καλοκαίρι του 2017 εάν ήθελε κάποιος να απα-
ριθμήσει τα δυσάρεστα θα έφτιαχνε κατάλογο. Πολλά 
από αυτά εκνευρίζουν όπως η δυσοσμία από έναν νε-
ρόλακκο – βόθρο που ανοίχτηκε στην ελεύθερη πα-
ραλία της Σάντας Μαρίας, αριστερά και εμπρός από 
το αποξηραμένο πάρκινγκ των ακτών της. Όπως η 
100% κατάληψη όλης της ελεύθερης παραλίας στα 
θαλάσσια σπορ στις Κολυμπήθρες. Όπως τα ογκώδη 
σκουπίδια, στρώματα, κλπ –πεταμένα στην «καρδιά» 
της τουριστικής σαιζόν- στον δρόμο. (Μάλλον «χά-
θηκε» η μπάλα κυνηγώντας το απαραίτητο χρήμα για 
την επιβίωσή τους οι παριανοί, δε βλέπουν πια τίπο-
τα).

Επειδή ο τόπος έχει μεγάλη δύναμη να κινητοποι-
ήσει υπηρεσίες και ανθρώπους θα ήθελα να δει τα 
πράγματα με τη ματιά του επισκέπτη, να δει και να 
επέμβει προς τη σωστή κατεύθυνση, πριν να είναι 
αργά γι’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

Ξυπνήστε τους παρακαλώ, διότι αν και έρχομαι δυ-
στυχώς μόνο για δύο μήνες τον χρόνο στο νησί, το 
αγαπώ και θέλω την πραγματική ανάπτυξη με σεβα-
σμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του».

Τοπικές Ειδήσεις - Άποψη
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Πάσχα στη 
Μάρπησσα

Ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, 

σε συνεργασία με τους συλλόγους, φορείς, κατοίκους 

και με τη στήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, προσκαλούν όλους 

τους παριανούς και τους επισκέπτες, να παρευρεθούν 

στην αναβίωση των εθίμων.

Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου
10:00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

12:00 Ακολουθία του εσπερινού της Αποκαθηλώ-

σεως στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

15:00 Ακολουθία του εσπερινού Αποκαθηλώσεως 

στην ιερά μονή Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας Μάρπησ-

σας

20:30 Ακολουθία του ιερού Επιταφίου

22:30 Έξοδος και περιφορά του ιερού Επιταφίου. 

(Κατά την διαδρομή της περιφοράς διαδραματίζεται 

το έθιμο των αναπαραστάσεων των Παθών του Κυ-

ρίου).

Μ. Σάββατο 7 Απριλίου
07:30 Θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 

23:00 Η ακολουθία της Αναστάσεως στον ιερό 

Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και εν συνεχεία 

η Θεία λειτουργία

Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου
11:30 Η περιφορά της Αναστάσεως και εν συνεχεία 

η ακολουθία του εσπερινού της Αγάπης

13:30 «Γιορτή της αγάπης» στο γήπεδο της Μάρ-

πησσας, με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτι-

κό του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, ψητό αρνί, 

κόκκινα αυγά, παριανή γραβιέρα και άφθονο παριανό 

κρασί. Κοπέλες και κορίτσια θα τραγουδήσουν τα τρα-

γούδια της «Κούνιας» και νεαροί θα  «κουνήσουνε τις 

έμορφες…».

Πασχαλινή 
ιστορία

Πάσχα 2018. Καθώς πλησίαζε η ώρα της Ανάστα-
σης, όλο και περισσότεροι πιστοί συγκεντρώνονταν 
στην εκκλησία του χωριού.

Σε μια μικρή κατοικία, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, μια 
ηλικιωμένη κυρία έδινε την εντύπωση ότι δεν είχε 
πνοή. Το πρόσωπό της ήταν ισχνό και στα λευκά σε-
ντόνια δεν ξεχώριζε το κάτασπρο δέρμα της. Τα χεί-
λη της σιγότρεμαν και τα μάτια της ήταν χαμένα στις 
κόγχες. Δίπλα της, ένας ηλικιωμένος άνδρας καθόταν 
αμίλητος. Μετά από αρκετή ώρα σιωπής, η ηλικιω-
μένη κυρία του είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν: 
«Γιώργο, πάνε εβδομήντα εννιά χρόνια από εκείνη 
την Ανάσταση τον Απρίλιο του 1939». Σταμάτησε να 
πάρει ανάσα και μετά συνέχισε: «Όλα αυτά τα χρόνια 
αισθανόμουν ένα βάρος στη συνείδησή μου και τώρα 
που πλησιάζει η ώρα μου, έβαλα να σε βρουν και σε 
κάλεσα μέρα Ανάστασης για να σου εξομολογηθώ».

Ο κύριος Γιώργος άκουγε συγκινημένος με σκυφτό 
κεφάλι. Μετά από λίγη ώρα τον παρακάλεσε να ανοί-
ξει το πάνω συρτάρι του μπουφέ και να βγάλει από 
μέσα μια λαμπάδα με λευκή κορδέλα και ένα γράμμα. 
Εκείνος έκανε όπως του είπε: «Τώρα σε παρακαλώ 
διάβασε το γράμμα». Ο κύριος Γιώργος  ξεδίπλωσε το 
κιτρινισμένο χαρτί και με αργή φωνή άρχισε να δια-
βάζει:

«Αθήνα 4 Απριλίου 1939
Στην Κατερίνα.
Καλή μου φίλη, με την ευκαιρία του Πάσχα παίρ-

νω το θάρρος να σου γράψω δυο λόγια. Με αυτό το 
γράμμα θέλω να σου πω ότι σ’ αγαπώ και ότι η σκέψη 
μου υπάρχει μόνο για σένα. Όταν είμαι στο σχολείο, 
όταν πέφτω να κοιμηθώ, όταν κάνω την προσευχή 

μου, όταν χαίρομαι, όταν λυπάμαι, συνέχεια η σκέψη 
μου είναι μαζί σου. Θέλω να ξέρω αν και εσύ αισθά-
νεσαι το ίδιο για μένα. Γι’ αυτό στην Ανάσταση, αν 
κρατάς μια λαμπάδα με λευκή κορδέλα θα σημαίνει 
πως και εσύ μ’  αγαπάς.

Γιώργος».
Όση ώρα εκείνος διάβαζε, το πρόσωπο της ηλικιω-

μένης κυρίας έλαμπε και ένα χαμόγελο είχε απλωθεί 
στα χλομά της χείλη. 

«Τώρα θυμάμαι, το γράμμα είναι δικό μου» είπε ο 
κύριος Γιώργος.

Η ηλικιωμένη κυρία με δυσκολία άρχισε να του 
εξηγεί: «Να σου θυμίσω ότι τότε ήμασταν παιδιά 15 
χρονών. Όταν έλαβα το γράμμα σου, ετοίμασα τη λα-
μπάδα με την λευκή κορδέλα. Η μοίρα όμως έγραφε 
άλλα για μας. Αρρώστησα και δεν πήγα στην Ανά-
σταση. Μετά από λίγο καιρό μετακομίσαμε στο χωριό, 
άρχισε ο πόλεμος και χαθήκαμε. Από τότε ζω με την 
ανάμνησή σου. Δεν αγάπησα άλλον και δεν έκανα οι-
κογένεια».

«Και εγώ το ίδιο, έμεινα μόνος» της απάντησε εκεί-
νος. Μετά σηκώθηκε, πήρε την λαμπάδα και την ακού-
μπησε απαλά στο στήθος της και σκύβοντας τη φίλησε 
στο μέτωπο. Εκείνη, με μεγάλη προσπάθεια, σήκωσε 
το λιπόσαρκο χέρι της και του χάιδεψε το πρόσωπο. 
Το χέρι έμεινε μετέωρο και μετά έπεσε βαρύ πάνω 
στο κρεβάτι. Συγκλονισμένος της χάιδεψε τα μαλλιά 
και της έκλεισε τα μάτια. Κάλεσε την νοσοκόμα που 
τη φρόντιζε και κατευθύνθηκε προς την εξώπορτα. 
Φεύγοντας, πήρε μαζί του το γράμμα και τη λαμπάδα. 
Ήταν οι ανεκτίμητοι αλλά και τραγικοί  μάρτυρες μιας 
αθώας παιδικής αγάπης που δεν ολοκληρώθηκε. Κα-
θώς απομακρυνόταν, ακούστηκαν από μακριά οι κα-
μπάνες της Ανάστασης. Έσφιξε πάνω του τη λαμπάδα 
και χάθηκε στο σκοτάδι.

Δημήτρης Καλανδράνης

Τοπικές Ειδήσεις - Άποψη

Ιατρός  
Ευθύμιος  
Κεμπάμπης

Γεννήθηκε στην Αυστρία το 1928 και πέθανε 
στην Πάρο, στις 5 Απριλίου 2008. Οι γονείς του 
ήταν Έλληνες της διασποράς, που ζούσαν στο 
Γαλάτσι της Ρουμανίας, όπου υπήρχε ελληνική 
κοινότητα. Εκεί, πέρασε τα παιδικά του χρόνια 
και διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα μέχρι τη 
λήξη του πολέμου.

Κατά τον διαχωρισμό της Ρουμανίας η οικο-
γένεια Κεμπάμπη, εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. 
Μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση κατόρ-
θωσε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 
αποκτώντας το πτυχίο της ιατρικής. Στη συνέχεια 
πήρε την ειδικότητα του χειρουργού στο «Τζά-
νειο» νοσοκομείο, ενώ παράλληλα εργαζόταν και 
στην ιδιωτική κλινική «Άγιος Σώστης». 

Το 1959 παντρεύτηκε την Ξένη Ανδριανού, με 
την οποία απέκτησε την Ασπασία-Ελένη, τον Πα-
ναγιώτη και την Ιωάννα. Διορίστηκε στον υγει-
ονομικό σταθμό του νησιού, που βρισκόταν στο 
σημείο που βρίσκεται σήμερα το «Βελέντζειο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου». Τη δεκαετία του 1960 που 
η Πάρος υγειονομικά ήταν ξεχασμένη, ο Κεμπά-
μπης, με το θάρρος, την τόλμη και την αποφασι-
στικότητα του και φυσικά με τις άξιες βοηθούς 
του, μαίες, νοσηλεύτριες, κ.α., πραγματικά έσωζε 
ζωές!  Στο διάστημα τις δωδεκάχρονης θητείας 
του, στον υγειονομικό σταθμό πραγματοποίησε 
πάνω από επτακόσιες χειρουργικές επεμβάσεις, 
πολλές από αυτές ήταν δύσκολα περιστατικά 
που απαιτούσαν αντιμετώπιση σε νοσοκομείο.  

Το 1971 παραιτήθηκε από τον υγειονομικό 
σταθμό και ασκούσε το λειτούργημα του στο ιδι-
ωτικό του ιατρείο, μέχρι το 2004, που συνταξιο-
δοτήθηκε. Ασχολήθηκε με τα κοινά και το 1978 
εκλέχθηκε Πρόεδρος της Κοινότητας Παροικιάς. 

πηγές: «Παριανά» τευχ.113.
Η πλατεία βρίσκεται επί της οδού «Γιάννη Πά-

ριου», όπου ήταν το ιατρείο του. 

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Σχολεία
Με απόφαση του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται 

έως τις 30 Απριλίου 2018 η προθεσμία υποβολής εκ μέρους των δυνητικών δικαι-
ούχων, προτάσεων έργων,  προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» στο πλαίσιο των προ-
σκλήσεων «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «Κατα-
σκευή και αναβάθμιση παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών».

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.400.000 ευρώ, απευθύνεται 
στους δυνητικούς δικαιούχους, μεταξύ αυτών και η Πάρος.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες 
του υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφο-
ρούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, 
δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη ανέρχεται σε 3.400.000 ευρώ, εκ των οποίων 2.400.000 ευρώ θα διατε-
θούν στην εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική 
δευτεροβάθμια) και 1.000.000 ευρώ στην υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα.

Ακόμα, η πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών, βρεφονηπια-
κών σταθμών» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.200.000 ευρώ, απευθύνεται στους 
δυνητικούς δικαιούχους, μεταξύ αυτών και η Πάρος, 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη δημιουργία νέων υποδομών 
κοινωνικής πρόνοιας και στην επέκταση και αναβάθμιση ήδη υφισταμένων με στόχο 
τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρε-
σίες, ιδιαιτέρως σε εκείνων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατά-
σταση φτώχειας. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων και για τις δύο παραπάνω προ-
σκλήσεις ήταν η 15/12/2017 και  ως νέα ημερομηνία λήξης ορίζεται η 30/4/2018. 
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
300.000 ευρώ.

Υπογειοποίηση 
καλωδίων

Ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ στην κεντρική 
πλατεία του Προδρόμου και η αποκατάσταση του πλακόστρωτου στην αρχική του 
μορφή.

Σε σχετική ανακοίνωση σto blog του δήμου Πάρου σημειώνεται: «Eκτός της αι-
σθητικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου, το έργο αυτό διασφαλίζει καλύ-
τερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους που ανησυχούσαν από την έκθεσή 
τους σε αυτά.

Με το βλέμμα στους πολίτες και τις ανάγκες τους, συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
συστηματικά και μεθοδικά για να αλλάξει η εικόνα του τόπου μας».

STHB

... 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.gr

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Ειδήσεις
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Τ. Κασαπίδης: 
«Ανοίγουμε 
πανιά»

Η Φ.τΠ. συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ναυτικού 
Ομίλου Νάουσας, «Ναϊάς», Τάσο Κασαπίδη, σχετικά 
με την αναγκαιότητας ανάπτυξης του ναυταθλητισμού 
στην περιοχή και για τις δραστηριότητες του νέου ομί-
λου.

Ποια η αναγκαιότητα ίδρυσης του Ναυτικού 
Ομίλου Νάουσας

Τ.Κ.: «Η ιδέα να ιδρυθεί ένας Ναυτικός Όμιλος στη 
Νάουσα δεν είναι καινούρια και δεν είναι δική μας. Η 
Νάουσα είναι ένα χωριό μέσα στη θάλασσα. Οι άν-
θρωποι της ζουν με αυτή, την αγαπούν, την ταξιδεύ-
ουν, την ψαρεύουν. Θα έλεγα μάλιστα ότι αργήσαμε 
χαρακτηριστικά. Θαυμάζαμε και ζηλεύαμε τον ΝΟΠ, 
τον «Ωλίαρο», τώρα, την κολύμβηση του ΑΟΠ. Νομί-
ζω πως ήταν καθαρά θέμα διαθεσιμότητας ανθρώ-
πων που θα αποφάσιζαν να ασχοληθούν.

Με ρωτάτε γιατί ένας ακόμη ναυτικός όμιλος και 
είναι μια ερώτηση που την απαντήσαμε πολλές φορές 
αυτούς του λίγους μήνες της ύπαρξης μας, πρώτα 
στον εαυτό μας. Η απάντηση είναι προφανής. Είμαστε 
μια ναυτική χώρα και τα παιδιά μας δεν ξέρουν κο-
λύμπι. Είμαστε μια νησιωτική χώρα και δεν ξέρουμε 
να ταξιδεύουμε τις θάλασσες μας. Είμαστε ένα νησί 
και θα έπρεπε να είναι γεμάτο ναυτικούς συλλόγους. 
Και κάτι σημαντικό στη Νάουσα. Παρότι ο «Νηρέας» 
προσπαθεί συνεχώς. Λείπουν οι αθλητικοί χώροι, οι 
αθλητικές υποδομές. Αποφασίσαμε να προσφέρουμε 
μια διαφορετική διέξοδο».

Δραστηριότητες

Με ποιες δραστηριότητες θα ασχοληθείτε 
τώρα και στο μέλλον;

Τ.Κ. «Στις συζητήσεις μας, και στον «Ναϊάς» συζη-
τάμε πολύ, αποφασίσαμε να μην ιδρύσουμε ένα καθα-
ρά αθλητικό όμιλο, αλλά ένα όμιλο που θα ασχολείται 
με κάθε τι που σχετίζεται με τη θάλασσα. Θαλάσσια 
και παράκτια σπορ, ανάδειξη της ναυτικής μας παρά-
δοσης και των ανθρώπων της θάλασσας, της κουλ-
τούρας της θάλασσας, την προστασία του θαλάσσιου 
και παράκτιου περιβάλλοντος.

Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε σε επαφή με τους 

άλλους συλλόγους, ΝΟΠ, ΑΟΠ και τον αδερφό «Νη-
ρέα». Δηλώσαμε τον σεβασμό και την εκτίμησή μας 
και ζητήσαμε βοήθεια και συνεργασία. Δεν την αρνή-
θηκε κανείς. Η κοινότητα και ο δήμος ενημερώθηκαν 
από την αρχή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας βοη-
θούν και μας  συμπαρίστανται.

Τύχη αγαθή στάθηκαν για εμάς δυο πράγματα. 
Πρώτα η ύπαρξη του Πάρκου στον Αϊ Γιάννη τον 
Δέτη. Καταστατικός στόχος του Πάρκου ήταν εξαρ-
χής η δημιουργία ή η φιλοξενία ναυταθλητισμού και η 
βοήθεια που μας προσέφερε ήταν μεγάλη. Χρειάστη-
κε αρκετές φορές να εξηγήσουμε τις σχέσεις μας με 
το Πάρκο, οι άνθρωποι λησμονούν πως ο Αϊ Γιάννης 
έχει την τύχη να αποτελεί δημοτική περιουσία τερά-
στιας αξίας, πολύ μεγαλύτερης από τα πρόσωπα και 
τα συμφέροντα του καθενός. Δεύτερον τα «Καπετα-
νέικα», μια γιορτή της ναυτοσύνης στον κόλπο της 
Νάουσας που θύμισε σε πολλούς ποιοι είμαστε, από 
που ξεκινήσαμε και που πάμε. Η ιδρυτική συνέλευση 
του Ναϊάς έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου ημέρα λήξης 
της γιορτής».

Τα οικονομικά - οι δραστηριότητες

Πώς εξασφαλίζετε τα απαιτούμενα οικονο-
μικά για τη λειτουργία του ομίλου και ποιες οι 
δραστηριότητές σας. 

Τ.Κ.: «Ιδρυτικά μέλη του Ομίλου υπέγραψαν 62 
άτομα και σήμερα καμαρώνουμε για τα 116 ταμιακώς 
εντάξει μέλη μας.

Δύσκολο κομμάτι η δημιουργία εγκαταστάσεων για 
την ιστιοπλοΐα και την κολύμβηση, η απόκτηση σκα-
φών, οι προπονητές, το κόστος. Το Πάρκο και ο δήμος 
μας παραχώρησαν χρήση χώρου για την ιστιοπλοΐα. 
Αγοράσαμε τέσσερα σκάφη optimist με τις συνδρο-
μές των μελών. Άλλα δύο αναμένονται από χορηγίες 
και στη διάθεση του Ομίλου θα υπάρχουν και σκάφη 
laser. Σκάφος ασφαλείας αποκτήσαμε με τη χορηγία 
του κ. Γεωργάτου. Προπονητές συμφωνήσαμε με την 
κ. Πολυξένη Σαρρή και τον κ. Μάρκελλο Βλασσόπου-
λο. Στις 14 Απριλίου ορίσαμε την έναρξη των μαθη-
μάτων. 

Στην κολύμβηση μπορούμε να ανακοινώσουμε την 
έναρξη μαθημάτων από τον Ιούνιο σε συνεργασία με 

τον ΑΟΠ και ίσως του ΝΟΠ. 
Οι χορηγίες και οι συνδρομές είναι οι πηγές των 

εσόδων μας. Επειδή δεν είμαστε μόνο αθλητικός Όμι-
λος φροντίζουμε να υποστηρίζουμε τους σκοπούς 
που ορίζει το  καταστατικό μας.

- Οργανώσαμε ένα πανηγυράκι του Αγ. Νικολάου 
στο λιμανάκι του χωριού.

- Στήσαμε με μεγάλη επιτυχία ένα εργαστήριο Κα-
ράβας όλο τον μήνα Φεβρουάριο.

- Συντονίσαμε και βοηθήσαμε στον καθαρισμό του 
μικρού λιμανιού σε συνεργασία με τον δήμο.

- Οργανώσαμε ένα εικαστικό εργαστήριο για μικρά 
παιδιά, με θέμα φτιάχνοντας …καραβάκια, χάρτινα, 
ξύλινα, ζωγραφιστά, στις 31/3 και 1/4.

- Συμμετείχαμε στην ημερίδα για την καταστροφή 
των ξύλινων καϊκιών.

- Ξεκινήσαμε μια καταγραφή και των ανθρώπων 
της θάλασσας».

Τι άλλο θα θέλατε να δηλώσετε;
Τ.Κ.: «Από τον δήμο μας έχει προσωρινά παραχω-

ρηθεί η δημοτική αίθουσα της μαρίνας στη Νάουσα 
και εκεί λαμβάνουν χώρα οι δράσεις μας και οι συ-
νεδριάσεις του Δ.Σ. Όλες οι δράσεις στηρίζονται σε 
εθελοντές και έχουν ελεύθερη είσοδο.

Είμαστε ένας πολύ νέος και πολύ ζωντανός οργα-
νισμός, έχουμε ένα εξαιρετικό Δ.Σ.. Αρκετά μέλη του 
πρώτη φορά ασχολούνται με τα κοινά και είναι πολύ 
δημιουργικοί. Έχουμε την υποστήριξη πολλών αν-
θρώπων και στις εβδομαδιαίες ανοικτές μας συνεδρι-
άσεις συμμετέχουν πολλά μέλη. Είμαστε ένας όμιλος 
με μόλις τέσσερεις μήνες ζωής. Θέλουμε βοήθεια. 
Θέλουμε μετά από 20 χρόνια να είμαστε ακόμα εδώ.

Ανοίγουμε πανιά. Καλό μας ταξίδι.
Τέλος, πήραμε το όνομά μας από ένα παλιό σύλλο-

γο του χωριού του 1932-36. Ναϊάδες είναι οι νύμφες 
των πηγών, οι Νεράιδες των παραμυθιών. Η ιστορία 
του χωριού είναι μια ιστορία γλυκού και αλμυρού νε-
ρού».
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Διαγραμμίσεις
Η συνεχής δημοσίευση δελτίων τύπου από τον δήμο Πάρου για θέματα καθημε-

ρινότητας, έφερε την έντονη αντίδραση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Αιτία οι διαγραμ-
μίσεις των δρόμων!

Η ανακοίνωση του δήμου Πάρου που προκάλεσε την αντίδραση έχει ως εξής:
«Οι παλιές διαβάσεις αποκτούν χρώμα και νέες δημιουργούνται
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο των διαγραμμίσεων των διαβάσεων πεζών σε διά-

φορα σημεία του Δήμου Πάρου με προτεραιότητα στις εισόδους των σχολικών 
μονάδων και σε δρόμους με αυξημένη κίνηση. Στόχος είναι οι εργασίες να ολοκλη-
ρωθούν πριν από την εορταστική περίοδο του Πάσχα, όπου παρουσιάζεται σημα-
ντική αύξηση της τουριστικής κίνησης και του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό 
δίκτυο. Τα σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου στα οποία θα δημιουργηθούν 
νέες διαβάσεις πεζών, και για τις οποίες έχουν γνωμοδοτήσει θετικά και τα τοπικά 
συμβούλια, είναι τα εξής:

1. Διασταύρωση Γηπέδου Παροικίας Πάρου
2. Είσοδος Γηπέδου Παροικίας Πάρου
3. Παιδικός Σταθμός Παροικίας Πάρου
4. Αφετηρία ΚΤΕΛ Παροικίας Πάρου
5.Θέση Πλάτανος Παροικίας Πάρου
6. ΙΚΑ Παροικίας Πάρου
7. 1η Στάση Κακάπετρων Παροικίας Πάρου
8. Φούρνος Μπατίστα Νάουσας Πάρου
9. Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου
10. Parking Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας Πάρου
Παράλληλα, γίνονται εργασίες χρωματισμού, συντήρησης και αποκατάστασης 

στις υπάρχουσες διαγραμμίσεις, στο σύνολο των δρόμων του νησιού, ώστε να εί-
ναι εμφανείς στους διερχόμενους οδηγούς και στους πεζούς. Παρακαλούνται οι 
οδηγοί να μην πατάνε επάνω στις γραμμές όταν είναι φρεσκοβαμμένες, γιατί 
αλλοιώνουν το χρώμα και την διάρκειά τους, και να σέβονται τους προειδοποιητι-
κούς κώνους που τοποθετούν τα συνεργεία.

Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος σχολίασε σχετικά: «Φροντίζουμε για την 
οδική ασφάλεια των συμπολιτών μας και την ακίνδυνη μετακίνηση των μαθητών 

από και προς τις σχολικές μονάδες.  Στην προσπάθειά μας αυτή, θέλουμε συμμά-
χους τους διερχόμενους οδηγούς για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορί-
ας και τους καλούμε να σέβονται και να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Επι-
θυμία όλων μας είναι μία καλύτερη ποιότητα ζωής με ασφαλείς διελεύσεις 
στις διαβάσεις και πρέπει όλοι να δουλέψουμε προς τη κατεύθυνση αυτή».

Η αντίδραση
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: Διαγραμμίσεις και άλλα πολ-

λά…», δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια των συμπολιτών μας και την ακίνδυνη 

μετακίνηση των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες». 
Με αυτή τη πρόταση ο Δήμαρχος προσπαθεί να προβάλλει το «τεράστιο έργο» 

των διαγραμμίσεων. Εγκλωβισμένος στις δικές του αγωνίες, είναι δικαίωμα του να 
κάνει «την τρίχα, τριχιά»

Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να προκαλεί τη νοημοσύνη του παρια-
νού λαού:

- Όταν οι κάτοικοι του νησιού κινούνται σε ανύπαρκτες διαβάσεις πάνω από 
ένα χρόνο, και βιώνουν την αδιαφορία της δημοτικής αρχής στην καθημερινότητα 
τους, 

- Όταν τα παιδιά μας κινούνται καθημερινά στους δρόμους -λαιμητόμους χωρίς 
πεζοδρόμια

- Όταν στο κέντρο της Παροικιάς υπάρχουν διαγραμμίσεις με ράμπα αμαξιδίων 
από τη μια μεριά και κράσπεδο από την άλλη, προκαλώντας την αγανάκτηση ΑΜΕ-
ΑΙ και μανάδων με τα παιδικά καροτσάκια

- Όταν οι δημοτικοί δρόμοι με τις λακκούβες τους, αποτελούν παγίδες για πε-
ζούς και οχήματα

- Όταν στο κέντρο της πόλης – μετά από τον ΟΤΕ- τα εύκαμπτα κολωνάκια  για 
το διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας, έχουν κοπεί και οι βάσεις τους αποτελούν 
σοβαρή αιτία τραυματισμού

- Όταν τα πεζοδρόμια παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
στο σύνολο τους, και οι πεζοί περπατούν στο δρόμο 

- Όταν μετά από τριάμισι χρόνια αδιαφορίας  για το κυκλοφοριακό, η κατάληξη 
είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε…

Τότε…καλή ανάσταση!».

Τοπικές Ειδήσεις

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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Καταφύγιο Αλυκής: «Τις πταίει;»

«Το Αλιευτικό Καταφύγιο της Αλυκής είναι ένα αίτημα των ψαράδων εδώ και 
40  χρόνια που επιτέλους πραγματοποιείται! Εκ μέρους του Δ.Σ του Συλλόγου 
Επαγγελματιών Αλιέων Παράκτιας Αλιείας του Δήμου Πάρου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, στο Δήμο Πάρου και στο 
Λιμενικό Ταμείο Πάρου».

Με αυτά τα λόγια οι ψαράδες υποδέχτηκαν την έναρξη των εργασιών στο λιμάνι 
της Αλυκής. Μαζί με αυτούς και η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Αγκαιριάς, 
αλλά και της Πάρου ολόκληρης.

Ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για το νησί μας, που για να φτάσει μέχρι την 
πραγματοποίηση του δούλεψαν πολύ, πολλοί, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» έγραψε στις 1/4/2017
«Ένα έργο που η ολοκλήρωσή του εκτιμάται ότι θα αναδείξει δυνατότητες αξιο-

ποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και θα βοηθήσει τη 
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, βασιζόμενη στη γνώση της αλιείας. Παράλληλα θα ανα-
πτυχθούν επιχειρήσεις που ενισχύουν τον κλάδο και προσθέτουν αξία στα αλιευτι-
κά προϊόντα, και θα δημιουργηθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες και νέες μορφές 
εισοδήματος.

Επίσης, θα ενισχύσει την οικονομία της αλιευτικής κοινότητας του νησιού, διευ-
ρύνοντας και επεκτείνοντας χρονικά την τοπική απασχόληση, με διαφοροποίηση 
των δραστηριοτήτων της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, 
δημιουργία υπηρεσιών συμπληρωματικών με την αλιεία και την αναζήτηση νέων 
μορφών εισοδήματος.

Θα  αξιοποιήσει συνδυασμένες δράσεις της παράκτιας αλιείας με τις αγροτουρι-
στικές δραστηριότητες, και γενικότερα με την υλοποίηση στρατηγικών εξειδίκευ-
σης στη γαλάζια οικονομία και τους συναφείς τομείς.

Θα συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαι-
τέρως στους τομείς του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, της ανάδειξης της 
αλιευτικής παράδοσης, των τουριστικών θεματικών διαδρομών και περιηγήσεων 
στις παράκτιες περιοχές της Πάρου και των γειτονικών νησιών, την προώθηση της 
θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού θαλάσσιων αθλημάτων.»

Η πορεία του έργου
Την Τρίτη 26/9/2017, το μεσημέρι, στο γραφείο του λιμενικού ταμείου Πάρου 

– Αντιπάρου, υπογράφηκε η σύμβαση έναρξης εργασιών του έργου. Οι εργασίες 
ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017. 

Τα αρχικά έργα αφορούσαν την επιχωμάτωση του χερσαίου τμήματος του λι-
μανιού. Ο λόγος, που το έργο ξεκινά από τον χερσαίο χώρο, είναι ώστε, αυτός, να 

είναι έτοιμος πριν το Πάσχα του 2018, για να μπορούν να δουλέψουν κανονικά τα 
καταστήματα της περιοχής, που έχουν μέτωπο με τον χώρο αυτό.

Όμως την Παρασκευή 23/3 2018, το έργο με εντολή του λιμεναρχείου Πάρου 
σταμάτησε και άρχισε  ο «Γολγοθάς» των υπηρεσιών του δήμου, αλλά και των επαγ-
γελματιών και των κατοίκων της Αλυκής.

Ποιο είναι το πρόβλημα
Το Λιμεναρχείο Πάρου σε έγγραφο του με αριθ. πρωτ. 410 /23/3/2018 προς το 

Δ.Λ.Τ. αναφέρει:
«Επί του θέματος (επεμβάσεις εντός αιγιαλού-θάλασσας στο αλιευτικό καταφύ-

γιο Αλυκής) σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο διερεύνησης νομιμότητας εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί στο αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής Πάρου υπό την εποπτεία σας 
διεπιστώθη ότι δεν έχει τηρηθεί η νομότυπη διαδικασία αναφορικά με τη λήψη των 
απαιτούμενων εγκρίσεων και την εν γένει αδειοδότηση του έργου .Ως εκ τούτου 
και μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, που προβλέπετε από τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2971/2001, σας εφιστούμε την προσοχή όπως οι 
εν λόγω εργασίες διακοπούν άμεσα

Επιπροσθέτως παρακαλείσθε όπως αποστείλετε άμεσα έγγραφη αναφορά στην 
οποία να αναφέρονται λεπτομερειακά οι παρεμβάσεις που έχουν συντελεστεί σε 
αιγιαλό και θάλασσα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών».

Ο επικεφαλής της ΚΕΠ-ΟΣΑ, δημοτικός σύμβουλος, Σ. Καστρουνής, σε ρα-
διοφωνική συνέντευξη στον «ΗΧΩ FM» επισήμανε μεταξύ άλλων ότι:

«Για το σταμάτημα των έργων φέρει ακέραια την ευθύνη η δημοτική 
αρχή και το Λιμενικό Ταμείο. Ακέραια την ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, γιατί 
έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να κάνουν τις καταγγελίες και να κάνουν φύλλο 
φτερό τη μελέτη.

Λείπει η έγκριση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Γ.Ε.Ν. Ένα δεύτερο επί-
σης που λείπει, είναι, ότι δεν υπάρχει έγκριση από την Εναλίων Αρχαιοτήτων 
– υπουργείο Πολιτισμού. Και το τρίτο που λείπει έχει να κάνει με την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση».
Τι απαντάει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Τη Δευτέρα 2/4/2018 στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. ο πρόεδρος, Στ. Καραχάλιος, 
μας ενημέρωσε για άλλη μια φορά ότι ο φάκελος του έργου είναι πλήρης με τις 
απαιτούμενες εγκρίσεις και ότι είμαστε σε αναμονή της τελικής άδειας εκτέλεσης 
του έργου από τη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιώτικής πολιτικής.  

Στη διεύθυνση αυτή του υπουργείου στις 26/3/2018 η προϊσταμένη της Διεύ-

Πρώτο Θέμα
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θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πάρου παρέδωσε όλα τα σχετικά έγραφα 
που αφορούν το έργο αιτούμενη την άδεια εκτέλεσης για το έργο: «ΕΡΓΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥ-
ΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ Δ. ΠΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του άρθρου 18 του ν. 2971/2001.

Η άδειας εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υπο-
δομών του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιώτικής πολιτικής είναι το βασικά τελικό 
έγγραφο για να μπορεί να  ξεκινήσει απρόσκοπτα 
οποιαδήποτε λιμενικό έργο. 

Δήλωση Χ. Βλαχογιάννη στη Φ.τΠ.

«Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 
28ης Μαρτίου ως επικεφαλής της παράταξης υπέ-
βαλα ερώτημα στον δήμαρχο προκειμένου να ενη-
μερωθούμε υπεύθυνα για ποιο λόγο έχουν διακο-
πεί οι εργασίες στο λιμάνι της Αλυκής. Η απάντηση 
που έδωσε κατά γενική ομολογία δεν υπήρξε δια-
φωτιστική, απεναντίας προκάλεσε όξυνση που είχε 
ως αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη αποχώρηση 
του δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Καστρουνή.

Μήπως μπορεί να μας πει κάποιος, γιατί κατά την 
προσφιλή τακτική του δημάρχου, δεν έχει εκδοθεί 
μέχρι σήμερα για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα κα-
νένα δελτίο τύπου...;

Τέλος η δικιά μου λογική και εμπειρία λέει το 
εξής:

Ένα έργο όπως είναι το λιμάνι της Αλυκής, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με χρήματα δηλαδή των πολιτών της 
Πάρου,. Εφόσον διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, έχει 
δηλαδή πλήρη φάκελο, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς».

Ανακοίνωση Καστρουνή: 

«Ο ανερμάτιστος Κωβαίος και το αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής
Την Τετάρτη 28/3/2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Πάρου Κωβαίος 

προσπάθησε να αποποιηθεί τις τεράστιες ευθύνες του, ψάχνοντας απεγνωσμένα 
εξιλαστήρια θύματα για να «φορτώσει» την αναστολή των εργασιών στο αλιευτικό 
καταφύγιο της Αλυκής. Με ένα άνευ προηγουμένου παραλήρημα, χρέωσε στην  
Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α και προσωπικά στον Σωτήρη Καστρουνή την ευθύνη  της αναστολής  
του έργου, ισχυριζόμενος ότι τηλεφωνούσε σε υπηρεσίες και υπουργεία για 
να το πετύχει 

Οι παραπάνω κατηγορίες είναι πέρα για πέρα ψευδείς και ανυπόστατες. Στο Δ.Σ. 
επανειλημμένως κάλεσα τον Δήμαρχο να ανακαλέσει αλλά αυτός αρνήθηκε και 
συνέχισε τις ανυπόστατες κατηγορίες στο πρόσωπό μου αλλά και κατά της παρά-
ταξης που εκπροσωπώ.

Μετά από αυτή τη θλιβερή εικόνα του δημάρχου, αναγκάστηκα να αποχωρήσω 
από την αίθουσα του Δ.Σ.. Να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος 
καταφεύγει σε τέτοιου τύπου πρακτικές και λογικές. Το έχει ξανακάνει.

Καλώ τον δήμαρχο έστω και καθυστερημένα ή να ανακαλέσει ή να παρουσιάσει 
τα στοιχεία που με ενοχοποιούν στα μάτια του παριανού λαού.

Αν δεν το κάνει δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από ένας ψεύτης και κοινός 
συκοφάντης και σαν τέτοιο τον καταγγέλλω στον Παριανό λαό.

Ο δήμαρχος κατέθεσε το φάκελο του έργου του «αλιευτικού καταφυγίου» με 
ελλείψεις χωρίς να «ωριμάσει» σαν έργο, και εσπευσμένα, γιατί οι χρόνοι δεν του 
έβγαιναν. Ήθελε τώρα να ξεκινήσει το έργο για καθαρά προεκλογικούς λόγους, 
ρισκάροντας  με αυτό τον τρόπο την τύχη του έργου.

Αυτοί που ευθύνονται για το σταμάτημα του έργου είναι ο Δήμαρχος και ο Πρόε-
δρος του Λιμενικού Ταμείου, γιατί δεν φρόντισαν ο φάκελος να είναι πλήρης ώστε 
να μην μπορεί να τον προσβάλει καμιά καταγγελία.

Η ανευθυνότητα και οι ερασιτεχνισμοί της σημερινής Δημοτικής Αρχής θέτουν 
σε κίνδυνο το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου».

Η απάντηση Μ. Κωβαίου

«Απύθμενο θράσος ή πρωταπιλιάτικη παρωδία δια στόματος του Δημο-
τικού Συμβούλου κ. Καστρουνή; Είναι κανείς να διερωτάται.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 28/03/2018, η Δημοτική 
Αρχή και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου επανέ-
λαβαν σε όλους τους τόνους, επιδεικνύοντας παράλληλα τα επίμαχα έγγραφα, ότι 
για το αλιευτικό καταφύγιο στην Αλυκή, προσκομίστηκαν όλα τα απαιτούμενα προς 
αδειοδότηση έγγραφα και το έργο ξεκίνησε νόμιμα.

Η επιμονή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καστρουνή και η προφορική λογομαχία 
του με τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο, αποκάλυψε ότι καθοδηγούμενος 
από  ατέρμονη κομματική εμπάθεια, ζήτησε τη συνδρομή βουλευτή του Σύριζα 

προκειμένου να οχλήσει επανειλημμένως το Λιμεναρχείο Πάρου για το λιμενικό 
έργο της Αλυκής. Την ατμόσφαιρα πυροδότησε ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης 
εκ μέρους του, καθώς δεν απευθύνθηκε στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του 
Δήμου Πάρου, και απαξίωσε πλήρως το αρμόδιο όργανο ήτοι το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η τακτική στείρας αντιπολίτευ-
σης εκ μέρους του, δημιουρ-
γεί πρόβλημα στη λειτουργία 
του Δήμου, καθώς η στάση 
του μέχρι σήμερα αποτελεί 
εμπόδιο σε κάθε μεγάλο έργο 
που γίνεται στο νησί της Πά-
ρου. Τι να πρωτοθυμηθεί κα-
νείς, το αεροδρόμιο Πάρου 
και των κομματικών του πα-
ρεμβάσεων και που στο τέλος 
ήταν αυτός που έκανε το face 
control και φωτογραφιζόταν 
πρώτος στα εγκαίνια, δίπλα 
στα κυβερνητικά στελέχη; Ή 
την αντίθεσή του σε ένα ακό-
μα μεγάλο λιμενικό έργο, τις 
νέες αίθουσες αναμονής του 
λιμένα Πάρου;

Αξιότιμε Δημοτικέ Σύμβουλε, η πολιτική σας θέση περιορίζεται σε επιπόλαιες 
κουβέντες πολιτικής μουρμούρας που εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και  η 
στάση σας εκλαμβάνεται με πολλαπλές ερμηνείες. Δυστυχώς για εσάς, η μοναδική 
σας αντιπολιτευτική ικανότητα, η καταγγελία, που αποσκοπεί μόνο σε επικοινωνι-
ακά οφέλη, δεν καλύπτει την  ανεπαρκή παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Αυτή όμως τη φορά και επειδή το έργο είναι μείζονος σημασίας για τον τόπο, δε 
θα σιωπήσουμε.

Έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τα μεγάλα έργα για το νησί μας θα συ-
νεχιστούν απρόσκοπτα και αδιάκοπτα και η οχλοβοή που προκαλεί η ατελέσφορη 
στάση σας μόνο εμπόδια βάζει. Τα θέματα οφείλουν να συζητούνται στα πλαίσια 
του Δημοτικού Συμβουλίου και να αναζητούνται διευκρινίσεις στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Δήμου προκειμένου να ευρίσκονται λύσεις. Η εποικοδομητική κριτική, 
με κατανόηση  στα υπαρκτά προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου, από όπου και 
αν ασκείται μας βρίσκει σύμφωνους και είναι συμπαραστάτης στο έργο μας. 

Προσδοκώντας την ανάπτυξη και την πρόοδο, ως Δημοτική Αρχή, θα συνεργα-
στούμε με όλους όσους το επιθυμούν και θα επιδιώξουμε όλοι μαζί, συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση να ενώσουμε δυνάμεις για να προχωρήσουμε μπροστά και να 
είμαστε υπερήφανοι για τη Πάρο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας».

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δόθηκε στην εφημερίδα μας ο παρακάτω σχο-
λιασμός για την υπόθεση:

«Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ζητήθηκε  από τον Δήμαρχο και τον Πρόε-
δρο του Λιμενικού Ταμείου Πάρου- Αντιπάρου, να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με 
τη διακοπή των εργασιών στο λιμάνι της Αλυκής, πράγμα που δεν έγινε. Η έλλειψη 
ενημέρωσης τόσες ημέρες, για ένα πολύπαθο έργο, αναγκαίο και δρομολογημένο 
εδώ και 20 χρόνια, δημιουργεί παραφιλολογία, ερωτηματικά, εύλογη ανησυχία και 
αποτελεί απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στο παριανό λαό.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παίζει με την αγωνία των αυτοαπασχολούμενων 
και των εργαζόμενων της περιοχής, με το μεροκάματο τους μετά από ένα ακόμη 
δύσκολο χειμώνα, πολύ περισσότερο όταν δίνονταν οι διαβεβαιώσεις, ότι το Πά-
σχα θα είναι όλα υπό έλεγχο. Το Πάσχα έφτασε, και η Αλυκή είναι ένα απέραντο 
εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο.

Με βάση τη λειψή πληροφόρηση αλλά και τη γνώση ότι η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τώρα ζητάει με έγγραφο της, την έγκριση 
της έναρξης των εργασιών στο λιμάνι της Αλυκής από την αρμόδια υπη-
ρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκύπτει ότι έγκριση δεν 
υπήρχε. Ο παριανός λαός δεν επαιτεί, απαιτεί πλήρη και έγκυρη ενημέρω-
ση, γιατί το έργο αυτό είναι κυριολεκτικά πληρωμένο από τον ίδιο». 

Τι θα γίνει στη συνέχεια

Στις 29/3/2018 το λιμεναρχείο Πάρου, στο πλαίσιο του άρθρου 18 του 
Ν.2971/2001 και μετά την αίτηση που κατατέθηκε από την τεχνική υπηρεσία του 
δήμου, έστειλε στη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών έγγραφο που δη-
λώνει την σύμφωνη γνώμη του για την εκτέλεση του έργου. Ως εκ τούτου δεν θα 
πρέπει να καθυστερήσει η επανέναρξη των εργασιών του έργου.

Πρώτο Θέμα

Η άδειας εκτέλεσης του έργου από τη 
Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών 

Υποδομών του υπουργείου Ναυτιλίας 
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βασικά τελικό έγγραφο για να 

μπορεί να  ξεκινήσει απρόσκοπτα 
οποιαδήποτε λιμενικό έργο 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

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.

ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 2 
παλιές κατοικιές και ένας αγρός 10 
στρεµµάτων. Τηλ. για πληροφορίες: 
6946 006 458/22840 23518

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΙΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 50 τ.µ, επιπλωµένο για όλο 
το χρόνο, µε wi-fi  και ηλιακό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 331 812

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Η «smile» αναζητά GRAPHIC 
DESIGNER µε γνώσεις σουίτας 
Adobe Designer (Photoshop, 
Illustrator, InDesign). Στείλτε µας 
το βιογραφικό σας στο nadia@
smileweb.gr. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό 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. 
επικοινωνίας: 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) ΑΠΟΘΗΚΑ-
ΡΙΟ. 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 
εργασίας για όλο το χρόνο. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο e- mail: nisis.
info@gmail.com, Τηλ. 6936 906 626

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζη-
τείται για ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα 
στην Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
229 7557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται από 
φαρµακείο στην Παροικιά, εµφανί-
σιµη έως 37 ετών, χαµογελαστή, µε 
γνώσεις στην πώληση των καλλυντι-
κών, Η/Υ και αγγλικών, για µόνιµη 
εργασία. Τηλ. 6937 090 161, ώρες 
επικοινωνίας: 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 καθηκό-
ντων. Προσφέρεται πλήρες πακέτο 
αποδοχών 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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται µε εµπειρία α-
πό 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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ζητείται 
για κατάστηµα ειδών σπιτιού στην 
Μάρπησσα, µε άριστη γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας και χρήση υπολογιστή, 
µε άνεση στις πωλήσεις. ∆ίπλωµα 
οδήγησης απαραίτητο. 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

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ επαγγελµατίας και 
ενθουσιώδης ζητείται από εργαστήριο 
ραπτικής στην Μάρπησσα. Αγγλικά 
απαραίτητα. Τηλ. 22840-41341 
(08:00-14:00)

Η ART IN DESIGN αναζητά GRAPHIC 
& WEB DESIGNER για να καλύψει 
την ανάλογη θέση.
Απαραίτητες γνώσεις: άριστη 
γνώση αγγλικής γλώσσας, άριστη 
χρήση σουίτας Adobe Designer 
(Photoshop, Illustrator, In Design & 
Dreamweaver), άριστη γνώση κώδικα 
HTML, CSS, JS, WORDPRESS καθώς 
και του SHOPIFY. Στείλτε µας το 
βιογραφικό σας στο tm@artindesign.
gr ή καλέστε 9 πµ µε 4µµ στο 22840 
45115.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ελληνικής υπηκοότητας 
µε εµπειρία ζητούνται από εστιατόριο 
στις Λεύκες. Απαραίτητα αγγλικά. 
∆εύτερη ξένη γλώσσα καλοδεχού-

µενη. Απασχόληση από Ιούνιο έως 
Αύγουστο. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974 020 923

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ – ΓΑΖΩΤΡΙΑ – ΓΑ-
ΖΩΤΗΣ, ζητείται για κατάστηµα µε 
τέντες – καλύµµατα – µαξιλάρια στην 
Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 6970 
034 104 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 
κατάστηµα οπτικών στη Νάουσα της 
Πάρου, για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Απαιτείται 
γνώση ξένων γλωσσών. Mail επικοι-
νωνίας: centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 
210 9373322, Fax: 210 9373323

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

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΑΛΙΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ως προς την ανανέωση ή έκδοση αδειών άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου παραγωγού πωλητή «ειδών αλιείας» σε εφαρμογή 
του νέου σχετικού θεσμικού πλαισίου

Παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας ως προς 
την έγκαιρη ανανέωση ή έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού 
πωλητή με είδος εμπορίας τη διάθεση «προϊόντων αλιείας» προσκομίζοντας τα εκ 
του νόμου δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στα συνημμένα έντυπα των Αιτή-
σεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων, κατά περίπτωση.                     

Επισημαίνουμε ότι κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις 
πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) 
σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή 
έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις καθώς και τα 
Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της 
άδειάς του. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου, για την άσκηση κάθε υπαί-
θριας εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια

Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας 
μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου δηλαδή στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

 Όλες οι άδειες θα επανεκτυπωθούν από το ΟΠΣΠΑ και θα δοθεί νέος μοναδικός 
αριθμός για κάθε μία εξ’ αυτών. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4497/2017 
αναφέρεται ότι « με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορί-
ζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας για την έκδοση, ανανέωση 
….καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια» η οποία δεν έχει δημοσιευθεί 
έως σήμερα

Εφιστούμε την προσοχή σας στις διοικητικές κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα) που 
επιβάλλονται σε περίπτωση στοιχειοθετημένης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 
παράβασης των διατάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου άσκησης υπαίθριων εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δικαιολογητικά, επικοινω-
νήστε με την Προїσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου κ. Σεβασμία Στάμενα, στα τηλέφωνα: 
22843 60162, 228403 60163

Αγγελίες

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 στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Τυριάγραβιέρα | 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

Περιφερειακά 
ιατρεία

Ανακοινώθηκε η λει-
τουργία των περιφερει-
ακών ιατρείων Πάρου 
για τον Απρίλιο 2018. 
(Τα ιατρεία λειτουργούν 
από τις 8.30 έως τις 
14.00).
Ιατρείο Μάρπησσας
5/4 Από 08:30 έως 
11:00 και από ώρα 
11:30-14:00 Λεύκες, 
Άννα Γαϊτανάρου
10/4 Δημ. Μυργιώτης
16/4 Δημ. Μυργιώτης
18/4 Δημ. Μυργιώτης
19/4 Από 08:30 έως 

11:00 Κώστος και από 
ώρα 11:30-14:00 Λεύ-
κες, Άννα Γαϊτανάρου
25/4 Δημ. Μυργιώτης
Ιατρείο Νάουσας
11/4 Άννα Γαϊτανάρου
13/4 Κ. Μανιός
17/4 Αικ. Ρούσσου
18/4 Άννα Γαϊτανάρου
24/4 Αικ. Ρούσσου
25/4 Άννα Γαϊτανάρου
27/4 Άννα Γαϊτανάρου
Ιατρείο Αγκαιριάς
5/4 Παρ. Τρακοσάρη
26/4 Ευμορφία Κραβα-
ρίτη

Νέα ψάρια 
στη Μεσόγειο

Δύο νέα είδη ψαριών, το Abudefduf sexfasciatus 
και το Acanthurus sohal ή αλλιώς ψάρι χειρουργός, 
εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος της iSea, «Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί 
μας!».

Τα δύο ψάρια εντοπίστηκαν στην Ελλάδα από ερα-
σιτέχνες αλιείς οι οποίοι στη συνέχεια έστειλαν τις 
φωτογραφίες στην ομάδα της iSea, από την οποία 
έγινε οπτική αναγνώριση.

Το πρώτο που αναγνωρίστηκε είναι το Acanthurus 
sohal ή αλλιώς ψάρι χειρουργός. Το ψάρι χειρουργός, 
μετά την αλίευσή του στάλθηκε στην iSea και, σε συ-
νεργασία με το τμήμα οικολογίας και εξελικτικής βιο-
λογίας του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, έγινε και 
η γενετική ταυτοποίηση του είδους. «Η φυσική εξά-
πλωση των δύο ειδών εντοπίζεται στον Ινδο-Ειρηνικό 
ωκεανό και στην Ερυθρά θάλασσα, ωστόσο η απουσία 
καταγραφών και των δύο ειδών κοντά στη Διώρυγα 
του Σουέζ κάνει τους επιστήμονες να πιστεύουν πως 
η καταγραφή τους είναι αποτέλεσμα απελευθέρωσης 
από κάποιο ενυδρείο, καθώς και τα δύο είδη είναι 
αρκετά εμπορικά και διάσημα για τη χρήση τους σε 
ενυδρεία», εξήγησε στη Greenagenda.gr ο Γιάννης Γι-
ώβος, ερευνητής της iSea.

Το δεύτερο ψάρι που αναγνωρίστηκε είναι το 
Abudefduf sexfasciatus. Όπως σημείωσε ο ερευνη-
τής, Γιάννης Γιώβος και τα δύο είναι αρκετά απαιτητικά 

και επιθετικά με άλλα ψάρια με αποτέλεσμα να συνι-
στώνται προς αγορά μόνον σε έμπειρους ιδιοκτήτες. 
Οι βιολογικοί εισβολείς θεωρούνται σήμερα από τις 
μεγαλύτερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήμα-
τα, προκαλώντας τεράστιες ζημιές τόσο στην τοπική 
βιοποικιλότητα όσο και στην τοπική οικονομία, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις απειλούν ακόμα και την αν-
θρώπινη υγεία.

Στη Μεσόγειο θάλασσα έχουν εντοπιστεί μέχρι σή-
μερα περισσότεροι από 1.000 βιολογικοί εισβολείς, 
με το μεγαλύτερο ποσοστό να έχει εισέλθει από τη 
Διώρυγα του Σουέζ (λεσσεψιανοί μετανάστες), ενώ 
κάποια είδη έχουν μεταφερθεί με το έρμα των πλοίων, 
λόγω του εμπορίου για ενυδρεία αλλά και μέσω της 
ιχθυοκαλλιέργειας.

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας των επιφανει-
ακών υδάτων της Μεσογείου έχει διευκολύνει σημα-
ντικά την είσοδο και την επέκταση των λεσσεψιανών 
μεταναστών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο γεγονός 
που παρατηρείται και σε ορισμένα αυτόχθονα Μεσο-
γειακά θερμόφιλα είδη που επεκτείνονται βόρεια, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη βόρεια επέκταση του 
σκάρου (Sparisoma cretense), υπογράμμισε από την 
πλευρά του ο Nίκος Δούμπας, ερευνητής της iSea.

Τέλος, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότε-
ρα από 300 θαλάσσια ξενικά είδη μεταξύ των οποί-
ων αρκετά είδη λαγοκέφαλων, που είναι τοξικά για 
τον άνθρωπο και η κατανάλωση μπορεί να επιφέρει 
μέχρι και θάνατο, το σουπιοκαλάμαρο (Sepioteuthis 
lessoniana), η δηλητηριώδης Μέδουσα νομάδας 
(Phopilema nomadic) και πιο πρόσφατα το διάσημο 
λεονταρόψαρο.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγές: www.nasa.gov, www.esa.int

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ 
«ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΕΜΠ»

Διετής αναβολή 
εκτόξευσης 
για τον διάδοχο 
του «Χαμπλ»

Περισσότερος χρόνος (και περισσότε-
ρο χρήµα) θα απαιτηθεί για την ολοκλή-
ρωση της προσαρµογής και τον έλεγχο 
όλων των συστηµάτων του διαστηµικού 
τηλεσκοπίου «Τζέιµς Γουέµπ» («James 
Webb») της NASA. Το νέο τηλεσκόπιο, 
που προορίζεται να γίνει ο διάδοχος 
του περίφηµου τηλεσκοπίου «Χαµπλ», 
επρόκειτο να εκτοξευτεί το 2018, στην 
πορεία η εκτόξευση αναβλήθηκε για το 
2019, αλλά τώρα επαναπροσδιορίστη-
κε για το Μάη του 2020. Ενώ το τµήµα 
της διαστηµοσυσκευής που αφορά το 
τηλεσκόπιο και το τµήµα που αφορά το 
πτητικό µέρος έχουν ολοκληρωθεί και 
περάσει τους ελέγχους το καθένα ξε-
χωριστά, διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται 
περισσότεροι έλεγχοι καλής λειτουργί-
ας τους σε συνδυασµό.

Το «Τζέιµς Γουέµπ» είναι το µεγαλύτε-
ρο διεθνές διαστηµικό πρόγραµµα της 
NASA, σε συνεργασία µε την Καναδι-
κή ∆ιαστηµική Υπηρεσία και τον ESA 
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµα-
τος), που θα κάνει και την εκτόξευση 
µε πύραυλο «Ariane 5», από τη γαλλική 
Γουιάνα. Το κόστος της αποστολής ανα-
µένεται να υπερβεί τα προϋπολογισµέ-
να 8 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το σκά-
φος, βάρους περίπου 7 τόνων, θα φέ-
ρει ασπίδα προστασίας από την ηλιακή 
ακτινοβολία µεγέθους γηπέδου του τέ-
νις και γι' αυτό οι µηχανικοί χρειάστηκε 
να βρουν τρόπο διπλώµατος της όλης 
κατασκευής ανάλογο µε εκείνο των ι-
απωνικών οριγκάµι.

Επειδή το «Τζέιµς Γουέµπ» θα τεθεί 
σε τροχιά που θα βρίσκεται σε απόστα-
ση 1,6 εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων από 
τη Γη, δεν θα υπάρχει δυνατότητα επι-
σκευής του, όπως υπήρχε και αξιοποιή-
θηκε για τη διόρθωση των οπτικών του 
«Χαµπλ», που βρισκόταν σε χαµηλή γή-
ινη τροχιά. Ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται 
να υπάρχει «απόλυτη» βεβαιότητα ότι 
το νέο τηλεσκόπιο θα λειτουργήσει κα-
λά από την πρώτη στιγµή και για όλο το 
χρόνο της ωφέλιµης ζωής του.

Και αυτόνοµα ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος 
στο παιχνίδι

Σ ε αναζήτηση εξωπλανητών και 
ιδιαίτερα εκείνων µε ατµόσφαι-
ρα, που θα µπορούσε να υπο-

στηρίξει τη ζωή, θα προχωρήσει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµα-
τος (ESA), που πριν από λίγες µέ-
ρες ενέκρινε την επιστηµονική α-
ποστολή «Ariel» (από τα αρχικά της 
ονοµασίας «Μεγάλης κλίµακας Ε-
πισκόπηση της Ατµόσφαιρας Εξω-
πλανητών µε Υπέρυθρες ακτίνες»). 
Η αποστολή - εκτός απροόπτου - 
προβλέπεται να εκτοξευτεί στα µέ-
σα του 2028.

Χιλιάδες εξωπλανήτες έχουν ανα-
καλυφθεί µέχρι σήµερα, διαφόρων 
µεγεθών και τροχιών, αλλά δεν έχει 
ανακαλυφθεί ακόµα κάποια σύνδε-
ση των χαρακτηριστικών τους µε τα 
χαρακτηριστικά του άστρου µαζί µε 
το οποίο σχηµατίστηκαν (από το ίδιο νεφέ-
λωµα). Το τηλεσκόπιο «Ariel» θα προσπα-
θήσει να απαντήσει θεµελιώδη ερωτήµατα, 
σχετικά µε τα υλικά από τα οποία αποτελού-
νται οι εξωπλανήτες και πώς τα πλανητικά 
συστήµατα προκύπτουν και εξελίσσονται. 
Για να το πετύχει, θα µελετήσει την ατµό-
σφαιρα εκατοντάδων πλανητών, που περι-
φέρονται γύρω από διαφορετικούς τύπους 
άστρων, µε διαφορετικές θερµοκρασίες ε-
πιφάνειας και διαφορετικό µέγεθος, από 
υπερ-γαίες έως αεριώδεις γίγαντες σε κο-

ντινή τροχιά προς το άστρο τους. Το «Ariel» 
θα είναι εξοπλισµένο µε όργανα που θα κα-
ταγράφουν το φασµατοσκοπικό χηµικό α-
ποτύπωµα των αερίων της ατµόσφαιρας ε-
νός εξωπλανήτη, καθώς αυτός περνά (κά-
νει διάβαση) µπροστά από το άστρο του, µε 
αποτέλεσµα ένα µικρό µέρος από το φως 
του άστρου που φτάνει έως τη Γη, να έχει 
περάσει µέσα από την ατµόσφαιρα του ε-
ξωπλανήτη. Η ικανότητα παρατήρησης θα 
φτάνει στα 10 µέρη στο εκατοµµύριο µεί-
ωσης της φωτεινότητας του άστρου εξαι-

τίας της πλανητικής διάβασης.
Το διαστηµικό τηλεσκόπιο 

«Ariel» έχει προϋπολογισµό 450 
εκατ. ευρώ και θα τοποθετη-
θεί σε απόσταση 1,5 εκατοµ-
µυρίου χιλιοµέτρων από τη Γη, 
στο σηµείο Λαγκράντζ-2. Το Λα-
γκράντζ-2 είναι ένα από τα πέντε 
σηµεία, όπου οι έλξεις Ηλιου και 
Γης συνδυάζονται µε τρόπο, που 
δίνει την απαραίτητη κεντροµό-
λο δύναµη, ώστε ένα σώµα που 
σταµατά εκεί να έχει τροχιά, η 
οποία θα διατηρήσει τη σχετική 
θέση του ως προς τα δύο ουρά-
νια σώµατα. Για τη διατήρηση της 
θέσης στα σηµεία Λαγκράντζ-4 
και 5 δεν χρειάζεται καθόλου ε-

νέργεια, ενώ για τα άλλα τρία ε-
λάχιστη. Η τοποθέτηση τηλεσκο-

πίων στο Λαγκράντζ-2 (όπως και στο 4 και 
5), επιτρέπει να µην εµποδίζεται το οπτικό 
τους πεδίο από τη Γη, όπως συνέβαινε µε 
το «Χαµπλ», ενώ ταυτόχρονα να βρίσκονται 
αρκετά κοντά στο µητρικό πλανήτη, ώστε 
να έχουν καλή επικοινωνία για την αποστο-
λή των δεδοµένων που συλλέγουν, αλλά και 
τη λήψη οδηγιών (καθυστέρηση στην άφι-
ξη των εντολών µόλις 5 δευτερολέπτων). Η 
µάζα του τηλεσκοπίου «Ariel» θα είναι πε-
ρίπου 1,3 τόνους και η αποστολή προβλέ-
πεται να έχει τετραετή διάρκεια.

Εξωπλανήτης κάνει διάβαση μπροστά από το άστρο του 
(καλλιτεχνική απεικόνιση)

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΩΝ (TESS)

Παραπέρα βήµα για τον εντοπισµό 
πλανητών σαν τη Γη

Ο ι τελευταίες προ-
ετοιµασίες πριν 
την εκτόξευση 
στις 16 Απρίλη 

γίνονται αυτές τις µέ-
ρες στο ∆ορυφόρο 
Επισκόπησης ∆ια-
βατικών Εξωπλα-
νητών (TESS) της 
NASA. Το σκά-
φος είναι στην 
ουσία ένα τετρα-
πλό τηλεσκόπιο, 
µε οπτικό πεδίο 
που θα καλύπτει 
το 85% του ουρα-
νού (εξ ου και το «Ε-
πισκόπησης» στην ο-
νοµασία του), µε στόχο 
την ανακάλυψη πλα-
νητών γύρω από κο-
ντινά στον Ηλιο άστρα. 
Αυτοί οι πλανήτες θα 
στοχευθούν από επόµενες έρευνες για να εξεταστεί η ικανότητά τους 
να υποστηρίξουν την εµφάνιση και διατήρηση ζωής.

Ο TESS θα εκτοξευτεί από το ακρωτήριο Κανάβεραλ µε πύραυλο 
«Falcon 9» της «SpaceX». Στη συνέχεια, µε µια βαρυτική βοήθεια µε 
κοντινό πέρασµα πάνω από τη Σελήνη θα τεθεί σε τροχιά περιόδου 
13,7 ηµερών γύρω από τη Γη. ∆υο µήνες αργότερα, όταν θα έχουν ε-
λεγχθεί τα συστήµατά του, θα αρχίσει τη διετή αποστολή του, εξετά-
ζοντας τον ένα µετά τον άλλο τους 26 τοµείς που έχει χωριστεί το τµή-
µα του ουρανού, παρατηρώντας 13 τοµείς του νοτίου ηµισφαιρίου τον 
πρώτο χρόνο και 13 του βορείου τον δεύτερο.

Το TESS θα ελέγχει για το φαινόµενο της διάβασης πλανητών µπρο-
στά από το άστρο τους (στην ευθεία που συνδέει το άστρο και τη Γη), 
η οποία προκαλεί µια µικρή αλλά σταθερή περιοδική µείωση της λα-
µπρότητας του άστρου. Με αυτήν την τεχνική, το διαστηµικό τηλε-
σκόπιο «Κέπλερ» της NASA εντόπισε περισσότερους από 2.600 επι-
βεβαιωµένους εξωπλανήτες, οι περισσότεροι από τους οποίους περι-
φέρονται γύρω από άστρα µικρής φωτεινότητας, που απέχουν 300 έ-

ως 3.000 έτη φωτός από τη Γη. Το TESS θα επικεντρωθεί 
σε περίπου 200.000 άστρα που απέχουν το πολύ 300 έτη 
φωτός και γι' αυτό εµφανίζονται κατά µέσο όρο 30 έως 100 

φορές πιο φωτεινά, συγκριτικά µε εκείνα που εξέτασε το «Κέπλερ». 
Η λαµπρότητα αυτή θα επιτρέψει στους επιστήµονες να χρησιµοποι-
ήσουν φασµατοσκοπία (µελέτη της απορρόφησης και εκποµπής φω-
τός), ώστε σε συνδυασµό µε παρατηρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια να 
υπολογίσουν τη µάζα, το µέγεθος, την πυκνότητα, την τροχιά και αρ-
γότερα, µε τη βοήθεια του διαστηµικού τηλεσκοπίου «Τζέιµς Γουέµπ», 
να ανακαλύψουν και την ατµοσφαιρική σύνθεση των πλανητών. Προ-
φανώς ο εντοπισµός µορίων νερού στην ατµόσφαιρα θα είναι µια κα-
λή ένδειξη για τη δυνατότητα κάποιου πλανήτη να έχει ζωή.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ερευνητικής οµάδας της αποστολής, υ-
πολογίζεται ότι γύρω στους 300 από τους εξωπλανήτες που θα ανακα-
λυφθούν θα έχουν µέγεθος παρόµοιο έως διπλάσιο εκείνου της Γης, 
καθώς το TESS θα παρατηρήσει µια περιοχή του ουρανού 400 φορές 
µεγαλύτερη από εκείνη που παρατήρησε το «Κέπλερ». Πέρα από την 
αναζήτηση εξωπλανητών, το TESS θα χρησιµοποιηθεί από αστροφυ-
σικούς και για άλλης σκοπιµότητας παρατήρηση 20.000 επιπλέον ου-
ράνιων σωµάτων.

Τελευταίοι έλεγχοι της διαστημοσυσκευής 
καθώς πλησιάζει ο καιρός της εκτόξευσης
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Εκτός κλίμακας καλλιτεχνική απεικόνιση του TESS 
μπροστά από έναν εξωπλανήτη και το άστρο του



 | 15www.fonitisparou.gr Απόψεις

«Τα έθιμα των 
ημερών του 
Πάσχα»  
(Μέρος 2ο)

Τη Μεγάλη Πέμπτη, νωρίς τα χαράματα, στο «αυγι-

κό» κοινωνούσαμε. Στη συνέχεια ξεκινούσαν οι προε-

τοιμασίες για τον εορτασμό της Ανάστασης. 

Οι νοικοκυρές έβαφαν τα κόκκινα αυγά, το πρώτο 

κόκκινο αυγό, το τοποθετούσαν στο εικονοστάσιο του 

σπιτιού. Ζύμωναν λαμπροκουλούρες ή κουτσούνες, 

καλαθάκια, διάφορα σχήματα με ένα κόκκινο αυγό, δι-

ατηρώντας τα μέχρι της Αναλήψεως. Έπλαθαν πασχα-

λιάτικα κουλουράκια, τσουρέκια, γλυκιές τυρόπιτες, το 

«κοινωνικό», που ήταν πρόσφορο σε σχήμα σταυρού. 

Κάποτε, που οι ιερείς δεν ήταν μισθωτοί, ομάδα παι-

διών κρατώντας ένα πανέρι μάζευαν από τους νοι-

κοκυραίους το «αυγό του παπά». Αυτήν την ημέρα οι 

νοικοκυρές δεν πλένουν, δεν απλώνουν, ούτε κάνουν 

άλλες δουλειές στο σπίτι.

Τη μεταπολεμική περίοδο, το βράδυ της Μεγάλης 

Πέμπτης και ολόκληρη τη Μεγάλη Παρασκευή, γινό-

ταν «μονοκκλησία» ο ναός της Εκατονταπυλιανής. 

Μετά τις εκκλησιαστικές τελετές στολιζόταν ο επι-

τάφιος περίτεχνα και με μεγάλη προσοχή από τους 

επιτρόπους, ενώ σήμερα στολίζεται από γυναίκες. 

Το ξυλόγλυπτο αυτό κομψοτέχνημα είναι έργο του 

αείμνηστου ξυλογλύπτη Χαρατσάρη, (αντίγραφο του 

επιταφίου βρίσκεται στο Βυζαντινό μουσείο της Πανα-

γίας), με τα τριάντα τρία κεριά και το φιλοτεχνημένο 

από τα χέρια της αείμνηστης Μαρίας Ναυπλιώτη «Ω 

γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου 

το κάλλος», από κοχύλια. 

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής έχουμε την 

Αποκαθήλωση, την περιφορά του επιταφίου, μέσα στο 

ναό και φυσικά από την χορωδία τα «Ότε εκ του ξύ-

λου…» και στη συνέχεια το βράδυ, τα εγκώμια, καθώς 

και την περιφορά τα μεσάνυκτα, στους δρόμους της 

πόλης. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, 

παραδοσιακά απαγορεύεται κάθε εργασία και γίνεται 

αυστηρότατη νηστεία, ούτε λάδι!

Μετέπειτα που η Εκατονταπυλιανή δεν ήταν «μο-

νοκκλησιά», συναντιόταν οι δύο επιτάφιοι στον ανε-

μόμυλο του λιμανιού στις δώδεκα ακριβώς. Σήμερα 

συναντώνται τρεις επιτάφιοι, των δύο ενοριών με τον 

επιτάφιο του Προσκυνήματος στο ίδιο ακριβώς ση-

μείο και ακολουθούν την ίδια πορεία με τότε. Όταν 

η περιφορά του επιταφίου μπει στην κεντρική αγορά 

πιστοί από τα μπαλκόνια τους θυμιάζουν, και ραίνουν 

με ροδοπέταλα, ανθούς λεμονιάς και κολόνια «Μυρ-

τώ», αναπαριστάνοντας το «έραναν τον τάφο…», υπό 

τις ψαλμωδίες της χορωδίας. Πριν την είσοδο του επι-

ταφίου στο ναό, οι ευσεβείς χριστιανοί, περνάνε από 

κάτω . 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λειτουργία του 

Μεγάλου Σαββάτου, η οποία γίνεται έξω από το Ιερό 

Βήμα και ο επιτάφιος κάνει τη χρήση της Αγίας Τράπε-

ζας. Ο ιερέας ψάλλοντας το «Ανάστα ο Θεός» σκορπά 

δαφνόφυλλα, ενώ οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια με 

δύναμη. Επίσης μοιράζονται στους πιστούς, λουλού-

δια και κεριά του επιταφίου, για ευλογία.  

Το Μεγάλο Σάββατο ετοιμαζόταν το αναστάσιμο 

νυκτερινό τραπέζι, με το βραστό το αρνάκι, αργότερα 

ήρθε και η μαγειρίτσα. Με το «Χριστός Ανέστη», άρχιζε 

η μάχη των βαρελότων, με μικρο-τραυματισμούς στα 

πόδια των κοριτσιών, που φορούσαν τα «λαμπριάτι-

κα» τους. Μερικές φορές καίγαμε και τον Ιούδα. Με 

το «Άγιο Φως»  κάναμε τον καθιερωμένο σταυρό στη 

πόρτα του σπιτιού. Αρκετοί κάθονταν μέχρι το τέλος 

της πασχαλινής λειτουργίας, ενώ οι πεινασμένοι έφευ-

γαν αμέσως για να «πασχάσουν» μετά το «άρατε πύ-

λας».

Την Κυριακή του Πάσχα στην Πάρο δε σουβλίζαμε 

αρνί. Το παραδοσιακό φαγητό ήταν το αρνάκι στο 

φούρνο με πατάτες. Το μεσημέρι της Κυριακής του 

Πάσχα γινόταν η λιτανεία μέσα σε βομβαρδισμούς 

από βαρελότα. Στη συνέχεια, ο εσπερινός της Αγάπης 

ή Δεύτερη Ανάσταση όπως τη λέμε λαϊκά με τα ορει-

χάλκινα γουδιά που κτυπούν τα παιδιά μέσα στο Ιερό 

Βήμα και το Ιερό Ευαγγέλιο που διαβάζεται σε δεκά-

δες ξένες γλώσσες, για να διατρανωθεί παγκοσμίως η 

Ανάσταση του Κυρίου. 

Κάποτε, μετά τον εσπερινό, νέοι και νέες έτρεχαν 

στις «κούνιες», που έδεναν στα δέντρα των κήπων και 

στις πλατείες, όπου εκεί άρχιζαν τα πρώτα ειδύλλια, 

ανταλλάσοντας στιχάκια! (Παραθέτω ένα… τα υπόλοι-

πα σε άλλη έκδοση).   

«Ερώτησα τον έρωτα,
τι ρούχα να φορέσω,
κ’ εκείνος μου ’πε θαλασσί,
της αγάπης μου ν’ αρέσω».
Μερικά από τα έθιμα των ημερών του Πάσχα, παρα-

μένουν ακόμη ζωντανά και έχουν περάσει από γενιά 

σε γενιά «δένοντας» το χθες με το σήμερα.

 Πηγές: α) Συλλογή Μαούνη Χριστόδουλου, β) 

«Αναμνήσεις ενός Παριανού», του Παναγιώτη Πατέλ-

λη.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

A maximis  
ad minima

Η Πάρος τις χρυσές δεκαετίες του ’80 και ’90 
«πουλούσε» Κυκλαδική παράδοση, θάλασσα, ήλιο 
και απαράμιλλη γραφικότητα.  

Οι Έλληνες κυρίως τουρίστες δεν είχαν την 
«εκπαίδευση» που έχουν σήμερα ή αν θέλετε δεν 
είχαν πολλές εικόνες. Αυτό που έβλεπαν αυτό πί-
στευαν ως κάλλιστο. Σήμερα τα πράγματα άλλα-
ξαν. 

Ο Έλληνας επισκέπτης έχει επισκεφτεί πολλά 
άλλα μέρη και έχει σύγκριση. Το διαδίκτυο του 
έδωσε και άλλες ευκαιρίες όσον αφορά τους του-
ριστικούς προορισμούς. Λίγο πολύ θάλασσα και 
ήλιο πουλάει η μισή Ελλάδα. Την Κυκλαδίτικη πα-
ράδοση τη χάνουμε και μάλλον υπάρχει περισσό-
τερη π.χ. στα Μυκονιάτικα της Πλάκας, στην Αθή-
να. Για γραφικότητα επίσης, ας μην συζητάμε το 
θέμα. Με αλουμίνια, τζαμαρίες, βιτρίνες, φωτεινές 
επιγραφές, και άναρχες πέργκολες, πάμε γι’ άλλα... 
Εμμένουμε πλέον στο να δούμε τι μπορούμε να 
σώσουμε. Γίνονται προσπάθειες είναι αλήθεια, αν 
και άρχισαν αργά.

Λιμάνι δεν έχουμε. Μία προβλήτα σ’ ένα κόλπο 
θαλάσσης είναι το λιμάνι μας. Άστε που και αυτή η 
προβλήτα έχει πρόβλημα. Κρουαζερορόπλοια δεν 
μπορούν να ελλιμενιστούν και μένουν αρόδο. Μα-
ρίνα οργανωμένη δεν υπάρχει. Επαφιόμαστε στην 
καλή πρόθεση των ψαράδων μας για να δώσουν 
μερικές θέσεις στις προβλήτες ώστε να δέσει κα-
νένα κότερο. Για το κυκλοφοριακό ας μην το κά-
νουμε ζήτημα, αφού κάθε τέλος Σεπτεμβρίου το 
δημοτικό μας συμβούλιο υπόσχεται ότι την επόμε-
νη χρονιά θα υπάρχουν ρυθμίσεις! Δυστυχώς δεν 
έχουμε υποδομές. Είμαστε τελικά πολύ πίσω. 

Η εύκολη φράση από πολλούς που αρέσκονται 
να βυζαντινίζουν, είναι ότι οι… άλλοι και όχι εκεί-
νοι, είναι ακριβοί στις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Ο μέσος όρος ενός 
καφέ στην Πάρο είναι 2,5-3,5 ευρώ. Συγνώμη 
αλλά ένα καφέ που ήπιαμε σε γειτονικό νησί τον 
πληρώσαμε τέσσερα ευρώ και δεν ήταν γνωστής 
μάρκας. Πιο πολύ στο χύμα έφερνε! 

Ας πάμε και στη γαστρονομία που αποτελεί έν-
δειξη πολιτισμού. Ποιο είναι το τοπικό έδεσμα που 
σερβίρεται σήμερα στα καταστήματα εστίασης; Η 
γούνα μήπως; Έλεος παιδιά! Ουζομεζές είναι επί 
της ουσίας και υπάρχει παντού. (Η τέλεια γούνα 
πάντως για τους λάτρεις του είδους, φτιάχνεται 
στην περιοχή Φλώρινας, Αμύνταιου και Πρεσπών 
και είναι από λίμνη!). Ο ζαχαρομπακλαβάς; Γλυκό 
είναι, μην ξεχνιόμαστε. Η σούμα λοιπόν, μήπως εί-
ναι; Ποιος έχει αντίρρηση ότι, ναι, είναι ένα καλό 
απόσταγμα. Μόνο που άλλες επτά χιλιάδες τοπο-
θεσίες (!) στην Ελλάδα κατασκευάσουν αποστάγ-
ματα με διάφορες ονομασίες. Να πάμε μήπως στο 
κρασί; Ναι, και εδώ. Έχουμε καλό. Ε, και; Ποιος 
μας είπε ότι οι άλλοι δεν έχουν. 

Ο τόπος μας χρειάζεται τουριστική υποδομή, και 
γνώσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι εποχές οικονομικής 
δόξας πέρασαν. Ή παλεύουμε το θέμα σωστά με 
την πρέπουσα παιδεία, ή πετάμε λευκή πετσέτα. 
Τρίτη λύση δεν υπάρχει.
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Ἡ συμψαλμωδία
Ἡ ψαλμωδία τῆς Ἐκκλησίας, λένε οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλη-

σίας, εἶναι μία εἰκόνα τῆς ψαλμωδίας τοῦ οὐρανοῦ. Γι᾽ αὐτὸ 

καὶ ὅλα μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι ρυθμισμένα ἀπὸ τοὺς 

ἁγίους μὲ τὴν φώτισι τοῦ Θεοῦ. Δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ 

βάζῃ ἢ νὰ βγάζῃ κατὰ τὸ δοκοῦν. Σὲ ἐλάχιστες δευτερεύου-

σες μόνον περιπτώσεις ἐπαφίεται ἡ κρίσις γιὰ τὸ τί θὰ γίνῃ 

στὸν προεστῶτα, ὁ ὁποῖος προεξάρχει καὶ κανονίζει καὶ τὰ 

διάφορα ἀναφυόμενα ἑκάστοτε πρακτικὰ θέματα.

Ἡ συμμετοχὴ τῶν γυναικῶν στὴν ψαλμῳδία εἶναι ἕνα 

θέμα ποὺ ἤδη ἔχει κανονιστῇ ἀπὸ τοὺς ἁγίους πατέρες. Οἱ 

πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (Μ. Βασίλειος, ἱ. Χρυσόστομος), 

συνέστησαν χοροὺς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν γιὰ νὰ ψάλουν 

στὴν ἐκκλησία, ἀλλά:

α. Οἱ χοροὶ ἦταν σαφῶς διαχωρισμένοι οἱ ἄνδρες ἀπὸ 

τὶς γυναῖκες. Κατηγορηματικὸς σ᾽ αὐτὸ τὸ θέμα εἶνε ὁ ἅγ. 

Κύριλλος Ἰεροσολύμων ποὺ λέγει· «ἂς διακρίνονται τὰ 

πράγματα, ἄνδρες μὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες· ἂς 

μὴ γίνῃ ἡ ὑπόθεσις τῆς σωτηρίας πρόφασις ἀπωλείας» 

(Προκατήχησις, Migne 33, 356). Μάλιστα ὁ ἅγ. Κύριλλος 

δὲν θέλει κἂν νὰ ἀκούγωνται στὸ κοινὸ οἱ φωνὲς τῶν γυ-

ναικῶν (ἔνθ᾽ ἀνωτ.).

β. Οἱ χοροὶ αὐτοὶ ἴσχυαν ἐφ᾽ ὅσον ἔψελνε ὁλόκληρο τὸ 

ἐκκλησίασμα («ὑπέψαλλον κοινῇ» ὅπως λέγει ὁ ἱ. Χρυσό-

στομος [ΕΠΕ 18Α, 515, λόγος λστ´ στὴν Α’ πρὸς Κορ., 6]), 

γι᾽ αὐτὸ καὶ ἦταν πολυπληθεῖς.

Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὸν 70ο κανόνα της 

σαφῶς τονίζει ὅτι, «Δὲν ἐπιτρέπεται στὶς γυναῖκες στὸν καιρὸ 

τῆς θείας λειτουργίας νὰ ὁμιλοῦν· ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸν 

λόγο τοῦ ἀπ. Παύλου (Α’ Κορ. 14, 34, βλ. καὶ Α’ Τιμ. 1, 

12) νὰ σιωποῦν».

Ὁ Βαλσαμὼν στὴν ἑρμηνεία τοῦ Ο’ κανόνος δὲν λέγει, 

ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι (βλ. Ἐμμ. Χανιώτη, Ἡ γυναίκα 

στὸ ψαλτήρι, περ. Παριανά, τ. 152, Ἰαν.-Μαρτ. 2014), ὅτι ἡ 

«γυνὴ οὐ κεκώλυται τῆς ψαλμωδίας». Ἀντιθέτως λέγει, ὅτι 

ὄχι μόνον στὸν καιρὸ τῆς λειτουργίας ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες 

ἐκκλησιαστικὲς συνάξεις, ὀφείλουν νὰ σιωποῦν (βλ. Ράλ-

λη - Ποτλῆ, Σύνταγμα ἱερῶν κανόνων, τ. Β’, ἐν Ἀθήνησιν, 

1852, σελ. 468-469).

Ὁ μακαριστὸς καθηγητὴς Θεολογίας, Παν. Τρεμπέλας, 

σὲ σχετικὴ μελέτη του καταλήγει: «Συμμετοχὴ τῆς γυναίκας 

στὸν χορὸ γιὰ νὰ γίνεται πιὸ πλούσια καὶ πιὸ θελκτικὴ ἡ 

ψαλμωδία, μὲ τὴν ὁποία ἡ σαφὴς καὶ εὐκρινὴς διάκρισις 

τοῦ τόνου τῆς γυναικείας φωνῆς καθιστᾶ τὸ ψαλμὸ ἑλκυ-

στικώτερον καὶ εὐπαθέστερον, εἶνε τελείως ἄγνωστη στὴν 

ἐκκλησιαστικὴ ἀρχαιότητα καὶ δὲν ὑπερβάλλει κανεὶς ὅταν 

τὴν χαρακτηρίζει ὡς καινοτομία χωρὶς προηγούμενο, ἡ 

ὁποία κρύπτει πολλοὺς κινδύνους καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ 

σὲ πολλὰ σκάνδαλα.

Ἀλλ᾽ ἐὰν πρόκειται νὰ ψάλῃ ἡ γυναίκα σὲ ἐκκλησίασμα 

μόνο γυναικῶν (π.χ. σὲ γυναικεῖο μοναστήρι ἡμετ. προσθή-

κη) δὲν θὰ εἶχε πλέον κανένα λόγο ἡ ἀπαγόρευσι» (Τρε-

μπέλα, «Ἡ γυνὴ ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ»).

Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχουν προσωρινὴ ἀλλὰ 

αἰωνία δύναμι, ὅπως καὶ οἱ ἴδιοι οἱ κανόνες τὸ ἐπιση-

μαίνουν, γιατὶ εἶνε βασισμένοι στὸν αἰώνιο λόγο τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ ἴδιοι οἱ κανόνες βέβαια ὁρίζουν καὶ τὰ πλαίσια τῆς 

οἰκονομίας καὶ τὰ ἐπιτίμια γιὰ τὴν παρανομία ποὺ ἔχουν 

θεραπευτικὸ χαρακτήρα. Ἀποβλέπουν δηλαδὴ στὴν ἐπα-

ναφορὰ τοῦ ἐκτραπέντος μέλους τῆς Ἐκκλησίας στὴν ὁδὸ 

τῆς σωτηρίας. Αὐτὰ τὰ ἐπιτίμια μποροῦν νὰ φ τάσουν καὶ 

σὲ ἀφορισμὸ καὶ καθαίρεσι (καὶ ὄχι μόνον γιὰ θέματα 

πίστεως) προσωρινὰ ἢ μόνιμα, ὅταν δὲν ὑπάρχει μετάνοια.

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία οἱ ἱεροὶ κανόνες εἶναι ἰσόκυροι μὲ τοὺς 

ὅρους τῆς πίστεως τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ πέρας 

πάσης ἀντιλογίας, ἔστω κι ἂν ἡ Πολιτεία ἔχει διαφορετικὴ 

γνώμη. Αὐτὸ ἀποτελεῖ παγία γνώμη ὅλων τῶν κανονολόγων 

διαχρονικῶς.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν γνώρισε ποτέ στὸ παρελθὸν μικτοὺς 

χορούς. Αὐτὸ συνιστᾶ σαφῶς καινοτομία ποὺ ἔρχεται σὲ 

ἀντίθεσι μὲ τὴν ἱερὰ Παράδοσί της. Ἐὰν οἱ πατέρες λένε, ὅτι 

πρέπει κανεὶς καὶ τὸ ἴδιο του τὸ σῶμα νὰ τὸ σέβεται, πόσο 

μᾶλλον τὸ τοῦ ἄλλου. Παρατηρήσαμε στὶς τηλεοράσεις μι-

κτοὺς χοροὺς μὲ ἄνδρες - γυναῖκες φίρδην μίγδην. Ἆραγε 

πρόκειται γιὰ ἀγγέλους ποὺ δὲν θὰ σκανδαλισθοῦν καὶ δὲν 

θὰ σκανδαλίσουν;

Ἡ τάξι τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κανένα μισο-

γυνισμό, ἀλλὰ μὲ τὴν διατήρησι τῆς τάξεως ποὺ ὁ Θεὸς ὥρι-

σε. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία εἶνε ποὺ ἀνέβασε τὴν γυναίκα 

ψηλά, ἐνῷ τὰ σημερινὰ κινήματα ποὺ θεωρητικὰ τὴν «ἀπε-

λευθερώνουν», ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ὑποδουλώνουν.

μοναχὸς Λεόντιος Δρίζης

Ἱ. Μονὴ Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδας

Μνήμη  
Φρ. Γαϊτάνου

Στις 25/3/2018 συμπληρώθηκαν 37 χρόνια από τον 
θάνατο του ιδρυτή της εφημερίδας «Φωνή της Πά-
ρου», Φραγκίσκου Λεων. Γαϊτάνου.

Ο Γαϊτάνος απεβίωσε ξαφνικά στις 25/3/1981 σε 
ηλικία 81 ετών. Τα τελευταία του χρόνια ήταν βασανι-
στικά, αφού το 1968, έπειτα από μία αδέξια εγχείρηση 
είχε χάσει το φως του, ενώ λίγο πριν τον θάνατό του 
είχε σπάσει τη λεκάνη του και είχε καθηλωθεί στο κρε-
βάτι του.

Η «Φωνή της Πάρου» ήταν δικό του δημιούργημα 
με τη συμπαράσταση από την αρχή του ανιψιού του 
και συνεχιστή εκδότη της εφημερίδας, Αντωνίου Εμμ. 
Γαϊτάνου. Ο Φρ. Γαϊτάνος ήταν φιλελεύθερος στην πο-
λιτική του φιλοσοφία. Η τύφλωσή του τον σημάδεψε 
ανεπανόρθωτα 

Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο Γλυφάδας, ενώ 
η νεκρώσιμος ακολουθία στον ιερό ναό του Αγ. Γεωρ-
γίου. Μίλησαν πλέκοντας το εγκώμιό του ο πρόεδρος 
του συλλόγου Λευκιανών, Λεωνίδας Ρούσσος, που 
ήταν εκ των στενών του συνεργατών και ο δάσκαλός 
του Αντ. Αλιπράντης.

Ενημέρωση 
μαθητών

Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων που τέθηκαν από 
τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου 
Αιγαίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2017-2018 
και αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση της 
μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας 
και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιού-
νται ενημερωτικές διαλέξεις με αντικείμενο τη σωστή 
κυκλοφοριακή αγωγή.

Την 23.3.2018 το πρωί ώρες αναπτύχθηκε σε μαθη-
τές του γυμνασίου Νάουσας Πάρου, από αξιωματικό 
του αστυνομικού τμήματος Πάρου, προσαρμοσμένο 
οπτικοακουστικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής απο-
σκοπώντας και συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της 
σωστής οδηγικής συμπεριφοράς.

Τονίστηκαν συμβουλές άμεσα συνυφασμένες με την 
καθημερινότητα των παιδιών όπως, η επιλογή του 
ασφαλέστερου δρομολογίου από και προς το σχολείο, 
η κίνηση στο δρόμο, το πεζοδρόμιο, οι διαβάσεις πε-
ζών και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδαιότητα 
της τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας. Ταυτό-
χρονα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους είχαν την 
ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήματα και να ενημερω-
θούν, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, οι υπηρεσίες της ελληνι-
κής αστυνομίας ανταποκρίνονται θετικά σε αιτήματα 
παροχής διαλέξεων κυκλοφορικού περιεχομένου σε 
σχολεία, με κύριο στόχο την ενημέρωση των μαθητών.

Τοπικές Ειδήσεις
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Ποδόσφαιρο
Για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήμα-

τος της ΕΠΣ Κυκλάδων, είχαμε τα παρακάτω αποτε-
λέσματα:

Α’ ΕΠΣΚ - Β’ Όμιλος
Αστέρας Μαρμάρων - Πανσιφναϊκός 2-1
Νηρέας - Κύθνος 1-3
Σέριφος – Μαρπησσαϊκός 1-1
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 36
2. Παμμηλιακός 31
3. Σέριφος 26
-------------------------------------
4. Μαρπησσαϊκός 23
5. ΑΠΣ Κύθνου 12
6. Πανσιφναϊκός 11
7. Αστέρας Μαρμάρων 9
8. Νηρέας 7
Σημ. 1. Για την τελική βαθμολογία απομένει ο αγώ-

νας Νηρέα – Πανσιφναϊκού. Το αποτέλεσμα δε θα 
επηρεάσει τις τρεις πρώτες προνομιούχες θέσεις.

2. Ο Πανσιφναϊκός έχει -3 βαθμούς.

Β’ φάση 1ος Όμιλος
Μύκονος – Άνω Μερά 1-0
Βαθμολογία
1. Μύκονος 4
2. ΑΟΠ 3
3. Άνω Μερά 3
4. Σέριφος 0

Β’ φάση 2ος Όμιλος
Λάβα – Παμμηλιακός 0-3 α.α.
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 9
2. Πανναξιακός 7
3. Παμμηλιακός 7
4. Λάβα -3
Σημ.: Η Λάβα αποσύρθηκε από τους αγώνες μπα-

ράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Κ-16 (2ος Όμ.)
Νηρέας – ΑΟΠ 0-6
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 18
2. ΠΑΣ Νάξου 13
3. Πανθηραϊκός 7
4. Νηρέας 3
5. Μαρπησσαϊκός 3

Επιτυχίες  
του Ν. Ο.  
Αντιπάρου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου συμμετείχε στο πε-
ριφερειακό πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ν. Αιγαίου και 
Κρήτης που διεξήχθη στην Άνδρο στις 23-25/3/2018.

Οι αθλητές του σάρωσαν τα κύπελλα στην κατηγο-
ρία Laser και κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

Κατηγορία Laser 4,7
- Μπομπότας Χρήστος , 1ος γενικής κατάταξης & 

1ος στα αγόρια
- Μπρούσης Βίκτωρ 2ος γενικής κατάταξης & 2ος 

στα αγόρια
- Σκιαδά Αικατερίνη 5η γενικής κατάταξης & 2η στα 

κορίτσια
- Παλαιολόγος Θεόδωρος 11ος γενικής κατάταξης
- Φαρούπου Μαρία 35η γενικής κατάταξης
- Πετρόπουλος Γεώργιος 36ος γενικής κατάταξης 

Κατηγορία Optimist
- Απόκοτος Πέτρος 22ος γενικής κατάταξης
- Μαρινάτου Αθηνά 29η γενικής κατάταξης
- Τριαντάφυλλος Άγγελος 52ος γενικής κατάταξης
- Κολυδάς Γιώργος 81ος γενικής κατάταξης
- Κυριακόπουλος Χρήστος 92ος γενικής κατάταξης
Οι αθλητές του με αυτές τις διακρίσεις αποτελούν 

μέλη της προ-εθνικής ομάδας, πρόκριση που πήραν 
από τις θέσεις που κατέλαβαν. Στη διαρκή εκπροσώ-
πηση της Αντιπάρου σε πανελλαδικό επίπεδο θα δώ-
σουν τη μάχη για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας 
στους επερχόμενους αγώνες.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ν.Ο. Αντιπάρου, σημει-
ώνεται: «[…] Οι ευχές όλων μας θα τους συνοδεύουν 
και σε αυτή τους την προσπάθεια. Αξίζουν συγχαρη-
τήρια και ευχαριστίες στους προπονητές του ομίλου 
μας Σαρρή Πολυξένη και ιδιαίτερα στον Βλασσόπου-
λο Μάρκελλο για τη συντονισμένη δουλειά που κάνει 
με αποτέλεσμα οι αθλητές του ομίλου μας να πρωτο-
στατούν στις κατηγορίες τους».

Ο Ν.Ο.Π. στην 
Άνδρο

Με 7 ιστιοδρομίες στα optimist και 8 στα laser 4.7 

ολοκληρώθηκε το περιφερικό πρωτάθλημα νήσων 

Αιγαίου και Κρήτης για το 2018 όπου διοργανώθηκε 

στην Άνδρο, 23-25 Μαρτίου.

Στην κατηγορία optimist υπήρξαν 112 συμμετοχές 

και 44 συμμετοχές στα laser 4.7. Ο Ν.Ο. Πάρου συμ-

μετείχε με 12 αθλητές εκ των οποίων 11 αθλητές στα 

optimist και 1 laser 4.7. Οι δύσκολες συνθήκες, οι συ-

χνές αλλαγές του καιρού, το πολύ ρεύμα δεν εμπόδισε 

τους αθλητές μας να διακριθούν και να φέρουν 4 κύ-

πελα στο νησί μας. 

Στα εντεκάχρονα οι αθλητές Γ. Κυπραίος και Σ. Ρα-

γκούσης, κατέκτησαν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, 

ενώ το κύπελο της μικρότερης αθλήτριας πήρε η Κ. 

Ραγκούση.

Στα δεκαπεντάχρονα η Θ. Δαφερέρα κέρδισε την 

τρίτη θέση με μια σταθερή απόδοση σε όλες τις κούρ-

σες που ήταν και 4η στην γενική ανάμεσα σε 112 

σκάφη, ενώ η Μ. Καλακώνα και ο Σ. Ραγκούσης δεν 

κατάφεραν να διακριθούν ενώ ήταν κοντά στο βάθρο. 

Αξίζει να αναφερθεί η καλή παρουσία της Θ. Δαφερέ-

ρα στο laser 4.7 για την πρώτη της συμμετοχή με το 

σκάφος αυτό.

Γενικά η εικόνα της ομάδας -άσχετα από τα αποτε-

λέσματα- ήταν πολύ καλή.

Τέλος, ο ΝΟΠ σε σχετική ανακοίνωση συγχαίρει 

όλους τους αθλητές για την προσπάθειά τους και εύ-

χεται καλή επιτυχία στα 2 κορίτσια στα προκριματικά 

της εθνικής ομάδας, ενώ δεν ξέχασε και τους προπο-

νητές συνοδούς, Π. Ταγαρόπουλο και Σ. Θεοχάρη.

Αθλητικά
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Μπ. Τζοµπάβα - 
Ανδ. Κελίρης

Από το Ευρωπαϊκό πρωτά-
θληµα, που διεξήχθη στη Γε-
ωργία, µια ωραία νίκη του νε-
αρού Ανδρέα Κελίρη, επί ε-
νός ισχυρότατου αντιπάλου. 
1.Ιγ3 δ5 2.ε3 Ιζ6 3.δ4 η6 
4.β3 Αη7 5.Αβ2 0-0 6.Βδ2 

γ5 7.ζ3 γxδ4 8.εxδ4 Ιγ6 9.0-0-0 Ο αντισυµβατικός χει-
ρισµός του ανοίγµατος από τον έµπειρο Γεωργιανό έ-
χει επιτρέψει στον Ανδρέα να βγάλει µια ισορροπηµέ-
νη θέση µε αντίθετα ροκέ, όπου όλα θα κριθούν από 
το ποιος θα επιτεθεί γρηγορότερα στον αντίπαλο Βα-
σιλιά. 9...α6 10.Ρβ1 Βδ6 11.θ4 θ5 12.Βζ2?! Η επίθεση 
του Μαύρου φαίνεται πιο πειστική, οπότε ήταν µάλλον 
καλύτερο για το Λευκό να επιδιώξει να µεταφέρει τη 
θέση σε φινάλε µε 12.Ιηε2 Αζ5 13.Βζ4 12...β5 13.Αδ3? 
Αυτό όµως είναι λάθος, που δίνει στο Μαύρο την ευ-
καιρία να αλλάξει τον Αξιωµατικό του Λευκού, αδυνατί-
ζοντάς του έτσι τα λευκά τετράγωνά του 13...Ιβ4 14.Ι-
ηε2 Ιxδ3 15.Πxδ3 Αζ5 16.Πδ2 Πζγ8 Ο Μαύρος είναι ή-
δη πολύ καλύτερος γιατί έχει τη γ-στήλη για τους Πύρ-
γους του µε αρκετούς λευκούς στόχους πάνω σε αυ-
τή, ενώ ο Λευκός δεν φαίνεται να µπορεί αντίστοιχα να 
ενεργοποιήσει τους δικούς του Πύργους. 17.Βε3 Πα7 
18.η3 Παγ7 19.Πγ1 (βλ. διάγραµµα)

19...Ρθ7! Πριν την τελική επίθεση, ο Μαύρος µετα-
φέρει στο µέτωπο και τα δύο τελευταία κοµµάτια του. 
20.Ιζ4 Αθ6 21.Ιδ1 Ιδ7 22.Ιζ2 ε6 23.Ι2δ3 Ο Λευκός µε-
τέφερε τον Ιππο του στο δ3 για να µπορεί να παίξει τώ-
ρα η4, αλλά ο Μαύρος το εµποδίζει. 23...Αxδ3 24.γxδ3 
Μετά από 24.Πxδ3 β4 25.γ3 α5 26.γxβ4 (ή 26.Βδ2 Ιβ6 
και ...α4) 26...Πxγ1+ 27.Αxγ1 Βγ7 28.Βδ2 Αxζ4 29.ηxζ4 
αxβ4, ο Λευκός έχει πολλά αδύνατα πιόνια και καθό-
λου αντιπαιχνίδι, δίνοντας στα µαύρα το χρόνο να βελ-
τιώσουν τη θέση τους, π.χ. µεταφέροντας τον Ιππο στο 

ζ5, µέσω ζ6-ε8-δ6. 24...Ιζ6 25.Πγ5 Ιδ7 26.β4 Απελπι-
σµένη προσπάθεια να κρατήσει κλειστή τη θέση, αλ-
λά ακόµα και µετά από 26.Πxγ7 Βxγ7 ο Λευκός µπορεί 
µόνο να βλέπει το Μαύρο να βελτιώνει τη θέση του. 
26...α5 27.α3 αxβ4 28.αxβ4 Βα6 29.η4 ε5! Ο ταχύτε-
ρος τρόπος για να ανοίξουν γραµµές προς τον αντίπα-
λο Βασιλιά 30.δxε5 Αν 30.Πxγ7 τότε 30...Αxζ4 30...Ιxγ5 
31.βxγ5 Πxγ5 32.η5 β4! 33.Ιε2 Στο 33.ηxθ6 ακολου-
θεί 33...β3 µε αναπόφευκτο µατ 33...β3 34.Αγ3 Πxγ3 
35.Ιxγ3 Πxγ3 36.Βδ4 Βγ6 και τα λευκά εγκαταλείπουν 
λόγω του 37.ηθ6 Πγ1+ 38.Ρβ2 Πγ2+ 39.Πxγ2 Βxγ2+ 
40.Ρα3 Βα2+ 41.Ρβ4 β2 0-1

Αλλη μία εύκολη άσκηση 
για τους μικρούς μας φίλους. 

Τα λευκά κομμάτια 
είναι πολύ ενεργητικά. 

Πώς συνεχίζουν την επίθεση;

 l Από τις 17 έως τις 28 Μάρτη πραγµατοποιήθηκε 
στο Μπατούµι της Γεωργίας το Ευρωπαϊκό Ατοµικό 
Πρωτάθληµα 2018 µε τη συµµετοχή 300 παικτών α-
πό 34 χώρες. Μετά από 11 γύρους νικητής αναδεί-
χθηκε ο Ιβάν Ζάριτς από την Κροατία, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο διασυλλογικό πρω-
τάθληµα Α' Εθνικής µε την οµάδα του ΣΟ Καβάλας. 
Στη 2η και 3η θέση, µετά την άρση των ισοβαθµιών, 
τερµάτισαν οι Ρ. Βόιταζεκ (Πολωνία) και Σ. Σουγκί-
ροβ (Ρωσία). Πρώτη γυναίκα η Αντ. Στεφάνοβα α-
πό τη Βουλγαρία µε 6,5 βαθµούς. Τη χώρα µας εκ-
προσώπησαν οι Ανδρέας Κελίρης (βλ. και «Παρτί-
δα της Εβδοµάδας») και Κώστας Νικολαΐδης, οι ο-
ποίοι συγκέντρωσαν 5,5 και 4 βαθµούς αντίστοιχα, 
τερµατίζοντας αρκετά πιο πάνω από τη θέση τους 
στην αρχική κατάταξη του τουρνουά.

 l Μια γεύση από το µατς του Λονδίνου θα πάρου-
µε στο τουρνουά Grenke Chess Classic, που αρ-
χίζει σήµερα και θα φέρει αντιµέτωπους τους Μ. 
Κάρλσεν και Φ. Καρουάνα. Στο τουρνουά συµµετέ-
χουν επίσης οι Αρονιάν, Βασιέ-Λαγκράβ, Ανάντ, Βι-
τιούγκοβ, Νάιντιτς, Μέγιερ, Μπλουεµπάουµ, καθώς 
και η Χου Γιφάν. Στο ανοιχτό τουρνουά που διεξά-
γεται παράλληλα, συµµετέχει ο Σπύρος Σκέµπρης.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1. Πxε5 Πxε5 2. Ιxη6+ και 3. Ιxε5 1-0

Παίζουν τα μαύρα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΩΝ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

∆ιεκδικητής του τίτλου 
ο Φαµπιάνο Καρουάνα!

Σ ε ένα από τα πιο δραµατικά 
Τουρνουά ∆ιεκδικητών εξελί-
χθηκε το φετινό, µε όλα τα σε-
νάρια να είναι πιθανά µέχρι και 

τον τελευταίο γύρο. Οπως είχαµε α-
ναφέρει σε προηγούµενο άρθρο, κά-
ποιοι από τους παίκτες είχαν ξεχω-
ρίσει από νωρίς, όπως ο Φ. Καρου-
άνα και ο Σ. Μαµεντιάροβ, που σε 
όλη τη διάρκεια απείχαν µια ανάσα 
ο ένας από τον άλλο. Αλλοι, όπως ο 
Λ. Αρονιάν και ο Βλ. Κράµνικ, έµει-
ναν πίσω σε σχέση µε τους υπόλοι-
πους, ενώ οι Γ. Σο και Λ. Ντινγκ δι-
ατήρησαν µια σχετικά σταθερή πο-
ρεία. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλε-
σε ο Σ. Καριάκιν, ο προηγούµενος 
διεκδικητής του τίτλου, που, αν και 
δεν ξεκίνησε τόσο δυναµικά, βρέ-
θηκε να διεκδικεί την πρωτιά στους 
τελευταίους γύρους.

Την τελευταία µέρα του τουρνουά, 
από τις τέσσερις παρτίδες η µία (Α-
ρονιάν - Σο) ήταν βαθµολογικά αδι-
άφορη και έληξε ισόπαλη σε 17 κι-
νήσεις. Στις άλλες τρεις, τέσσερις 
παίκτες (Καρουάνα, Μαµεντιάροβ, 
Καριάκιν και Ντινγκ) είχαν τη δυνα-
τότητα να αναδειχθούν νικητές κά-
τω από προϋποθέσεις. Ο Καρουά-
να όµως κέρδισε τον Γκριστσούκ και 
βρέθηκε στην κορυφή της βαθµο-
λογίας (9 β.), έναν ολόκληρο βαθµό 
µακριά από τους Μαµεντιάροβ και 
Καριάκιν. Το Νοέµβρη θα αντιµετω-
πίσει σε µατς 12 παρτίδων τον τω-

ρινό πρωταθλητή, Μάγκνους Κάρ-
λσεν, στο Λονδίνο.

Ακολουθεί η παρτίδα που έδω-
σε στον Καρουάνα το τελικό προ-
βάδισµα.

Αλ. Γκριστσούκ - 
Φ. Καρουάνα

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.δ4 Ιxε4 4.δxε5 
δ5 5.Ιβδ2 Ιxδ2 6.Αxδ2 Αε7 7.Αδ3 
γ5 8.γ3 Ιγ6 9.0-0 Αη4 10.Πε1 Βδ7 
11.θ3 Αθ5 12.Αζ4 Βε6 13.α3 0-0 
14.β4 θ6 15.Αη3 β6 16.Ιδ4 Αxδ1 
17.Ιxε6 ζxε6 18.Παxδ1 γ4 19.Αγ2 
β5 20.α4 α6 21.ζ3 Αη5 22.Αζ2 Αζ4 
23.Αγ5 Πζδ8 24.Αδ6 Αη3 25.Πε2 η5 

26.Ρζ1 Ρζ7 27.Αγ7 Πε8 28.Αδ6 Παγ8 
29.Πα1 Πεδ8 30.Αβ1 Πδ7 31.Πα3 
δ4 32.αxβ5 αxβ5 33.γxδ4 Ιxδ4 
34.Πεα2 Ιγ6 35.Αε4 Αxε5 36.Αxγ6 
Πxδ6 37.Αxβ5 Πδ1+ 38.Ρε2 Πη1 
39.Ρε3 Πβ1 40.Πα7+ Ρζ6 41.Αδ7 
Αζ4+ 42.Ρε2 Πδ8 43.Πγ2 Πxβ4 
44.Αγ6 γ3 45.Πδ7 Πγ8 46.Αε4 θ5 
47.Ρδ3 Πβ2 48.Ρε2 θ4 49.Πδ1 Ρε5 
50.Πα1 Πδ8 51.Πδ1 Πδβ8 52.Πα1 
Αδ2 53.Πα6 Πδ8 54.Πγ6 Πβ1 55.Ρζ2 
Πα1 56.Πγ4 Πδ4 57.Πγ8 Πβ4 58.Ρε2 
Ρζ4 59.Ρζ2 Πββ1 60.Πζ8+ Ρε5 
61.Αδ3 Πβ2 62.Ρε2 Πε1+ 63.Ρζ2 Πγ1 
64.Πxβ2 γxβ2 65.Πβ8 Αγ3 66.Αε4 
Αδ4+ 67.Ρε2 Ρζ4 68.Πβ4 ε5 69.Πβ7 
Ρη3 0-1

O Φαμπιάνο Καρουάνα
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Λαζαράκια και Πασχαλινές κατασκευές 
στον Πρόδρομο
Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», διοργάνωσε το Σάβ-

βατο του Λαζάρου 31/3/2018 την εκδήλωση «Λαζαράκια και πασχαλινές κατα-
σκευές» στην πολιτιστική αίθουσά του στη Δεξαμενή.

Η εκδήλωση απευθύνθηκε σε μικρά και μεγάλα παιδιά, όπου αφού κατασκεύ-
ασαν το πασχαλινό καλαθάκι τους με την κ. Βασιλική Παυλάκη στη συνέχεια 
ζύμωσαν και έπλασαν τα Λαζαράκια τους με την κ. Σπυριδούλα Καβάλλη.
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