
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 | Φύλλο 454 | www.fonitisparou.gr 

Αντιπολίτευση: 
Η παιδεία στο προσκήνιο

» σελ. 10-11

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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



2 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Συνάντηση για το 
αγροκήπιο

Στις 21/4/2018 πραγματοποιήθηκε στο 
πολιτιστικό κέντρο του δήμου Αθηναίων 
εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση για την 
πρόταση αγροκήπιο Παροικιάς – βιωματι-
κό πάρκο», που οργανώθηκε από φορείς 
(ΟΠΑΣ, Σύλλογος Παρίων-Αντιπαρίων «Η 
Εκατονταπυλιανή», Σύλλογος παραδοσι-
ακού οικισμού Παροικιάς).

Στην εκδήλωση βρέθηκαν περίπου 200 
άτομα και μεταξύ αυτών ήταν: Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νικ. Μανιός και Νικ. 
Συρμανέλιος, ο έπαρχος Πάρου και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. 
Αιγαίου, Κ. Μπιζάς, ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Παροναξίας, π. Νεκτάριος, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι, Παντ. Τζανακόπουλος και Άννα Μαυρουδή, ο πρόεδρος 
της ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινόπουλος, εκπρόσωποι φορέων του νησιού μας, εκπρόσωποι 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπρόσωποι διαφόρων φορέ-
ων, πρόεδροι νησιωτικών Ομοσπονδιών, κ.α.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έστειλε ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, οι βουλευτές 
Κυκλάδων, Αντ. Συρίγος και Ιω. Βρούτσης, κ.α.

Οι ομιλητές (Αντ. Πατέλης, Π. Δημόπουλος, Βάσω Σκαραμαγκά, Στ. Φιλίππου, 
Π. Παπαδόπουλος), αναφέρθηκαν στο ιστορικό της πρότασης των φορέων για το 
αγροκήπιο Παροικιάς και τις ανάλογες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες 
περιοχές. Ακολούθησαν χαιρετισμοί και ερωτήσεις και έγιναν βραβεύσεις από τους 
προέδρους που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση (Α. Πατέλη, Ν. Ζουμή και Πέτρο 
Αυλήτη).

Τέλος, την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος του 
συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.

Απατεώνες
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμά-

των ενημέρωσε τους καταλυματίες για τις προσπά-
θειες εξαπάτησης και απόσπασης χρηματικών ποσών 
από επαγγελματίες 

Οι προσπάθειες εξαπάτησης και απόσπασης χρη-
ματικών ποσών από τους απατεώνες γίνεται με τηλε-
φωνική κλήση και με «δόλωμα» ότι οι καταλυματίες 
έχουν κερδίσει επιδότηση, και προσπαθούν να πείσουν 
να τους στείλουν χρήματα.

Συνήθως, ένας άνδρας τηλεφωνεί (από τον αριθμό 
28210-31577 ή 6949 359989) και συστήνεται ως 
στέλεχος γνωστής τράπεζας ή ως γραφείο επιδοτή-
σεων κλπ. Ενημερώνει ότι έχετε να λάβετε επιδότη-
ση από το ΕΣΠΑ, ότι λήγει η προθεσμία και πρέπει να 
στείλουν χρήματα (συνήθως λέει 2.000 ευρώ) μέσω 
«Western Union» ή με έμβασμα τραπέζης, για να εξα-
σφαλίσετε τη λήψη της χρηματοδότησης. Για να πεί-
σει, αναφέρει ονόματα γνωστών ατόμων του κλάδου, 
όπως πχ. προέδρους Σωματείων ή άλλους καταλυμα-
τίες, ότι τάχα έχουν ενημερωθεί ή έχουν επιδοτηθεί 
ήδη με τη διαδικασία που λέει.

Η Ομοσπονδία χαρακτηριστικά σημειώνει: «[…] Όλα 
αυτά όμως είναι ψέματα και μόνο στόχο έχει να γίνει 
πιστευτός και να σας πείσει να του στείλετε με κάποιο 
τρόπο χρήματα. Ενημερώστε αμέσως τον σύλλογό 
σας, μην δώσετε τα χρήματα και κάνετε αναφορά στο 
πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.Η Ομοσπονδία έχει 
κάνει έγγραφες σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες 
Αστυνομικές αρχές».

Αγροκήπιο Παροικιάς
Με σύνθημα «Αγροκήπια παντού» το περασμένο Σάββατο παρουσιάστηκε 

στους Παριανούς συλλόγους των Αθηνών, η πρόταση για το Αγροκήπιο Παροικιάς – 
Βιωματικό πάρκο, από την Ομοσπονδία Παριανών συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ), τον σύλλογο 
Παρίων Αντιπαρίων «Εκατονταπυλιανή» και τον σύλλογο Παραδοσιακού Οικισμού 
Παροικιάς Πάρου, παρουσία πολλών επισημοτήτων, επιστημόνων και άλλων νησιω-
τικών συλλόγων και φορέων.

Η αίθουσα «Αντ. Τρίτσης» του πνευματικού κέντρου του δήμου Αθηναίων, γέμι-
σε ασφυκτικά. Πολίτες όλων των ηλικιών, όρθιοι, πηγαδάκια παντού, γνωριμίες με 
φορείς άλλων νησιών. Στις συζητήσεις, η απορία όλων κοινή: Πώς μια τόσο πρω-
τοποριακή πρόταση που ξεκίνησε από το 2015 και έχει υποβληθεί σαν αίτηση δύο 
φορές στο Δήμο με πάνω από 200 υπογραφές πολιτών, δεν έχει ακόμα τεθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. Μια πρόταση που όπως απέδειξαν οι επιστη-
μονικοί συνεργάτες των τριών συλλόγων, μπορεί να εκμεταλλευτεί απόλυτα πολλά 
προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Βιο-οικονομία, Αειφορία, 
Βιοποικιλότητα, απασχόληση, εκπαίδευση/κατάρτιση). Πόσο μάλλον εφόσον και ο 
υπουργός Γεωργίας, Ευάγγελος Αποστόλου, έχει δεσμευτεί, ότι θα παραχωρήσει το 
κομμάτι των 8 περίπου στρεμμάτων που ανήκει στο υπουργείο, για άλλα 30 χρόνια, 
αν υπάρξει απόφαση δημοτικού συμβουλίου για υλοποίηση της πρότασης.

Πολλοί επαγγελματίες εργάστηκαν και υπεύθυνα κατέθεσαν την εμπειρία τους και 
αυτό αφιλοκερδώς, με μόνο γνώμονα τον εθελοντισμό. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της 
Ο.ΠΑ.Σ. Αντώνης Πατέλης, κατά την βράβευση από τους τρεις συλλόγους των επι-
στημονικών συνεργατών, ανέφερε ότι: «Σήμερα βραβεύεται ο εθελοντισμός». Στις 
μέρες της οικονομικής κρίσης, η αφιέρωση άπειρων εργατοωρών για το κοινό καλό 
του τόπου είναι σημαντικότατο και πολυτιμότατο αγαθό. Αυτοί οι άνθρωποι βραβεύ-
τηκαν, και τους ευχαριστούμε δημοσίως, ενισχύοντας ψυχικά και ηθικά τον εθελο-
ντισμό, εμψυχώνοντας ανθρώπους που εργάζονται με μόνο κίνητρο την αγάπη για 
τον τόπο τους. Οποιαδήποτε απαξίωση λοιπόν της προσπάθειας αυτής, με στείρα 
αρνητική κριτική είναι ανεπίτρεπτη. 

Τα φτερά του εθελοντισμού πρέπει να δυναμώσουν, πετώντας προς κατευθύνσεις 
υλοποίησης του κάθε οράματος. Καμία κοντόφθαλμη επίκριση ή κωλυσιεργία ή οι-
κονομικά ή πολιτικά μικροσυμφέροντα δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο. Ας ελπίσου-
με ότι οι άνθρωποι που παίζουν βασικό ρόλο στα δρώμενα θα σταθούν στο ύψος 
που απαιτείται και θα σταθμίσουν σωστά το καλό του τόπου μας. 

Η ζυγαριά των συμφερόντων μας, πρέπει επιτέλους να γύρει προς την πλευρά της 
ιδιαίτερης πατρίδας μας. Κι αν χρειαστεί να βάλουμε «μέσον», να είναι για το καλό 
του τόπου.

Παναγιώτης Δημόπουλος

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 454

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

Απόψεις - Ειδήσεις
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Οδικό δίκτυο
Από το επαρχείο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα 

ενημέρωση για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, 
που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου, από τον έπαρχο, Κώστα Μπιζά. Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας ότι η δι-
εύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων έχει συντάξει 
από τις αρχές του 2017, δύο μελέτες για την συντή-
ρηση του οδικού δικτύου της Πάρου και στο επόμενο 
διάστημα θα υλοποιηθούν.

Η πρώτη μελέτη έχει τίτλο: «Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού 
οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)» με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 
Στις 15 Νοεμβρίου 2017, η Οικονομική Επιτροπής της Π.Ν.Α. ενέκρινε τον οριστικό 
ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού για το σχετικό έργο.

Η δεύτερη μελέτη έχει τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)» 
με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ με Φ.Π.Α. Στις 29 Ιανουαρίου 2018, η Οικονομική 
Επιτροπής της Π.Ν.Α. ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού 
και για το σχετικό έργο.

Και τα δύο έργα είναι στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης οπότε σύμφωνα με 
την ενημέρωση που έχουμε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων αναμένεται 
να υλοποιηθούν έως τον Ιούνιο του 2018. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στις 28 
Απριλίου 2017 ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, από τον έπαρχο της 
Π.Ε. Πάρου, οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων ότι η δ/νση Τε-
χνικών Έργων Κυκλάδων είχε αποστείλει100 τσουβαλάκια ψυχρής ασφάλτου για 
το οδικό δίκτυο της Πάρου. Το σύνολο του υλικού δόθηκε στην αρμόδια Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου Πάρου ώστε σε συνεργασία με τους προέδρους να πραγμα-
τοποιηθεί τον Μάιο του 2017 η επούλωση των λακκουβών του επαρχιακού οδικού 
δικτύου.

Είναι άλλη μια ευκαιρία με το σημερινό δελτίο Τύπου ώστε να ευχαριστήσουμε 
τους προέδρους των κοινοτήτων και τους υπαλλήλους της Τ.Υ. του δήμου Πάρου 

για την αρωγή τους. Δυστυχώς η τραγική υποστε-
λέχωση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, 
η έλλειψη μηχανικών στη δ/νση Τεχνικών Έρ-
γων και οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία των 
συμβάσεων και των δημόσιων διαγωνισμών 
έχει ως επακόλουθο την χρονοβόρα εξέλιξη 
όλων των έργων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το τμήμα Τεχνικών έρ-
γων της Π.Ε. Πάρου, στο οποίο υπηρετεί μόνο 
ένας υπάλληλος, καταγράφει τακτικά την κατάσταση 
του επαρχιακού οδικού δικτύου και επιθυμεί πάντοτε 
τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κατοίκους 

που έχουν γνώση των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών της κάθε περιοχής. 
Το τμήμα τεχνικών έργων της Π.Ε. Πάρου δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης παρέμ-
βασης στο οδικό δίκτυο παρά μόνο στα πλαίσια εργολαβίας συντήρησης. Κάθε αί-
τημα που δέχεται, καταγράφεται, ιεραρχείται και υλοποιείται αν είναι εφικτό μόλις 
ξεκινήσει έργο συντήρησης του οδικού δικτύου ή εντάσσεται σε αντίστοιχη μελέτη.

Ένα επιπλέον θέμα για την ενημέρωση των συμπατριωτών μας, είναι και ο «Κα-
θορισμός των οδών που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των 
υπηρεσιών της δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» (…). Σύμφωνα με την 
παραπάνω απόφαση στην νήσο Πάρο έχουν καθοριστεί οι παρακάτω 8 οδοί:

1. Παροικιά (όριο σχεδίου πόλης) - Λεύκες - Όρμος Π. Λιβάδι, μέσω Μαραθίου, 
Αρχιλόχου και Μάρπησσας .

2. Παροικιά (όριο σχεδίου πόλης) - Χριστός - Νάουσα (όριο οικισμού).
3. Παροικιά (όριο σχεδίου πόλης) - Αγκαιριά - Μάρπησσα.
4. Παροικιά (όριο σχεδίου πόλης) - Πούντα από υπ’ αριθμ. 3 Επαρχ. Οδού.
5. Νάουσα (όριο οικισμού) - Μάρπησσα.
6. Γέφυρα Χειρόλακκος σε υπ’ αριθμ. 2 Επαρχ. Οδό.
7. Αρχίλοχος - Μάρμαρα - Μάρπησσα.
8. Αγ. Υπακοή - Κώστος - Απάτι.
Για όποιον επιθυμεί περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες (αποτύπωση 

σε χάρτη των παραπάνω σημείων) και για την εξέλιξη των μελετών και των εργο-
λαβιών μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πάρου».

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

Πάρος
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Λιμάνι Αλυκής
Από τον δήμο Πάρου εκδόθηκε στις 24/4/2018 δελτίο τύπου σχετικά με την επα-

νέναρξη εργασιών στο λιμάνι της Αλυκής.
Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Από σήμερα 24/04/2018, συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου «Έργα λειτουργίας 

– βελτίωσης – επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή (Αγκαι-
ριά) Δήμου Πάρου ν. Πάρου Ν. Κυκλάδων», προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδότησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου-Αντιπάρου.

 Με την υπ’ αριθ. 23863/Φ.4.3 Δ.Τ.Ε. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, ξεπεράστηκαν  οι τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και ένα μεγάλο έργο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ακολουθεί την πορεία 
ολοκλήρωσής του.

 Με έγγραφά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ενημέρωσε 
σχετικά το Λιμεναρχείο Πάρου καθώς και την ανάδοχο εταιρεία P.C. Development 
S.A. για την επανέναρξη των εργασιών».

Βραδιά Αλληλεγγύης
Την Κυριακή 29 Απριλίου στις 19:00 διοργανώνεται στη Νάουσα και στην αίθουσα 

ΑΜΕΣ «Νηρέας» μουσική βραδιά αλληλεγγύης, με λαϊκή και νησιώτικη μουσική, για 
την οικονομική ενίσχυση νεφροπαθούς συμπολίτισσας μας. 

Μία πρωτοβουλία των μουσικών που θα ντύσουν μελωδικά την εκδήλωση, την 
οποία χωρίς δεύτερη σκέψη στήριξαν ο σύλλογος Γυναικών Νάουσας και ο ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», θέτοντάς την υπό την αιγίδα τους.

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι μουσικοί, (με τη σειρά που θα εμφανιστούν): Μα-
νώλης Δελέντας, Κίμων Ξύγκης, Χρήστος Κονταράτος, Αντώνης Μπαρμπαρήγος, 
Πέτρος Βεντουρής, Γιώργος Ζήκας, Γιάννης Γαβαλάς, Σωτήρης Γεωργάκης, Γιώργος 
Δαβερώνας και Μιχάλης Τσουνάκης.

Τέλος, όλα Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα προσφερθούν για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.

Νέα ferry boat  
στην Αντίπαρο

Νέα μεγάλη αύξηση σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο του 2018 στην πορθμειακή 

γραμμή Πούντας Αντιπάρου.

 Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 2018 

μετακινήθηκαν 5.830 άτομα με τα 

φέρι μπόουτ της γραμμής, καθώς και 

1.158 Ι.Χ., 394 φορτηγά και 160 δί-

κυκλα. Σημειώνουμε ότι τον Μάρτιο 

2012 μετακινήθηκαν 3.766 επιβάτες, 

το 2013, 4.206 επιβάτες, το 2014, 

3.279 επιβάτες, το 2015, 2.055 επι-

βάτες, το 2016, 3.954 επιβάτες και 

το 2017, 4839 επιβάτες. Ανάλογη ήταν και η αύξηση κατάπλου των φέρι μπόουτ, 

καθώς τον φετινό Μάρτιο φθάσαμε στους 643, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός 

των τελευταίων επτά ετών.

Την αυξανόμενη αυτή κίνηση της πορθμειακής γραμμής θα βοηθήσουν αποτε-

λεσματικά δύο ολοκαίνουργια πλοία που ναυπηγούνται στο Πέραμα. Όπως μας 

ενημέρωσε ο υπεύθυνος της κοινοπραξίας, Γιάννης Μαούνης, υπολογίζει ότι μέχρι 

τέλος Ιουνίου και τα δύο νεότευκτα σκάφη θα είναι στη γραμμή.

Σήμερα (27/4/2018) καθελκύστηκε το Ε.Γ - Ο.Γ  «Άγιος Νικόλαος», με  δυναμικό-

τητας 38 ΙΧ και 395 άτομα, το οποίο από τις 15 Μαΐου θα αρχίσει τα δρομολόγια 

Πούντα - Αντίπαρο. Το δεύτερο σκάφος ετοιμάζετε παράλληλα με το προηγούμενο 

και υπολογίζεται να είναι στη γραμμή στο τέλος Ιουνίου. Το Ε.Γ. - Ο.Γ. «Άγιοι Ανάρ-

γυροι» είναι μεγαλύτερο από τον «Άγιο Νικόλαο», με χωρητικότητα 42 Ι.Χ. και 395 

άτομα.

Αρνήθηκαν την  
καταδίκη…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτί-

ου Αιγαίου με ανακοίνωσή της 

σχολιάζει την άρνηση καταδίκης 

της επέμβασης της Συρίας από 

το περιφερειακό συμβούλιο Ν. 

Αιγαίου. Η ανακοίνωση έχει ως 

εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή και οι 

άλλες παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αρνήθηκαν να ψηφίσουν την πρό-

ταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για καταδίκη της επίθεσης στη Συρία. Αντίθετα 

αναλώθηκαν αρκετές ώρες σε μια άνευ ουσίας φραστική αντιπαράθεση για το 

αναπτυξιακό και τον διαγωνισμό προμήθειας λαμπτήρων LED, όπως και για τα 

οικονομικά των Εταιρειών της Περιφέρειας.

Η αντιπαράθεση της Περιφερειακής Αρχής και των άλλων παρατάξεων είναι 

πέρα για πέρα ψευδεπίγραφη και αποπροσανατολιστική. Διαχρονικός οδηγός για 

τις θέσεις που παίρνουν είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και το 

πώς αυτά διασφαλίζονται καλύτερα, γι αυτό συμφωνούν και με την κυβέρνηση 

στην ίδια κατεύθυνση της ανάπτυξης, που οδηγεί σε κέρδη πολυεθνικές και μονο-

πώλια με κατάργηση εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό έστω και με διαφορετικό σκεπτικό, κράτησαν κοινή αρνητική 

στάση στο παρακάτω ψήφισμα, που κατέθεσε η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

«ΗΠΑ-Γαλλία-Βρετανία με την ανοχή άλλων κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επι-

τέθηκαν στη Συρία βάζοντας φωτιά στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης είναι οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των 

πηγών ενέργειας, των αγορών και των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

των συμμάχων τους με τη Ρωσία και τις δικές της συμμαχίες. Η επίθεση στη Συρία 

και η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνουν πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμέ-

νου ιμπεριαλιστικού πολέμου, με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους λαούς. Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες τη στιγμή που διαθέτει τη βάση 

της Σούδας για τις πολεμικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, έχει μετατρέψει τη χώρα σε 

ΝΑΤΟικό ορμητήριο, επιδιώκοντας να εισπράξει γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα 

προς όφελος ντόπιων μονοπωλίων, με κίνδυνο το τίμημα να το πληρώσει τραγικά 

ο Ελληνικός λαός.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου:

- Καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία, με πρόσχημα ανεπιβεβαίω-

τες πληροφορίες για χρήση χημικών όπλων, από την Συριακή κυβέρνηση.

- Καμιά συμμετοχή τμημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές 

εκτός συνόρων.

- Καμιά διευκόλυνση των πολεμικών επιδρομών από ελληνικό έδαφος, αέρα και 

θάλασσα.

- Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα 

- Αποδέσμευση της χώρας μας απ’ το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.».

Ειδήσεις
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Η Ο.Β. Πάρου 
της ΚΝΕ για τα 
ζητήματα  
παιδείας

Δώστε λεφτά για παιδεία και υγεία
και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!
Σε καλούμε να προβληματιστείς:
- Γιατί οι γονείς σου να πληρώνουν ένα σκασμό 

λεφτά για τη μόρφωσή σου;
- Γιατί τα σχολεία δεν έχουν τα απαραίτητα για να 

λειτουργήσουν;
- Γιατί το σχολείο έχει μετατραπεί σε εξεταστικό 

κέντρο;
- Γιατί κυριαρχεί η παπαγαλία, το τρεχαλητό και οι 

σκόρπιες γνώσεις;
- Γιατί αντί να διορίζουν δασκάλους και καθηγητές, 

αυξάνουν τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και σας 
στοιβάζουν σαν σαρδέλες;

 Προβληματίσου... Γιατί την ίδια στιγμή που 
δίνουν δισεκατομμύρια για τις ανάγκες των 
πολέμων του ΝΑΤΟ, για το σχολείο και τη ζωή 
μας λένε πως δεν έχουν φράγκο;

Ο νέος προϋπολογισμός της κυβέρνησης για άλλη 
μια φορά δίνει λεφτά – ψίχουλα για τα σχολεία, αφή-

νοντάς τα πραγματικά στον αέρα, χωρίς θέρμανση, 
υποδομές και ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορεί να 
γίνει το μάθημα.

Σε αυτό τον προϋπολογισμό, όμως, προβλέ-
πεται δαπάνη ύψους 4 δις ευρώ για τις ανά-
γκες του ΝΑΤΟ!

Τα γεράκια του πολέμου αιματοκυλούν για ακόμα 
μια φορά τον λαό της Συρίας για τα συμφέροντα και 
τους τσακωμούς των εκμεταλλευτών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, όπως και όλες οι προ-
ηγούμενες, έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό το μα-
κελειό. Έχουν μπλέξει για τα καλά τη χώρα μας ακόμα 
πιο βαθιά στη φρίκη του πολέμου για τα συμφέροντα 
των λίγων, βάζοντας και τον λαό μας σε μεγάλους 
κινδύνους. Έχουν κάνει την Ελλάδα στρατόπεδο του 
ΝΑΤΟ για τα δικά τους συμφέροντα.

Τέρμα τα ψέματα που μας λένε, πως το ΝΑΤΟ 
δουλεύει για την ειρήνη και τη σταθερότητα 
των χωρών!

Απαιτούμε να κλείσουν οι νατοϊκές βάσεις στη χώρα 
μας!

Έξω η Ελλάδα από το έγκλημα!
Απαιτούμε την μόρφωση και την υγεία που μας αξί-

ζει!
Ζωή και σχολείο με δικαιώματα!
«Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος...
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για 

την ειρήνη και το δίκιο…»

Οργάνωση Βάσης Πάρου της ΚΝΕ

Κρουαζιέρα
Στις 30/3 η Πάρος υποδέχτηκε το πρώτο κρουαζιε-

ρόπλοιο στο λιμάνι της Παροικιάς, για το 2018. Πρό-
κειται για το «MV CLIO», δυναμικότητας 89 επιβατών.

Το πλοίο υποδέχθηκαν η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώ-
ρα-Σαρρή Παπακυρίλλου και οι ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες του κρουαζιερόπλοιου ανταλλάσοντας ευχές με 
τον καπετάνιο και το προσωπικό.

Μετά το πέρας της επίσκεψής, η κ. Δ. Σαρρή δήλω-
σε: 

«Για τον δήμο Πάρου, η καθιέρωση της νησιού ως 
προορισμός κρουαζιέρας είναι ένα στοίχημα που πρέ-
πει να κερδηθεί, καθώς, αναμένεται να αποφέρει πολ-
λαπλά οφέλη για τον τουρισμό και να διαδώσει τις 
ομορφιές του τόπου, την ιστορία και  τον πολιτισμό 
μας σε όλο τον κόσμο, αφού οι επισκέπτες μοιράζο-
νται τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους μέσω των 
μέσων μαζικής δικτύωσης. 

Σημαντικά είναι και τα έσοδα για τις τοπικές επι-
χειρήσεις, καθώς αν και οι τουρίστες κρουαζιέρας δε 
διανυκτερεύουν στην περιοχή, βγαίνουν έξω από το 
πλοίο, επισκέπτονται τα αξιοθέατα, τα μνημεία, και 
τις παραλίες, περιηγούνται στην αγορά και  ψωνίζουν 
από τα μαγαζιά, ενώ απολαμβάνουν  τον καφέ ή/και 
το φαγητό τους στα εστιατόρια και τις καφετέριες του 
νησιού.

Επιπλέον, η σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του τουρισμού κρουαζιέρας, έχει αποδειχθεί ότι συμ-
βάλει τα μέγιστα στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. Για όλους αυτούς τους λόγους, κινούμαστε 
δυναμικά στον σχεδιασμό και τη κατασκευή έργων 
υποδομών μέσω του MASTERPLAN για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών φιλοξενίας μεγαλύτερων σε μέγε-
θος κρουαζιερόπλοιων».

Πρωταγωνιστής 
το Ν. Αιγαίο!

Με συγκεκριμένο σχέδιο η κυβέρνηση ενισχύει την 
τουριστική εξωστρέφεια του Νοτίου Αιγαίου, οδηγεί 
στις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις όλων των επο-
χών και  δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, 
την πρόοδο και την ευημερία όλων των νησιών της 
Περιφέρειας, τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά, στην ομιλία της στο 13ο Περιφερειακό 
συνέδριο στη Ρόδο. 

Ακόμα, η υπ. Τουρισμού αναφέρθηκε στην εξαιρε-
τική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. 
Χατζημάρκο, εξαίροντας το δυναμισμό του και το έργο 
του στην τουριστική ανάπτυξη, όπως και με την αρμό-
δια αντιπεριφερειάρχη, Μαριέττα Παπαβασιλείου και 
όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς των νησιών μας.

Το Ν. Αιγαίο κατέγραψε το 2017 διψήφια αύξηση σε 
όλα τα τουριστικά μεγέθη: 12% αύξηση στις αφίξεις 
(5,8 εκατ. επισκέπτες από τις κύριες ξένες αγορές), 
16% αύξηση στις διανυκτερεύσεις και ακόμη μεγαλύ-
τερη αύξηση στα τουριστικά έσοδα. «Το 2018 η τουρι-
στική κίνηση στο Νότιο Αιγαίο θα εξελιχθεί ακόμη πιο 
δυναμικά», ανέφερε η κ. Κουντουρά. Διψήφια αύξηση 
καταγράφουν οι κρατήσεις και οι αφίξεις, ενώ έχουν  
προγραμματιστεί αρχικά περισσότερες από 1,3 εκατ. 
διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το Ν. Αιγαίο. 

Σύμφωνα με την κ. Ε. Κουντουρά, ο πολυνησιακός 
χαρακτήρας του Αιγαίου αποτελεί ένα μοναδικό αντα-
γωνιστικό τουριστικό πλεονέκτημα. Προωθούνται και 
προβάλλονται εκτός από τους δημοφιλείς και λιγότε-
ρο γνωστοί μέχρι σήμερα  προορισμοί στις παραδοσι-
ακές και νέες ξένες τουριστικές αγορές, με στόχο την 
ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Αναπτύσ-
σονται νέα θεματικά προϊόντα και εμπειρίες (στον πο-
λιτιστικό τουρισμό, το θρησκευτικό-προσκυνηματικό, 

τον αθλητικό και προπονητικό, το θαλάσσιο -κρουα-
ζιέρα, γιώτινγκ και καταδύσεις- τον τουρισμό υπαί-
θρου, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, γαστρονομία 
και οινικό τουρισμό κα). Επιχειρείται η διασύνδεση του 
τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την αγροδιατρο-
φή και με στόχο την προώθηση, και ένταξη των τοπι-
κών προϊόντων στην τουριστική αλυσίδα. Η υπουργός 
αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή των επενδύσεων 
στη διαθεσιμότητα και στην εξυπηρέτηση των νέων 
αναγκών από τη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ζή-
τηση. Για το Νότιο Αιγαίο:

- 7.700 νέες κλίνες προστέθηκαν την τριετία 2015-
2017(νέα ξενοδοχεία, και  επέκταση υφισταμένων 4 
και 5 αστέρων άνω των 300 κλινώνσε Ρόδο και Κω

- Επενδυτικά αιτήματα από 73 ξενοδοχεία υποβλή-
θηκαν την τελευταία διετία  για αδειοδότηση στην ΕΥ-
ΠΑΤΕ για τα Δωδεκάνησα και 5 αιτήματα για αδειοδο-
τήσεις στις Κυκλάδες 

- 66 προτάσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων υπο-
βλήθηκαν στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου, 
συνολικού προϋπολογισμού άνω των 288 εκατ. ευρώ

- 234 προτάσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του 
ΕΠΑΝΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, με συνολική δημόσια δαπάνη 13,4 
εκατ. ευρώ.

«Εξοικονομώ»
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ανα-

κοίνωσή του ενημέρωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», 
έως και την Κυριακή, 29 Απριλίου 2018, θα παραμείνει 
ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι σε όλες τις Περιφέ-
ρειες της χώρας να ολοκληρώσουν και υποβάλλουν 
οριστικά τις αιτήσεις τους. 

Προς διευκόλυνση των πολιτών που έχουν εγ-
γραφεί αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
υποβολής αίτησης, δημιουργήθηκε Γραμμή Υποστήρι-
ξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», 
στην οποία θα μπορούν να υποβάλλουν τηλεφωνικώς 
(213-1513780, 213-1513781) ή γραπτώς (support.
ekoii@prv.ypeka.gr) τα ερωτήματά τους. Η γραμμή θα 
λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 16:00.

Τέλος, σχετικά με τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, 
Βορείου Αιγαίου και Ιονίου, η πλατφόρμα θα ενεργο-
ποιηθεί εκ νέου, για εγγραφή και υποβολή αιτήσεων, 
τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και θα παραμείνει ανοι-
χτή μέχρι να καλυφθεί το σύνολο των πόρων προς 
διάθεση.

Ειδήσεις



 | 7www.fonitisparou.gr

«Κλεισθένης»
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου «Κλεισθένης», για την αναθεώρηση του θε-

σμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, στο κοινό συνέδριο της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Σκουρλέτης σημείωσε ότι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του παρελθόντος 
«έμειναν ημιτελείς και κολοβές», προσθέτοντας ότι είναι κοινή η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης και των αιρετών για «ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατί-
ας, για μία νέα αποκεντρωμένη οργάνωση του κράτους. Τόνισε, ακόμη, ότι τα μνημό-
νια «μας γύρισαν πίσω και σταμάτησαν την «ωρίμανση» της τοπικής αυτοδιοίκησης», 
ενώ υπογράμμισε την ανάγκη «να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε».

Για το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα, ο υπουργός δια-
βεβαίωσε τους συνέδρους ότι δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός, ενώ ότι θα 
υπάρξει διαβούλευση πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, αν και, όπως είπε, έχει 
προηγηθεί σχετικός διάλογος στα περιφερειακά συνέδρια, στην ομάδα εργασίας 
που συστήθηκε σχετικά στο ΥΠΕΣ κ.λπ. Παρουσιάζοντας επιγραμματικά τον «Κλει-
σθένη Ι» (το δεύτερο μέρος θα καταρτιστεί μετά τη συνταγματική αναθεώρηση), ο 
κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι:

- Αποσυσχετίζονται από τις ευρωεκλογές οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι 
οποίες θα διενεργηθούν τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου 2019.

- Οι νέες περιφερειακές και δημοτικές αρχές θα αναλαμβάνουν καθήκοντα 
από την 1η Ιανουαρίου, όπως συνέβαινε πριν την εφαρμογή του «Καλλικράτη».

- Ως εκλογικό σύστημα καθιερώνεται η απλή αναλογική. Με αυτό το σύ-
στημα, ξεκαθάρισε ο υπουργός, «δεν πρόκειται να υπάρξουν δικτατορίες των μειο-
ψηφιών και δεν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης να αλώσει τους δήμους, όπως μας 
κατηγορούν».

- Αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι θα ορίζονται από όλες τις πα-
ρατάξεις που θα συναποτελούν τις περιφερειακές και δημοτικές Αρχές, αντίστοιχα.

- Καθιερώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους οικισμούς κάτω των 500 
κατοίκων.

- Ενεργοποιούνται τα τοπικά δημοψηφίσματα.
- Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να συστήσουν και να συμμετάσχουν 

σε εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Αντισυνταγματική η παράταση θητείας
Δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, ο κ. Βασί-

λης Σωτηρόπουλος, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη, δηλώνει 
ότι η παράταση θητείας είναι αντισυνταγματική. Ο κ. Σωτηρόπουλος ανα-
φέρει:

«Η παράταση της θητείας των τοπικών αρχών με νομοθετική ρύθμιση θα είναι 
αντίθετη στο άρθρο 102 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι ΟΤΑ εκλέγο-
νται με ψηφοφορία από τον λαό και προφανώς για ορισμένη χρονικά θη-
τεία. Η παράταση αυτής της θητείας για έξι μήνες από τον κοινό νομοθέτη συνιστά 
νόσφιση εξουσίας (το να χρησιμοποιεί κάποιος κάτι ξένο αυθαίρετα, σαν να ήταν 
δικό του, για ωφέλειά του). Αντί να έρθει ο λαός να αναδείξει τα νέα όργανα των 
ΟΤΑ, ο νομοθέτης υποκλέπτει και περιορίζει το συνταγματικό δικαίωμα των ψη-
φοφόρων που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να ορίσουν την διοίκηση των ΟΤΑ και στον 
χρόνο που ήδη γνώριζαν όταν ψήφισαν το 2014.

Η αντισυνταγματική παράταση της θητείας θα σημαίνει και αντισυνταγ-
ματικές αποφάσεις των αιρετών οι οποίες θα καταπέσουν δικαστικά. Ως 
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη, εκλεγμένος από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο της Περιφέρειας Αττικής, δεν πρόκειται να συμβάλλω σ’ αυτή την εκτροπή».

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Αυτοδιοίκηση



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 27 Απριλίου 2018Εκπαίδευση

χρωµατιζουµε
τον κοσµο µασ

Στο δηµοτικό σχολείο Λευκών Κώστου 

ήθελαν ένα χαρούµενο

προαύλιο χώρο για τα παιδιά τους.

Όλοι τους κατάφεραν να αλλάξουν

τον γκρίζο χώρο σε µία οπτασία χρωµάτων

και σχεδίων χρησιµοποιώντας

τα πινέλα τους. ∆ούλεψαν µε αγάπη 

όλοι µαζί, µικροί και µεγάλοι, 

µε τον συντονισµό της Αγγέλικας,

που πιο παιδί από τα παιδιά

έδωσε υπόσταση στη φαντασία

των µικρών µαθητών. 

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις.

Αλλά και οι λίγες λέξεις των δηµιουργών

αποκαλύπτουν «τα µυστικά συστατικά»

της µαγικής εικόνας που βλέπουµε

ως αποτέλεσµα.

Η καλλιτεχνική συνεργασία
Ο λόγος της δηµιουργίας της τοιχογραφίας ήταν η αναβάθµιση του περιβάλλοντος της σχολι-
κής αυλής όπως και η αναβάθµιση της βιωµατικής εµπειρίας των παιδιών που δρουν µέσα στο 
περιβάλλον της.
Αυτή ήταν πάντα η κινητήρια δύναµη και ο πυρήνας όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
έγιναν και πάρθηκαν σε σχέση µε αυτό το έργο. Για όσους το περιβάλλον της σχολικής αυλής 
των Λευκών, τους είναι γνωστό, ξέρουν ότι περιστοιχίζεται από ψηλούς τοίχους που δεν επιτρέ-
πουν καµία ορατότητα σε φυσικό περιβάλλον. Μ’ αυτό το όριο δεν αντιπαλέψαµε αλλά συνερ-
γαστήκαµε και παίξαµε φέρνοντας το εξωτερικό στο εσωτερικό.
Το θέµα της τοιχογραφίας δεν ήταν τυχαίο. Ζητήθηκε από τους δασκάλους να ρωτήσουν τα 
παιδιά τι θα ήθελαν να βλέπουν βγαίνοντας στην αυλή. Πήρανε εκπληκτική απάντηση! Τα παιδιά 
ήθελαν ζώα! Ήθελαν να βλέπουν ελέφαντα, καµηλοπάρδαλη, χταπόδι, φάλαινα, ψάρι, γαϊδούρι! 
Έτσι, χρησιµοποιώντας αυτή τη βάση αποφασίστηκε να ξεκινήσουµε από τον µεγαλύτερό τοίχο 
ο οποίος έχει διάσταση 20Χ5 µέτρα, πράγµα που τον καθιστούσε ιδανικό για µια µεγάλη απέρα-
ντη θάλασσα. Μια θάλασσα µέσα στην οποία το βλέµµα και η φαντασία θα µπορούσε να ταξιδέ-
ψει!
Τέτοια µεγάλα πρότζεκτ για να υλοποιηθούν χρειάζονται συνεργασία µε πολλούς ανθρώπους. 
Το συγκεκριµένο είχε την τύχη να έχει την υποστήριξη των γονέων, των δασκάλων, του συλλό-
γου γονέων και κηδεµόνων και όσων άλλων έδωσαν τον χρόνο τους ή υλικά για την ολοκλήρω-
ση του από την αρχή µέχρι το τέλος. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας και της καλής συνεργασί-
ας είναι η πανέµορφη τοιχογραφία που απολαµβάνουµε. 
Η επιλογή των χρωµάτων έγινε ώστε το έργο, που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, να τα αγκα-
λιάζει και να θυµίζει τα παιχνιδίσµατα που κάνει το φως µέσα στο νερό. Τα χρώµατα είναι αυτό-
νοµα στοιχεία που όταν συνθέτονται δηµιουργούν την αρµονία που βλέπουµε γύρω µας. Τα 
ζώα, µε το µέγεθος και τις φόρµες τους, εµπλουτιζουν τη συνολική σύνθεση. Τοποθετώντας 
κάποια από αυτά στο ύψος των µαθητών, τους προσκαλούµε να γνωριστούν µε τον κόσµο που 
ζωγραφίσαµε. 
Το αγαπηµένο µου κοµµάτι της τοιχογραφίας είναι η αριστοκρατική φάλαινα που χώρεσε µέσα 
στο σχολείο των Λευκών!
Για µένα ο θησαυρός που µου άφησε το πρότζεκτ είναι ότι δούλεψα σ’ αυτό από την αρχή µέχρι 
το τέλος και είχα την ευτυχία να µοιραστώ και να εξελίξω κοµµάτια του µε φίλους καλλιτέχνες, 
την Ελένη Κωνσταντίνου που έχει την κόρη της στο σχολείο, αλλά και την Αγγέλικα Ζίγκερ από 
τη Γερµανία, λάτρεις του χωριού. Και φυσικά, η εµπειρία να δουλεύεις µε τον χαοτικό ενθουσια-
σµό των γονιών που θέλουν να αναβαθµιστεί το περιβάλλον των παιδιών τους.
Περιµένω µε ενθουσιασµό τους υπόλοιπους τοίχους για να κλείσει το πρότζεκτ και έτσι να ανοί-
ξει ένας τόπος για τα παιδιά, όπου το εξωτερικό θα συναντά το εσωτερικό! 

Αγγέλικα Βαξεβανίδου

Η καλλιτεχνική συνεργασία
τοιχογραφίας ήταν η αναβάθµιση του περιβάλλοντος της σχολι-
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Αγγέλικα Βαξεβανίδου
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Ο σύλλογος γονέων
Κάποιους µήνες πριν σε µια γενική συνέλευση των γονέων συζητήθηκε το πως θα 

µπορέσουµε να οµορφύνουµε την αυλή των παιδιών, καθώς τα παιδιά περνάνε 
αρκετές ώρες εκεί. 
Μετά λοιπόν και από την παρότρυνση του προηγούµενου ∆Σ ξεκινήσαµε τις 

προσπάθειες να οργανωθούµε εµείς, αλλά και να οργανώσουµε τους γονείς των 
παιδιών. Η µεγαλύτερη ανταµοιβή ήταν τα πρόσωπα των παιδιών και η χαρά 
τους... Γι’ αυτό το λόγο το ∆Σ του συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει 
τις ευχαριστίες του αλλά και την ευγνωµοσύνη του προς τους γονείς και γνω-
στούς που συµµετείχαν στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και προς την κ. Αγγέλι-
κα Βαξεβανίδου, για την προσφορά, αλλά κυρίως για την αγάπη της προς τα 
παιδιά µας. 
 

Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων
∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων Λευκών Κώστου

Οι γονείς
Το παιδί µας ακόµα πηγαίνει στο νήπιο και του χρόνου θα είναι σε αυτό το δηµο-

τικό. Ήταν σηµαντικό για µας να ζήσει τον χώρο του σχολείου αυτή τη µέρα και µε 
αυτόν τον τρόπο. Ήταν µια µέρα γιορτής! Γονείς έβαφαν, φίλοι περνούσαν κι έπαι-
ζαν µουσική, τα παιδιά τριγυρνούσαν και έπαιζαν ελεύθερα. Συµµετείχαν και 
εκείνα σε αυτό το έργο που εξελισσόταν στο σχολείο τους. Άλλωστε µε αυτόν τον 
τρόπο µαθαίνουν τον χώρο τους να τον σέβονται και να τον φροντίζουν.

Θάλεια Ντούρου 

Τα παιδιά µας έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν φορτωµένα µε τσάντες στο σχολείο 
για να κάνουν µάθηµα και µετά να φεύγουν. Το σχολείο όµως δεν είναι µόνο αυτό, 
ή δεν πρέπει να είναι. Κατασκευάζοντας αυτό το έργο, είχαµε τη χαρά να ζήσουµε 
ένα σχολείο που ήταν ανοιχτό σε όλους, δηµιουργικό και φιλικό. Γονείς, παιδιά, 
δάσκαλοι, φίλοι και γνωστοί, δουλέψαµε για να γίνει το σχολείο πιο όµορφο! Τα 
παιδιά µας έζησαν την εµπειρία αυτής της διαδικασίας, είδαν τι σηµαίνει συνεργα-
σία και βέβαια τώρα έχουν ένα χαρούµενο προαύλιο για τα διαλείµµατα τους.

Σηλίνα Παντελίδου

«Και ο....τοίχος είχε την δική του ιστορία». Μία ιστορία που ξεκίνησε από την 
ανάγκη να αποδείξουµε σαν γονείς και σαν σύλλογος, ότι, αν αποφασίσουµε να 
δουλέψουµε οµαδικά και για το κοινό «καλό» (στην περίπτωσή µας τα ίδια τα 
παιδιά µας) το αποτέλεσµα είναι αυτό ακριβώς που βλέπουµε. Και επειδή όταν 
συµβαίνουν καλά πράγµατα σκέφτεσαι πόσο θετικό θα ήταν να αποτελέσουν 
παράδειγµα προς µίµηση, αυτό ακριβώς θέλει το σχολείο µας και όλοι εµείς να 
στείλουµε το µήνυµα.

Βικτωρία Παντελαίου

Ο σύλλογος γονέων
Κάποιους µήνες πριν σε µια γενική συνέλευση των γονέων συζητήθηκε το πως θα 

µπορέσουµε να οµορφύνουµε την αυλή των παιδιών, καθώς τα παιδιά περνάνε 
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στούς που συµµετείχαν στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και προς την κ. Αγγέλι-
κα Βαξεβανίδου, για την προσφορά, αλλά κυρίως για την αγάπη της προς τα 
παιδιά µας. 

Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων
∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων Λευκών Κώστου

Οι γονείς
Το παιδί µας ακόµα πηγαίνει στο νήπιο και του χρόνου θα είναι σε αυτό το δηµο-

τικό. Ήταν σηµαντικό για µας να ζήσει τον χώρο του σχολείου αυτή τη µέρα και µε 
αυτόν τον τρόπο. Ήταν µια µέρα γιορτής! Γονείς έβαφαν, φίλοι περνούσαν κι έπαι-
ζαν µουσική, τα παιδιά τριγυρνούσαν και έπαιζαν ελεύθερα. Συµµετείχαν και 
εκείνα σε αυτό το έργο που εξελισσόταν στο σχολείο τους. Άλλωστε µε αυτόν τον 
τρόπο µαθαίνουν τον χώρο τους να τον σέβονται και να τον φροντίζουν.

Θάλεια Ντούρου 

Τα παιδιά µας έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν φορτωµένα µε τσάντες στο σχολείο 
για να κάνουν µάθηµα και µετά να φεύγουν. Το σχολείο όµως δεν είναι µόνο αυτό, 
ή δεν πρέπει να είναι. Κατασκευάζοντας αυτό το έργο, είχαµε τη χαρά να ζήσουµε 
ένα σχολείο που ήταν ανοιχτό σε όλους, δηµιουργικό και φιλικό. Γονείς, παιδιά, 
δάσκαλοι, φίλοι και γνωστοί, δουλέψαµε για να γίνει το σχολείο πιο όµορφο! Τα 
παιδιά µας έζησαν την εµπειρία αυτής της διαδικασίας, είδαν τι σηµαίνει συνεργα-
σία και βέβαια τώρα έχουν ένα χαρούµενο προαύλιο για τα διαλείµµατα τους.

Σηλίνα Παντελίδου

«Και ο....τοίχος είχε την δική του ιστορία». Μία ιστορία που ξεκίνησε από την 
ανάγκη να αποδείξουµε σαν γονείς και σαν σύλλογος, ότι, αν αποφασίσουµε να 
δουλέψουµε οµαδικά και για το κοινό «καλό» (στην περίπτωσή µας τα ίδια τα 
παιδιά µας) το αποτέλεσµα είναι αυτό ακριβώς που βλέπουµε. Και επειδή όταν 
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παράδειγµα προς µίµηση, αυτό ακριβώς θέλει το σχολείο µας και όλοι εµείς να 
στείλουµε το µήνυµα.

Βικτωρία Παντελαίου

Η διευθύντρια
Πριν από τρία χρόνια περίπου η Αγγέλικα Βαξεβανίδου, 

εικαστικός και µαµά του Ιωσήφ, µαθητή στο σχολείο µας, 
είχε µια ιδέα! Να ζωγραφίσει τον µεγάλο τοίχο της αυλής, 
στο σχολείο στις Λεύκες. 
Με την πρόταση συµφώνησε το ∆.Σ. του συλλόγου γονέων 

και κηδεµόνων των νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων 
Κώστου-Λευκών (τα κορίτσια του σχολείου: Βικτωρία, 
Ελπίδα ,Χαρά, Αριστέα, Καλυψώ). Ανέλαβαν λοιπόν τα 
έξοδα να σοβατιστεί και να βαφεί ο τοίχος καθώς και τις 
µακέτες φωτογραφίες. Το θέµα ήταν επιλογή των µαθη-
τών. Έφτασε λοιπόν η στιγµή να ολοκληρωθεί αυτή η 
δράση µε  πρωτοβουλία του τωρινού συλλόγου γονέων και 
κηδεµόνων (Αντώνης, Αγγελική, Γιώργος, ∆ηµήτρης, 
Ιωάννα). Ενηµέρωσαν γονείς και φίλους του σχολείου, οι 
οποίοι προσέφεραν υλικά. Κάλυψαν µεγάλο µέρος των 
εξόδων.
Η Αγγέλικα Βαξεβανίδου σχεδίασε και είχε τον γενικό 

συντονισµό. Στις επιλογές των χρωµάτων αλλά και στην 
υλοποίηση του έργου βοήθησαν επίσης η Αγγέλικα Ζίγκερ  
και η Ελένη Κωσταντίνου, εικαστικοί και µαµάδες µαθη-
τών/τριών του νηπιαγωγείου. Μέλη του ∆.Σ του συλλόγου 
γονέων, γονείς, φίλοι, µαθητές εκπαιδευτικοί, όλοι µαζί 
δούλεψαν για να έχει το σχολείο µας το δικό του σεντούκι… 
µε τον θησαυρό.
Έναν θησαυρό για τον οποίο δουλεύουµε χρόνια τώρα σαν 

σχολική κοινότητα. Το θησαυρό της προσφοράς, του εθελο-
ντισµού, της αλληλεγγύης µε τη συµµετοχή µας από το 
2016 στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Νοιάζοµαι και ∆ρώ», 
µε συντονισµένες δράσεις, µε το άνοιγµα του σχολείου στην 
ευρύτερη κοινότητα.
Ευχαριστούµε την τόσο δηµιουργική οµάδα για την 

προσφορά της!Ευχαριστούµε  για το υπέροχο αποτέλεσµα!

Μαριαλένα Παναγάκη
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Αντιπολίτευση: Η παιδεία στο προσκήνιο
Πρώτο Θέμα

Με μία συνδυασμένη κίνηση σύσσωμη η αντιπολίτευση του δήμου Πάρου (συν τον 
κ. Αγ. Πατέλη που εκλέχτηκε με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας), κατέθεσε στις 19 
Απριλίου 2018 αίτημα σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας.

Οι δώδεκα σύμβουλοι (Αγ. Άγουρος, Δημ. Αντιπαριώτης, Χρ. Βλαχογιάν-
νης, Αν. Κάγκανη, Μηνάς Καλακώνας, Σωτ. Καστρουνής, Φρ. Κεφάλας, 
Γιώργος Δ. Λουκής, Αγ. Πατέλης, Κώστας Ροκονίδας, Νικ. Τσιγώνιας, 
Μαρ. Χανιώτη), κατέθεσαν αίτημα βάσει του άρθρου 67 παρ. 2 του Νόμου 
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/706-2010), με το οποίο ζητούν σύγκληση του δημοτικού 
συμβουλίου με θέμα: «Κτηριακές ανάγκες σχολικών μονάδων δήμου Πάρου. Σχετική 
ενημέρωση για τις ενέργειες και τον προγραμματισμό αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων από μέρους της δημοτικής αρχής. Συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων».

Η κίνηση των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης δείχνει ξεκάθαρα μία 
πρωτοβουλία της στην άρνηση της δημοτικής πλειοψηφίας το τελευταίο χρονικό 
διάστημα να τεθεί το ζήτημα σε μονοθεματική συνεδρίαση, για να αντιμετωπιστούν 
τα ολοένα αυξανόμενα ζητήματα της παιδείας στο νησί μας, ιδιαίτερα με τα κτιριακά 
προβλήματα που έχουν προκύψει κυρίως στην περιοχή της Παροικιάς. Ομοίως, αυτή 
η κίνηση, που είναι πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια -καθώς δε θυμόμαστε παρό-
μοια κίνηση της αντιπολίτευσης-, αποδεικνύει ίσως το μέγεθος του προβλήματος 
στην παιδεία. Σημειώνουμε ακόμα, ότι εκ του Κώδικα λειτουργίας των δημοτικών 
συμβουλίων, με τον αριθμό συμβούλων που το έχουν υπογράψει, το θέμα υποχρε-
ωτικά θα έρθει προς συζήτηση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε στις 23/4/2018 την παρακάτω 
ανακοίνωση για το θέμα:

«Πριν από 16 μήνες με έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τον Δήμαρχο, ζητούσαμε την σύγκληση του Συμβουλίου ώστε η δημοτική αρχή 
να μας γνωρίσει τη θέση της αλλά και τον προγραμματισμό της για την αντιμετώ-
πιση των στεγαστικών αναγκών των σχολείων μας. Δυστυχώς «φωνή βοώντος…».

Μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του συλλόγου δασκάλων- νηπιαγωγών 
Πάρου – Αντιπάρου, της ΕΛΜΕ αλλά και της Ένωσης Γονέων για το ίδιο ζήτημα, 

αποφασίσαμε να προκαλέσουμε εμείς την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο Δημοτικός Κώδικας.

Όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρω-
τοβουλία μας και έτσι στις 15 Απριλίου κατατέθηκε αίτημα σύγκλησης δημοτικού 
συμβουλίου με θέμα: «Κτηριακές ανάγκες σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου. 
Σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες και τον προγραμματισμό  αντιμετώ-
πισης των προβλημάτων από μέρους της Δημοτικής Αρχής. Συζήτηση και 
λήψη σχετικών αποφάσεων». 

Επιτροπή Παιδείας

Η δημοτική επιτροπή παιδείας συνεδρίασε για πρώτη φορά και υπό το βάρος 
των εξελίξεων, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2018. Η συνεδρίαση κράτησε περίπου δύο 
ώρες.

Τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν γύρω από το κτιριακό ζήτημα και την 
ανάγκη εξεύρεσης ακινήτων, ιδιαίτερα για νηπιαγωγεία. Για το 2ο Γυμνάσιο Πα-
ροικιάς, που πρόκειται να αναγερθεί απέναντι από το ΕΠΑΛ Πάρου έγινε γνωστό 
ότι είμαστε ακόμα στις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί μεταξύ των εταιρειών, που 
ενδιαφέρονται για τη μελέτη. Οι ενστάσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμα από την Τε-
χνική Υπηρεσία δήμου Πάρου, λόγω φόρτου εργασίας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η 
συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη (έχουν μείνει μόλις τρία άτομα) και 
ο φόρτος εργασίας είναι μεγαλύτερος από ποτέ, αφού με τις αλλαγές που έχουν 
επέλθει στα έργα της αυτοδιοίκησης, τα πάντα θέλουν έλεγχο και μελέτες της πα-
ραπάνω υπηρεσίας. 

Σε ό,τι αφορά το 2ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς και τις εργασίες που πρέπει 
να γίνουν εκεί, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, αφού υπάρχει πρόβλημα με τη γεω-
τεχνική μελέτη που πρέπει να γίνει από την ετ. «Εγνατία».

Τέλος, υπάρχουν ακόμα ανοικτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πεζοδρό-
μηση στην περιφερειακή οδό Παροικιάς στο ύψος του δημοτικού σχολείου, 
με τους φύλακες των σχολείων, με μικρο-επεμβάσεις σε πολλά σχολεία, καθώς 
και τη στέγαση των εκπαιδευτικών, που γίνεται ολοένα και δυσκολότερη,
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«Σπίτι του Δασκάλου»

Ένα θέμα, το οποίο είχε τεθεί και παλαιότερα για να στεγαστεί αίθουσα νηπια-
γωγείου είναι και το κτίριο που στεγάζεται σήμερα στην Παροικιά, το «Σπίτι του 
Δασκάλου».

Το εν λόγω κτίριο είχε παραχωρηθεί επί δημαρχίας Χρ. Βλαχογιάννη στον σύλ-
λογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο κτίριο γίνονται από τους εκ-
παιδευτικούς διάφορες δράσεις, τόσο μαθητικού όσο και καλλιτεχνικού ενδιαφέ-
ροντος. Το θέμα είχε έρθει προ πολλών μηνών στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, 
όταν είχε ξεσπάσει μια διαμάχη μεταξύ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη χρήση της αίθουσας. Η συζήτηση στο δημο-
τικό συμβούλιο παρόλο που υπήρχαν φωνές για επιστροφή της αίθουσας, δεν είχε 
ουσιαστική συνέχεια.

Πλέον όμως η αναγκαιότητα για κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν για νηπιαγωγεία 
στην Παροικιά και η θετική άποψη που εκφράζει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κυκλά-
δων για χρησιμοποίησή του, αφού γίνουν διάφορες εργασίες στον χώρο, επαναφέ-
ρουν τη σκέψη για επιστροφή του κτιρίου στον δήμο.

Τα ζητήματα των γονέων

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου είχε ζητήσει 
από τη δημοτική επιτροπή παιδείας να συζητηθούν τα τρία κυριότερα θέματα της 
εκπαίδευσης στο νησί μας, που τα αξιολογούσε ως εξής: α) Ανέγερση του «Νέου 
Γυμνασίου Πάρου», β) Ειδικό Σχολείο και γ) Στέγαση Νηπιαγωγείων, μετά την υπο-
χρεωτική φοίτηση των τετράχρονων.

Το ειδικό σχολείο χάθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά υπαιτιότητα του 
δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας (Χ. Μαλινδρέτος), που ανέλαβε την ευθύνη 
να φέρει το θέμα εις πέρας… Η νέα προσπάθεια (τρίτη συνεχής), θα γίνει και πάλι 
από τον ίδιον… Για την ανέγερση του νέου γυμνασίου Παροικιάς γράψαμε πιο πάνω 
και τις ενστάσεις που υπάρχουν. Το τρίτο θέμα (νηπιαγωγεία) φαίνεται ότι είναι 
αυτό που προβληματίζει περισσότερο, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια 
με τα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται προς ενοικίαση. Ακόμα, δεν 
υπάρχουν ιδιοκτήτες παρόμοιων κτιρίων που επιθυμούν να ενοικιάσουν τα κτίρια 
τους για νηπιαγωγείο. Από την άλλη δεν υπάρχουν και δημοτικά οικόπεδα για ανέ-

γερση σχολικών μονάδων. Παρά ταύτα στον δήμο Πάρου υπάρχει πρόταση φορέα 
για αγορά αγροτεμαχίων σε κεντρικά σημεία της Παροικιάς, με τιμές από 320.000 
έως 500.000 ευρώ. Ακόμα έχει γίνει πρόταση για ανταλλαγή αγροτεμαχίων. Αυτά 
φυσικά τα ισχυρίζεται ο φορέας που έχει κάνει την πρόταση προς τον δήμο Πάρου, 
δίχως να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση για την ώρα.

Τέλος, όσο και αν ακούγεται οξύμωρο, «γάντι» κάθισε στον δήμο Πάρου ότι δε συ-
μπεριλαμβάνεται σ’ έναν από τους 184 δήμους της χώρας που από το 2018-2019 
θα ξεκινήσει η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που θα συμπληρώσουν την 
31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών. Απεναντίας ένας από τους δή-
μους που θα ξεκινήσει η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είναι αυτός 
της Αντιπάρου. «Η προσχολική εκπαίδευση σε βάθος τριετίας θα υποχρεωτική σε 
όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρο-
νης εκπαίδευσης, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών, των παιδα-
γωγών και των γονέων», σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογρά-
φτηκε από τα υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, και 
ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το πρόβλημα διαμονής…

Ένα θέμα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί είναι η στέγασή τους. Από πέρσι το πρόβλη-
μα μεγάλωσε λόγω επιμήκυνσης της θερινής σαιζόν και έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί 
που ήλθαν στο νησί μας, δεν είχαν κυριολεκτικά που να μείνουν. Και αυτό διότι πολ-
λά σπίτια που χρησιμοποιούν για διαμονή τον χειμώνα οι εκπαιδευτικοί, είναι σπίτια 
που χρησιμοποιούν τους θερινούς μήνες εποχιακοί εργαζόμενοι στην Πάρο.

Σημειώνουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορούν καταρχήν να ενοικιά-
σουν τα σπίτια τους στις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού ακόμα υπάρχει τουριστική κίνη-
ση. Από την άλλη, ειδικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
πληρώσουν υψηλά ενοίκια. Η ζωή τους το πρώτο διάστημα σε νησί των Κυ-
κλάδων θυμίζει ριάλιτι επιβίωσης! Επίσης, η ενοικίαση ακινήτων μέσω Airbnb 
φαίνεται ότι δίνει ένα ακόμα χτύπημα στους εκπαιδευτικούς για να βρουν σπίτι προς 
ενοικίαση. Το θέμα της διαμονής εκπαιδευτικών στο νησί μας θα το δούμε κατάματα 
τον Σεπτέμβριο…
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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

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΛΕΥΚΕΣ – ΘΕΣΗ ΑΠΑΤΗ (πριν το 
γεφυράκι), πωλείται κτήµα επί του 
κεντρικού δρόµου, 1.250 τ.µ. Τηλ. 
6986 604 863, 22210 75907

ΚΤΗΜΑ πωλείται 8 στρεµµάτων, 
άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6984 141 585

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται οικόπεδο 900 
τ.µ. µε άδεια οικοδοµήσεως µεζο-
νέτας 223 τ.µ. Έχει όλες τις παροχές 
(∆ΕΗ, ΝΕΡΟ), πανοραµική θέα, 1 χλµ. 
από τη θάλασσα. κος. Γιάννης, τηλ. 
6937 755 804

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, πετρόκτιστο νεόδµητο ισόγειο 
δίχωρο διαµέρισµα, 45 τ.µ., επιπλω-
µένο και πλήρως εξοπλισµένο, µε 
κεντρική αυτόνοµη θέρµανση, θέα και 
πάρκινγκ. Τηλ. και ώρες επικοινωνί-
ας: 6988 401 084, 18:00-20:00

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα µε αυτόνοµη θέρµανση. 
Μόνο µε καλές συστάσεις. Τηλ. 22840 
51815 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πωλείται υγιής επιχείρηση µε 2 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΠΕΤΟΥ και 2 ΒΑΡΕΛΙΑ 
ΜΠΕΤΟΥ (µπετονιέρες), έτοιµες για 
εργασία. Τηλ. επικοινωνίας:  6977 
613 029

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

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

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.

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, από τώρα έως και 
το Σεπτέµβριο. Απαιτείται γνώση 
ξένων γλωσσών. Mail επικοινωνίας: 
centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 210 
9373322, Fax: 210 9373323

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από 
τουριστική επιχείρηση στην Παροικιά 
για τη σεζόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6985 084 773

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από την εταιρεία 
διανοµών Γ. Ραγκούσης & Υιοί Α.Ε. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 91480, 
6937 564 721

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για εργασία 
σε ενοικιαζόµενα δωµάτια στο ∆ρυό 
Πάρου, για την περίοδο από Μάιο 
έως Σεπτέµβριο. Απαραίτητο δίπλωµα 
οδήγησης. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
743 580 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, εκπαι-
δευόµενος ή ζητείται για 6ωρη 
απασχόληση, για την περίοδο από Ι-
ούνιο έως Σεπτέµβριο, για επιχείρηση 
στην Πούντα Μάρπησσας Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6936 906 628

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από επιχείρηση 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στην 
Παροικιά, από Ιούνιο έως Σεπτέµβριο 
για την κάλυψη αναγκών των θέσεων 
ρεσεψιόν και καµαριέρας. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6936 501 107

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γραφείο 
ζητείται στην Παροικιά. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών. Τηλ. για πληροφορί-
ες: 6943 217 763

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ  
ζητείται από συγκρότηµα διαµερι-
σµάτων στο Καλάµι Πάρου  για την 
περίοδο Ιούνιο-Σεπτέµβριο. Ττηλ. 
6944 334 228

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 
ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών και 
Η/Υ, για εργασία σε  ξενοδοχείο στην 
Παροικιά. Πληροφορίες στο τηλ. 6948 
511 309

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ενοικιαζόµενα 
διαµερίσµατα στη Νάουσα ζητείται. 
Πρωινές ώρες εργασίας, ασφάλιση 
και πολύ καλές συνθήκες εργασίας. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 52556, 
6944 265 844

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για 
όλο το χρόνο ζητείται, µε εµπειρία 
στις πωλήσεις. Απαιτείται γνώση 
ξένων γλωσσών και Η/Υ. Απασχό-
ληση πρωινές ώρες. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: agparos@

hotmail.com 

ΝΕΟΙ ΓΙΑ DELIVERY µε δίπλωµα 
οδήγησης για µηχανάκι ζητούνται 
από ψητοπωλείο στην Παροικιά 
και ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ SERVICE. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6986 941 220

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ εν-
δυµάτων ζητείται στις Λεύκες Πάρου, 
από 15-20 Μαίου έως τέλος Σεπτεµ-
βρίου. Εξαιρετικές γνώσεις γλωσσών. 
Χρήση υπολογιστών, δίπλωµα 
οδήγησης, µη καπνίστρια. Βιογραφικό 
µε φωτογραφία egeorgia2000@
gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για 5µηνη 
πλήρης απασχόληση, σε ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 879 918

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται 
από την εταιρεία DPS. Επικοινωνία 
στο τηλ: 6937 411 195 και στο email: 
info@dps.com.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται  έως 35ετων 
µε γνώσεις πάνω στο έπιπλο 
(συναρµολόγηση και µοντάρισµα), 
πλήρης απασχόληση, απαραίτητη η 
εµπειρία και συστάσεις από παλιότερη 
εργασία. Ελληνικής υπηκοότητας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6984 133 000

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, έµπιστη µε 
χρόνια πείρα και µε συστάσεις, ζητεί 
εργασία σαν µαγείρισσα, οικονό-
µος, γενική φροντίδα και επίβλεψη 
σπιτιού, ακόµα και φροντίδα κτιρίων 
κατά την απουσία σας. Περιοχή από 
Νάουσα έως ∆ρυό. Τηλ. 6945 301 
095, 6983 795 640

ΚΥΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ - ΨΗΣΤΡΙΑ, 
ελληνίδα, µε πολύχρονη πείρα, ζητεί 
εργασία σε εστιατόρια, σνακ – µπαρ 
– καφέ και ξενοδοχεία. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 25182, 6972 117 399

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για φροντίδα 
ηλικιωµένης ή καθαριότητα. Τηλ. 
6974 561 988 κα.Λουίζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 20-04-2018
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ /368

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 10 Μαΐου 2018 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. έως 09:30π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
Πάρου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ-
σφορές, σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμί-
σθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος εγκατάστασης και 
λειτουργίας μίας (1) Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ), στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. Η τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, ορί-
ζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, θα δίνονται από τη Διεύθυν-
ση Οικονομικού – Εφοδιασμού της Υ.Π.Α., Τμήμα Γ’ Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνι-
κού, τηλ. 210 8916271 και από τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840 90502 
– 90505

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Andrew Gianluca Law του John Joseph Law και της Simonetta Law το 

γένος Greganti, που γεννήθηκε στο Λονδίνο και κατοικεί στο Λονδίνο και η Αικα-
τερίνη Μαλιβίτση του Ιωάννη Μαλιβίτση και της Μαρίας το γένος Γούτη, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Λονδίνο, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης Θεοτόκου Νάουσας Πάρου στις 9 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:30.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Μόνιμα στις 
Κυκλάδες!
Σε «πανστρατιά» καλεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-

ων Εσόδων τους ελεγκτές όλης της χώρας, για να 

ενισχύσουν τους καλοκαιρινούς ελέγχους τις περιοχές 

με αυξημένη τουριστική κίνηση. 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε, ο διοικητής της ΑΑΔΕ δί-

νει διορία έως τις 4 Μαΐου στους εφοριακούς υπαλ-

λήλους να δηλώσουν σε ποια υπηρεσία θέλουν να 

αποσπαστούν, προκειμένου να ενισχυθούν με προσω-

πικό κατά την τουριστική περίοδο (Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο) οι Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Σύρου, Θήρας, 

Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Πολυγύρου 

και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικές 
ειδήσεις
Από την αστυνομική διεύθυνση της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου, δημοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω ειδήσεις 

που αφορούν το νησί μας.

- Την 6/4/2018 εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς 

ταυ Αστυνομικού Τμήματος Πάρου κλοπή και σχημα-

τίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου και 16χρο-

νής, ημεδαπών, οι οποίοι το χρονικό διάστημα από 

25/28-12-2017 αφαίρεσαν χρήματα από παγκάρι 

παρεκκλησίου σε χωριό της Πάρου. Τα αναιρεθέντα 

χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον κληρικό 

του παρεκκλησίου.

- Από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου σχημα-

τίσθηκε δικογραφία σχετικά με τραυματισμό 

18χρονου ημεδαπού ο οποίος την 9/4/2018 υπέστη 

ακρωτηριασμό δείκτη της αριστερής του παλάμης 

από έκρηξη κροτίδας

- Την 12/4/2018 το πρωί συνελήφθη στην Πάρο, 

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πά-

ρου, 25χρονος υπήκοος Αλβανίας ο οποίος διέμενε 

παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η 

διαδικασία επιστροφής.

- Την 16/4/2018 το απόγευμα συνελήφθη στην 

Πάρο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 

Πάρου, 53χρονος ημεδαπός ο οποίος εκτελούσε 

παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Ταλαιπωρία 
ηλικιωμένων

Κάθε δυο χρόνια όσοι οδηγοί υπερβαίνουν τα 80 
έτη, έχουν υποχρέωση να εξετάζονται από γιατρούς 
τεσσάρων ειδικοτήτων: οφθαλμίατρο, παθολόγο, 
Ωρυλά και νευρολόγο. 

Όταν σε ένα νησί δεν υπάρχει συμβεβλημένος ιατρός 
σε μια από τις προαναφερθείσες ειδικότητες, τότε ο 
ηλικιωμένος οδηγός πρέπει να εξετασθεί στο πλησιέ-
στερο νησί που τις διαθέτει. Στην Πάρο πχ επειδή δεν 
υπάρχει η ειδικότητα του Ωρυλά και του νευρολόγου, 
περίπου 50 ηλικιωμένοι οδηγοί άνω των 80 ετών, για 
να ανανεώσουν το δίπλωμά τους πρέπει να πάνε στην 
Νάξο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Είναι δυνατόν στην 
Πάρο, αλλά και σε άλλα νησιά, να μην σκέφθηκε κα-
νείς να βρει άλλη λύση για να μην ταλαιπωρούνται οι 
υπερήλικες;  Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήρθε και η 
δική μου η σειρά να περάσω απ’ αυτήν την διαδικασία. 

Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 11.55 ταξίδεψα  για Νάξο. 
Κάθε τόσο κοίταζα ανήσυχος την ώρα μήπως δεν προ-
λάβω τα ραντεβού με τους δυο γιατρούς. το πρώτο 
στις 13.00, το δεύτερο στις 14.00. Ευτυχώς το πλοίο 
έφτασε μόνο με επτά λεπτά καθυστέρηση στις 12.47. 
Πήρα ταξί και με την ψυχή στο στόμα έφτασα στο ια-
τρείο, σε ένα στενό ανηφορικό δρομάκι. Ήταν 13.05. 
Σε δέκα λεπτά τέλειωσε η εξέταση. Το επόμενο ρα-
ντεβού ήταν στο νοσοκομείο Νάξου, δέκα λεπτά με 
τα πόδια. Ο νευρολόγος μέσα σε 12 λεπτά με εξέτασε 
και με βρήκε κατάλληλο. Η ώρα ήταν 14:15. Το καρά-
βι για την Πάρο έφευγε στις 6μμ. και κάπου έπρεπε 
να περάσω τις τέσσερις ώρες. Στο μεταξύ άρχισε να 
ψιλοβρέχει και ευτυχώς είχα ομπρέλα. Έψαξα να βρω 
κάποιο μέρος να προστατευθώ από τη βροχή, αλλά, 
κάτι  περίεργο, δεν υπήρχε πουθενά ούτε τέντα κατα-
στήματος απλωμένη. Κατέληξα σε μια καφετέρια. Στις 
πεντέμισι ξεκίνησα για το λιμάνι και κατευθύνθηκα στο 
υπόστεγο, στην αποβάθρα που απέχει  350 μέτρα.

Στο μεταξύ δυνάμωσε ο νοτιάς και άρχισε πάλι να 
βρέχει. Μέχρι να φτάσω στο υπόστεγο ένιωσα το νερό 
να μπαίνει στα παπούτσια μου ενώ μούσκεψαν τα μα-
νίκια του μπουφάν και οι άκρες του παντελονιού. Στο 
υπόστεγο, ο αέρας φυσούσε με δύναμη και ο κόσμος 
που περίμενε δεν ήξερε πώς να προστατευθεί. Και σαν 
να μην έφταναν όλα αυτά, ανακοινώθηκε μια ώρα και 
τέταρτο καθυστέρηση. 

Φτάνοντας στην Πάρο στις 8μμ με «υποδέχθηκε» 
δυνατή καταιγίδα. Μουσκεμένος  έφθασα στο αυτο-
κίνητό μου στο πάρκινγκ, 600 μέτρα μακριά. Οδήγησα 
25 λεπτά με  βροχή και στα σκοτεινά, ενώ εδώ και 
χρόνια αποφεύγω το οδήγημα το βράδυ, πόσο μάλλον 
με βροχή. 

Έφτασα στο σπίτι μου κατάκοπος στις 8.45 μμ ενώ 
εξακολουθούσε να βρέχει. Υπολόγισα ότι συνολικά 
συμπλήρωσα εννιά ώρες «στο πόδι» και να θυμίσω 
ότι είμαι 82 ετών και αν φτάσω τα 84 θα πρέπει να 
ξαναπάω στη Νάξο.

Φίλοι μου, το καλύτερο το άφησα στο τέλος: Ρώ-
τησα τον νευρολόγο αν θα μπορούσε να μας 
επισκέπτεται στην Πάρο 2-3 φορές τον χρόνο 
για να εξετάζει τους ηλικιωμένους. Μου απά-
ντησε: «και βέβαια μπορώ, αφού πηγαίνω σε 
άλλα νησιά». Βγαίνοντας στον δρόμο φώναξα: «Θεέ 
μου γιατί μας ταλαιπωρούν άδικα αφού υπάρχει λύση 
που όμως κανείς δεν έψαξε να βρει». 

Δημήτρης Καλανδράνης

Βασίλης  
Αργυρόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάρο και πέθανε στην Αθήνα 

(1894-1953). Ηθοποιός, θιασάρχης, μεταφρα-

στής και σκηνοθέτης. Πρωτοεμφανίστηκε στο 

θέατρο «Νέα Σκηνή», με τον θίασο της Μαρίκας 

Κοτοπούλη, το 1910, σε ηλικία 16 χρονών. Αρ-

γότερα συνεργάστηκε και με τον θίασο της Κυ-

βέλης. 

Το 1914 στρατεύτηκε και το 1916 οδηγήθηκε 

στη Γερμανία αιχμάλωτος. Έμεινε εκεί τέσσερα 

περίπου χρόνια, μελετώντας τη γερμανική γλώσ-

σα και το θέατρο που τον βοήθησαν αργότερα 

να διασκευάσει γερμανόφωνα έργα. 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1919 και σύντομα 

καθιερώθηκε στους σημαντικότερους και δημο-

φιλέστερους ηθοποιούς. Παντρεύτηκε την ηθο-

ποιό Γιώτα Λάσκαρη και το 1924 ίδρυσαν τον 

δικό τους θίασο, με την επωνυμία «Ελληνική Κω-

μωδία Β. Αργυρόπουλου», που έδωσε με επιτυ-

χία παραστάσεις ελληνικών και ξένων έργων στα 

αθηναϊκά θέατρα «Κεντρικόν» και «Αλάμπρα», 

καθώς και σε θέατρα επαρχιακών πόλεων, αλλά 

και του εξωτερικού. Το 1935 ίδρυσε το δικό του 

θέατρο στην οδό Ιπποκράτους (αρ.7). Διακρίθηκε 

ως διασκευαστής και σκηνοθέτης πολλών έργων 

στα οποία πρωταγωνίστησε. Στον κινηματογρά-

φο εμφανίστηκε μόνο μια φορά, το 1952 στην 

ταινία του Ψαθά «Το στραβόξυλο». 

Παράλληλα, ο Αργυρόπουλος έγραψε ποιήμα-

τα και μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την τέχνη, 

την τεχνική και τα μυστικά της ηθοποιίας, που 

κυκλοφόρησε το 1948 με τίτλο «Η τέχνη του 

ηθοποιού». Θεωρείται ένας από τους κορυφαί-

ους κωμικούς ηθοποιούς του Ελληνικού Θεά-

τρου. Έφυγε στις 29 Απριλίου 1953 σε ηλικία 59 

χρονών.   

(πηγές: «Παριανά» τευχ. 50,70,89,133).

Η πλατεία βρίσκεται επί  της οδού «Γιάννη Πά-

ριου».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Σ την ταινία επιστηµονικής φαντασίας «Chappie» 
του 2015, ένας µηχανικός θέλει να κατασκευ-
άσει µια µηχανή, που να σκέφτεται και να νιώ-
θει. Γράφει, λοιπόν, ένα πρόγραµµα Τεχνητής 

Νοηµοσύνης (ΤΝ), που µαθαίνει, όπως µαθαίνουν τα 
παιδιά. Το ροµπότ στο οποίο ενσωµατώνει την ΤΝ 
ξεκινά µε σχεδόν κενή νοητική κατάσταση. Παρα-
τηρώντας το περιβάλλον του και πειραµατιζόµενο 
µε αυτό, αποκτά γενικές γνώσεις, την ικανότητα ο-
µιλίας και σύνθετες δεξιότητες. Η ταινία δεν είναι 
και τόσο ...φαντασίας, αν σκεφτεί κανείς ότι κάτι α-
νάλογο και µε ανάλογη τεχνική προσπαθούν να πε-
τύχουν πολλά εργαστήρια και εταιρείες στον κόσµο.

Στην πραγµατικότητα, ήδη αρκετές µηχανές ξε-
περνούν τις ικανότητες του ανθρώπου σε συγκεκρι-
µένες δραστηριότητες, όπως το παίξιµο παιχνιδιών, 
σαν το Jeopardy, το σκάκι και το πολύπλοκο κινέζι-
κο παιχνίδι Go. Τον περασµένο Οκτώβρη, η βρετα-
νική εταιρεία «DeepMind» αποκάλυψε το σύστηµα 
AlphaGo Zero, την πιο τελειοποιηµένη εκδοχή ΤΝ 
για το παιχνίδι Go. Σε αντίθεση µε τον προκάτοχό 
της, το AlphaGo, που είχε γίνει ο καλύτερος παί-
χτης µελετώντας τεράστιο αριθµό παρτίδων µετα-
ξύ ανθρώπων, το AlphaGo Zero συγκέντρωσε την 
απαραίτητη εµπειρία αυτόνοµα, παίζοντας µε τον 
εαυτό του. Τουλάχιστον µέχρι τη µέρα της ανακοί-
νωσης της DeepMind, η νέα ΤΝ µπορούσε να απο-
κτήσει δεξιότητες µόνο σε αντικείµενα µε ξεκάθα-
ρους κανόνες, όπως τα παιχνίδια.

Αλληλεπίδραση 
µε το περιβάλλον

Αντίθετα µε τις έως τώρα ΤΝ, τα παιδιά των αν-
θρώπων από τη βρεφική ηλικία αναπτύσσονται νο-
ητικά, εξερευνώντας το περιβάλλον τους και πει-
ραµατιζόµενα µε την κίνηση και την οµιλία. Μαζεύ-
ουν δεδοµένα από µόνα τους, προσαρµόζονται σε 
νέες καταστάσεις και εφαρµόζουν δεξιότητες που 
απέκτησαν σε κάποιον τοµέα, οπουδήποτε αλλού 
µπορούν αυτές να βρουν εφαρµογή.

Από την αρχή του 21ου αιώνα, ροµποτιστές, νευροεπιστήµονες 
και ψυχολόγοι αναζητούν τρόπους για να κατασκευάσουν µηχανές 
που θα µιµούνται αυτήν την αυθόρµητη ανάπτυξη. Οι συνεργασίες 
τους έχουν οδηγήσει σε ανδροειδή, που µπορούν να µετακινήσουν 
αντικείµενα, να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές και αριθµητικές ι-
κανότητες, ακόµη και να δείξουν κάποια σηµάδια κοινωνικής συ-
µπεριφοράς. Κάποιοι ψυχολόγοι θεωρούν ότι µέσω των συστηµά-
των ΤΝ µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που µαθαί-
νουν τα παιδιά. Είναι όµως γενικοί νόµοι της µάθησης αυτά τα χα-
ρακτηριστικά που δείχνουν τα συγκεκριµένα συστήµατα ΤΝ, ή εί-
ναι απλώς ιδιορρυθµίες των συστηµάτων αυτών, ή ίσως προβολές 
προτύπων της ανθρώπινης µάθησης πάνω τους;

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου προσπαθεί συνεχώς να προβλέψει 
το µέλλον και όταν διαπιστώνει αποκλίσεις, τροποποιεί τις προσ-
δοκίες του για να ταιριάξουν µε την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε 
νευροεπιστήµονες, τα υψηλότερου επιπέδου κέντρα επεξεργασί-
ας στον εγκέφαλο τροποποιούν τα µοντέλα που αναπτύσσουν, µε 
κριτήριο τα σήµατα που λαµβάνουν από τα χαµηλότερου επιπέδου 
κέντρα επεξεργασίας των σηµάτων αυτών. Ορισµένοι θεωρούν ό-
τι υπάρχει και ανατροφοδότηση από τα ανώτερου στα κατώτερου 
επιπέδου κέντρα επεξεργασίας, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται 
οι αισθήσεις, όπως συµβαίνει στις οφθαλµαπάτες.

Η αλληλεπίδραση των σηµάτων προς τα πάνω µε τα σήµατα προς 
τα κάτω, δηµιουργεί ένα λάθος πρόβλεψης: Τη διαφορά ανάµεσα 
σε αυτό που περιµένουµε και σε αυτό που πραγµατικά βιώνουµε. 
Ενα σήµα µεταφέρει αυτήν τη διαφορά στα ανώτερα κέντρα επε-
ξεργασίας, ώστε να διορθώσουν την πρόβλεψή τους και ο ατέρ-
µονος κύκλος συνεχίζεται, ελαχιστοποιώντας τη διαφορά ανάµε-
σα στην πρόβλεψη και το βίωµα.

Η σηµασία του σώµατος
Μια θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στον άνθρωπο και τα σηµε-

ρινά συστήµατα ΤΝ είναι ότι διαθέτουµε σώµα µε το οποίο µπο-
ρούµε να µετακινηθούµε στο περιβάλλον και να επενεργήσουµε 
πάνω του. Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά αναπτύσσονται νοητικά, 
δοκιµάζοντας τις κινήσεις των χεριών, των ποδιών, των δακτύλων 
τους, περιεργαζόµενα καθετί το οποίο φτάνουν. Το πώς µε πολύ 
µικρή καθοδήγηση καταφέρνουν αυτόνοµα αυτήν την αρχική φά-
ση ανάπτυξης είναι κλειδί τόσο για τη δουλειά των αναπτυξιακών 
ψυχολόγων, όσο και των ροµποτιστών. Η συνεργασία τους φέρνει 
απρόσµενες διαπιστώσεις και στα δύο επιστηµονικά πεδία.

Ηδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990, ροµποτιστές είχαν 
παρατηρήσει ότι ροµπότ µε νευρωνικά δίκτυα βασισµένα στη δια-
δικασία πρόβλεψης - διόρθωσης µπορούσαν να αποκτήσουν στοι-
χειώδεις δεξιότητες πλοήγησης µεταξύ εµποδίων, µίµησης κινήσε-
ων των χεριών και ανταπόκρισης σε απλές προφορικές εντολές. 
Το 2015, ροµποτιστές και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι στο πανεπιστή-
µιο του Πλίµουθ έδειξαν πόσο κρίσιµη είναι η ύπαρξη του σώµα-
τος για την απόκτηση γνώσης. «Το σχήµα του σώµατος του ροµπότ 
και τα πράγµατα που µπορεί να κάνει µε αυτό επηρεάζουν τις ε-

µπειρίες που έχει και τι µπορεί να µάθει από αυτές», λέει η Λίντα 
Σµιθ, µια από τους ερευνητές. Στα πειράµατά τους χρησιµοποίη-
σαν κυρίως το iCub, ένα ανθρωπόµορφο ροµπότ ύψους ενός µέ-
τρου, που κατασκευάστηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Τεχνολογί-
ας για ερευνητικούς σκοπούς και από κατασκευής δεν έχει προ-
γραµµατισµένη καµία λειτουργία.

Αισθησιοκινητική ανάπτυξη
Στα πειράµατα µε το iCub, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το νευ-

ρωνικό δίκτυο, που του έβαλαν, του έδωσε τη δυνατότητα να µα-
θαίνει συσχετίσεις ανάµεσα σε λέξεις και αντικείµενα και αυτό να 
το πετυχαίνει καλύτερα, όταν πρόφεραν την ονοµασία του αντι-
κειµένου δείχνοντάς το στο ροµπότ στην ίδια θέση στο χώρο γύ-
ρω του. Η ΤΝ µάθαινε καλύτερα συσχετίζοντας τις κινήσεις που 
έπρεπε να κάνει το ανδροειδές, ώστε να δει το αντικείµενο. Οταν 
οι επιστήµονες έκαναν το ίδιο πείραµα µε µωρά 16 µηνών, παρα-
τήρησαν το ίδιο φαινόµενο. Συγκεκριµένες στάσεις βοηθούσαν τα 
µωρά να συσχετίσουν καλύτερα τις λέξεις µε τα αντικείµενα. Οι ε-
ρευνητές διαπίστωσαν ακόµη ότι τα ροµπότ τους µάθαιναν πιο εύ-
κολα τις βασικές ικανότητες αρίθµησης, όταν η συσχέτιση των α-
ριθµών γινόταν µε τα δάχτυλά τους, παρά όταν τους επιδεικνυό-
ταν διαφορετικός αριθµός αντικειµένων.

Η περιέργεια για το άγνωστο και το ασυνήθιστο επίσης βοηθά 
τα παιδιά να µάθουν. Ο Πιερ Ιβ Ουντεγιέ, του γαλλικού εθνικού ιν-
στιτούτου επιστήµης υπολογιστών, θεωρεί ότι τα παιδιά αναζητούν 
ενστικτωδώς τα αντικείµενα του περιβάλλοντος που προσφέρουν 
τις µεγαλύτερες δυνατότητες για µάθηση. Για να δοκιµάσει τη θε-
ωρία του, στράφηκε σε ροµποτικά συστήµατα, στα οποία έδωσε 
ένα χαρακτηριστικό εσωτερικού κινήτρου: Την επιβράβευση για τη 
µείωση του λάθους πρόβλεψης (για µια ΤΝ επιβράβευση µπορεί να 
είναι η αύξηση αριθµητικής ποσότητας, την οποία έχει προγραµ-
µατιστεί να µεγιστοποιεί µέσω των πράξεών της). Την ΤΝ την έβα-
λε στα µικρά ροµποτικά σκυλάκια AIBO της «Sony», διαπιστώνο-
ντας ότι σύντοµα απέκτησαν βασικές δεξιότητες, όπως το να πιά-
νουν αντικείµενα και να αλληλεπιδρούν φωνητικά µεταξύ τους, χω-
ρίς να τους έχει προγραµµατιστεί καµία από αυτές τις λειτουργί-
ες. Μάλιστα, παρότι τα ροµποτάκια πέρασαν από τις ίδιες φάσεις 
εκπαίδευσης, οι τυχαίες µικροδιαφορές στο περιβάλλον, τα οδή-
γησαν να αποκτήσουν διαφορετικές γνώσεις, όπως συµβαίνει και 
στα οµοζυγωτικά δίδυµα.

Σε άλλο πείραµα µε το iCub, ερευνητές στην Ιαπωνία έδειξαν ό-
τι χωρίς να προγραµµατίσουν στο ροµπότ κάποια τάση κοινωνικο-
ποίησης, το κίνητρο της µείωσης του λάθους πρόβλεψης, το έκανε 
να προσπαθήσει να «βοηθήσει» τον πειραµατιστή, όταν εκείνος έ-
κανε σκόπιµα λάθος σε µια κίνηση, που είχε ήδη µάθει να κάνει το 
ροµπότ. Αν ο πειραµατιστής έκανε πως δεν µπορούσε να µετακι-
νήσει ένα παιχνίδι - φορτηγάκι στην κατάλληλη θέση, το iCub συ-
χνά το µετακινούσε το ίδιο. Σύµφωνα µε την επικεφαλής του πει-
ράµατος, Γιούκι Ναγκάι, «ένα µωρό δεν χρειάζεται να έχει την πρό-
θεση να βοηθήσει άλλους ανθρώπους», το κίνητρο της ελαχιστο-
ποίησης του λάθους πρόβλεψης είναι από µόνο του αρκετό για να 
εκκινήσει στοιχειώδεις κοινωνικές ικανότητες.

Τι µπορούµε να µάθουµε από αυτοδίδακτα ροµπότ

Καθώς τα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ) διαδίδο-
νται όλο και περισσότερο, αυξάνονται οι πιθανότητες οι αστο-
χίες τους να έχουν επικίνδυνες συνέπειες. Επιστήµονες στο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) κορόιδεψαν 
πρόσφατα ένα πρόγραµµα ΤΝ της «Google», ώστε να αναγνω-
ρίσει ένα πλαστικό παιχνίδι µε µορφή χελώνας, ως πυροβόλο 
όπλο! Αν ένας µελλοντικός ροµποτικός αστυνοµικός ή στρα-
τιώτης κάνει ένα τέτοιο λάθος, τα αποτελέσµατα µπορεί να 
είναι τραγικά... Τέτοιες εφαρµογές της ΤΝ στον καπιταλισµό, 
είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν, καθώς πρόκειται για κορυφαίες 
στόχους υπηρεσιών, όπως η DARPA (Υπηρεσία Προχωρηµένων 
Αµυντικών Ερευνητικών Προγραµµάτων) των ΗΠΑ.

Ερευνητές προσπαθούν τώρα να αναπτύξουν εργαλεία που 
θα εντοπίζουν ανάµεσα στα δισεκατοµµύρια εικονικά «εγκε-
φαλικά κύτταρα», των συστηµάτων ΤΝ, εκείνα που είναι πιθα-
νώς προβληµατικά. Πολλά προγράµµατα αναγνώρισης εικόνας, 
συστήµατα αυτόµατης οδήγησης και άλλες µορφές ΤΝ χρη-
σιµοποιούν νευρωνικά δίκτυα, των οποίων οι «νευρώνες» τρο-
φοδοτούνται µε δεδοµένα και συνεργάζονται για την επίλυση 
ενός προβλήµατος, όπως ο εντοπισµός εµποδίων στο δρόµο. 
Το δίκτυο «µαθαίνει» ρυθµίζοντας επανειληµµένως τις συνδέ-
σεις µεταξύ των νευρώνων του και ξαναπροσπαθώντας να λύ-
σει το πρόβληµα. Στην πορεία, το σύστηµα προσδιορίζει τα µο-
τίβα νευρωνικών συνδέσεων που δίνουν τις καλύτερες λύσεις. 
Τελικά, µονιµοποιεί τη χρήση των βέλτιστων µοτίβων, µιµού-
µενο τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Πρόβληµα - κλειδί σε αυτήν την τεχνολογία είναι ότι οι 
ερευνητές συχνά δεν γνωρίζουν πώς τα νευρωνικά δίκτυα 
φτάνουν στις συγκεκριµένες αποφάσεις τους. Αυτό κά-
νει δύσκολο να βρεθεί τι πήγε στραβά όταν γίνεται κάποιο 
λάθος, λέει ο Γιουνφένγκ Γιανγκ, του πανεπιστηµίου Κο-
λούµπια. Ο Γιανγκ και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν το 
DeepXplore, ένα πρόγραµµα σχεδιασµένο για να κάνει εκ-
σφαλµάτωση σε συστήµατα ΤΝ, πραγµατοποιώντας αντί-
στροφη µηχανική στις διαδικασίες εκµάθησης που χρησι-
µοποιούν. ∆οκιµάζει ένα νευρωνικό δίκτυο µε µια ποικιλία 
δεδοµένων εισόδου και ενηµερώνει το δίκτυο όταν οι α-
ντιδράσεις του είναι λαθεµένες, ώστε να µπορέσει να δι-
ορθωθεί. Για παράδειγµα, το DeepXplore θα µπορούσε να 
προσδιορίσει αν µια εικόνα από κάµερα που τροφοδοτή-
θηκε στην ΤΝ οδήγησης ενός αυτοκινήτου προκάλεσε λα-
θεµένη στροφή του οχήµατος µε αποτέλεσµα να πέσει πά-
νω σε πεζούς. Το εργαλείο εκσφαλµάτωσης παρακολου-
θεί επίσης ποιοι νευρώνες ενός δικτύου είναι ενεργοί και 
δοκιµάζει τον καθένα ξεχωριστά. Προηγούµενα συστήµα-
τα εκσφαλµάτωσης δεν µπορούσαν να πουν αν κάθε νευ-
ρώνας είχε ελεγχθεί για λάθη.

Σε δοκιµές σε 15 νευρωνικά δίκτυα τελευταίας τεχνολο-
γίας - συµπεριλαµβανοµένων µερικών που χρησιµοποιού-
νται σε συστήµατα αυτόνοµης οδήγησης, αλλά και σε συ-
στήµατα εντοπισµού κακόβουλου λογισµικού σε υπολογι-
στές - το DeepXplore ανακάλυψε χιλιάδες σφάλµατα, που 
είχαν διαφύγει προηγούµενων τεχνολογιών εκσφαλµάτω-
σης. Ετσι ορισµένα συστήµατα αύξησαν την ακρίβειά τους 
κατά 1% - 3%, φτάνοντας µέχρι και 99%. Ερώτηµα παρα-
µένει τι γίνεται µε το υπολειπόµενο 1% της ακρίβειας (σω-
στής επιλογής π.χ. για το αν και προς τα πού πρέπει να στρί-
ψει ένα όχηµα), όπως και για το πόσα σφάλµατα θα εντοπί-
σει κάποιο επόµενο καλύτερο λογισµικό εκσφαλµάτωσης.

Χιλιάδες σφάλµατα 
σε χρησιµοποιούµενα 
συστήµατα Τεχνητής 
Νοηµοσύνης

Το ρομπότ iCub.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»
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Η πρόταση Κ. 
Μπιζά για τη 
συνέχιση του 
αγώνα

Ο έπαρχος Πάρου και πρόεδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου Ν. Αιγαίου, Κ. Μπιζάς στη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2018 
έκανε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της εγκα-
τάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, 
Νάξο, Τήνο και Άνδρο και ακόμα πρόταση για τη 
συνέχιση του αγώνα.

Ο κ. Μπιζάς στη λεπτομερή εισήγησή του έκανε μία 
ιστορική διαδρομή από το 2011 που προέκυψε το 
πρόβλημα με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 
στα νησιά μας.

Στη συνέχεια ο κ. Κ. Μπιζάς, θύμισε τις αποφάσεις 
του τότε υπουργού Γ. Μανιάτη στις 23/12/2013 και 
18/12/2014 με την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων και συμπλήρωσε: «Με τις παραπάνω αποφά-
σεις του τότε υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη, 
είναι προφανές ότι αγνοήθηκε παντελώς η βού-
ληση και η καθολική άρνηση και των τεσσάρων 
νησιών να εγκατασταθούν βιομηχανικού τύπου 
ανεμογεννήτριες (με ύψος 100μ.) στα εδάφη τους».

Η πρώτη αντίδραση της Περιφέρειας
Ο έπαρχος Πάρου ανάφερε την απόφαση στις 

25/1/2014 με την οποία το συμβούλιο εξουσιοδότησε 
τον περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου να υπογράψει προσφυ-
γή ή όποιο άλλο νομικό έγγραφο απαιτηθεί, προκει-
μένου να συνδράμει τους δήμους, οι οποίοι έχοντας 
έννομο συμφέρον θα προσφύγουν αρμοδίως ώστε 
να ανακληθεί - ακυρωθεί η εγκριτική απόφαση του 
υπουργού Περιβάλλοντος κ. Μανιάτη, σχετικά με την 
εγκατάσταση των Α.Π.Ε. στα παραπάνω νησιά.

Τον Αύγουστο του 2014 κατατέθηκε στην περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου μελέτη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την οποία ο μέγιστος αριθμός τυπικών 
ανεμογεννητριών βάσει του μεγίστου επιτρεπόμενου 
ποσοστού κάλυψης εδαφών για εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών είναι: για την Πάρο: 104, για την Νάξο: 
227, για την Άνδρο: 201 και για την Τήνο: 103.

Η Πάρος
Στις 25/19/2014 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τις 

ανεμογεννήτριες στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος». Τα πορίσματα της ημερίδας ανα-
φέρουν εξής:

«[…] πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιολική 
ενέργεια είναι μια ήπια μορφή ενέργειας με πολλά 
θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, 
χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και ενδελεχής 
μελέτη και στάθμιση όλων των ανωτέρω παραγό-
ντων, όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες 
ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. Είναι φανερό ότι 
αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περί-
πτωση δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αι-
ολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα 
όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν 
νοείται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος 
να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομ-
μάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
τμήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά 
μας».

Άλλες ενέργειες
Στις 18/11/2014, το περιφερειακό συμβούλιο απο-

φάσισε να μην παραλάβει τη μελέτη του πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Διερεύνηση του καθεστώτος 
χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου» διότι δεν είχε πραγματοποιηθεί 
η αναγκαία διαβούλευση με τους δήμους και 
τους τοπικούς φορείς των νησιών μας. 

Στις 12/2/2015 η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση ένδικων 
μέσων για την ακύρωση απόφασης του ΥΠΕ-
ΚΑ για τα αιολικά πάρκα Νάξου, Πάρου, Τήνου και 
Άνδρου. Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η περιφέρεια μαζί 
με τους δήμους Νάξου, Πάρου, Τήνου και Άνδρου να 
αναθέσουν σε νομικό γραφείο των Αθηνών την από 
κοινού κατάθεση στο Σ.Τ.Ε., αίτησης ακύρωσης της 
απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την έγκριση των περιβαλ-
λοντικών όρων εγκατάστασης αιολικών πάρκων.

Στις 18/3/2017 η αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
Αγώνα Πάρου κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητρι-
ών στο νησί μας, πραγματοποίησε στην Αθήνα, με ενη-
μερωτική συνάντηση. Η Επιτροπή Αγώνα είχε επίσης 
διαδοχικές συναντήσεις την ίδια ημέρα με το μέλος 
της Κ.Ε. του ΚΚΕ Στρατή Κόρακα, τον βουλευτή της 
ΝΔ Κώστα Σκρέκα και τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ Πανα-
γιώτη Σγουρίδη. Από όλους, ζητήσαμε τη στήριξή τους 
για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης! 
Όμως δεν υπήρξε καμία ξεκάθαρη και σαφή δέ-
σμευση από την κυβέρνηση, για την ακύρωση 
της σχετικής υπουργικής απόφασης!

Στις 11/4/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 
Επιτροπής Αγώνα των δημάρχων Πάρου, Άνδρου, Νά-
ξου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου 
και εκπροσώπων φορέων των νησιών, του προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του νομικού συμβούλου 
των τεσσάρων δήμων, Γ. Ξανθούλη με τον υπουργό 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γ. Σταθάκη, παρουσία 
των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Κυκλάδων. Η 
αντιπροσωπεία ανέπτυξε τις θέσεις της για το σχετι-
κό έργο και ζήτησε από τον Υπουργό την ακύρωση 
της υπουργικής απόφασης που δίνει την δυνατότητα 
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας.

Κινητοποιήσεις στην Άνδρο
Στις 13/7/2017 πραγματοποιήθηκε στην Χώρα της 

Άνδρου, εκδήλωση με θέμα τη μη εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών, με τον πρόεδρο του περιφερειακού 
συμβουλίου, Κώστα Μπιζά και τον έπαρχο Άνδρου, 
Δημήτρης Λοτσάρη, που ενημέρωσαν για την ιστορική 
εξέλιξη των σχετικών αποφάσεων και δράσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους 
δήμους.

Στις 13/4/17, 19/5/17 και 28/7/17 υποβλήθηκαν 
στη διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αιτήματα 
που αφορούσαν τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής 
ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και τα συνοδά έργα». Το 
υπουργείο στις 31/7/17 διαβίβασε την τροποποιητική 
της ΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για δια-
βούλευση και γνωμοδότηση. 

Στις 26/9/17 η Οικονομική Επιτροπή της περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, αποφάσισε την έγκριση ανάθεσης 
παροχής νομικών υπηρεσιών στον δικηγόρο Αθηνών, 
Τρύφωνα Κόλλια, διότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη ση-
μασία για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και απαι-
τείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία λόγω της πο-
λυπλοκότητας των ζητημάτων. Τα δημοτικά συμβούλια 
Άνδρου, Τήνου, Πάρου και Νάξου γνωμοδότησαν αρ-
νητικά για την ΜΠΕ. Ακόμα, στις 1/11/17 το τμήμα 
Περιβάλλοντος της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της περιφέρειας μας 
εισηγήθηκε αρνητικά για την τροποποίηση της. Επίσης, 

η Επιτροπή Περιβάλλοντος της περιφέρεις Ν. Αιγαίου, 
γνωμοδότησε αρνητικά για την ΜΠΕ του έργου.

Η συνέχεια στην Πάρο
Στις 14/3/18 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Επι-

τροπής Αγώνα της Πάρου, στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβουλίου Πάρου, για την εγκατάσταση των 
αιολικών πάρκων με την παρουσία φορέων και εκπρο-
σώπων από την Πάρο, την Τήνο και την Νάξο. 

Ομόθυμα εκφράστηκε από όλους τους παριστάμε-
νους η αγωνία τους για τις περιβαλλοντικές και οικο-
νομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα νησιά από 
την καταστροφή που θα προκαλέσουν τα σχετικά έργα.

Η συζήτηση στο Σ.τΕ. των αιτήσεων ακύρωσης της 
περιφέρειας, των δήμων και των φορέων των νη-
σιών έχει αναβληθεί έως τώρα τρεις φορές (24/5/17, 
18/10/17, 28/2/18). Η επόμενη δικάσιμος έχει 
οριστεί για τις 13/6/18.

Οι δηλώσεις Τσίπρα
Στις 19/3/201818 ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας στη 

Σύρο, δήλωσε: «Είναι προφανές ότι αυτές οι διασυν-
δέσεις είναι αμφίδρομες, είναι διπλής κατεύθυνσης. 
Δεν φέρνουν ρεύμα μονάχα από την ηπειρωτι-
κή χώρα, αλλά θα έχουν την δυνατότητα στο 
μέλλον να στέλνουν και ρεύμα στην ηπειρωτική 
χώρα, πράγμα το οποίο, εφόσον έχει ξεκινήσει 
η υλοποίηση ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον 
επενδυτών για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)». 

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος 
ενώπιον του πρωθυπουργού, εξέφρασε την αγωνία 
του για το έργο αυτό (ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλά-
δων) διότι πρέπει να λειτουργήσει για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των Κυκλάδων και όχι για την περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση λόγω του αυξημένου ενδιαφέρο-
ντος για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ στα νησιά.

Η πρόταση Κ. Μπιζά
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κ. Μπιζάς, 

είπε: «Το περιβάλλον δεν είναι κληρονομιά, αλλά δά-
νειο από τις μελλοντικές γενιές που οφείλουμε να πα-
ραδώσουμε σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας είναι παγκόσμιοι 
τουριστικοί προορισμοί και ως επακόλουθο η τουρι-
στική οικονομία είναι τροφοδότης για την επιβίωση 
των κατοίκων τους. Η οποιαδήποτε παρέμβαση στις 
πλαγιές και τις βουνοκορφές θα αλλοίωνε ανεπανόρ-
θωτα το νησιώτικο τοπίο (…)».

Συνεχίζοντας ο κ. Μπιζάς πρότεινε: «Για όλους τους 
παραπάνω λόγους προτείνω την συνέχιση της 
νομικής, ηθικής και ουσιαστικής στήριξης της 
περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο δίκαιο αίτημα των 
τεσσάρων νησιών για την μη εγκατάσταση βιομη-
χανικών αιολικών πάρκων στα νησιά. Επίσης, προτεί-
νω να αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο ώστε 
να προστεθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλά-
δων η εγγραφή έργου με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής 
Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα δια-
συνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών ΑΠΕ», 
με προϋπολογισμό 11.000 ευρώ (με ΦΠΑ)».
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«Οι κούνιες 
του Πάσχα και 
της Άνοιξης»

Το δρώμενο αυτό δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι ή 
ψυχαγωγία. Κατάλοιπο της εορτής των Ανθεστηρίων, 
όπου στην αρχαιότητα η αιώρηση είχε καθαρτική λει-
τουργία που επιτυγχανόταν μέσω του αέρα και απο-
σκοπούσε στην επίτευξη ευφορίας των καρπών και 
της γονιμότητας των γυναικών.

Οι κούνιες συνηθίζονταν την Κυριακή του Πάσχα 
και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, την Κυριακή του 
Θωμά, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου και 
του Αγίου Μάρκου.

Η κούνια ήταν κατασκευασμένη από τέσσερα σχοι-
νιά στα οποία ήταν προσαρμοσμένο ένα μαξιλάρι ή 
μια κουρελού πάνω στο οποίο κάθονταν. Οι κούνιες 
αυτές στήνονταν συνήθως σε μεγάλα δέντρα είτε στις 
γειτονιές, είτε στα περιβόλια στις εξοχές. 

Η αιώρηση συνοδευόταν από τραγούδια-ευχές, 
που είχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο, τα περισσότερα 
όμως ήταν σχετικά με την αγάπη.

«Ποιος ουρανός ποια θάλασσα,
ποια βρύση δε θολώνει,
ποιος έχει αγάπη στην καρδιά,
και δεν τη φανερώνει».
«Κυπαρισσάκι μου ψιλό,
σκύψε να σου μιλήσω,
έχω δυο λόγια να σου πω  
κι ύστερα ας ξεψυχήσω».
Για τη νέα ανύπαντρη κοπέλα και τον ελεύθερο νέο 

η ευχή μέσω του τραγουδιού ήταν να καλοπαντρευ-
τούν, ενώ για τις νιόπαντρες να γυρίσει σύντομα ο κα-
λός τους από τα ξένα.

«Φαρμάκι με ποτίσανε,
μα η καρδιά μου ξέρει,
ότι πολύ για σε χτυπά, 
και θα σε κάνω ταίρι».
«Να ’μουν πουλί να πέταγα,
να ’μουν χελιδόνι,
να ερχόμουνα να σ’ εύρισκα,
να μου περνούν οι πόνοι».
Στο πανηγύρι της κούνιας, οι κοπέλες έβγαιναν ντυ-

μένες με τα γιορτινά τους. Αυτή η μέρα ήταν πολύ ση-
μαντική γι’ αυτές, καθώς τους δινόταν η ευκαιρία να 
δουν από κοντά κάποιους νέους που ποθούσαν, μιας 
και την εποχή εκείνη η γυναίκα είχε ελάχιστες δημόσι-
ες εμφανίσεις.  

«Έρωτα την σαΐτα σου,

να την μαλαματώσεις,
γιατί δεν άφησες καρδιά, 
να μην την ’ναι λαβώσεις».
«Δες τρέμει η καρδούλα μου,
κι οι φλέβες του κορμιού μου,
μα μήτε ώρα μήτε στιγμή,  
δεν βγαίνεις απ’ το νου μου».
Κατά τη διάρκεια του δρώμενου συχνά τα κορίτσια 

άφηναν να φανεί κάποιο κρυφό χαμόγελο ή ένα γλυκό 
βλέμμα σε κάποιο συγκεκριμένο νεαρό και αν υπήρχε 
ανταπόκριση, γινόταν το προξενιό!

«Δεν ξέρω πόσο τον αγαπώ,
και σαν τον βλέπω λιώνω,
κι ‘χω αγάπη μυστική,
και μυστικό τον πόνο».
«Πουλί μου την αγάπη σου 
στο χρυσοχό την έχω,
για να την κάνει εικόνισμα,
να προσκυνώ να πέφτω».
Στις κούνιες αιωρούνταν και οι νιόπαντροι και οι αρ-

ραβωνιασμένοι, οι οποίοι εύρισκαν έτσι μια ευκαιρία 
για να κυκλοφορήσουν μαζί δημόσια, αφού η συντη-
ρητική κοινωνία απαγόρευε την συνεύρεσή τους πριν 
το γάμο.

«Όλος ο κόσμος κι ο ντουνιάς,
για μας συνομιλούνε,
σε απορία βρίσκονται, 
το τέλος μας να δούνε».
«Τάζω σε Παναγία μου,
οκάδες το λιβάνι,
για να μας βάλεις και των δυο,
στην κεφαλή στεφάνι».
Ανάμεσα στα λόγια του τραγουδιού που έλεγαν στην 

αιωρούμενη, «έπλεκαν» εκτός από το όνομά της και το 
όνομα του αγαπητικού της. Πράγμα που κατά κάποιον 
τρόπο επιδιώκονταν να γίνει, για να πραγματοποιηθεί 
η επιθυμία της.

«Η πεντάμορφη η Μαριώ, αρρωσταίνει στο χωριό,
μάνα μου αν θες να γιάνω, παντρεψέμαι με το Γιάννο,
στης αγάπης το μπουρίνι, τι να κάνει η ασπιρίνη».
«Μες στην καρδιά μου φύτρωσε,
φαρμακερό βοτάνι,
και μόνο η αγάπη σου,
μπορεί να μου το γιάνει».
Συχνά το δρώμενο έπαιρνε κωμικό χαρακτήρα και 

τα στιχάκια που ακούγονταν διακωμωδούσαν τον αι-
ωρούμενο, ιδιαίτερα αν αυτό το άτομο ήταν μεγάλης 
ηλικίας και δεν του ταίριαζαν τέτοιες διασκεδάσεις. 

«Και ο αγέρας που φυσά,
κι εκείνος είναι εχθρός μου,
μάζεψε όλα τα φρόκαλα,
και τα έφερε εμπρός μου».
«Η μάνα σου η μάγισσα,
κι η αδελφή σου η τούρκα,
να παν’ να σου βρούνε κοπελιά,
σαν τα δικά σου μούτρα».
«Ω υστερνέ μου λογισμέ,
και πώς δε σ’ είχα πρώτα,
να κάμω στην καρδούλα μου,
μια σιδερένια πόρτα».
Η πληθώρα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, οδήγησε 

σταδιακά στην απομάκρυνση των ανθρώπων και από 
αυτό το έθιμο όπως και από πολλά άλλα που έπαψαν 
να τελούνται και διασώζονται μόνο ως ευχάριστες 
αναμνήσεις. 

Πηγές: Συλλογή Μαούνη Χριστόδουλου

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Σκέψεις περί 
αυτοδιοίκησης

Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου ειπώθηκε ότι «πρέπει να βρεθεί μία κοινή ημέ-
ρα και ώρα, για να μπορούν να μετέχουν όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι στις συνεδριάσεις».

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πόσο δύσκολο 
είναι να μετέχουν όλοι σε δύο κατά μέσο όρο 
απογεύματα τον μήνα που γίνονται τα δημοτικά 
συμβούλια; Μήπως, προεκλογικά, δε λένε οι υπο-
ψήφιοι ότι θέλουν να μετέχουν στα κοινά του νη-
σιού μας για να προσφέρουν στον τόπο τους; Πώς 
λοιπόν δεν μπορούν να «σπαταλάνε» δύο απο-
γεύματα κάθε μήνα, ώστε να είναι παρόντες στις 
συνεδριάσεις; Σημειώνω, ότι, υπάρχουν δημοτικοί 
σύμβουλοι που εμφανίζονται αραιά και που στα 
συμβούλια που γίνονται. 

Πάμε, τώρα και σε ένα άλλο πρόβλημα λειτουρ-
γίας της δημοτικής αρχής. Ο κ. Μ. Κωβαίος έχει 
πει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον Α’ ή Β’ «γιατί 
αυτοί διαθέτουν χρόνο».Δηλαδή, ο ίδιος ο δήμαρ-
χος, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 
δημοτικοί σύμβουλοι, που να διαθέτουν χρόνο 
για τον δήμο. Με λίγα λόγια, για να έχεις κάποια 
θέση στον δήμο πρέπει να είσαι συνταξιούχος; 
Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλοι όσοι είναι σε θέσεις 
«κλειδιά» στον δήμο μας είναι αποτυχημένοι. Ίσα-
ίσα, που ορισμένοι προσφέρουν καθημερινά και 
τρέχουν για πολλά θέματα. Το θέμα δεν έχει να 
κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά με μία νο-
οτροπία που υπάρχει. 

Εδώ λοιπόν τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Δήμοι που 
διαχειρίζονται προς όφελος των πολιτών πολλά 
εκατομμύρια ευρώ, μπορούν να στηρίζονται σε 
«εραστές» της αυτοδιοίκησης ή μήπως χρειάζο-
νται πλέον για κάποιες δουλειές επαγγελματίες 
πολιτικοί; Όσο και να ξενίζουν οι λέξεις, εδώ υπάρ-
χει ένα εφικτό πρόβλημα. Γιατί π.χ. να μην υπήρχε 
ένα πολύ καλά αμειβόμενο πολιτικό στέλεχος στη 
θέση του αντιδημάρχου και να ελέγχεται με βάση 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια; Τα κόμματα είναι 
δηλαδή χαζά που έχουν επαγγελματικά στελέχη; 
Αυτό βέβαια για να γίνει χρειάζεται νομοθετική 
ρύθμιση και κάτι τέτοιο δεν είδαμε στις εξαγγελίες 
για τον νέο νόμο «Κλεισθένης», που σε λίγες μέ-
ρες θα είναι ο «μπούσουλας» της αυτοδιοίκησης. 

Μήπως όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε το 
θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Πώς είναι 
δυνατόν για να προσληφθεί κάποιος σαν σερβι-
τόρος να του ζητούνται δεκάδες πράγματα να 
ξέρει και προϋπηρεσία, αλλά για να οριστείς σε 
μία θέση «κλειδί» στον δήμο και να διαχειριστείς 
εκατομμύρια ευρώ, αρκεί να έχεις χρόνο και να 
είσαι «δικός μας».

Όσο και αν ξενίζει το γεγονός με τα επαγγελ-
ματικά στελέχη σε μία δημοτική εξουσία, είναι 
μία πραγματικότητα. Θεωρούμε πολύ ορθότερο 
να υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις 
κλειδιά, οι οποίοι θα έχουν την πολιτική επιτήρηση 
από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, 
από το να καθόμαστε και να ψάχνουμε πόσοι και 
πόσο χρόνο, έχουν για να χρησιμοποιηθούν σε αυ-
τές τις θέσεις.
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Ἡ πανήγυρις τῆς Λογγοβάρδας
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Παρασκευὴ μετὰ 

τὸ Πάσχα τὴν ἀνάμνησι τοῦ θαύματος τῆς εὑρέσεως τοῦ 
ἁγιάσματος τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Κωνσταντινούπολι 
ἀπὸ τὸν βασιλέα (457 - 474) Λέοντα Α´ τὸν Μέγα. Ἔτσι 
ἑωρτάσθηκε κ᾽ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν 
φερώνυμη Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας.

Τὴν πανήγυρι λάμπρυναν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὶς 
ψαλμῳδίες τους πατέρες ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Δοχειαρίου τοῦ 
Ἁγ. Ὄρους. Ἐπίσης συμμετεῖχαν οἱ πρωτοψάλτες Ἐμμ. Ἀντ. 
Χανιώτης καὶ Ἰω. Τσόγιας. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς 
Δοχειαρίου Γέρων Γρηγόριος δὲν μπόρεσε ἐφέτος νὰ παρευ-
ρεθῇ λόγῳ ἀσθενείας.

Ἀπὸ βραδὺς ἔγινε ὁ ἑσπερινὸς καὶ ὁ ὄρθρος (μικρὴ ἀγρυ-
πνία) ἀπὸ τὶς 8.00 μ.μ. μέχρι τὶς 1.00 π.μ.. Τὴν ἑπόμενη 
ἡμέρα ἡ θεία λειτουργία καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἡ λιτανεία τῆς 
εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Βλαχερνιτίσσης ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ 
μὲ τὸν ἁγιασμό. Προεξῆρχε ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. Μονῆς 
ἀρχιμ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς 
τῆς Μονῆς καθὼς καὶ ἀπὸ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχει-
αρίου. Σ τὸ τέλος ἐπακολούθησε ἡ παραδοσιακὴ τράπεζα 
τόσο γιὰ τοὺς ἄνδρες στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ γιὰ 
τὶς γυναῖκες στὸ προαύλιο.

Σ τὴν τράπεζα ὁ Γέροντας Χρυσόστομος εἶπε, ὅτι ἴσως 
ἐφέτος νὰ εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ συμπίπτουν οἱ δύο Πασχα-
λιές (Πάσχα καὶ Εὐαγγελισμός), γιὰ τὴν ὁποία εἶχε προ-
είπει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὅλοι οἱ παρευρεθέντες 
παρακάλεσαν θερμὰ τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας 
νὰ σκεπάζῃ τὴν πατρίδα μας καὶ καθέναν χωριστὰ στὶς 
κρίσιμες αὐτὲς μέρες ποὺ περνοῦμε.

Ειδήσεις

Εργασίες σε 
σχολείο

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου εκδόθηκε δελτίο 
τύπου για εργασίες που γίνονται στο δημοτικό σχολείο 
Αρχιλόχου – Μάρπησσας:

«Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως ύψιστη προτεραι-
ότητα τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της παιδείας. 
Διαρκώς, με τη μελέτη και την ένταξη βασικών έργων 
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και με μικρές 
και μεγάλες παρεμβάσεις, φροντίζει για την ανακαί-
νιση, αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχουσών 
σχολικών μονάδων. Ταυτόχρονα κινείται μεθοδικά 
ώστε να εξασφαλίσει τις πλέον κατάλληλες προϋπο-
θέσεις, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων 
σχολείων στο νησί της Πάρου.

Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες 
αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας και συ-
γκεκριμένα η κατασκευή της εξωτερικής & εσωτερι-
κής τοιχοποιίας στην ημιτελή πλευρά του κτηρίου, η 
τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 
και η κατασκευή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης 
στην οροφή στη βόρεια πλευρά του κτηρίου καθώς 
και σε γειτονικό τμήμα της οροφής στο οποίο έχει 
αστοχήσει η υπάρχουσα υγρομόνωση. Με τη βελτίω-
ση του καιρού αναμένεται να ενταθούν και οι ρυθμοί 
των προγραμματισμένων εργασιών, που μεταξύ άλ-
λων, περιλαμβάνουν:

- Καθαίρεση υφιστάμενων τοιχοποιιών στο ημιτε-
λές τμήμα της βόρειας πλευράς για τη δημιουργία 
των αναγκαίων ανοιγμάτων.

- Κατασκευή εξωτερικής & εσωτερικής τοιχοποιίας 
στην ημιτελή πλευρά του κτηρίου.

- Επίχρισμα των νέων τοιχοποιιών με τριπτά-τριβι-
διστά επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα.

- Επιστρώσεις δαπέδων του νέου τμήματος με κε-
ραμικά πλακίδια GROUP 4

- Αντικατάσταση λέβητα και τοποθέτηση νέου καυ-
στήρα στο λεβητοστάσιο.

- Κατασκευή νέων σωληνώσεων θέρμανσης και 
τοποθέτηση νέων θερμαντικών σωμάτων στη βόρεια 
πλευρά του σχολείου.

- Τοποθέτηση της απαραίτητης καλωδίωσης και 
διακοπτών, ρευματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων 
στις νέες αίθουσες και αντικατάσταση των φωτιστι-

κών σωμάτων στις υφιστάμενες αίθουσες της βόρει-
ας πλευράς του σχολείου.

- Μετατροπή υφιστάμενης αποθήκης σε αίθουσα 
ΑμεΑ και τοποθέτηση κατάλληλου σετ WC.

- Βαφή εσωτερικής τοιχοποιίας στη βόρεια πλευρά 
με οικολογικά χρώματα.

-  Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων εξωτε-
ρικών κουφωμάτων (παραθύρων και θυρών) καθώς 
και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων (εσωτερικών και 
εξωτερικών) στο προς κατασκευή τμήμα.

- Εξωτερική βαφή του κτηρίου
- Κατασκευή πέργκολας
Με την αποπεράτωση του ημιτελούς τμήματος 

αναμένεται να αλλάξει θεαματικά η εικόνα και η λει-
τουργικότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων ενώ 
θα αυξηθεί η σημερινή χωρητικότητα του σχολείου 
που εξυπηρετεί συνολικά 7 οικισμούς. Οι εργασίες 
εκτελούνται υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση 
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ώστε να 
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα με τη μικρότερη 
όχληση της παράλληλης σχολικής λειτουργίας και 
χωρίς να επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
400.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος ανέφερε 
σχετικά ότι «Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την 
σχολική καθημερινότητα των μαθητών και των εκ-
παιδευτικών, παρέχοντας σχολικές εγκαταστάσεις 
άριστα συντηρημένες και άρτια εξοπλισμένες. Δημι-
ουργούμε καλύτερα σχολεία, βελτιώνουμε τις συν-
θήκες διδασκαλίας και συμβάλλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις στη δημιουργική εκπαιδευτική πορεία των 
παιδιών μας».

Στη φάκα…
Αντιμέτωποι με πρόστιμα είναι ιδιοκτήτες ακινή-

των που μισθώνουν τα σπίτια μέσω της πλατφόρμας 
AirBnB και οι οποίοι «συνελήφθησαν» από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αδήλωτα εισο-
δήματα.

Οι πρώτοι παραβάτες που πιάστηκαν στα «δίχτυα» 
της Αρχής έπειτα από πιλοτικούς ελέγχους που διεξή-
γαγε είναι σε σύνολο 55.

Οι έλεγχοι
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιφορτίστηκαν με 

τον ρόλο του πελάτη. 
Περιηγήθηκαν στην πλατφόρμα και «τσέκαραν» ακί-

νητα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε τουριστικές 
περιοχές, κυρίως σε νησιά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, προέβησαν και 
σε κρατήσεις, έτσι ώστε να λάβουν περαιτέρω στοι-
χεία για τα ακίνητα (διευθύνσεις κ.λπ.) και τους ιδι-
οκτήτες. Στους πρώτους ελέγχους που διεξήχθησαν 
διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω 55 ιδιοκτήτες δεν είχαν 
δηλώσει τα συγκεκριμένα εισοδήματα από τη μίσθω-
ση ακινήτων στην εφορία. Μετά τις διασταυρώσεις οι 
ελεγκτές συνομίλησαν τηλεφωνικά με τους ιδιοκτήτες 
και τους ενημέρωσαν ότι είναι «υποψήφιοι» στόχοι 

ελέγχων που αφορούν στη μίσθωση των ακινήτων.
Ως αποτέλεσμα, οι 39 εκ των συνολικά 55 παρα-

βατών προχώρησαν στην υποβολή 103 αρχικών και 
τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
δηλώνοντας πρόσθετο εισόδημα από ακίνητα ύψους 
περίπου 921.163 ευρώ. Από τις δηλώσεις αυτές προ-
έκυψε επιπρόσθετος φόρος που ξεπερνά τα 200.000 
ευρώ.

Τι προβλέπεται από τη νομοθεσία 
Ο νόμος που σχετίζεται με τις βραχυχρόνιες μισθώ-

σεις ακινήτων προβλέπει επιβολή φόρου με βάση 15% 
έως 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, πλέ-
ον της εισφοράς αλληλεγγύης. 

Ορίζεται, δε, ότι οι πολίτες δύνανται να μισθώσουν 
βραχυπρόθεσμα έως δύο κατοικίες (το πολύ έως 90 
ημέρες κάθε χρόνο έκαστη και 60 ημέρες για νησιά με 
πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους). Οι φορολογούμε-
νοι που μισθώνουν ακίνητα οφείλουν μεταξύ άλλων 
να εγγραφούν σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο (www.
aade.gr) και να υποβάλλουν Δήλωση Βραχυχρόνιας 
Διαμονής ανά μισθωτή. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες είναι 
υποχρεωμένοι να καταχωρούν στο μητρώο στοιχεία 
που να συμβάλλουν στον προσδιορισμό του ετήσιου 
εισοδήματός τους από τα ακίνητα που εκμισθώνονται.

Τέλος, για κάθε παράβαση σε σχέση με τις παρα-
πάνω υποχρεώσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
5.000 ευρώ.

Ένταξη έργου
Από το γραφείο τύπου του αναπληρωτή υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλ. Χαρίτση, ανακοινώθη-
καν τα έργα που εντάσσονται στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου.

Μεταξύ αυτών των έργων είναι και η υπό τον τίτλο: 
«Έργα ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του αλιευτικού 
καταφυγίου Αμπελά, νήσου Πάρου, Ν. Κυκλάδων

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντίπαρου, προ-
ϋπολογισμού 1.154.480 ευρώ. Αποκατάσταση της δι-
ατομής του λιμενοβραχίονα (προσήνεμου μόλου) του 
Αλιευτικού Καταφυγίου (άρση και επανακατασκευή, 
αποκατάσταση του χερσαίου χώρου)».

Η κίνηση το 
Πάσχα

Το χρονικό διάστημα από 29/3 έως 8 Απριλίου 
2018 αποβιβάστηκαν στον λιμένα Πάρου 13.585 
άτομα. Την ίδια χρονική περίοδο στην Πάρο κατήλθαν 
από τα πλοία 2.507 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 271 φορτηγά και 
339 δίκυκλα.

Σημειώνουμε ότι το περσινό (2017) Πάσχα (6-
16/4/2018), αποβιβάστηκαν 15.392 επιβάτες και το 
Πάσχα του 2016 (21/4 - 1/5) 18.845 επιβάτες.
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Ζ. Σιµπίκοβα - 
Στ. Τσολακίδου

Από το πρόσφατο Ατοµικό 
Πρωτάθληµα Γυναικών Ευ-
ρώπης µια µαχητική παρτίδα 
της Ελληνίδας πρωταθλήτρι-
ας, χαρακτηριστική για το 
στυλ της. 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 
3.δ4 γxδ4 4.Ιxδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 

α6 6.Αη5 Ιβδ7 7.Βε2 η6 8.0-0-0 ε5 9.Ιδ5!? Ενδιαφέρου-
σα καινοτοµία της Σλοβάκας παίκτριας, που βασίζεται 
στο ότι το 9...εxδ4? 10.ε5 δxε5 11.Ιxζ6+ Ιxζ6 12.Βxε5+ 
Βε7 13.Αxζ6 Βxε5 14.Αxε5 Αθ6+ 15.Ρβ1 0-0 16.Αxδ4 
κερδίζει πιόνι για τα λευκά 9...Αη7 10.Ιβ3 β5 11.ζ3 θ6 
12.Αxζ6?! Αυτό όµως αδυνατίζει τα µαύρα τετράγωνα. 
Καλύτερο ήταν το 12.Αθ4 12...Ιxζ6 13.Βδ2 0-0 14.Ρβ1 
Μετά από 14.Ιxζ6+ Βxζ6 15.Βxδ6 Αε6 ο Μαύρος είναι 
έτοιµος να αρχίσει επίθεση στην πτέρυγα της Βασίλισ-
σας 14...Αε6 15.γ4 (βλ. διάγραµµα)

15...α5! Ωραία κίνηση, που εξασφαλίζει το άνοιγµα 
γραµµών κατά του λευκού Βασιλιά. 16.Ιγ1 Μετά από 
16.γxβ5 Ιxδ5 17.εxδ5 Αζ5+ 18.Αδ3 α4 19.Ιγ1 α3 20.Αxζ5 
ηxζ5 το επερχόµενο άνοιγµα της µεγάλης διαγωνίου 
για τον µαύρο Αξιωµατικό, σε συνεργασία µε τη µαύρη 
Βασίλισσα, θα ήταν αποφασιστικό. 16...Πγ8 17.Ιxζ6+ 
Αxζ6 18.γxβ5 Αη5 19.Βε1 Ββ6 20.Αδ3 Πγ7 21.Ιε2 Πζγ8 
22.Ιγ3 Πxγ3!? Αντικειµενικά, ήταν καλύτερο το «χτίσι-
µο» της πίεσης µε 22...Βα7 ή 22...Βδ4. Οµως η κίνηση 
που παίχτηκε δηµιουργεί σηµαντικά πρακτικά προβλή-
µατα στα λευκά. 23.βxγ3 α4?! Καλύτερο ήταν το 23..
Βγ5 24.Βε2? Ο Λευκός χάνει την ευκαιρία. Αλλά το 
24.θ4 Αε3 25.Πθ2, µε σκοπό να µεταφέρει τον Πύργο 
στην άµυνα, δεν είναι κάτι που βρίσκεται εύκολα πάνω 
στην παρτίδα. 24...Πxγ3 ∆εν υπήρχε πλέον άλλη άµυνα 

στην απειλή του Μαύρου να µεταφέρει και τη Βασίλισ-
σα στην επίθεση µε ...Βγ5. Κι αυτό όµως χάνει. 25.Πγ1 
Αxγ1 26.Πxγ1 Πxγ1+ 27.Ρxγ1 α3 28.Ρβ1 Βη1+ 29.Βζ1 
Βδ4 30.Βε2 Ρη7 Ο λευκός µπορεί µόνο να περιµένει 
31.θ3 θ5 32.θ4 δ5 33.εxδ5 Αxδ5 34.β6 Τα 34.Βγ2 Βη1+ 
35.Βγ1 Αxα2+, 34.η4 Αxζ3 και 34.Αε4 Αγ4 35.Βγ2 Βη1+ 
36.Βγ1 Αxα2+ είναι ενδεικτικά των προβληµάτων της 
θέσης του Λευκού. 34...Βxβ6+ 35.Ργ1 Βη1+ 36.Ρδ2 
Βδ4 37.η4 θxη4 0-1

Η σημερινή μας άσκηση είναι 
από την παρτίδα Σπάσκυ - 

Λάρσεν, που παίχτηκε 
στη Μαγιόρκα το 1969. 

Παίζουν τα λευκά και αναγκάζουν 
τα μαύρα να εγκαταλείψουν.

 l Με νικήτρια την Ρωσίδα Βαλεντίνα Γκουνίνα ολο-
κληρώθηκε το φετινό Ατοµικό Πρωτάθληµα Γυναι-
κών Ευρώπης. Η Γκουνίνα συγκέντρωσε 9 βαθµούς 
σε 11 αγώνες και βρέθηκε έναν ολόκληρο βαθµό 
από την Νανά Τζαγκνίτζε (Γεωργία), την Αννα Ου-
σένινα (Ουκρανία) και άλλες 5 παίκτριες που, µετά 
την άρση των κριτηρίων ισοβαθµίας, κατετάγησαν 
στις επόµενες θέσεις. Οι 14 πρώτες σκακίστριες 
της τελικής κατάταξης θα προκριθούν στο Παγκό-
σµιο Πρωτάθληµα Γυναικών, που έχει προγραµµατι-
στεί για τον επόµενο Νοέµβρη. Τη χώρα µας εκπρο-
σώπησαν η Σταυρούλα Τσολακίδου (βλ. και «Παρτί-
δα της Εβδοµάδας»), η Κατερίνα Παυλίδου και η Ι-
ουλία Μάκκα. Η Τσολακίδου µε 6 βαθµούς βρέθη-
κε στην 54η θέση, ενώ οι Παυλίδου και Μάκκα ση-
µείωσαν από 4,5 βαθµούς η καθεµία.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Βη4! (προσπαθώντας να παρασύρει τη µαύρη 
Βασίλισσα µακριά από τον έλεγχο του ε8) Ββ5 2.Βγ4 
Βδ7 3.Βγ7 Ββ5 4.α4 Βxα4 5.Πε4 Ββ5 6.Βxβ7 Πxε4 [6...

Βxβ7 7.Πxε8+ Πxε8 8.Πxε8#] 7.Βxγ8+ Βε8 8.Βxε8+ 
Πxε8 9.Πxε8#

Παίζουν τα μαύρα

5ο Τουρνουά στη µνήµη 
του Β. Γκασίµοβ

Π ριν από δύο µέρες, στην πόλη 
Σαµκίρ του Αζερµπαϊτζάν ξεκί-
νησε το 5ο Τουρνουά στη µνή-
µη του Βουργκάρ Γκασίµοβ, ε-

νός πανίσχυρου Αζέρου σκακιστή (είχε 
βρεθεί στην 6η θέση της παγκόσµιας 
κατάταξης), που «έφυγε» από τη ζωή 
το 2014, σε ηλικία 27 ετών. Στο φετι-
νό τουρνουά συµµετέχουν οι Μ. Κάρ-
λσεν, Σ. Μαµεντιάροβ, Λ. Ντινγκ, Σ. 
Καριάκιν, Α. Χίρι, Β. Τοπάλοβ, Τ. Ρα-
τζάµποβ, Ντ. Ναβάρα, Ρ. Βόιταζεκ και 
Ρ. Μαµάντοβ. Το τουρνουά διεξάγεται 
µε σύστηµα πουλ απλών συναντήσε-
ων και θα διαρκέσει µέχρι τις 28 Α-
πρίλη. Ολες οι παρτίδες του πρώτου 
γύρου έληξαν ισόπαλες, κάποιες αρ-
κετά σύντοµα, ενώ άλλες έπειτα α-
πό πολύωρη και κουραστική µάχη. Ας 
δούµε κάποιες από αυτές.

Λ. Ντινγκ - Ρ. Βόιταζεκ
1.γ4 Ιζ6 2.Ιγ3 ε5 3.Ιζ3 Ιγ6 4.η3 Αβ4 

5.Αη2 δ6 6.0-0 0-0 7.δ3 Πε8 8.Αδ2 Ιδ4 
9.α3 Ιxζ3+ 10.Αxζ3 Αxγ3 11.Αxγ3 γ6 
12.ε4 Αθ3 13.Πε1 γ5 14.β4 β6 15.α4 
Ιδ7 16.α5 Αε6 17.Πα3 Πβ8 18.β5 Βγ8 
19.αxβ6 αxβ6 20.Πε2 Πα8 21.Πεα2 
Πxα3 22.Πxα3 Βγ7 23.Αη2 Ιζ8 24.ζ4 
ζ6 25.ζ5 Αγ8 26.Αδ2 Αβ7 27.η4 θ6 
28.θ4 Ιθ7 29.Αζ3 Βε7 30.Ρζ2 Πβ8 
31.Βγ1 Πα8 32.Πxα8+ Αxα8 33.Βα1 
Αβ7 34.Βα7 Βγ7 35.η5 ζxη5 36.θxη5 
Ιxη5 37.Αxη5 θxη5 38.Αθ5 Ρζ8 39.Ρη3 
Ρε7 40.Ρη4 Ρδ8 41.Αη6 Ρε7 42.Ρxη5 
Ρζ8 43.Ρθ5 Ρε7 44.Ρη4 Ρδ8 45.Αθ7 
Ρε8 46.Αη8 η6 47.Αδ5 ηxζ5+ 48.Ρζ3 
ζxε4+ 49.Ρε3 Βδ8 50.Αxβ7 Βη5+ 
51.Ρxε4 Βζ4+ 52.Ρδ5 Βζ3+ 53.Ρxδ6 
Βζ6+ 54.Ρδ5 Βζ3+ 55.Ρxε5 Βη3+ 

56.Ρζ5 Βθ3+ 57.Ρζ4 Βθ4+ 58.Ρζ3 Βζ6+ 
59.Ρε2 Ββ2+ 60.Ρε1 Βγ1+ 61.Ρε2 
Ββ2+ 62.Ρζ1 Βγ1+ 63.Ρη2 Βδ2+ 
64.Ρη3 Βη5+ 65.Ρζ3 Βζ6+ 66.Ρε3 
Βδ4+ 67.Ρε2 1/2-1/2

Σ. Μαµεντιάροβ - 
Μ. Κάρλσεν

1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.η3 0-
0 5.Αη2 Ιγ6 6.Ιζ3 δ5 7.γxδ5 Ιxδ5 8.0-
0 ε5 9.Ιxε5 Ιxγ3 10.Ιxγ6 Ιxδ1 11.Ιxδ8 
Πxδ8 12.Πxδ1 Πxδ4 13.Αε3 Πxδ1+ 
14.Πxδ1 Αζ6 15.Αδ4 Αxδ4 16.Πxδ4 
Αε6 17.ζ4 γ6 18.Πβ4 β6 19.Αxγ6 Πγ8 
20.Αβ5 Αxα2 21.Πα4 Αε6 22.Πxα7 
Πγ1+ 23.Ρζ2 Πβ1 24.Αδ7 Αxδ7 
25.Πxδ7 Πxβ2 26.η4 β5 27.Πβ7 β4 
28.η5 β3 29.Ρζ3 Πβ1 30.Ρε4 Ρη7 
31.Ρε5 Πβ2 32.ε4 Πxθ2 33.Πxβ3 θ6 
34.ηxθ6+ Πxθ6 35.Πη3 Πθ8 36.Πβ3 

Πε8+ 37.Ρδ4 Πα8 38.Ρε3 Πα7 39.Ρζ3 
Πα8 40.Ρη4 Πα7 41.Πγ3 1/2-1/2

Β. Τοπάλοβ -
Τ. Ρατζάµποβ

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.0-0 
Ιxε4 5.δ4 Ιδ6 6.Αxγ6 δxγ6 7.δxε5 
Ιζ5 8.Βxδ8+ Ρxδ8 9.Ιγ3 Ρε8 10.θ3 θ5 
11.Αζ4 Αε7 12.Παδ1 Αε6 13.Ιη5 Πθ6 
14.Πζε1 Αβ4 15.α3 Αxγ3 16.βxγ3 Ιε7 
17.Ιζ3 Πθ8 18.Ιδ4 Ιδ5 19.Αη5 Ιxγ3 
20.Πδ3 Ια4 21.ζ4 Ιγ5 22.Πγ3 Ια4 
23.Πη3 γ5 24.Ιxε6 ζxε6 25.ζ5 Ρζ7 
26.Αθ4 Παη8 27.Πβ1 Ιβ6 28.ζxε6+ 
Ρxε6 29.Πη6+ Ρζ7 30.Πη5 Ρε6 
31.α4 Ιxα4 32.Πxβ7 Ιγ3 33.Πxγ7 Ιε4 
34.Πη6+ Ρζ5 35.Πα6 η5 36.Αε1 Πε8 
37.Παxα7 Πxε5 38.Πζ7+ Ρε6 39.γ4 
Πε8 40.Πη7 Ρζ5 41.Πηζ7+ Ρε6 42.Πη7 
Ρζ5 43.Πηζ7+ 1/2-1/2

Ο Β. Γκασίμοβ
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Μας πήρε  
ο αέρας…

Στο νησί των ανέμων κόντυναν οι ελπίδες του ΑΟ 
Πάρου για κάτι καλύτερο εφέτος, καθώς ηττήθηκε με 
3-0 στο γήπεδο της Άνω Μεράς από την τοπική ομά-
δα, για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 1ου Ομίλου 
της Β’ φάσης του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Το τελικό 3-0 μπορεί να μοιάζει μαγική εικόνα, αλλά 
είναι ένα αποτέλεσμα που έφερε την Παριανή ομάδα 
μακριά από το θαύμα της πρώτης θέσης.

Η ομάδα της Μυκόνου ξεκίνησε καλύτερα τον αγώ-
να και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και ενώ 
η ομάδα του ΑΟΠ έδειχνε να ξεπερνάει τον κακό της 
εαυτό στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα, ήρθε το απρό-
σμενο γκολ του Μπούμπουρη. Συγεκριμένα ο Μυκο-
νιάτης ποδοσφαιριστής (αρκετά μέτρα έξω από το «Γ» 
της μεγάλης περιοχής της Παριανής ομάδας) επιχείρη-
σε να βγάλει μία σέντρα κοντά στην εστία του ΑΟΠ. Η 
μπάλα βοηθούμενη από τον δυνατό αέρα πήρε μια πε-
ρίεργη τροχιά και «καρφώθηκε» στα δίχτυα του ΑΟΠ, 
δίνοντας την πρωτοπορία στην Άνω Μερά με 1-0.

Στη συνέχεια το παιχνίδι ισορρόπησε και ειδικά στο 
δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΠ έχοντας την πρωτοβουλία 
κινήσεων προσπάθησε να πετύχει το γκολ της ισοφά-
ρισης με κύρια αιχμή τον Αρκουλή. Η Παριανή ομάδα 
έχασε τρεις καλές ευκαιρίες, αλλά το γκολ δεν ερχό-
ταν. Στη συνέχεια οι παίκτες του ΑΟΠ προωθήθηκαν 
ακόμα περισσότερο αφήνοντας πολλά κενά στην αμυ-
ντική τους γραμμή. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα 
και ενώ η Άνω Μερά έκανε συνεχώς αλλαγές σκοπι-
μότητας για να «ροκανίσει» τον χρόνο, οι Μυκονιάτες 
πέτυχαν (στην «άδεια» άμυνα του ΑΟΠ) το 2-0 με τον 
Κουκά, ενώ λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή 
κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ με τον Ραζάκ, 
για να πάρουν δίκαια τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι πρωταγωνιστές
Άνω Μερά: Τζάβρας, Μπουμπούρης, Ξενάκης, 

Κωφοκότσιος, Αργυρίου, Μαμαντί (Θεοχάρης), Τουρέ 
(Κουκάς), Καρφαρίδας (Αίγκλη), Γκολέμης, Γιογιός (Βα-
γενάς), Ραζάκ

ΑΟΠ: Χαριστός, Καντιώτης, Σωτηρόπουλος (Ρούσ-
σος), Ζγκουράτι (Χύσκα), Πρίνα (Κληρονόμος), Παπα-
θεοδώρου, Αρκουλής, Γαβαλάς, Γιαννούλης, Τριαντα-
φυλλίδης, Γιουρτζίδης

Διαιτητής: Ανδρικόπουλος με βοηθούς, τους κ.κ. 
Καλορογιάννη και Παπαστολόπουλο.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
1ος Όμ. (Β’ φάση)
Άνω Μερά – ΑΟΠ 3-0
Σέριφος – Μύκονος 2-0
Βαθμολογία
1. Μύκονος 10
2. Άνω Μερά 9

3. ΑΟΠ 6
4. Σέριφος 0
2ος Όμ. (Β’ φάση)
Παμμηλιακός – Θύελλα Καμαρίου 0-4
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 15
2. Πανναξιακός 10
3. Παμμηλιακός 7
4. Λάβα -9

Πρωταθλήματα υποδομής
Από την ΕΠΣΚ ανακοινώθηκαν οι ας προγραμματι-

σμένες ημερομηνίες διεξαγωγής  των τελικών φάσε-
ων των πρωταθλημάτων υποδομών.

Κ-18: Από  4 έως 6 Μαΐου στη Μύκονο.
Κ-12: Από 11 έως 13 Μαΐου στη Σύρο ή στην Πάρο.
Κ-16: Από 18 έως 20 Μαΐου στη Νάξο
Κ-14: Από 25 έως 27 Μαΐου στην Τήνο ή στην Πάρο.

Βράβευση
Η αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ βράβευσε τη 

Δευτέρα 23/4/21018 στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου, τον προπονητή της Μικτής Κυκλά-
δων, Γεώργιο Μοστράτο και τους ποδοσφαιριστές του 
Α.Ο. Πάρου και της Μικτής Κυκλάδων Αναστάσιο Σαρ-
ρή και Ντάνυ Μπέτσα. Η βράβευση των παραπάνω εί-
ναι για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων Κ-16.

Μαθήματα 
ιστιοπλοΐας

Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας των τμη-
μάτων ιστιοπλοΐας εκδόθηκε από τον Ναυτικό Όμιλος 
Νάουσας, «Ναϊάς».

Η έδρα του Ομίλου θα είναι στον Αϊ Γιάννη τον Δέτη 
(Μοναστήρι), στους χώρους που έχουν παραχωρηθεί 
στον «Ναϊάς», από το πολιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου. 
Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν:

- Τμήμα συνεχούς εκπαιδεύσεως αρχαρίων και προ-
χωρημένων με σκάφη Optimist.

Βασικός σκοπός του τμήματος είναι η εκμάθηση και 
ενασχόληση με τη ναυτική τέχνη. Οι μαθητές θα έχουν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστιοπλοΐα, οι προ-
χωρημένοι να συμμετάσχουν σε αγώνες και ανάλογα 
με την σωματική τους διάπλαση, να μεταπηδήσουν 
αργότερα στις επόμενες κατηγορίες του Ομίλου. 

Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρό-
νων. Η γνώση κολύμβησης αποτελεί βασική προϋπό-
θεσή για εγγραφή. Οι προπονήσεις θα γίνονται κάθε 
Σάββατο και Κυριακή. Υπεύθυνη είναι η κ. Πολυξένη 
Σαρρή (προπονήτρια - απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α).

Πρωτάθλημα 
420

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πανελλήνιο πρω-
τάθλημα κλάσης 420 πραγματοποιήθηκε στον κόλπο 
της Παροικιάς, στις 10-14/4/2018.

Οι αγώνες έγιναν με συνδιοργανωτές την Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και τον δήμο Πάρου, τον ΝΟΠ και 
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στην πλατεία 
Μαντώς Μαυρογένους στην Παροικιά, υπό τον ήχο 
της μπάντας του δήμου και τη συμμετοχή 8 ναυτικών 
ομίλων (Ι.Ο. Πειραιώς, Ι.Ο. Σικυωνιών, Ν.Ο. Ελλάδος, 
Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου, Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας, 
Ν.Ο. Θεσσαλονίκης, Ι.Ο. Θεσσαλονίκης Ν.Ο. Πάρου), 
με συνολικό αριθμό 35 πληρωμάτων και των προπο-
νητών τους. Τις ημέρες του πρωταθλήματος η απου-
σία του ανέμου δε βοήθησε τη διεξαγωγή των ιστιο-
δρομιών, αλλά, με την εμπειρία της επιτροπής αγώνα 
πραγματοποιήθηκαν 9 ιστιοδρομίες.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με πέντε πλη-
ρώματα και ένα μεικτό με αθλητές του ΝΟΠ και του 
Ν.Ο. Θεσσαλονίκης: Οι θέσεις που κατέλαβαν οι αθλη-
τές είναι:

- Θεοχαρίδη Βενετία – Σαρίδης Κυριάκος 
(ΝΟΘ) (A) θέση 15 στη γενική βαθμολογία

- Μαλατέστα Πωλίνα – Μυτιληναίος Ανδρέ-
ας (U19 A) θέση18 στη γενική

- Γκόκα Φιλίππα – Γκόκα Αικατερίνη (Γ) θέση 
23 στη γενική

- Καλακώνα Μαρίνα – Τριβυζά Μυρωδιά 
Μαρίνα (U17 Ν) θέση 29 στη γενική

- Παναγιωτίδης Κων/νος Μαλτζή Ηλέκτρα 
(U17 E) θέση 33 στη γενική

- Σιδερής Χάρης – Νίκας Θεόδωρος (U17 E) 
θέση 35 στη γενική.

Στην τελετή λήξης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου, παρουσία των

φορέων του νησιού έγιναν οι απονομές στους νικη-
τές των κατηγοριών. 

Σε σχετική ανακοίνωση του ΝΟΠ σημειώνεται: «[…] 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι από τους αγώνες 
αυτούς προέκυψε και η Εθνική ομάδα 420 που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις διεθνείς διοργα-
νώσεις. Οι αθλητές του ομίλου μας Σιδερής Χάρης 
και Νίκας Θοδωρής βραβευτήκαν με το κύπελλο του 
μικρότερου ηλικιακά πληρώματος. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους ομίλους για τη συμμετοχή τους και τις 
διακρίσεις των αθλητών τους.

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά τους 
τον δήμο Πάρου τον δήμαρχο, Μάρκο Κωβαίο, την 
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, τον έπαρχο και πρόεδρο 
του

περιφερειακού συμβουλίου, Κώστα Μπιζά, την 
ΚΔΕΠΑΠ, τον πρόεδρό της, Αθανάσιο Μαρινόπουλο, 
το Λιμεναρχείο Πάρου τον λιμενάρχη, Αντώνη Ρα-
γκούση, το Κέντρο Υγείας, τους χορηγούς, την επι-
τροπή αγώνα, την επιτροπή ενστάσεων και τους εθε-
λοντές μας (…)».

Αθλητικά
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