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■ Ένας σαλός θα μας σώσει…
Η διά Χριστό σαλότης είναι μία σπάνια και επώδυνη 

μορφή άσκησης την οποία χρησιμοποιούν ελάχιστοι 
μοναχοί για την εν Χριστώ τελείωσή τους. Ο ασκού-
μενος μοναχός μετά από Θεία πρόσκληση ή οράματος 
και με την υπόδειξη του πνευματικού του παρουσιά-
ζεται στον κόσμο ως ψυχολογικά διαταραγμένος ή με 
διανοητικά προβλήματα. Όλες οι πράξεις του απέχουν 
της κοινής λογικής και η συμπεριφορά του είναι προ-
κλητική.

■ Οι πολιτικά τρελοί
Η πολιτική δεν έχει όρια και σ’ αυτήν επιτρέπονται 

τα πάντα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα που 
μαθαίνει κανείς στην επιστήμη της πολιτικής επικοινω-
νίας. Μ’ αυτή τη λογική έχουμε δει το «Πανσεξουαλικό 
Κόμμα Ειρήνης» στις Η.Π.Α., το «Κόμμα των Θατσε-
ριστών» της Ρωσίας, έως και την Τσιτσιολίνα (Ιλόνα 
Στάιλερ), βουλευτίνα της Ιταλίας το 1987 με το «Ριζο-
σπαστικό Κόμμα».

■ Οι πολιτικοί
Η αλήθεια είναι ότι στην πολιτική δε χρειάζεται κα-

νείς ιδιαίτερα εφόδια και προετοιμασία. Κάθε «ψώ-
νιο», κάθε ανεπάγγελτος, κάθε τυχοδιώκτης, κάθε με-
γαλομανής, έχει δικαίωμα στο όνειρο της πολιτικής. Το 
«Κόμμα των Θατσεριστών» στη Ρωσία έχει 4000 μέλη 
που πιστεύουν ότι μόνο μία κυβέρνηση με τις αλλαγές 
που έγιναν επί Θατσερ στην Αγγλία, μπορεί να σώσει 
τη χώρα! Ανάλογη μούρλα υπάρχει και στην Αγγλία, 
όπου υπάρχει κόμμα (από το 1963 παρακαλώ), με την 
ονομασία «Κόμμα του Τρελαμένου Τέρατος». Το κόμμα 
υποστηρίζει –μεταξύ άλλων- ότι: «Πρέπει να απαγο-
ρευθεί η εξαγωγή του βρετανικού οβελία στη Γαλλία, 
διότι επιμένουν να τον μαγειρεύουν χωρίς σάλτσα μέ-
ντας» και «Είναι εξαιρετικά άδικο να επιτρέπεται μόνο 
σε δικηγόρους και δικαστές να φορούν περούκες ή 
παρδαλά ρούχα μέσα στο δικαστήριο. Εμείς πρεσβεύ-
ουμε ότι πρέπει οιοσδήποτε το επιθυμεί να έχει την 
άνεση να εμφανιστεί στο δικαστήριο φορώντας ό,τι 
ρούχα τού καπνίσει».

■ Στην Ελλάδα
Αν τα παραπάνω τα διαβάζετε με προβληματισμό και 

χαμόγελα, να θυμίσω ότι στη χώρα μας υπάρχει κόμμα 
που υποστηρίζει ότι ο αρχηγός του έχει τέσσερις μετο-
χές -που βρήκε στο μπαούλο της γιαγιάς του- και αξί-
ζουν 760 δισ. ευρώ έκαστη και τις έχει δωρίσει υπέρ 
του ελληνικού δημοσίου στη ΔΟΥ Πατρών. Η συνολική 
αξία που κάνει να λαμβάνει το ελληνικό κράτος είναι 
2,7 τρισ. ευρώ! Όλο το χρυσό στον πλανήτη να μαζέ-
ψουμε, ούτε κατά προσέγγιση δεν πλησιάζει αυτό το 
ποσό. Σημειώνω ότι ο αρχηγός του φορέα «Ελλήνων 
Συνέλευσης», Αρτέμης Σώρρας, είχε ως επάγγελμα 
την ενοικίαση φουσκωτών παιχνιδιών σε υπαίθριους 
παιδότοπους της Αχαΐας. 

■ Στις Κυκλάδες
Η παραπάνω ιστορία του κ. Αρτ. Σώρρα βρήκε θια-

σώτες και σε δήμους των νησιών μας, καθώς πρότεινε 
χρηματοδοτήσεις προς αυτούς για έργα. Σε τρία Κυ-

κλαδονήσια είχε κάνει συμφωνία να δώσει ποσά από 
240.000 ευρώ, έως και 1.650.000 ευρώ, σύμφωνα 
με όσα διαβάσαμε σε ιστοσελίδα του. Το θέμα είχε 
φθάσει και στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, όπου είχε 
γίνει συζήτηση επί ώρα, παρουσία φίλων του κ. Αρτ. 
Σώρρα. Ευτυχώς, το δημοτικό μας συμβούλιο δεν είπε 
«ναι», που τότε έλεγαν εύκολα αρκετοί δήμοι της χώ-
ρας και έμεινε με την αμφιβολία για το πόσο αυτά που 
έλεγαν οι εκπρόσωποί του μέσω «ζωντανής» σύνδε-
σης με skype ήταν προς σοβαρή συζήτηση…

■ Η πραγματικότητα…
Ζούμε σε μία χώρα που της αρέσουν οι μύθοι, σχε-

δόν από τη γέννησή της. Ζούμε σε μία χώρα που ακό-
μα και σήμερα, το 1/3 των πολιτών της πιστεύει ότι 
μας ψεκάζουν! Η θεωρία για τους ψεκασμούς των πο-
λιτών είχε φτάσει και στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν 
είχε κάνει σχετική ερώτηση ο τότε βουλευτής του 
ΛΑ.Ο.Σ. παλιός διεθνής άσος, Γιώργος Ανατολάκης. 

■ Η πραγματικότητα… 2
Στη χώρα μας πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν 

ότι σε περίπτωση που οι λευκές ψήφοι και η αποχή 
ξεπεράσουν το 50% του εκλογικού σώματος τότε οι 
εκλογές επαναλαμβάνονται! Για την ουτοπία του πα-
ραπάνω –που το πιστεύουν ιδιαίτερα οι νέοι- να ση-
μειώσω απλά ότι και να συμβεί αυτό (λευκό – αποχή), 
δε θα επιφέρουν καμία έννομη συνέπεια και ο λόγος 
είναι ότι βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3434/06 δεν προ-
σμετρώνται στο εκλογικό αποτέλεσμα με τις έγκυρες 
ψήφους! Πουθενά, άλλωστε, στο Σύνταγμα ή σε νόμο, 
δεν προβλέπεται επανάληψη των εκλογών λόγω απο-
χής ή λευκών ψήφων, ακόμα και αν αυτές φτάσουν 
και το 90%. 

■ Άσχετο
Το βράδυ της Δευτέρας 30/4 το «έφαγα» παρακο-

λουθώντας τη μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Πάρου για τα κτιριακά ζητήματα των 
σχολείων της Παροικιάς. Έχω να καταλογίσω ότι ενώ 
συνεδρίαζαν επί 3,5 ώρες, ούτε ένας δεν έθεσε το ζή-
τημα των προβλημάτων του Παναθηναϊκού, τον Αλα-
φούζα μου μέσα! Δεν πειράζει όμως. Εμείς τα βαζέλια 
σε τέτοιες δύσκολες ώρες μετράμε τους φίλους μας. 
Πού θα πάει όμως; Έτσι και έρθει η Pan Asia μέχρι 
σούσι θα τρώμε! 

■ Ακροτελεύτιο
Τώρα θα μου πείτε γιατί γράφω όλα τα παραπάνω 

και τι με έπιασε. Απλά, γιατί ξεκινάμε να κάνουμε απο-
δελτίωση των επερχόμενων εκλογών στο νησί μας! 

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 455

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

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Τσιτσιολίνα (Ιλόνα Στάιλερ)
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Ανομβρία
Η ανομβρία τη φετινή χρονιά, τόσο στις Κυκλάδες, όσο και στο νησί μας, έχει προ-

καλέσει προβληματισμό. Τόσο στη ΔΕΥΑ Πάρου, όσο και στους αγρότες του νησιού 
μας, που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην παραγωγή προϊόντων τους.

Από την άλλη, η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών και κανείς δεν μπορεί να 
πει με σιγουριά αν δημιουργηθούν προβλήματα, κάτι που όλοι απεύχονται.

Για να διαπιστώσει ο αναγνώστης μας τις διαφορές που προκλήθηκαν με την 
ελάχιστη βροχόπτωση φέτος, πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2017 στους τέσσερις 
πρώτους μήνες του χρόνου –που σημειώνονται οι περισσότερες βροχές- ήταν 218 
χιλιοστά, ενώ το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα το 2018 ήταν μόλις 120 χιλιοστά! 
Ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο φετινός Απρίλιος που τα χιλιοστά 
βροχόπτωσης ήταν μηδέν!

Εκδήλωση στη 
βιβλιοθήκη

Σε συνεργασία με το ίδρυμα Ευγενίδου η δημοτική βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», 
υλοποιεί ένα πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριo με τίτλο: «Από τις λέξεις στα κό-
μικς…»

Πιο συγκεκριμένα, με εργαλείο τον ηλεκτρονικό κατάλογο και μέσα από παιγνιώ-
δεις δραστηριότητες, τα παιδιά αναζητούν στη συλλογή της βιβλιοθήκης πληροφο-
ρίες σχετικά με τη διαβίωση σε έναν διαστημικό σταθμό. Στη συνέχεια, αξιοποιούν 
αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν μία φανταστική ιστορία, την οποία 
μετατρέπουν σε κόμικ με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου στις 19:00 στη 
δημοτική βιβλιοθήκη, θα έχει ως ομιλητές την κ. Κατερίνα Πετροπούλου και τον κ. 
Κωνσταντίνο Ριζόπουλο.

Πρωτομαγιά
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων σω-

ματείων εργαζομένων, συνταξιούχων, 
νέων και άλλων φορέων του νησιού 
μας, πραγματοποιήθηκε στην πλ. Μα-
ντώς Μαυρογένους της Παροικιάς, η 
συγκέντρωση για τον εορτασμό της 
εργατικής πρωτομαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής κι-
νητοποίησης αναγνώστηκαν ψηφίσμα-
τα και ανακοινώσεις των φορέων που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Οι ανακοινώσεις
Η επιτροπή συνταξιούχων Πάρου – Αντιπάρου, σε σχετική της ανακοίνωση 

για την πρωτομαγιά μεταξύ άλλων αναφέρει:
«[…] Την ίδια ώρα η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ συνεχίζει τον υπονομευτικό της ρόλο. 

Στήριξε χωρίς καν προσχήματα την κυβέρνηση για να περάσει τα μέτρα της τρίτης 
αξιολόγησης, ακόμα και τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας! Πριν λί-
γες μέρες υπέγραψε για άλλη μία χρονιά το πάγωμα των μισθών. Είναι επιτακτική 
πλέον η ανάγκη της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να 
σπάσουμε το απόστημα του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού!».

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντι-
πάρου, «Π. Καλλιέρος», μεταξύ άλλων αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«[…] Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει αυταπάτες για το ποιος θα είναι ωφε-
λημένος από μια τέτοια ανάπτυξη! Αυτή θα στηριχθεί στα συντρίμμια των δικαιω-
μάτων μας, στην καλλιέργεια χαμηλών απαιτήσεων από τη μια και φρούδων ελπί-
δων από την άλλη που θα μοιράζει απλόχερα η κυβέρνηση. Μόνο ο οργανωμένος 
αγώνας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δουλειά, ζωή με δικαιώματα 
βασισμένα στην εποχή και τις ανάγκες μας».

Τοπικές ειδήσεις

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
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Ευχαριστήριο
Η σχολική κοινότητα του 1ου Δημοτικού σχολείου Παροικιάς εκφράζει τις θερμές 

ευχαριστίες της στο φαρμακείο της κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ για την 
ετήσια προμήθεια, του αναγκαίου για το σχολείο μας, φαρμακευτικού υλικού και 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά, όπως όλα τα τελευταία χρόνια

Ομιλία
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης δήμου Πάρου ορ-

γανώνει ενημερωτική ομιλία με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων 
και παιδαγωγών σε θέματα που αφορούν την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, 
την Παρασκευή 11 Μαΐου στις 18:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος» στην Παροικιά.

- Η παιδοψυχίατρος της ΕΠΑΨΥ, Ειρήνη Κουβέλου, θα ομιλήσει με θέμα: «ανα-
πτυξιακά ορόσημα βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας και πότε ανησυχούμε»

- Η παιδοψυχίατρος της κλινικής νοσοκομείου παίδων, Αργυρώ Καλτσά, θα ομι-
λήσει με θέμα: «Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: συχνότερες διαταραχές και 
επιπτώσεις στην οικογένεια»

- Η επιστημονική υπεύθυνη κινητών μονάδων ψυχικής υγείας ΒΑ και Δυτικών 
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, Στέλλα Παντελίδου, θα ομιλήσει με θέμα: «Η σημασία των ορίων 
στη συμπεριφορά των παιδιών και ο ρόλος της οικογένειας».

Νέες εκδόσεις
«Ο παρατηρητής του θανάτου»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Εντύποις», 
το αστυνομικό μυθιστόρημα του Νικόλαου Π. 
Βεντουρή, «Ο παρατηρητής του θανάτου».

Το μυθιστόρημα ξεκινάει στην Πάρο, τον Αύ-
γουστο του 1995. Μετά τον απρόσμενο θάνα-
το της γυναίκας του από εγκεφαλική αιμορρα-
γία, ο Παριανός καρδιοχειρουργός Λεωνίδας 
Ρούσσος αποφασίζει να παντρευτεί την κατά 
πολύ νεότερή του Νατάσσα. Στη βίλα του στον 
Αμπελά, το νιόπαντρο ζευγάρι περνάει ανέμε-
λα τις διακοπές του, μέχρις ότου καταφθάνουν 
οι καλεσμένοι τους. Πρώτος και όπως πάντα 
απρόσκλητος ο δικηγόρος του, μετά από με-
ρικές ημέρες τα δυο του παιδιά και αργότερα 
ο αδελφός τής γυναίκας του. Οι προστριβές 
ξεκινούν αμέσως μετά την άφιξη του τελευ-
ταίου. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι βαραίνει επι-
κίνδυνα, και ξαφνικά ο Λεωνίδας αρχίζει να 
μην αισθάνεται καλά. Κάτι πολύ περίεργο του 
συμβαίνει και…

Άρθρα και Μελετήματα για την Εκατο-
νταπυλιανή

Το Ιερό Προσκύνημα, κυκλοφόρησε το νέο 
βιβλίο του Παναγιώτη Ι. Πατέλη: «Άρθρα και 
Μελετήματα για την Εκατονταπυλιανή». Ο 
συγγραφέας δηλώνει για το βιβλίο του:

«Τον περασμένο χρόνο, αποφάσισα να 
βάλω τάξη στο αρχείο μου. Από όλα όσα είχαν 
συσσωρευτεί σ’ αυτό, τόσα και τόσα χρόνια, 
ξεκαθάρισα όσα έπρεπε να διατηρηθούν και 
τα άλλα που μπορούσαν να καταστραφούν, 
αφού δεν είχαν πια για μένα καμμιά αξία.

Από τα χρήσιμα στοιχεία, ξεχώρισα μια σει-
ρά από άρθρα και μελετήματα, από το πλή-
θος των κειμένων που έχω γράψει για την 
Αφέντρα του νησιού μας, την Κυρία Εκατο-
νταπυλιανή. Τα κείμενα αυτά, αφορούν στα 
σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν και 
στις κυριώτερες εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια, πε-
ριέχουν, δηλαδή, ενδιαφέροντα στοιχεία, από 
τη σύγχρονη ιστορία του αρχαίου Ναού μας».

«Στιγμές της ζωής μας»
Ο Χρίστος Γεωργούσης μοιράζεται μαζί μας 

στο νέο βιβλίο μικρές καθημερινές  ιστορίες 
από τη ζωή του. Κάνουμε μαζί του μια βόλ-
τα στα μαθητικά του χρόνια, στα χρόνια της 
στρατιωτικής θητείας και μετά πάλι πίσω στη 
σχολική ζωή σαν δάσκαλος πλέον. Απλός, 
αγνός, προσιτός αγκάλιασε τους μαθητές του 
και τους δίδαξε για τη ζωή...

Το δύστηκτο βολφράμιο (1976): «Ο μαθητής 
της Β’ τάξης Γυμνασίου με ρώτησε στην τάξη 
(Μύκονος 1976) στο μάθημα της Χημείας σε 
πόσους βαθμούς λιώνει το βολφράμιο των 
λαμπτήρων πυρακτώσεως.

- δεν θυμούμαι φίλε μου. Βάζουν βολφράμιο 
επειδή είναι δύστηκτο μέταλλο. Δεν ωφελεί να 
ξέρετε απέξω με ακρίβεια αριθμούς. 

Αργότερα ο Πέτρος μου εξομολογήθηκε.
- Σ’ αγάπησα από τότε που μου είπες «δεν 

ξέρω!».

Όλα είναι 
στο μυαλό 
σου

Τη μαύρη κωμωδία  της Ρόμπιν 
Σουίκορντ «Όλα είναι στο μυαλό 
σου» παρακολουθήσαμε στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος» σε σκηνοθεσία του Νί-
κου Συνόδη.

Οι πρωταγωνιστές: Ναυσικά Κυριαζάνου, Γιάννης Λουκής και ο Χρήστος Θεοδω-
ρακούδης, υποδύθηκαν με άρτια ερμηνεία τους τρεις λούμπεν χαρακτήρες του έρ-
γου και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, μέχρι το απρόβλεπτο και ανατρεπτικό 
τέλος του έργου, που επιβεβαιώνει το «μηδένα προ του τέλους μακάριζε». 

Ο σκηνοθέτης, Νίκος Συνόδης, «έχτισε» μια ξεχωριστή παράσταση, καθοδήγησε 
έντεχνα τους ηθοποιούς και κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια όλο τον πλούτο 
του ταλέντου τους. Αλλά… στο τέλος, «έκλεψε» την παράσταση, με την 
από καρδιάς εξομολόγηση του: «με το θέατρο ξαναπαίρνω τη ζωή μου 
πίσω...» δίνοντας μας ένα ακόμα μάθημα για την ανθρώπινη δύναμη.

Βραδιά αλληλεγγύης
Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του συλλόγου γυναικών Νάουσας και του 

ΑΜΕΣ «Νηρέας», ευχαρίστησαν με ανακοίνωσή τους όλους όσοι συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση της συναυλίας αλληλεγγύης που έγινε το βράδυ της Κυριακής 
29/4/2018.

Η βραδιά στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και αυτό οφείλεται πρωτίστως στην κοι-
νωνική ευαισθησία όλων αυτών που παρευρέθηκαν και συνέβαλαν έτσι ώστε να 
συγκεντρωθεί ένα αξιοσέβαστο ποσό, για την οικονομική στήριξη συμπολίτισσας 
μας που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τίποτα όμως δεν θα είχε επιτευ-
χθεί χωρίς την πρωτοβουλία και παρουσία όλων των μουσικών, που προσέφεραν 
αφιλοκερδώς ιδιαίτερες μουσικές στιγμές. 

Τέλος, οι διοργανωτές της εκδήλωσης ευχαρίστησαν τους ευγενικούς τους χορη-
γούς, τα μέλη του συλλόγου γυναικών, καθώς και τους μουσικούς.

Ευχαριστίες από την 
Αγκαιριά

Ο μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος 
Αγκαιριάς, με ανακοίνωσή του ευχαρί-
στησε όλο τον κόσμο και τον καθένα 
ξεχωριστά για την επιτυχία των εκδη-
λώσεων της εορτής του Αγίου Γεωρ-
γίου, που πραγματοποιήθηκαν με τη 
συνεργασία της δημοτικής κοινότητας 
Αγκαιριάς και του εκκλησιαστικού συμ-
βουλίου. 

Αισθάνεται επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον κυβερνήτη και το πλή-
ρωμα της φρεγάτας «Ανδριάς» για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του χωριού. 

Η ανακοίνωση του συλλόγου ολοκληρώνεται ως εξής: «[…] Επίσης, να ευχαριστή-
σουμε το χορευτικό μας συγκρότημα και ιδιαιτέρως τα παιδιά που ήταν οι πρωτερ-
γάτες του γλεντιού. Και τέλος όλους τους εθελοντές μας που δήλωσαν περίτρανα 
για μια ακόμη φορά ότι «συντροφικά κερδίζεται η ζωή και παίρνει ο κόσμος όψη».

Πολιτισμός



Ξεφυλλίζοντας το αρχείο μου
Η Πάρος, αν και το τρίτο σε έκταση νησί στις 

Κυκλάδες, υστερούσε σε έντυπο υλικό εφημε-
ρίδων και περιοδικών, ειδικά στην προπολεμι-
κή περίοδο.

Μία εφημερίδα 100% παριανής ιδιοκτησίας 
ήταν «Ο αγών της Πάρου». Πρωτο-κυκλο-
φόρησε στις 12 Ιουλίου 1929 ως δεκαπενθή-
μερη έκδοση με ιδρυτή τον Δημ. Ν. Αλιπράντη.

Μετά από διετή κυκλοφορία –στο 43ο φύλ-
λο- η εφημερίδα άλλαξε όνομα και μετονο-
μάστηκε σε «Αγών της Παροναξίας», με 
ιδρυτή πάλι τον Δημ. Ν. Αλιπράντη και στα 
γράμματα σύνταξης τον Ναξιώτη, Ιωάννη 
Κορρέ. Πριν διανύσει το τέταρτο έτος κυκλο-
φορίας, η εφημερίδα σταμάτησε να εκδίδεται. 

Το τελευταίο φύλλο κυκλοφόρησε στις 3 
Δεκεμβρίου 1932. Πιθανά η αιτία να ήταν η 
οικονομική συγκυρία που επικρατούσε εκείνη 
την εποχή και η πρόσφατη δεύτερη χρεοκοπία 
της χώρας.

ΠΗΓΗ: Βιβλιοθήκη της Βουλής
Μιχάλης Ρουμπάνος
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Κυβερνητικό 
κλιμάκιο

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στις 30/4/2018 
στην αίθουσα τεχνών δήμου Πάρου, o κ. Γιάννης 
Βουλγαράκης, από το γραφείο συντονισμού του κυ-
βερνητικού κλιμακίου που επισκέφθηκε τα νησιά μας.

Ο κ. Βουλγαράκης είχε συναντήσεις με τους δημάρ-
χους Αντιπάρου και Πάρου (Φαρούπος, Κωβαίος), με 
τον έπαρχο Πάρου και πρόεδρο του περιφερειακού 
συμβουλίου Ν. Αιγαίου, Κ. Μπιζά, με αυτοδιοικητικούς 
παράγοντες, δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευ-
σης – αντιπολίτευσης, εργαζόμενους, επαγγελματίες, 
συνδικαλιστές και φορείς της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, στις 29-30 Μαΐου. Η επίσκεψη του κυβερνητικού 
κλιμακίου στις Κυκλάδες γίνεται ενόψει του δεύτερου 
κύκλου του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου 
Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, 
στις 20 Μαΐου 2018.

Τα κυβερνητικά κλιμάκια έχουν συναντηθεί έως 
τώρα με πάνω από 3000 φορείς σε όλη τη χώρα, ενώ 
σε Πάρο και Αντίπαρο συναντήθηκαν με περίπου 300 
άτομα! 

Συναντήσεις
Ο κ. Βουλγαράκης συναντήθηκε ακόμα, με τον πρό-

εδρο του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, Σωτ. 
Σκούρτη, τον σύλλογο γυναικών Αντιπάρου, τον Ν.Ο. 
Αντιπάρου, με τον επιστημονικό διευθυντή και για-
τρούς του Κ.Υ. Πάρου, με τα ΑΜΕΑΙ, με τους συλλό-

γους, Καμαρών, «Αρχίλοχος», «Νηρέας», αιμοδοτών 
Πάρου Αντιπάρου, αντισφαίρισης Πάρου, ΝΟΠ, σερφ 
κλαμπ, ενοικιαζόμενων δωματίων, αλιέων, μελισσοκό-
μων, και ακόμα, με πολιτιστικούς συλλόγους, ναυτιλι-
ακούς πράκτορες, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, νέους 
αγρότες, Αγροτικό Συνεταιρισμό, κ.α. 

Τα κύρια ζητήματα που ειπώθηκαν στο κυβερνητικό 
κλιμάκιο αφορούσαν –κατά σειρά αξιολόγησης- ανε-
μογεννήτριες, ενδοκυκλαδική συγκοινωνία, εμπορι-
κό λιμάνι, κτίρια αεροδρομίου, περαιτέρω τουριστική 
προβολή, ανάδειξη αρχαίων λατομείων, προστασία 
– διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, αρχαία λατομεία 
στο Μαράθι, υγεία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
κ.α.

Επίσης, από τις συναντήσεις με τους φορείς στην 
Πάρο κρίθηκαν πολύ θετικά από τους εκπροσώπους 
τους οι τομείς υγείας και Παιδείας και –σύμφωνα πά-
ντα με τον κ. Βουλγαράκη- ότι μπαίνουν κάποιοι κα-
νόνες στην Αγορά. Ακόμα, θετική υποδοχή είχαν από 
τους εκπροσώπους φορέων τα ζητήματα για την ισο-
νομία πολιτών, ίσα δικαιώματα στους πολίτες και οι 
ενισχύσεις που δίνονται σε αγρότες.

Ο κ. Γιάννης Βουλγαράκης, που είναι μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για το 
Βόρειο Αιγαίο, όπως μας είπε, είναι ευχαριστημένος, 
αφού η επίσκεψη εκτιμήθηκε, διότι δεν ήταν μία φιέ-
στα. Όπως συμπλήρωσε έχει πάει έως τώρα σε Σύρο, 
Νάξο, Θήρα, Πάρο και Αντίπαρο, και όλοι κατανοούν 
ότι το συνέδριο θα δώσει κατευθύνσεις μέσα από τις 
συζητήσεις και τις Θεματικές Ενότητες που θα πραγ-
ματοποιηθούν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 
συνέδριο θα δώσει κατευθύνσεις για παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας και την επανεκκίνηση της 

Οικονομίας. Εδώ και χρόνια υπήρχε μια Αθηνοκεντρι-
κή αντίληψη. Τώρα, γίνεται προσπάθεια να έχουμε 
κάτι αληθινό. Εμείς επικοινωνούμε τα θέματα στην 
κυβέρνηση όπως ακριβώς τα βάζουν οι πολίτες. Έτσι, 
βλέπουμε ότι τα θέματα του τουρισμού στα νησιά εί-
ναι πολύ «ψηλά», στο ενδιαφέρον των πολιτών. Υπάρ-
χει ένα στρατηγικό σχέδιο για κάθε περιοχή. Σκοπός 
αυτών των συναντήσεων, που έγιναν και συνεχίζο-
νται στα νησιά, είναι να καταγραφούν τα προβλήματα, 
αλλά και η κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη 
των Κυκλάδων, ώστε στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 
σχεδιασμού και μετά από διαβούλευση να προχωρή-
σει η παραγωγική ανασυγκρότηση της κάθε περιφε-
ρειακής ενότητας και της χώρας

Θα επανακαθορίσουμε το μοντέλο παραγωγής και 
ανάπτυξης που θα αξιοποιεί τις κοινές ή τις ιδιαίτε-
ρες ξεχωριστές δυνατότητες των νησιών, διαμορφώ-
νοντας νέα συνολικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στις 
Κυκλάδες».

Τοπικές ειδήσεις

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
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Καθαρισμός 
αγροκηπίου

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός, καλλωπισμός των 
δένδρων και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου 
στο aγροκήπιο της Παροικιάς, με την εποπτεία και τα 
μηχανήματα της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
το εργατοτεχνικό προσωπικό του τμήματος Καθαριό-
τητας του δήμου Πάρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου: 
«[…] Η δράση αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία του δή-
μου Πάρου για το περιβάλλον και την καθαριότητα, η 
οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση ενός βιώσιμου 
και υγιούς περιβάλλοντος, για τους κατοίκους και επι-
σκέπτες του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, με ευθύνη και αναγνωρίζοντας 
την ανεκτίμητη αξία του αγροκηπίου για την πόλη της 
Παροικίας, που από το 2016 περιήλθε ξανά στην ιδι-
οκτησία του δήμου Πάρου, πραγματοποιείται ευπρε-
πισμός του χώρου συστηματικά, δύο φορές τον χρό-
νο, με την προηγούμενη δράση να έχει κόστος 2.500 
ευρώ, πριν 6 μηνών».

Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίοςμ σε μήνυμά 
προς τους πολίτες τόνισε «Ο σεβασμός στο περιβάλ-
λον και η καθαριότητα αποτελεί δείγμα του πολιτισμού 
της κοινωνίας μας. Ο δήμος Πάρου με τις υπηρεσίες 
του θα συνεχίσει τη προσπάθεια για την προστασία 
και την αξιοποίηση της Πάριας γης και των θησαυ-
ρών της. Όμως η καθαριότητα είναι ευθύνη όλων μας 
και η συμβολή του καθενός μας ουσιαστική για να 
διατηρήσουμε ένα καθαρό και περιβαλλοντικά φιλικό 
νησί».

Ενίσχυση 
αγροτών

Το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, προκειμέ-
νου να διευκολυνθούν 
οι Έλληνες αγρότες 
για την ομαλή υποβο-
λή των Ενιαίων Αιτή-
σεων Ενίσχυσης για 
το έτος 2018, υπο-
στήριξε στην Ε. Ένω-
ση την παράταση της 
τελικής ημερομηνίας 
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έως την 
15η Ιουνίου 2018. 

Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκε ομόφωνα εκτελεστι-
κός κανονισμός από την αρμόδια επιτροπή της Ε. Επι-
τροπής, στις 26 Απριλίου, με τον οποίο παρατείνεται η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ έως την 
15η Ιουνίου, αντί της 15ης Μαΐου. 

Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού στην επίσημη 
εφημερίδα της ΕΕ, το υπουργείο θα προχωρήσει στις 
αναγκαίες τροποποιήσεις των εθνικών αποφάσεων.

Αντίδραση  
Κ.Ο. Κυκλάδων  
του ΚΚΕ

Από την Κ.Ο. Κυκλάδων 
του ΚΚΕ στις 25/4/2018 
δημοσιοποιήθηκε ανακοίνω-
ση σχετικά με την επίσκεψη 
κυβερνητικών κλιμακίων στα 
νησιά μας.

Η ανακοίνωση της Κομ-
ματικής Οργάνωσης έχει ως 
εξής:

«O κυβερνητικός «Θίασος» με επικεφαλής τον πρω-
θυπουργό Α. Τσίπρα μετά τα Δωδεκάνησα, ετοιμάζει 
την έλευση του στις Κυκλάδες, στην πρωτεύουσα του 
Νομού. Τα κυβερνητικά κλιμάκια έχουν ξαμοληθεί να 
προετοιμάσουν την έλευση, προγραμματίζοντας συ-
ναντήσεις και επαφές με τους εκπροσώπους της Αυ-
τοδιοίκησης και τους φορείς της κάθε περιοχής, για 
να καταγράψουν και καλά τα «άγνωστα προβλήματα» 
των Κυκλάδων.

Ένας είναι ο στόχος τους. Να πείσουν τα λαϊκά 
στρώματα των νησιών ότι δήθεν τα μνημόνια τε-
λειώνουν, ότι θα φέρουν μια ανάπτυξη που θα είναι 
«δίκαιη» και από την οποία θα ωφεληθούν όλοι! Ψά-
χνουν να βρουν συνένοχους για την «μεταμνημονιακή 
εποχή». Να αποσπάσουν τη στήριξη ή την ανοχή στην 
πολιτική τους που ισοπεδώνει τα λαϊκά δικαιώματα 
και εκθέτει τη χώρα σε μεγάλους κίνδυνους προκει-
μένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρη-
ματικών ομίλων.

Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμε-
νοι, οι συνταξιούχοι, η νεολαία των Κυκλάδων πρέπει 
να κλείσουν τα αυτιά τους στις «σειρήνες της κυβερ-
νητικής κοροϊδίας». 

Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στην οργάνωση 
της πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του αστικού 
συστήματος. Βρίσκεται στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. 
Για ανακτηθούν οι απώλειες όλων αυτών των χρό-
νων και για να χαράξει ο λαός μας τον δικό του δρό-
μο, χωρίς πολέμους, σε ειρηνική συνύπαρξη με τους 
γείτονες λαούς, σε μια κοινωνία που ο ίδιος θα καρ-
πώνεται τον πλούτο που παράγει, με εργατική-λαϊκή 
εξουσία».

Κέντρο  
Κοινότητας

Στις 2/5/2017 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας του δήμου μας. Είναι μια νέα 
δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 και συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως 
πράξη ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας 4 «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Οι ειδικότητες που απασχολούνται σε αυτό και 
υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 
είναι της κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου. 
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία δομή η οποία παρέχει 
ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του δήμου μας, 
μέσα από τη λειτουργία ενός συνολικού πλέγματος 
υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρί-
σεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Μεταστέγαση
Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται πλέον στη δημο-

τική κοινότητα Παροικιάς, έναντι του δημαρχείου Πά-
ρου. 

Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε 
ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή επί 
οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα 08:00 – 16:00. 
Το τηλέφωνο του Κέντρου είναι το 22840 25034 και 
τα email επικοινωνίας είναι για την κοινωνική λειτουρ-
γό το afrantzeskaki@paros.gr και για την ψυχολόγο 
το a.arabatzi@paros.gr. Επίσης, κάθε Τρίτη θα εξυ-
πηρετούνται οι κάτοικοι της Αντιπάρου τις ίδιες ώρες, 
στο κτήριο του πρώην ΚΕΠ Αντιπάρου.

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκαν οι ώρες λει-
τουργίας (08:30-14:00) και οι ημέρες των περιφερει-
ακών ιατρείων του νησιού μας, για τον μήνα Μάιο 
2018.

Ιατρείο Μάρπησσας 
7/5 Άννα Γαϊτανάρου
10/5 Κων/νος Μανιός
23/5 Αικ. Ρούσσου
29/5 Άννα Γαϊτανάρου
Ιατρείο Νάουσας
9/5 Άννα Γαϊτανάρου
11/5 Αικ. Ρούσσου
16/5 Άννα Γαϊτανάρου
21/5 Άννα Γαϊτανάρου
30/5 Αικ. Ρούσσου
Ιατρείο Αγκαιριάς
30/5 Έφη Κραβαρίτη.

Σύνδεση  
με Κρήτη

Ξεκίνησαν από την Τετάρτη 2 Μαΐου, τα δρομολόγια 
της «Golden Star Ferries», τα οποία θα συνδέουν τα 
νησιά των Κυκλάδων, με το Ηράκλειο Κρήτης.

Τα πλοία Superferry και Superferry ΙΙ θα εκτελούν το 
δρομολόγιο Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος – 
Πάρος - Ίος – Θήρα - Ηράκλειο.

Τα πλοία θα ξεκινούν καθημερινά από τη Ραφήνα 
στις 07:50 με άφιξη στην Πάρο στις 2 το μεσημέ-
ρι. Από το λιμάνι της Παροικιάς, θα αναχωρούν στις 
14:15 και στο Ηράκλειο Κρήτης θα φτάνουν στις 8.30 
το βράδυ.

Από Ηράκλειο Κρήτης, θα ξεκινούν στις 07:40 και 
στην Πάρο η άφιξή τους θα γίνεται στις 14:30. Από το 
λιμάνι της Παροικιάς, το πλοίο θα ξεκινάει στις 14:40 
και η άφιξή του στο λιμάνι της Ραφήνας θα γίνεται 
στις 20:40.



η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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Ομοφωνία… αλλά με πολύμηνη καθυστέρηση
Πρώτο Θέμα

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου ,ολοκληρώθηκε η μο-
νοθεματική συνεδρίαση, έπειτα από την πρωτοβουλία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
και από το κοινό αίτημα όλων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσής και 
του Αγ. Πατέλη, με θέμα, «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις κτηριακές 
ανάγκες σχολικών μονάδων δήμου Πάρου και ενημέρωση για τις ενέργειές και τον 
προγραμματισμό αντιμετώπισης των προβλημάτων από μέρους της Δημοτικής Αρ-
χής».

Το πρόβλημα
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελλείψεις σχολικών κτιρίων κυρίων στη περιοχή 

της Παροικιάς. 
Η επέκταση του δεύτερου δημοτικού, η ανέγερση του δεύτερου γυ-

μνασίου, ο κίνδυνος να μείνουν τα τρία νηπιαγωγεία χωρίς στέγαση, η 
εξεύρεση χώρου για το ειδικό σχολείο που πρέπει να λειτουργήσει από 
την επόμενη χρονιά, αλλά και το οίκημα που θα χρειαστεί να στεγάσει 
τα τετράχρονα για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είναι το κτηρια-
κό πρόβλημα των σχολικών μονάδων της Παροικιάς.

Όπως αναφέρθηκε στις άλλες περιοχές της Πάρου δεν υπάρχει τόσο άμεσο και 
πιεστικό κτιριακό πρόβλημα, μιας και τα προηγούμενα  χρόνια κατασκευάστηκαν 
νέες σχολικές μονάδες. 

Η καθυστερημένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό (από 
5/12/2016 έχει ζητήσει η «Λαϊκή Συσπείρωση» να προγραμματιστεί) έχει σαν απο-
τέλεσμα το πρόβλημα αυτό να δείχνει ότι έχει βαλτώσει.

Η επέκταση του δεύτερου δημοτικού, που με απόφαση του υπουργείου έχει ανα-
τεθεί στην εταιρεία του δημοσίου «Εγνατία Οδός» Α.Ε. από το 2010, δεν έχει παρου-
σιάσει καμιά εξέλιξη. Η μελέτη έχει μείνει ξεχασμένη σε κάποιο συρτάρι και μόλις 
πριν από μερικούς μήνες, μετά από παρέμβαση του δημάρχου, μας ειδοποίησε η ετ. 
ότι μπορούμε να πάρουμε τον φάκελο γιατί αδυνατεί να προχωρήσει.

Η ανέγερση του δεύτερου γυμνασίου, που είναι προγραμματισμένη να γίνει σε 
οικόπεδο που έχει αγοραστεί από το επαρχείο και είναι στην ιδιοκτησία του δή-
μου (απέναντι από το ΕΠΑΛ Πάρου) έχει «κολλήσει», γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν 
εξεταστεί από την τεχνική υπηρεσία οι ενστάσεις των εργολάβων. Η αδυναμία της 
τεχνικής υπηρεσίας να αποφασίσει για την τύχη των ενστάσεων, όπως ειπώθηκε 
είναι  λόγω της υποστελέχωσης της και του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει, 
και φυσικά, λόγω του ότι δεν της έχει υποδειχθεί από τη διοίκηση του δήμου το 
πρόβλημα αυτό ως θέμα άμεσης προτεραιότητας.

Ο κίνδυνος να βρεθούν και τα τρία νηπιαγωγεία χωρίς κτηριακές εγκαταστάσεις 
έγκειται στο ότι αφ’ ενός λήγει το μισθωτήριο συμβόλαιο του ενός τον Σεπτέμβριο 

(θα ακολουθήσουν και τα άλλα δύο) και αφετέρου, οι πολύ αυστηρές προδιαγρα-
φές  της αρμόδιας επιτροπής που θα εγκρίνει την καταλληλότητα εκτοξεύοντας το 
κόστος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στα ύψη. Άρα, δεν υπάρχει δυνατό-
τητα να καλυφτούν από τους ιδιοκτήτες. 

Οι τοποθετήσεις
Ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, είπε ότι τα θέματα της παιδείας είναι πρώτη προτεραι-

ότητα για τον ίδιο και την παράταξη του. Στη συνέχεια παρουσίασε τις δαπάνες του 
δήμου για τη βελτίωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων για όλες τις σχολικές 
μονάδες, ενημέρωσε για την αλληλογραφία του με την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και 
δήλωσε ότι για τη στέγαση ενός νηπιαγωγείου θα κατασκευαστεί νέο κτήριο μέσα 
στο αγροκήπιο Παροικιάς

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, υποστήριξε ότι επικεντρωνόμαστε σωστά στα κτιριακά 
προβλήματα των σχολείων της Παροικιάς, καθώς εκεί παρουσιάζεται το μεγάλο 
πρόβλημα. Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης έκανε πρόταση για πρόσληψη δεύτερου δι-
κηγόρου από τον δήμο Πάρου, που να είναι ειδικευμένος σε θέματα ενστάσεων 
των έργων. Και αυτό, διότι, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου εκτός του ότι είναι υπο-
στελεχωμένη, είναι αναγκασμένη να ασχολείται μεγάλα χρονικά διαστήματα με τις 
ενστάσεις εταιρειών και να απαντάει, όπως στην περίπτωση του Β’ γυμνασίου. Κατά 
τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Χρ. Βλαχογιάννη, πρώτο μέλημα πρέπει να είναι 
η απεμπλοκή από την «Εγνατία», αφού «η εταιρεία έδωσε εξετάσεις και απέτυχε». 
Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη αν γίνει το νέο γυμνάσιο Παροικιάς, απευθείας θα 
υπάρχει απελευθέρωση χώρων στο υπάρχον γυμνάσιο και έτσι, θα μπορούν εκεί, να 
στεγαστούν πχ τα νηπιαγωγεία.

Ο κ. Σ. Καστρουνής υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή μπορεί να λέει ότι πρω-
ταρχικός σκοπός είναι η Παιδεία, αλλά το θέμα για να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο 
έπρεπε να περάσουν 16 μήνες και αυτό έγινε τελικά όταν συγκεντρώθηκαν οι υπο-
γραφές των συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας επανέλαβε ότι η παράταξή του (Λαϊκή Συσπείρωση), είχε 
κάνει αίτηση για τη συζήτηση του θέματος από τις 5/12/2016 και τελικά μόλις 
τώρα συζητήθηκε το θέμα, μετά τις υπογραφές των συμβούλων της αντιπολίτευ-
σης. Ζήτησε να αναλάβει ο δήμαρχος την πολιτική ευθύνη και να καθορίσει τις 
προτεραιότητες στη δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας προτάσσοντας τα θέματα των 
κτηριακών σχολικών εγκαταστάσεων. Ακόμα, ζήτησε να γίνει έρευνα για να βρεθούν 
οικόπεδα είτε δημοτικά είτε με ανταλλαγή η και με απαλλοτρίωση ώστε ο δήμος να 
προχωρήσει στη κατασκευή ιδιόκτητων κτηρίων για τις ανάγκες των νηπιαγωγείων.

Ο κ. Ροκονίδας κατέληξε λέγοντας: «Ο χρόνος είναι τελειωμένος για δημοτικό, 
γυμνάσιο, αλλά και για νηπιαγωγεία. Αυτό, θα το διαπιστώσετε πολύ γρήγορα».
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Ο κ. Θανάσης Μαρινόπουλος είπε ότι στον χώρο της Παιδείας, έχουμε μείνει 
πολύ πίσω στην Πάρο.

Ο κ. Δ. Γεωργιάδης από την ένωση συλλόγων γονέων δήμου Πάρου, υποστήρι-
ξε ότι άμεσα πρέπει να λυθεί το θέμα του Β’ γυμνασίου και ακόμα ότι υπάρχει ανά-
γκη για τη δημιουργία του ειδικού γυμνασίου, που έχει χαθεί ως τώρα δύο φορές.

Ο εκπαιδευτικός, Ν. Μαρινάκης είπε ότι με τη δημιουργία του Β’ γυμνασίου 
Παροικιάς, θα λυθούν πολλά προβλήματα στέγασης των σχολείων.

Η εκπαιδευτικός, Βούλα Καπούτσου είπε ότι η υποχρεωτική δίχρονη προσχο-
λική εκπαίδευση είναι πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, ενώ ανέφερε και τα προ-
βλήματα στέγασης των νέων εκπαιδευτικών που θα έρθουν στο νησί μας. Η κ. Κα-
πούτσου είπε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί πληρώνονται μετά από τέσσερις μήνες και 
θα δούμε τον Σεπτέμβριο εικόνες όπως στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν στις πα-
ραλίες. Το ίδιο θέμα έθεσε ο κ. Χρ. Μαούνης, από την ένωση συλλόγων γονέων 
δήμου Πάρου. 

Τον λόγο έλαβαν ακόμα, η εκπαιδευτικός Παλλασία Γεωργιάδη και η κ. Αγ. 
Παυλάκη, οι μηχανικοί του δήμου Πάρου (Κούτλα, Μωραϊτίδης, Ταΐρης), οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, Φρ. Κεφάλας, Χρ. Χριστόφορος, Γ. Τριπολιτσιώτης, 
Μαρ. Χανιώτη, Αγ. Άγουρος, εκπρόσωποι γονέων (Καρασαντές, Παττέ), κ.α.

Τι αποφασίστηκε
Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε να μπουν σε προτεραιότητα τα ζητήματα που 

έβαλε η δημοτική επιτροπή παιδείας στη συνεδρίασή της στις 25/4 και αυτά είναι: 1) 
Εξεύρεση χώρων για τις ανάγκες στέγασης των νηπιαγωγείων, 2) Ολοκλήρωση των 
διαδικασιών σχετικά με το 2ο γυμνάσιο Παροικιάς, 3) Άσκηση πίεσης για την ολο-
κλήρωση των μελετών σχετικά με το 2ο δημοτικό Παροικιάς στην εταιρεία «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 4) 
Ίδρυση ειδικού σχολείου, 5) Πεζοδρόμηση περιφερειακού Παροικιάς, 6) Πρόσληψη 
φυλάκων σχολικών κτιρίων, 7) Μικροεπισκευές κτιρίων σε συνεννόηση με την Α/
θμια και Β/θμια σχολική επιτροπή του δήμου και 8) Δημιουργία μουσείου φυσικής 
ιστορίας.

Επίσης, έγινε ομόφωνα δεκτή η πρόταση του επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδα, η οποία είναι: α) για το 2ο γυμνάσιο να 
δοθεί εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία δήμου Πάρου, ώστε το ζήτημα να έχει προτε-
ραιότητα έναντι άλλων ζητημάτων, β) να πάρει απόφαση το δημοτικό συμβούλιο σε 
επόμενη συνεδρίασή του για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του 2ου δημο-
τικού σχολείου και της μελέτης της ετ. «Εγνατία» και γ) να γίνει άμεση διερεύνηση 
απόκτησης χώρων για νέο νηπιαγωγείο.

Ανακοίνωση εκπαιδευτικών
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου Αντι-

πάρου, «Π. Καλλιέρος», εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τις εξελίξεις στην 
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται έντονα λόγος για τη θεσμοθέτηση της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς για πολλά χρόνια το 
εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της. Αποτελεί αναγκαιότητα η 
ένταξη των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο καθώς:

- Μειώνονται οι ανισότητες στην εκπαίδευση των προνηπίων
- Γίνεται έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή επομένως η ένταξη 

των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευ-
τική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ειδικά νηπιαγωγεία, 
Τμήματα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά..

- Προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα και ομαλά σε σχέση με εκείνο που έρχεται στα 
5 και πρέπει να καλύψει τη διαφορά με τα παιδιά που φοιτούν για ήδη ένα χρόνο 
στο νηπιαγωγείο.

- Το παιδί εμπλέκεται ενεργά σε δραστηριότητες ελεύθερες και οργανωμένες και 
του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για 
την μετάβασή του στο Δημοτικό Σχολείο. 

 Αποτελεί καθολικό αίτημα και αναφαίρετο δικαίωμα όλα τα παιδιά που βρί-
σκονται στην προσχολική ηλικία να βρίσκονται σε δημόσιες, αναβαθμισμένες και 
δωρεάν δομές.

 Ωστόσο, ο Δήμος Πάρου είναι ο μόνος δήμος στις Κυκλάδες που γνωμοδότησε 
αρνητικά για την πιλοτική εφαρμογή του νόμου από το τρέχον σχολικό έτος. 

 Αναρωτιόμαστε:
 - Έχει η Πάρος μεγαλύτερα κτηριακά προβλήματα από τα υπόλοιπα νησιά των 

Κυκλάδων;
- Υπήρξε η πρόθεση από τη μεριά του Δημάρχου να εξετάσει σοβαρά το ζήτημα 

ανατρέχοντας σε εγγραφές προηγούμενων ετών;
- Ποια θα είναι η απάντηση στους γονείς που τα παιδιά τους θα μείνουν εκτός 

δημόσιας εκπαίδευσης λόγω των εγγραφών των προνηπίων στους παιδικούς 
σταθμούς;

  Αγωνιζόμαστε ώστε:
- Να εφαρμοστεί δίχρονη και δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή σε δημό-

σιες δομές, παντού Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά.
- Να εξασφαλιστεί ικανή δημόσια χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη της 

λειτουργίας (υποδομές, εξοπλισμός, προσωπικό) όλων των νηπιαγωγείων.
- Να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των 

αναγκών, κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό.
- Να δημιουργηθούν αμιγή ολοήμερα τμήματα και εναλλασσόμενη βάρδια για 

τους νηπιαγωγούς».
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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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ πω-
λείται στην αλυκή της Πάρου, πλήρως 
εξοπλισµένη, σε λειτουργία. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6987 245 460

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται,
πρωινή, εξάωρη απασχόληση
τηλ. επικοινωνίας 22840 21729
6932 450 786

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά, για τη σεζόν Μάιο  - 
Οκτώβριο. Τηλ. 6947 023 004

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen στη Νάουσα, για 
εποχική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται µε εµπειρία α-
πό ξενοδοχείο στα Λιβάδια Παροικιάς, 
από 1/6/18 έως 31/9/18. Απαραίτητη 
η άδεια εργασίας και να µην είναι 
καπνίστρια. Τηλ. 6945 069 970

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ και ΒΟΗΘΟΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΛΑΝΤΖΑ ζητούνται 
από εστιατόριο στο Πίσω Λιβάδι. Για 
το βοηθό σερβιτόρου απαραίτητα τα 
αγγλικά και επιθυµητά τα γαλλικά. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 511 304

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για µικρή 
ξενοδοχειακή µονάδα διαµερισµάτων 
στην Πούντα της Πάρου. Προϋπηρεσία 
1 έτους τουλάχιστον, µέτρια γνώση 
αγγλικών, κάτοικος Πάρου ή Αντιπά-
ρου θα προτιµηθεί. Βιογραφικά στο 
: kiriaki.remvistudios@gmail.com, 
τηλ.: 6977 657 399

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY και 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητούνται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 647 383

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ και ΒΟΗΘΟΣ ΑΡ-
ΤΟΠΟΙΟΥ ζητούνται από αρτοποιείο 
– ζαχαροπλαστείο στην Αντίπαρο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 728 767

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ξενοδοχείο 
στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6975 770 203

ΚΥΡΙΑ ζητείται για τη φύλαξη 2 
παιδιών ηλικίας 7 και 4 ετών, στην 
περιοχή Πούντα προς Αντίπαρο, για 
τους µήνες Μάιο – Σεπτέµβριο, 6ωρη 
απασχόληση. Τηλ. 6982 925 141

ΑΤΟΜΟ ζητείται για µόνιµη εργασία 
σε πρατήριο υγρών καυσίµων στο 
Πρόδροµο Πάρου, µε γνώση 
αγγλικών, έως 35 ετών . Τηλ για 
πληροφορίες: 6980 409 246

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ζητείται από την ΑΓΡΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για µόνιµη εργασία. 
Πληροφορίες: 6932 708 154, Κος 
Γιώργος

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
ζητούνται µε ωράριο εργασίας 
9:00-18:00, για την περίοδο Μαΐου 
–Σεπτεµβρίου, στην περιοχή του 
Αµπελά της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6971 985 319

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

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€

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Ι. ΝΑΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΠΑΡΟΥ    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Με την ευκαιρία της λήξεως των εφετινών συναντήσεων, ο υπεύθυνος και τα 

στελέχη του Νεανικού μας Κέντρου  έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην εορ-
ταστική μουσικοχορευτική παράσταση των Νεανικών Συντροφιών του Ενοριακού 
μας Ναού, με τίτλο

« ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ »
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Μαϊου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ. στο 

αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ στην Παροικιά.
Την παράσταση κοσμούν με την παρουσία τους ο Βυζαντινός χορός «Τρίφθογγος 

Λύρα» και το κέντρο τέχνης και πολιτισμού «Τεχνηντάρι».
Επίσημος προσκεκλημένος της εκδήλωσης, θα είναι ο Διεθνής Μπασκετμπολίστας 

κ. Δημήτριος Διαμαντίδης, τον οποίον η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας θα τιμήσει για 
το ήθος του. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ενορία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παροικίας, διοργανώνει Τριήμε-

ρο Προσκύνημα από τις 8/6/2018 – 10/6/2018,
Στον Άγιο Πορφύριο Ωρωπού
Στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό (Ι.Μ. Σαγματά Θήβας)
Στο Γέροντα Βησσαρίωνα (Ι.Μ Αγάθωνος Λαμίας)
Στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα
Εκ του Ιερού Ναού
22840 24890

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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



 | 13www.fonitisparou.gr

Επιστολή  
αναγνώστη

Από τον αναγνώστη μας, Σταμάτη Αρκά – Σιτα-
ρά, λάβαμε επιστολή σχετικά με άρθρο της εφημερί-
δας μας. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Διάβασα το τελευταίο φύλλο της Φ.τΠ. το άρθρο 
του κ. Δημόπουλου που βρέθηκε στη συνάντηση των 
συλλογών ΟΠΑΣ και δεν καταλαβαίνω ποιο έργο 
προσφέρει η παρουσία του συλλόγου Εκατονταπυ-
λιανής και του συλλόγου προστασίας παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς.

Για τον δεύτερο θεωρώ από τη μέχρι τώρα στάση 
του ότι είναι παραπειστικός ο λόγος του, γιατί δεν 
ενδιαφέρεται για την Πάρο σαν σύνολο, αλλά μόνο 
τοπικιστικά λέγοντας συγκεντρωθήκαμε έγιναν συ-
ζητήσεις πηγαδάκια και απορία επειδή ο Δήμος δεν 
ενδίδει. Στο τέλος κλείνει το άρθρο του λέγοντας Η 
ζυγαριά των συμφερόντων μας, πρέπει να γύρει προς 
την ιδιαίτερη πατρίδα μας, έστω και με μέσον. Κύριοι 
της πρωτεύουσας τα θέλετε όλα εδώ και τώρα μα 
είμαστε ένα νησί και ένας Δήμος. Τα αγαθά μοιράζο-
νται όχι με τα μέσα αλλά Δημοκρατικά και αντικειμενι-

κά. Και αυτά είναι παραγωγικά, εμπορικά, τουριστικά, 
ιχθυοπαραγωγικά παροχής υπηρεσιών. Η δημοτική 
κοινότητα Παροικιάς έχει το 70% αυτών των αγαθών, 
σε σύγκριση με την υπόλοιπη Πάρο. 

Το αγροκήπιο μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα πάρκο 
ευεξίας με μπασκέτες, κούνιες, περίπτερο, καθίσματα, 
γιγαντοοθόνη προστατευμένη με πάνελ, για τα αμέ-
τρητα παιδάκια που ασφυκτιούν στην πλατεία Μα-
ντώς. Δεν νοείται σύλλογοι να βλέπουν μονόπλευρα, 
να μιλούν για πολιτισμό, αλλά να εννοούν τον πολιτι-
σμό σε συνάρτηση

με τον θρησκευτικό τουρισμό. Ο ελληνικός πολι-
τισμός στο πυρ και στην καταφρόνια θαμμένος στο 
κάστρο των εποίκων της γυφτοσυμμορίας των Σα-
νούδων. Και οι σημερινοί κάτοικοι ανενεργοί σαν 
Παροικούντες σ’ ένα ξένο πολιτισμό. Οι υπόλοιποι 
Παριανοί να απαιτήσουν θα πρέπει αυτό που τους 
αναλογεί

Για το μουσείο των ψαράδων σωστό είναι να γίνει 
στη Νάουσα, ένα Aquarium στην Παροικιά, μια σχο-
λή γλυπτικής ΤΕΙ στις Λεύκες με οικονομική στήρι-
ξη από τον σύλλογο Λευκιανών Αθήνας ως ελάχιστη 
τιμή στους νεκρούς λατόμους και να σταματήσουν τα 
ετήσια στραγάλια.

Στον Αρχίλοχο το Σπορείο και ό,τι αφορά τη γεωρ-

γική παραγωγή, στην Αγκαιριά και Κώστο σχολές μα-
θητείας οργάνων, πλεξίματος και άλλων βιωματικών 
ασχολιών. Στη Μάρπησσα με αγροτική παραγωγή και 
το Πίσω Λιβάδι που πρέπει κόντρα στα παράκεντρα 
διαφόρων να αναδειχθεί σε πύλη εισόδου καλοκαι-
ρινή. Καθώς επίσης και η Αλυκή της ταιριάζει ένα λι-
μάνι με μαρίνα. Αν ζηλεύουν κάποιοι πρόβλημά τους, 
όταν θέλουν αναβάθμιση και κρουαζιερόπλοια, αλλά 
θέλουν και τη σαβούρα που εμποδίζει επιχειρηματίες 
να βγάλουν το ψωμί το δικό τους και αρκετών οικο-
γενειών που το καλοκαίρι πρέπει να λένε γαμώ την 
ατυχία μου μ’ αυτούς που διαφεντεύουν την Πάρο.

Ευελπιστώ όπως και χιλιάδες νέοι της Πάρου και 
Αθήνας ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ και όχι λοβοτομημένοι όταν 
θα έρθει η στιγμή να σηκωθούν και να απαιτήσουν απ 
την αδρανή δημοτική αρχή να καλέσει την αρχαιολο-
γία Κυκλάδων να πάρει θέση όπως η αείμνηστη Μελί-
να που είπε αυτός ο ναός μπορεί να αναστηλωθεί. Θα 
είναι καλό για την Πάρο, για την Ελλάδα, για όλους 
τους πολιτισμένους. Σήμερα είναι ΝΤΡΟΠΗ που λένε 
ότι προστατεύουν sic τον λόφο στο Κάστρο τους.

Κάποιος θα μπορούσε για τη στάση τους να τους 
χαρακτηρίσει βάρβαρους και δόλιους που ίσως έχουν 
συμφέροντα από τα παράνομα και νοικιασμένα σπίτια

κτισμένα πάνω στα ερείπια».

Φέις Μπουκ 
και γενέθλια

Παρακολουθώ τις χιλιάδες ευχές που κατακλύζουν 
το Φέις Μπουκ και μελαγχολώ  γιατί προσωπικά δε 
λαβαίνω καμία ευχή για υγεία, μακροζωία και προκο-
πή. Βέβαια  είναι φυσικό να μην μου εύχονται οι φίλοι 
μου, αφού δεν έχω δηλώσει την ημερομηνία γέννησής 
μου. 

Πριν την εμφάνιση του Φατσοβιβλίου, ελάχιστοι ευ-
χόντουσαν στα γενέθλια των φίλων τους. Σήμερα το 
Φ.Μπ. φροντίζει να το υπενθυμίζει, πράγμα που ση-
μαίνει ότι έχεις και την ηθική υποχρέωση να ευχηθείς 
στον εορτάζοντα, οποίος θα περιμένει τις ευχές σου 
αφού και εκείνος γνωρίζει ότι έχεις ειδοποιηθεί σχετι-
κά. Επειδή κινδυνεύω να θεωρηθώ ακοινώνητος, ή να 
χαρακτηριστώ αγέννητος, σκέφτομαι σοβαρά να δη-
λώσω πότε ήρθα στον κόσμο. Αλλά και για έναν άλλο 
λόγο:  γιατί πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να γνωρίζω 
την ηλικία των φίλων μου και εγώ να  αποκρύπτω τη 
δική μου.

Στο μεταξύ, το πονηρό Φ.Μπ. συνεχώς ζητάει να 
δημοσιοποιήσω την ημερομηνία γέννησης μου μαζί 
με άλλα προσωπικά στοιχεία. Εγώ όμως, πιστός στις 
οδηγίες της Αστυνομίας, δε τη δημοσίευσα για λόγους 
ασφαλείας και όχι γιατί διατρέχω κίνδυνο να με απο-
πλανήσουν. Δυσκολεύομαι όμως να καταλάβω πώς θα 
μπορώ να χαίρομαι  πραγματικά όταν κάποιοι θα με 
θυμούνται στα γενέθλιά μου και θα τους ευχαριστώ 
ολόψυχα, ενώ θα γνωρίζω ότι αν δεν υπήρχε το Φ.Μπ. 
δε θα με θυμόταν σχεδόν κανείς. 

Για να αντιληφθείτε καλοί μου φίλοι τι συμβαίνει, 
φανταστείτε τι θα γίνει αν το Φ.Μπ διακόψει τη λει-

τουργία του. Εκατοντάδες χιλιάδες γενέθλια θα μεί-
νουν ορφανά από ευχές, χωρίς να πάρει κανείς είδηση. 
Αστείο δεν είναι; Από την άλλη πλευρά πάλι θα μου 
πείτε ότι τα γενέθλια είναι μια ευκαιρία για επικοινω-
νία. Να το δεχθώ. Υπάρχουν όμως ένα σωρό ευκαιρί-
ες για να επικοινωνήσει κανείς με ένα φίλο ο οποίος 
θα το εκτιμήσει επειδή τον θυμήθηκες εσύ και όχι το 
Φ.Μπ. Και κάτι άλλο που δεν μου αρέσει, είναι όταν 
οι προσωπικές ευχές και οι απαντήσεις που εκφρά-
ζουν τα αισθήματά μου εκτίθενται σε κοινή θέα. Άσε 
που το σαβουάρ βιβρ συνιστά να απαντάς στην κάθε 
ευχή και να προσπαθείς να μη γράφεις τα ίδια λόγια 
σε όλους. Τελευταία, μερικοί φίλοι βρήκαν λύση στις 
πολυάριθμες ευχές, στέλνοντας ομαδικές ευχαριστίες. 
Εγώ θα πρότεινα ακόμα και μια άλλη καινοτομία: Να 
ευχόμαστε ομαδικά και προκαταβολικά στην αρχή του 
κάθε ζώδιου, Ταύρων, Λιονταριών, Ψαριών, Σκορπιών 
κ.α., όπως συμβαίνει με τις ονομαστικές γιορτές όπου  
τσουβαλιάζονται πχ όλοι οι Δημήτρηδες σε ένα μο-
ναδικό ευχητήριο μήνυμα στο οποίο όμως πρέπει να 
απαντάς ξεχωριστά, εκτός αν στείλεις και εσύ ομαδικό 
ευχαριστήριο. Για όλους όσοι δεν το έχουν καταλάβει, 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια αυτοματοποιημένη 
βιομηχανία ευχών γενεθλίων.

Μόλις πήγα να ξεχάσω και τους «κατάσκοπους» οι 
οποίοι, ναι μεν είναι στην λίστα των φίλων Φ.Μπ., ενώ 
βρίσκονται εκεί για να μας παρακολουθούν και να μας 
«εκδικούνται» μη στέλνοντας ευχές. Για όλους αυτούς 
τους λόγους τελικά σκέφτηκα να μη δηλώσω γενέ-
θλια. Όμως θα συνεχίσω να εύχομαι στους φίλους 
των οποίων θυμάμαι τα γενέθλια χωρίς υπενθύμιση. 
Όσο για τα άγνωστα δικά μου γενέθλια, ευχαριστώ 
τους φίλους που με αγαπούν, με ή χωρίς ευχές. 

Δημήτρης Καλανδράνης

Δράση ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Μετά από πρόσκληση του πολιτιστικού συλλόγου 
Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλά-
δων είχαν την ευκαιρία την Κυριακή 29/4 να παρουσι-
άσουν συνοπτικά τη δράση της ομάδας από την ίδρυ-
σή της ως σήμερα.

Στη συνέχεια τα πιστοποιημένα μέλη της ΕΟΔ πα-
ρουσίασαν την τεχνική καρδιοαναπνευστικής αναζω-
ογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Όσοι από τους παριστάμενους το 
ζήτησαν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία. Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΟΔ Κυ-
κλάδων σημειώνεται: «Είναι πολύ σημαντικό οι πολί-
τες να εκπαιδεύονται σε απλές τεχνικές που μπορούν 
να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή και τα μέλη της ΕΟΔ 
είναι πάντα πρόθυμα να βοηθήσουν σ’ αυτό».

Τέλος, η ΕΟΔ Κυκλάδων ευχαρίστησε τον σύλλογο 
«Ατλαντίς» και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, Νίκο Τριαντά-
φυλλο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, και γιατί 
στηρίζουν το έργο της ομάδας.

Επιστολές αναγνωστών - Ειδήσεις
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Ελπίδες για εµβόλιο κατά του διαβήτη τύπου 1

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ

Αναζητούν τη λύση στα παραδοσιακά ποιµενικά σκυλιά
Πριν την ανατροπή του σοσιαλισµού στη Μογγολία το 

1991, οι αγρότες της χώρας ασχολούνταν µε την κτηνο-
τροφία σε κολεχτίβες, ενώ είχαν τη δυνατότητα να δια-
τηρούν και µικρό αριθµό ζώων για την οικογένειά τους. 
Ο κεντρικός σχεδιασµός της οικονοµίας απέτρεπε την 
υπερβολική βόσκηση περιοχών, µε επιστηµονικά προ-
γραµµατισµένη εναλλαγή των βοσκοτόπων, ενώ η σο-
σιαλιστική κυβέρνηση εξασφάλιζε ότι οι βοσκοί σε απο-
µακρυσµένα µέρη (της αχανούς και αραιοκατοικηµένης 
χώρας) θα πουλούσαν το κρέας και το µαλλί που παρή-
γαν. Κατά την επιστροφή στον καπιταλισµό, αυτό το σύ-
στηµα αγροτικής παραγωγής διαλύθηκε. Η καπιταλιστι-
κή κυβέρνηση ιδιωτικοποίησε τα κοπάδια, αν και τα βο-
σκοτόπια παρέµειναν δηµόσια περιουσία, ελεύθερα τώ-
ρα για ανεξέλεγκτη χρήση από τον καθένα. Αυτή η ρύθ-
µιση ενθάρρυνε τους κτηνοτρόφους να αυξήσουν το µέ-
γεθος των κοπαδιών τους, αδιαφορώντας για τη διατή-
ρηση των βοσκοτόπων.

Την ίδια περίοδο, η οικονοµική άνοδος της γειτονικής 
Κίνας είχε ως αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση της 
ζήτησης σε κασµίρ. Ταυτόχρονα, η ανατροπή του σοσι-
αλισµού στην ΕΣΣ∆ είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του 
εµπορίου µεταξύ της Μογγολίας και της - επίσης γειτο-
νικής της - Ρωσίας, εντείνοντας την οικονοµική εξάρ-
τηση της πρώτης από το εµπόριο µε την Κίνα. Σχεδόν 
από τη µια µέρα στην άλλη νοµάδες, που παραδοσιακά 
είχαν µεικτά κοπάδια από καµήλες, κατσίκες, άλογα, πρόβατα, 
γελάδια και γιακ (τοπικό είδος βοοειδούς), άρχισαν να αλλάζουν 
τη σύνθεσή τους έτσι ώστε να περιέχουν περισσότερες κατσί-
κες, που παράγουν το µαλλί κασµίρ. Οι κατσίκες µε τις µυτερές 
τους οπλές τρυπάνε τη βιολογική κρούστα που εµποδίζει τη δι-
άβρωση του εδάφους από τους ισχυρούς ανέµους που φυσούν 
στις µογγολικές στέπες. Τα γίδια, που αποτελούσαν παραδοσιακά 
το ένα πέµπτο των ζώων στη µογγολική κτηνοτροφία, έφτασαν 
το 1996 να είναι το ένα τρίτο και το 2015 σχεδόν το ένα δεύτερο.

Η επέκταση της ερήµου της Μογγολίας ακολούθησε κατά βή-

µα αυτήν την αύξηση της αιγοτροφίας. Μέχρι το 1996, η περιο-
χή που είχε σοβαρά πληγεί από την ερηµοποίηση είχε τριπλασι-
αστεί, φτάνοντας το ένα έκτο της έκτασης της Μογγολίας. Σύµ-
φωνα µε µελέτες βασισµένες σε δορυφορικές φωτογραφίες για 
τη βλάστηση της περιοχής, το 80% αυτής της καταστροφής ο-
φείλεται στην υπερβόσκηση.

Περίπου την ίδια περίοδο, το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η κατα-
στροφή των ενδιαιτηµάτων τους οδήγησαν στη µείωση κατά 75% 
- 90% των θηρευτών. Οι λύκοι και οι λεοπαρδάλεις του χιονιού α-
ναζήτησαν την τροφή τους στα κοπάδια των νοµάδων. Παράλλη-

λα, η αύξηση της συχνότητας των θυελλών την περίο-
δο του χειµώνα, που οδηγούν στο θάνατο εκατοµµυ-
ρίων κτηνοτροφικών ζώων, αποτέλεσε πρόσθετο χτύ-
πηµα για τους κτηνοτρόφους, που δεν είχαν πια κα-
µία ουσιαστική κάλυψη για ζηµιές από φυσικές κατα-
στροφές. Για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση αυτή, 
οι νοµάδες στις καλές περιόδους αύξαναν το µέγεθος 
των κοπαδιών τους, ώστε να τους µείνουν αρκετά έ-
ως την άνοιξη. Στις δύσκολες περιόδους, περιόριζαν 
τα κοπάδια τους σε µικρότερες περιοχές, ώστε να τα 
προστατεύουν. Και οι δύο «λύσεις» οδήγησαν σε αύ-
ξηση της ερηµοποίησης. Μην έχοντας καµία εξασφά-
λιση απέναντι στην ξηρασία, το χιόνι και την κλιµατική 
αλλαγή, οι βοσκοί στράφηκαν σε αυτό που τους ήταν 
πιο προσιτό, το τσάκισµα των θηρευτών, µε αποτέλε-
σµα την επικίνδυνη µείωση του αριθµού ειδικά των λε-
οπαρδάλεων του χιονιού.

Τώρα, πάνω στους Μογγόλους νοµάδες έχουν πέσει 
διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για την προ-
στασία της άγριας πανίδας, που όπως συµβαίνει συ-
χνά κρύβουν πολιτικά, αλλά και επιχειρηµατικά συµ-
φέροντα. Μία απ' αυτές, ενός Αµερικανού βιολόγου 
και επιχειρηµατία, θεωρεί ότι η λύση στο πρόβληµα 
είναι η επαναφορά σε όλα τα κοπάδια των παραδοσι-
ακών ποιµενικών της Μογγολίας, των σκυλιών µπαν-
κχάρ. Τα σκυλιά αυτά είναι προσαρµοσµένα στις συν-

θήκες της περιοχής και εφόσον ανατραφούν σαν τσοπανόσκυ-
λα, µπορούν να προστατέψουν αποτελεσµατικά τα κοπάδια α-
πό τα άγρια ζώα. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει η ΜΚΟ, που 
προσπαθεί να πείσει τους βοσκούς να αλλάξουν τα σκυλιά τους 
µε µπανκχάρ, τα κοπάδια τους θα προστατεύονται καλύτερα α-
πό τους θηρευτές και η άγρια πανίδα θα προστατευτεί από το ε-
ξοντωτικό κυνήγι. Να ήταν τόσο απλό...

Η βελτίωση της υγιεινής στον αναπτυγμένο κόσμο κατά τον 20ό αιώνα 
οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων νεανικού σακχαρώδους 
διαβήτη. Σε αυτό το ιστορικό ίσως βρίσκεται και η απάντηση

Π ριν από τρεις δεκαετίες, ο Βρετανός επιδηµιολόγος Ντ. Στράκαν διατύπωσε 
µια ασυνήθιστη αλλά απλή ιδέα, για να εξηγήσει γιατί ασθένειες όπως η αλ-
λεργική ρινίτιδα, το έκζεµα και το άσθµα παρουσίασαν µεγάλη αύξηση της 
συχνότητάς τους τον περασµένο αιώνα. Ο Στράκαν υπέθεσε ότι η βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου και ειδικότερα η µεγάλη µείωση των µολύνσεων κατά την 
πρώιµη παιδική ηλικία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των αντιστάσεων του οργανι-
σµού, ώστε να προστατεύεται όταν εκτεθεί σε τέτοιους µολυσµατικούς παράγο-
ντες σε µεγαλύτερη ηλικία.

Αν και η αρχική υπόθεση υγιεινής, όπως ονοµάστηκε, αφορούσε αλλεργικές 
παθήσεις, οι ερευνητές την έχουν χρησιµοποιήσει για να εξηγήσουν και παρόµοι-
ες απότοµες «ανθήσεις» άλλων ειδών ασθενειών, όπως η πολιοµυελίτιδα, η σκλή-
ρυνση κατά πλάκας και ο διαβήτης τύπου 1 (νεανικός σακχαρώδης διαβήτης). Α-
µέτρητες επιδηµιολογικές έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι, όπου η συχνότητα των 
µολύνσεων κατά την παιδική ηλικία (κατά συνέπεια και η θνησιµότητα) σηµειώνει 
µεγάλη πτώση, ασθένειες που πριν ήταν σπάνιες γίνονται όλο και συχνότερες, αν 
και όχι οµοιόµορφα, ούτε και όλες µονοµιάς.

Οι πρώτες επιδηµίες πολιοµυελίτιδας άρχισαν να εµφανίζονται προς το τέλος 
του 19ου αιώνα. Η εκδήλωση σκλήρυνσης κατά πλάκας, κατά την οποία το ανο-
σοποιητικό σύστηµα επιτίθεται στο προστατευτικό κάλυµµα γύρω από τα νευρι-
κά κύτταρα, διπλασιάστηκε σε ορισµένα µέρη του κόσµου στο δεύτερο µισό του 
20ού αιώνα. Ο διαβήτης τύπου 1, που εκδηλώνεται όταν ο οργανισµός κατά λάθος 
καταστρέψει τα κύτταρα στο πάγκρεας, που παράγουν την ορµόνη ινσουλίνη (η ο-
ποία επιτρέπει το µεταβολισµό της γλυκόζης για την παραγωγή Ενέργειας), άρχι-
σε να γίνεται πιο συχνός στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα και αυξήθηκε δραµατι-
κά τη δεκαετία του 1950.

Ιοί

Πώς ακριβώς η έκθεση από νωρίς σε διάφορους ιούς και βακτήρια προστατεύει από 
την εκδήλωση πολλών φαινοµενικά άσχετων µεταξύ τους ασθενειών παραµένει ασα-
φές. Με κάποιον τρόπο οι µολύνσεις επιτρέπουν στο σώµα που αναπτύσσεται να µά-
θει να αντιµετωπίζει τα παθογόνα. Παραπέρα, η απουσία έκθεσης σε αυτά τα µικρό-
βια µπορεί να οδηγήσει τον οργανισµό να επιτεθεί στον εαυτό του. Πολλές µελέτες ε-

νοχοποιούν µια σχετικά µεγάλη κατηγορία παθο-
γόνων, που ονοµάζονται εντεροϊοί, για την αύξη-
ση της πολιοµυελίτιδιας και του διαβήτη τύπου 1.

Σε αντίθεση µε τον πολύ πιο κοινό διαβήτη τύ-
που 2 - που συχνά συνδέεται µε την παχυσαρκία 
των ενηλίκων - ο διαβήτης τύπου 1 χτυπάει συ-
χνά πριν την ηλικία των 20 ετών. Πειράµατα µε 
ποντίκια, που έκαναν οι καθηγητές µικροβιολο-
γίας Κρίστεν Ντρέσερ και Στίβεν Τρέισι, των πα-
νεπιστηµίων Κράιτον και Νεµπράσκα, αντίστοι-
χα, αποκάλυψαν ένα σύνθετο µηχανισµό, που ε-
πιτρέπει στα ίδια στελέχη εντεροϊών άλλοτε να ε-
µποδίζουν την εµφάνιση της ασθένειας και άλλο-
τε να την προκαλούν, ανάλογα µε την ηλικία που 
τα ποντίκια µολύνθηκαν µε αυτούς. Οταν επιτίθε-
ται ένας εντεροϊός σε ενήλικα ποντίκια µε προ-
διάθεση, αυτά έχουν συνήθως ήδη κάποια βλά-
βη στα ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα του παγκρέ-
ατος, εξαιτίας αυτοάνοσων επιθέσεων από κύτ-
ταρα Τ. Ο εντεροϊός εγκαθίσταται και αναπαρά-
γεται µέσα στα επίµαχα κύτταρα, προκαλώντας 
περαιτέρω ζηµιά σ' αυτά και συνεπακόλουθη µεί-
ωση της παραγωγής ινσουλίνης στον οργανισµό, 
πυροδοτώντας τον διαβήτη τύπου 1, που µπορεί 
να εκδηλωθεί απότοµα, ακόµη και σε χρονικό δι-
άστηµα µιας µέρας. Στα ποντίκια µε προδιάθε-
ση, που είχαν εκτεθεί σε µικρή ηλικία και στα ο-
ποία δεν έχει εκδηλωθεί αυτοάνοση επίθεση, η 
µόλυνση µε εντεροϊό πυροδοτεί την παραγω-
γή ρυθµιστικών κυττάρων Τ, που καταστέλλουν 
την παραγωγή κυττάρων Τ του ανοσοποιητικού, 
προστατεύοντας το πάγκρεας από την εκδήλω-
ση του διαβήτη τύπου 1.

Φυσικά, η απάντηση στο ζήτηµα που θέτει η 
υπόθεση υγιεινής, δεν είναι η επιστροφή σε ανθυγιεινές συνθήκες ζωής και τη σχετιζόµενη µε αυτές αυξηµένη 
παιδική θνησιµότητα. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην κατεύθυνση που δόθηκε µε επιτυχία για τη φοβερή α-
σθένεια της πολιοµυελίτιδας, δηλαδή στην παρασκευή εµβολίου. Χάρη στον έγκαιρο εµβολιασµό του πληθυσµού 
σε παγκόσµια κλίµακα, σήµερα η πολιοµυελίτιδα ενδηµεί µόνο σε τρεις χώρες. Αν τα αποτελέσµατα των πειραµά-
των σε ποντίκια επιβεβαιωθούν και στους ανθρώπους, τότε ένα εµβόλιο, βασισµένο στην ίδια οµάδα ιών, που συ-
νήθως αποβάλλονται µε τα κόπρανα, τους εντεροϊούς, θα µπορούσε να εµποδίσει την εκδήλωση του διαβήτη τύ-
που 1 σε πολλούς απ' όσους έχουν σχετική προδιάθεση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Νομάδας με το κοπάδι του, το άλογό του και το τσοπανόσκυλο μπανκχάρ, 
στις στέπες της Μογγολίας
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Υποψήφια και 
πάλι η κ. Ιφ. 
Χατζηγεωργίου

Η κ. Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, πρόεδρος της δημοτι-
κής τοπικής οργάνωσης ΝΔ Πάρου Αντιπάρου, θέτει εκ 
νέου υποψηφιότητα για τη θέση στις εσωκομματικές 
εκλογές του κόμματος, που θα γίνουν στις 13/5/2018

Η ανακοίνωση της κ. Χατζηγεωργίου, έχει ως εξής:
«Υπηρετώντας στην εκπαίδευση για πολλά χρόνια 

πότε μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας πότε σε θέσεις 
ευθύνης έχω εργαστεί με ευσυνειδησία, συνέπεια, 
ευθύνη για να μεταλαμπαδεύσω στις νέες γενιές των 
νησιών μας, της Πάρου και της Αντιπάρου, αξίες, 
γνώσεις κι όραμα ζωής. 

Ανήκοντας στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας θε-
ωρώ καθήκον μου αλλά συνάμα κι υποχρέωσή μου 
να εμπλακώ ενεργότερα στα κοινά μέσα από αυτό το 
κομμάτι γιατί πεποίθησή μου είναι ότι ο άνθρωπος 
όντας φύσει πολιτικό ζώο θα πρέπει να ενεργοποι-
είται μέσα στην κοινωνία σε όποιον πολιτικό χώρο 
ανήκει για να μπορούμε έτσι όλοι μαζί να συμβάλου-
με στη βελτίωση των όρων ζωής μας. Αξία ζωής για 
μένα είναι η προσφορά στον ΑΛΛΟΝ, στον ΑΝΘΡΩ-
ΠΟ, στο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ κι αυτό προσπαθώ όλα αυτά 
τα χρόνια αδιάλειπτα να εφαρμόζω.

Θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ στις εσωκομμα-
τικές εκλογές της 13ης Μαΐου 2018 αντιλαμβάνο-
μαι πλήρως την ευθύνη αλλά διακατέχομαι συνάμα 
κι από όραμα, αφενός να ολοκληρώσουμε αυτό που 
ξεκινήσαμε κι αφετέρου εντείνοντας τις δυνάμεις μας 
να υπηρετήσουμε σθεναρά τον τόπο μας ενδυναμώ-
νοντας τη ΝΔ, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί 
να οδηγήσει την Ελλάδα μας στην ανάταξη. Οι καιροί 
ου μενετοί, ο καθένας μας μπορεί, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ στο μέτρο του εφικτού, ενεργοποιούμενοι να 
ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ για ένα καλύτερο σήμερα, για ένα ελ-
πιδοφόρο αύριο.

Μαζί μου συμπορεύονται παλιά και νέα μέλη στο 
Συμβούλιο της ΔΗΜ. Τ.Ε: Βάσω Αλιπράντη, Κατερί-
να Σάρδη Λουκή, Μιχάλης Τριανταφύλλου, Κώστας 
Μαζαρός, Θεοδοσία Μανωλάκη, Γιάννης Μπιζάς, 
Μαρία Πριμηκυρίου, Δημήτρης Σιφναίος & Μαρία 
Φραγκούλη. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την 
εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλουν αλλά και 
την αγάπη κι αποδοχή που εκδηλώνουν προς το πρό-
σωπό μου.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!»

Απολογισμός
Η δημοτική τοπική οργάνωση της ΝΔ δημοσιοποίη-

σε ανακοίνωση με τον απολογισμό για τα δύο τελευ-
ταία χρόνια δράσης της.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Ήταν Απρί-
λιος του 2016 όταν ξεκινήσαμε έχοντας όραμα αλλά 
ταυτόχρονα και στόχο να τολμήσουμε κάτι καινούργιο 
κάνοντας άνοιγμα στην κοινωνία. Μέσα σε δύο χρό-
νια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει αρκετούς 
από τους στόχους που είχαμε θέσει. 

Πρώτα από όλα νοικοκυρέψαμε το σπίτι μας, ορ-

γανώσαμε τα οικονομικά μας, ανοιχτήκαμε στην κοι-
νωνία, την αγκαλιάσαμε και μας αγκάλιασε. Έχοντας 
όραμα αλλά και συναίσθηση ότι η ανάμιξη με την πο-
λιτική συνεπάγεται ευθύνη προσπαθήσαμε από την 
πρώτη στιγμή να είμαστε συνεπείς στην ιδεολογία 
μας αλλά και κοντά στα προβλήματα του τόπου μας. 
Διευρύναμε την Τοπική μας Οργάνωση με νέα μέλη 
(όχι μόνο ηλικιακά) και εγκαινιάσαμε μια πολυφωνική, 
δυναμική αλλά συνάμα σοβαρή παρουσία. Έχοντας 
ως πρόταγμά μας τις ιδεολογικές μας αρχές αλλά και 
την πολιτική που εγκαινίασε ο Πρόεδρος του κόμμα-
τός μας Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθήσαμε να εί-
μαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην κοινωνία.

Μέσα από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη 
δημιουργία ιστοσελίδας, με παρεμβάσεις μας μέσα 
από Δελτία Τύπου, δίναμε και δίνουμε αδιάλειπτα το 
παρόν μας σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα της χώ-
ρας μας αλλά και των νησιών μας, της Πάρου και της 
Αντιπάρου μας.

Αμέσως μετά τις εσωκομματικές εκλογές του 
Απριλίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα η ΔΗΜ. Τ.Ε. 
(6/4/2016) και οργανώσαμε τους επιμέρους τομείς 
(11/4/2016). Στις 13/05/2016 πραγματοποιήθηκε σε 
ξενοδοχείο της Παροικιάς συνάντηση όλων των Το-
μεαρχών και της ΔΗΜ. Τ.Ε. όπου έγινε συζήτηση και 
σχεδιασμός δράσεων. Στις 5/12/2016 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση του Τομέα Εκλογικού Προγραμμα-
τισμού & Σχεδιασμού με την Πρόεδρο και μέλη της 
ΔΗΜ. Τ.Ε. όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα μετα-
ξύ αυτών και ο σωστός σχεδιασμός στις εκλογές».

Η τοπική οργάνωση στη συνέχεια της ανακοίνωσή 
της αναφέρει τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιεί 
και για τα οικονομικά σημειώνει: «[…] Πιστοί στη δια-
κήρυξη του Προέδρου μας Κυρ. Μητσοτάκη, όλα στο 
φως για τα οικονομικά, έγιναν οι απαραίτητες μετα-
βολές στο Α.Φ.Μ., ανοίξαμε τραπεζικό λογαριασμό, 
καθιερώσαμε μηνιαία ενημέρωση για τα οικονομικά 
στα συμβούλια. Υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, 
όπως προβλέπει ο νόμος. Μέσα από εισφορές των 
μελών της ΔΗΜ. Τ.Ε. αλλά και της Τοπικής Οργάνω-
σης καταφέραμε να συγκεντρώσουμε χρήματα ούτως 
ώστε να καλύπτουμε έξοδα που προκύπτουν».

Παρουσία – παρεμβάσεις
Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου 

σημειώνει την κοινωνική της παρουσία σε συναντήσεις 
και εκδηλώσεις, καθώς και παρεμβάσεις της, όπως για 
να εξαιρεθούν τα μικρά αλιευτικά σκάφη (παράκτια 
αλιεία) από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των 
εγγράφων διασάφησης για παραλαβές καυσίμων οι 
οποίες είναι μικρότερες των 1000 λίτρων. Ακόμα, για 
τις ανακοινώσεις της σε διάφορα θέματα πολιτικής

Σε ό,τι αφορά τις «δράσεις αγάπης», η τοπική οργά-
νωση αναφέρεται σε αυτές, όπως και στην ευαισθη-
τοποίησής σε φιλοζωικά ζητήματα. Επίσης, σε θέματα 
παιδείας και νησιωτικότητας και τις συναντήσεις που 
έγιναν. Τέλος, γίνεται αναφορά σε άλλες δράσεις και 
εκδηλώσεις με παρουσία βουλευτών του κόμματος.

Πολιτικές εξελίξεις
Η τοπική οργάνωση της ΝΔ πραγματοποίησε εκδή-

λωση στις 22/10/2017 με ομιλητή, τον γενικό γραμ-
ματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,  Κώστα Τσιάρα. 

Ακόμα, πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις στις 
19/10/2017 προς τιμή του Στρατή και Δημήτρη Αλι-
πράντη, δύο μεγάλων πολιτικών μορφών από τη Μάρ-
πησσα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] οι δύο εκδηλώ-
σεις, που έγιναν με πρωτοβουλία της ΔΗΜ. T.O. Ν.Δ. 
Πάρου Αντιπάρου αποτελούν μια καινοτομία κι έχουν 
να κάνουν και με την ιστορία του τόπου. Αποτελούν 
φόρο τιμής σε δυο μεγάλες μορφές της Πάρου, τον 
Στρατή και Δημήτρη Ν. Αλιπράντη, που διακρίθηκαν 
στην πολιτική, κι οι οποίοι μέσα από την πολιτική τους 
δραστηριότητα τίμησαν τη γενέτειρα τους Πάρο και 
συνέβαλαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων».

Ομοίως, η τοπική οργάνωση κάνει αναφορά στις 
δράσεις της για την Παιδεία και τις ενέργειές της να 
εξοπλιστούν κάποια από τα σχολεία μας. 

Άλλες δράσεις
Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου, 

σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι: «Έγινε προσπά-
θεια μετά από συναντήσεις με τη Διοίκηση του Κ.Υ. 
Πάρου και το Σύλλογο Φίλων Κ.Υ. Πάρου να συγκε-
ντρωθούν χρήματα (Πράξη 17/16.03.2017) μέσω Δι-
αδικτυακής εκστρατείας για Ανάπλαση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου χωρίς όμως να τελεσφορήσει η προ-
σπάθειά μας αυτή». 

Τέλος, σημειώνει ότι προγραμματίζει μία ημερίδα 
για τον αγροτικό τομέα και τις προοπτικές, τις ευκαι-
ρίες και δυνατότητες που διανοίγονται για τους νέους 
αγρότες, το 2018..

Επίλογος
Η ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης κλείνει ως 

εξής:
«Στη διάρκεια των δύο αυτών χρόνων της θητείας 

της ΔΗΜ. Τ.Ε., εργαστήκαμε άοκνα προκειμένου να 
διαμορφώσουμε μία Τοπική Επιτροπή που προτάσ-
σει το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας σε 
Πάρο και Αντίπαρο που είναι παρούσα με λύσεις και 
προτάσεις στα προβλήματα του τόπου της. Που είναι 
εδώ για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος. Η ΝΔ 
ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι μας, οι καταβολές μας 
και το σημείο αναφοράς μας. Πιστοί στις ιδρυτικές 
διακηρύξεις και στις καταστατικές αρχές του κόμμα-
τος, έχουμε εργαστεί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ για να 
δώσουμε ξανά την ελπίδα στον κόσμο μας. Έχουμε 
συμπορευτεί ΟΛΟΙ μαζί σε αυτό το όμορφο ταξίδι 
αγωνιζόμενοι από το δικό μας μετερίζι να απεμπλακεί 
η Ελλάδα μας από την ασύμφορη πολιτική των ΣΥ-
ΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και να κάνουμε τη ΝΔ κυβέρνηση για να 
ξαναβρούμε η χώρα μας κι εμείς ξανά την Ελπίδα, για 
να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει!».
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«Η γιορτή των 
λουλουδιών»

Ο μήνας Μάιος πήρε το όνομα του από τη Μαία, η 
οποία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν μια 
από τις Πλειάδες και μητέρα του θεού Ερμή. Κατά μία 
άλλη εκδοχή η προέλευση του ονόματος αποδίδεται 
στη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, η οποία ήταν σύζυγος 
του Ήφαιστου. 

Στα ρωμαϊκά χρόνια από τις 28 Απριλίου ως τις 2 
Μαΐου, διαρκούσε ο εορτασμός προς τιμήν της Φλώ-
ρας, Θεάς της βλαστήσεως. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι 
οποίοι ήταν γνωστοί φυσιολάτρες, συνήθιζαν να γιορ-
τάζουν την έλευση της άνοιξης και την άνθιση των 
λουλουδιών, με τα Ανθεστήρια ή Διονύσια. Τα Ανθε-
στήρια ήταν η πρώτη καθιερωμένη γιορτή των λου-
λουδιών και γιορτάζονταν κάθε χρόνο από την 11η 
ως την 13η ημέρα του μηνός Ανθεστηριώνος, δηλαδή 
2 με 4 Φεβρουαρίου. 

Τα Ανθεστήρια γιορτάζονταν αρχικά μόνο στην 
Αθήνα, αλλά με το πέρασμα των χρόνων απόκτη-
σαν πανελλήνιο χαρακτήρα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο 
θρησκευτική γιορτή, μιας και ήταν αφιερωμένη στον 
Θεό Διόνυσο. Τα Ανθεστήρια, κατά τη διάρκεια των 
οποίων πομπές με κανηφόρες που έφερναν άνθη βά-
διζαν με μεγαλοπρέπεια προς τα ιερά. Σύμφωνα με το 
μύθο στα Ανθεστήρια «ανασταινόταν» ο σκοτωμένος 
θεός Ευάνθης, επίθετο του Διόνυσου, από το χυμένο 
αίμα του οποίου φύτρωσε η άμπελος. Αργότερα, με 
την επικράτηση του χριστιανισμού  ο εορτασμός της 
πρωτομαγιάς έπαψε να έχει θρησκευτικό-τελετουρ-
γικό χαρακτήρα και επικεντρώθηκε στη φύση και τα 
λουλούδια.

Στα σημερινά χρόνια μέρα των λουλουδιών είναι η 
πρωτομαγιά. Κάθε χρόνο την πρωτομαγιά πολύς κό-
σμος εξορμεί στην ύπαιθρο για να «πιάσει τον Μάη» 
Οι άνθρωποι οργανώνουν εκδρομές στις εξοχές και 
τα βουνά, και βρίσκονται έστω για λίγο κοντά ξανά 
στη φύση. Αυτό ίσως είναι και το μοναδικό έθιμο που 
συνδέει την πρωτομαγιά με την αρχαία εκδοχή της ως 
γιορτή των λουλουδιών.

Οι περισσότεροι πλέκουν το στεφάνι του Μάη από 
αγριολούλουδα και κυρίως με «Αμάραντα» ή κοινός 
«Προβάτσες». Σε μια κληματόβεργα, ή βέργα λυγα-
ριάς, ή κισσού, αφού τη γυρίσεις στρογγυλή, δένεις 
πάνω της τα ματσάκια της αρεσκείας σου, από τα 
δώρα της φύσης, που έχεις μαζέψει.

Χρωματιστά όπως μαντελίδα, άγρια ορχιδέα, άγριο 
σκυλάκι, σπαθόχορτο ή άγρια γλαδιόλα, σπάρτο, λού-
πινο, κ.α., προσθέτοντας και τα αρωματικά όπως δε-
ντρολίβανο, ρίγανη, φασκόμηλο, μάραθο, θυμάρι, λα-
δανιά, μυρτιά, σχινάρι, στάχυα σιταριού. 

Μερικοί που η καταγωγή τους ήταν από την Μικρά 
Ασία, σε κάθε στεφάνι έβαζαν, εκτός από λουλούδια, 
ένα σκόρδο για τη βασκανία, ένα αγκάθι για τον εχθρό 
κι ένα στάχυ για την καλή σοδειά. Το αυτοσχέδιο στε-
φάνι, το κρεμάμε στις πόρτες των σπιτιών μέχρι και 
την παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Κλήδονα, στις 23 
Ιουνίου, όπου και καίγεται σε μεγάλες φωτιές. 

Ας επισκεφθούμε τους αγρούς και τις πλαγιές, κι 
ας παρατηρήσουμε τα 700 περίπου είδη φυτών που 
υπάρχουν στο νησί. 

Πηγές: α) «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα και 
φίδια, του Χρίστου Γεωργούση β)Διαδίκτυο.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Λίγο  
σεβασμός  
δε βλάπτει…

Είμαι προβληματισμένος με κάποιες αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου που έχουν σχέση με 
ζητήματα οικολογίας. Ελαφρά τη καρδία πολλές 
φορές βλέπω, ότι περνούν στα γρήγορα θέματα 
που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Με ευκο-
λία λαμβάνουν αποφάσεις π.χ. για απαγορεύσεις 
βοσκής ή για κοπή δένδρων.

Άλλες φορές πάλι βλέπω ότι με ευκολία αποφα-
σίζουν για την κοπή ενός δένδρου για μη βλάψει 
παρακείμενο κτίριο όπως λέγουν. Λες και πρώτα 
κτίστηκε το σπίτι και μετά φυτεύτηκε το δένδρο.. 

Ατυχώς, βλέπω πολλές φορές ότι παρόμοια πε-
ριβαλλοντικά θέματα αποτελούν θέμα συζήτησης 
στο δημοτικό συμβούλιο για δύο-τρία λεπτά και 
λαμβάνονται αποφάσεις στο πόδι. Οι απαγορεύ-
σεις βόσκησης δε, λαμβάνονται με μεγάλη ευκολία 
(στο παρελθόν είχαν πάρει μορφή χιονοστιβάδας) 
στην Πάρο, για τον α’ ή β’ λόγο. «Εκεί ενοχλούν 
τα κατσίκια, εκεί τρώνε τα φυτά, εκεί «τα κάνουν» 
και βρωμίζουν» και ένα κάρο δικαιολογίες. Ωραία, 
βρε παιδιά. Ας τα σουβλίσουμε όλα στο Πασχα-
λινό τραπέζι, για να γλιτώσουμε. Ας κόψουμε και 
όλα τα δένδρα για να μη μας ενοχλούν στο διάβα 
μας. 

Μ’ αρέσει ακόμα, που σε γνωμοδοτήσεις για 
τοποθετήσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας υπάρ-
χουν σύμβουλοι που λένε αμέσως, «ναι». Προφα-
νώς, φοβούνται μη βρεθούν σε καμιά βουνοκορ-
φούλα και δεν έχει σήμα το κινητό τους και έτσι

δεν πάρουν το μήνυμα… Η αλήθεια πλέον, είναι 
μια. Κάθε βιασμό της φύσης και της οικολογικής 
ισορροπίας θα την βρούμε μπροστά μας. Ειδικά 
στην Πάρο την υπόθεση θα την πληρώσουμε πολύ 
ακριβά. Rooms, οικοδομές, γιοφύρια και δρόμους,

μόνο κάνουμε. Καταντήσαμε την Παριανή Γη 
σουρωτήρι με τις γεωτρήσεις, γεμίσαμε με πισί-
νες κάθε κατοικία νεόπλουτου στην Αετοραχούλα, 
«πηδήξαμε» το τοπίο. Τι άλλο πια θέλουμε; Που 
πάμε; Σε λίγα χρόνια δε θα έχουμε ούτε κάπαρη 
δική μας. Εισαγωγή –και αυτήν- από την Κίνα θα 
κάνουμε. Πέφτει απαγορευτικό απόπλου και τρέ-
χουμε στο super market μην τυχόν και μείνουμε 
στο σπίτι από κατεψυγμένα φασολάκια. Καταντή-
σαμε να έχουμε ένα νησί-τσιμέντο. Πατήσια και 
πλατεία Αμερικής γινόμαστε και κάνουμε ότι δεν 
βλέπουμε. 

Θυμάμαι ότι κάποτε μου έλεγε ένας υπερήλικας: 
«στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, η Πάρος είχε όλα τα 
καλά, γιατί υπήρχε αγροτική ζωή και η Γη ήταν 
πλούσια. Έτσι επιζήσαμε».

Η ερήμωση της Γης μας, η ασέβεια που δείχνου-
με προς αυτήν με τις νεόπλουτες συνήθειές μας 
θα οδηγήσουν σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. 
Πάρος δίχως αγροτική

ζωή, δίχως δένδρα, δίχως περιβαλλοντική συ-
νείδηση, δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Τα 
rooms, οι τσιμεντοστρώσεις και οι κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας, ζωή δε δίνουν! Και όποιος κατάλαβε, 
κατάλαβε. Μιλάμε για την επιβίωση του ανθρώ-
πινου είδους. Μιλάμε για την Πάρο που μας ζει…

Φιλόθεος 
Ζερβάκος

Ο Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980), κατά κό-
σμον Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στο χωριό Πάκια, 
κοντά στους Μολάους της Λακωνίας

Από μικρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο του 
Θεού. Τελείωσε το σχολείο και το σχολαρχείο και 
υπηρέτησε ως δάσκαλος για τρία χρόνια. Κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, συνδέθη-
κε με πνευματικούς πατέρες, μέσα στους οποίους 
και ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο είχε πνευματικό 
του. Το 1907 προσπάθησε να επισκεφτεί το Άγιο 
Όρος, στην τότε τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. 
Συνελήφθη και κλείσθηκε στις φυλακές του Λευ-
κού Πύργου, απ’ όπου ελευθερώθηκε θαυματουρ-
γικά από τον Άγιο Δημήτριο. 

Με την προτροπή του Αγίου Νεκταρίου ήρθε 
στην Μονή Λογγοβάρδας για να μονάσει. Μετά 
από επτά μήνες δοκιμασίας εκάρη μοναχός στις 
29 Δεκεμβρίου 1907 και την επόμενη μέρα χειρο-
τονήθηκε διάκονος. Το 1910 πραγματοποιήθηκε ο 
πόθος του να επισκεφτεί το Άγιο Όρος για τρεις 
μήνες. Στις 22 Απριλίου 1912 χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος και το 1913 αρχιμανδρίτης, πνευματι-
κός και ιεραπόστολος, περιοδεύοντας σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα, μέχρι τα βαθειά γεράματα του. Το 
1924 προσκύνησε στους Αγίους Τόπους. 

Το 1930 εκλέχθηκε ηγούμενος της μονής, όπου 
παρέμεινε επί 50 χρόνια. Το 1934 επισκέφτηκε 
την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο. Στα χρόνια που άσκησε τα καθήκοντα 
του ηγουμένου, η μονή της Λογγοβάρδας αναδεί-
χθηκε ένα από τα μεγαλύτερα, ασκητικότερα και 
πνευματικότερα μοναστήρια της Ελλάδος. Ταυτό-
χρονα, έκτισε δύο γυναικείες μονές, των Θαψα-
νών και του Αγίου Φιλοθέου, 12 εκκλησίες, τρία 
νεκροταφεία, δύο σχολεία, κ.α.  

Ο Γέροντας Φιλόθεος εκοιμήθη εν Κυρίω στις 8 
Μαΐου 1980. 

(πηγές: «Παριανά» τευχ. 77, 114, 117).
Η οδός του ξεκινάει από το γεφυράκι του χεί-

μαρρου Έλητα στην περιοχή «Λιαροκόπι» έως τις 
Καμάρες. 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα 
στίβου

Πολλά μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλή-
τριες του ΑΟ Πάρου στον κλασικό αθλητισμό στο δι-
ασυλλογικό πρωτάθλημα Κυκλάδων Παίδων - Κορα-
σίδων (Κ18), στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν 
στο δημοτικό στάδιο Νάξου, στις 21-22/4/2018.

Οι επιτυχίες των αθλητών του ΑΟΠ την πρώτη ημέ-
ρα ήταν οι παρακάτω:

- Η Ζαχαρούλα Τσαντουλή χρυσό μετάλλιο στα 
100 μ. εμπόδια με ατομικό ρεκόρ 16.37 που αποτελεί 
και πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η ίδια 
ήταν 5η και στα 100 μ.

- Ο Θέμης Νασκιντασβίλι χρυσό μετάλλιο με 
ατομικό ρεκόρ στο άλμα εις ύψος με 1.70. Ο Θέμης 
Νασκιντασβίλι είναι ΠΠΑ (Κ16)

- Ο Μένι Κουμάρ πρώτος στα 400 μ.
- Η Ήρα Σελιμάι πρώτη στο άλμα εις μήκος με 

ατομικό ρεκόρ 4.90 και ανήκει στην μικρότερη κατη-
γορία ΠΚ Α (Κ16)

- Η Ουρανία Βλάκα πρώτη στη σφαίρα με 9.24 
κι αυτή ΠΚΑ

- Ο Ακάλεστος Κωνσταντίνος ήταν δεύτερος 
στα 1500 μ. και είναι κι αυτός στην κατηγορία ΠΠΑ.

Επίσης, είχαμε δύο τέταρτες θέσεις στο μήκος κο-
ρασίδων με την Σερένα Τζίνι και στη σφαιροβολία 

παίδων με τον Φιλόθεο Κρώνη.
Τη δεύτερη ημέρα οι αθλητές του ΑΟΠ είχαν τα πα-

ρακάτω αποτελέσματα:
- Χρυσά μετάλλια ο Κρώνης Φιλόθεος (ΠΠ Α) 

και η Ουρανία Βλάκα (ΠΚ Α) στον ακοντισμό και 
ασημένια η Ήρα Σελιμάι (ΠΚ Α), ο Μένι Κουμάρ 
στα 200 μ. και ο Θέμης Νασκιντασβίλι (ΠΠ Α) στον 
ακοντισμό.

Στα πόδια  
του πλέον!

Καταιγιστικός ο ΑΟ Πάρου –σ’ έναν αγώνα που δεν 
αντέχει σε καμία κριτική- ισοπέδωσε τον ΑΟ Σερίφου 
με 5-0 στον αγώνα που έγινε στο δημοτικό στάδιο Πα-
ροικιάς το περασμένο Σάββατο.

Ο αγώνας ήταν για τη δεύτερη φάση του πρωτα-
θλήματος ΕΠΣ Κυκλάδων και με αυτό το αποτέλεσμα 
η ομάδα της Παροικιάς παραμένει στο κόλπο για την 
πρώτη θέση του Ομίλου. Η Παριανή ομάδα για να 
κερδίσει την πρώτη θέση, που θα την οδηγή-
σει στον τελικό για την άνοδο στην Γ’ εθνική 
κατηγορία, πρέπει να νικήσει στα δύο εναπο-
μείναντα παιχνίδια της τους δύο πρωτοπόρους 
του βαθμολογικού πίνακα.

Τα γκολ για τον ΑΟΠ σημείωσαν ο Τριανταφυλλίδης 
στο 30ο λεπτό, ο Αρκουλής με τη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου, ο Γιαννούλης στο 48ο λεπτό και τον θρί-
αμβο ολοκλήρωσε ο Παπαθεοδώρου με γκολ στο 60ο 
και 70ο λεπτό. Αν οι ποδοσφαιριστές του ΑΟΠ δεν 
έχαναν μερικές απίστευτες ευκαιρίες και δεν έχαναν 
το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο ημίχρονο, το σκορ θα 
έπαιρνε αστρονομικές διαστάσεις.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Χαριστός, Καντιώτης, Σωτηρόπουλος (78ο 

Βλάκας), Καραφυλλάκης, Πρίνα (75ο Αναστ. Σαρρής), 
Τσούκε, Αρκουλής (78ο Σγουράτι), Παπαθεοδώρου, 
Γιαννούλης, Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης (75ο Χύσκα)

Σέριφος: Γούναρης, Μποφίλιος, Παγιολάρι, Ν. Ρε-
βίνθης, Α. Βαλσαμάκης, Μαγουλάς, Λιβάνιος, Παπαδό-
πουλος, Κ. Βαλσαμάκης, Κ. Ρεβίνθης, Παπάς.

Διαιτητής: Καλογεράς με βοηθούς τον κ. Μ. Βα-
κόνδιο και την κ. Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ. (Β’ φάση)

ΑΟΠ – Σέριφος 5-0
Άνω Μερά – Μύκονος 0-0
Βαθμολογία
1. Μύκονος 11
2. Άνω Μερά 10
3. ΑΟΠ 9
4. Σέριφος 0
Επόμενη αγωνιστική
Μύκονος – ΑΟΠ
Σέριφος - Άνω Μερά 

Β’ Όμ. (Β’ φάση)
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 15
2. Πανναξιακός 10
3. Παμμηλιακός 7
4. Λάβα -9

Κ-16 (Β’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΠΑΣ Νάξου 2-5
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 21
2. ΠΑΣ Νάξου 19
3. Πανθηραϊκός 4
4. Νηρέας 3
5. Μαρπησσαϊκός 3
Σημ.: Για να ολοκληρωθεί η τελική βαθμολογία του 

Ομίλου απομένει ο αγώνας Μαρπησσαϊκού – Νηρέα

Κ-14 (6ος Όμ.)
ΑΟΠ – Παμμηλιακός 2-1
Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 6
2. ΠΑΣ Νάξου 5
3. ΑΟΠ 3
5. Παμμηλιακός 2

Κ-18 (2ος Όμ.)
ΑΟΠ – ΠΑΣ Νάξου 4-1
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 21

2. ΑΟΠ 18
3. Πανθηραϊκός 12
4. Πανναξιακός 6
5. Θύελλα Καμαρίου -9
Σημ.: Για να ολοκληρωθεί η τελική βαθμολογία του 

Ομίλου απομένει ο αγώνας Πανθηραϊκού – ΑΟΠ. Με 
νίκη ο ΑΟΠ κατακτά την πρώτη θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα.

Ο 3D στην 
Πάρο

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας, Δημήτρης Διαμαντί-
δης (θρύλος του αθλήματος), θα βρεθεί στην Πάρο 
την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 προσκεκλημένος του Ιε-
ρού Ενοριακού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς.

Ο Διαμαντίδης, θα βραβευθεί για το ήθος του στην 
εορταστική παράσταση που θα γίνει στο ΕΠΑΛ στις 8 
το βράδυ.

Τέλος, ο διεθνής μπασκετμπολίστας τα τελευταία 
χρόνια επισκέπτεται όλο και πιο συχνά το νησί μας, 
ενώ την περσινή χρονιά είχε κάνει προπόνηση και 
sτους μικρούς του ΑΟ Πάρου, στο ανοιχτό γήπεδο του 
ΕΠΑΛ Πάρου.
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Γ. Σο - 
Αλ. Ονιστσούκ

Η σηµερινή παρτίδα είναι 
από το πρωτάθληµα των Η-
ΠΑ που τελείωσε αυτήν τη 
βδοµάδα. 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 
3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.0-0 
Αε7 6.δ3 Εως και πριν α-

πό λίγα χρόνια, παιζόταν σχεδόν αποκλειστικά το σχέ-
διο 6.Πε1 β5 7.Αβ3 δ6 8.γ3 0-0 9.θ3 και δ4. Επειδή ό-
µως την τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκαν συνέχει-
ες για τα µαύρα που δυσκολεύουν τα λευκά να παίξουν 
για νίκη, οι κορυφαίοι σκακιστές έχουν στραφεί σε αυ-
τήν την πιο «ήσυχη» συνέχεια. 6...δ6 7.γ3 0-0 8.Πε1 Αη4 
9.Ιβδ2 Ιδ7 10.θ3 Αθ5 11.Αγ2 Ιβ6 12.Ιζ1 δ5 13.Ιη3 Αη6 
14.Βε2 Πε8Ι 15.Αε3 Βδ6?! Προτιµότερο ήταν το 15...
δ4 16.Αxβ6 γxβ6 17.θ4!? Ο Λευκός αρχίζει την επίθε-
ση στην πτέρυγα του Βασιλιά, δεδοµένου ότι ο Μαύ-
ρος δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το κέντρο 17...
θ6 18.Αβ3 δ4 19.γxδ4 Ιxδ4 20.Ιxδ4 Βxδ4 21.Βη4 Βδ6?! 
Καλύτερο ήταν το 21...Αθ7 (βλ. διάγραµµα)

22.δ4! Ανοίγοντας στήλες και για τους Πύργους να 
συµµετάσχουν στην επίθεση. 22...Ρθ8 Το 22...Βxδ4 
δεν παιζόταν λόγω 23.Βxη6, ενώ και στο 22.εxδ4 θα α-
κολουθούσε 23.ε5 Βγ6 24.ε6, µε ισχυρότατη επίθεση. 
23.Παδ1 Βζ6 24.θ5 Αθ7 25.δxε5 Βxε5 26.Αxζ7 Πζ8 
27.Βε6! Η µεταφορά στο φινάλε είναι ο πρακτικότε-
ρος τρόπος εκµετάλλευσης του πλεονεκτήµατος του 
λευκού. 27...Αζ6 28.Βxε5 Αxε5 29.Πδ7 Παδ8 30.Πxδ8 
Πxδ8 31.β3 Πδ7 32.Αε6 Πε7 Το 32...Πδ2 33.Πγ1 η5 34.Ιζ1 
Πxα2 35.Πγ8+ Ρη7 36.Αδ5 επίσης δεν προσέφερε πολ-
λές ελπίδες για τα µαύρα 33.Αδ5 Αxη3 34.ζxη3 Αη8 

35.Ρζ2 Αε6 36.Αxε6 Πxε6 37.Ρε3 Ρη8 38.Πζ1! Στα φι-
νάλε Πύργων, πολλές φορές η αποκοπή του αντίπαλου 
Βασιλιά από την πρόσβαση στο ελεύθερο πιόνι του α-
ντιπάλου είναι ο ταχύτερος δρόµος για τη νίκη. 38...η6 
39.θxη6 Πxη6 40.Πζ3 Ρη7 41.ε5 Πη4 42.Ρδ3! β5 43.ε6 
Πη6 44.ε7 Πδ6+ 45.Ρε2! Η τελευταία πινελιά. Μετά α-
πό 45...Πε6+ 46.Πε3 Πxε3 47.Ρxε3 Ρζ7 48.Ρζ4 Ρxε7 
49.Ρη5 Ρζ7 50.Ρθ5 Ρη7 51.η4, το δεύτερο η-πιόνι κερ-
δίζει την παρτίδα 1-0

Μια θεματική σπουδή 
του Εμ. Λάσκερ. 

Παίζουν τα λευκά 
και κερδίζουν.

Οταν γράφαµε την προηγούµενη βδο-
µάδα ότι όλες οι παρτίδες του πρώτου γύ-
ρου του 5ου τουρνουά στη µνήµη του Β. 
Γκασίµοβ έληξαν ισόπαλες, δεν µπορού-
σαµε να γνωρίζουµε ότι το ίδιο θα συνέ-
βαινε και στους δύο επόµενους γύρους. 
Η µονοτονία έσπασε στον τέταρτο γύ-
ρο, όταν ο Β. Τοπάλοβ επικράτησε του 
Σ. Μαµεντιάροβ, ενώ οι υπόλοιπες παρ-
τίδες του γύρου... έληξαν ισόπαλες! Το 
τουρνουά ολοκληρώνεται σήµερα, ενώ 
δύο γύρους πριν από το τέλος προπο-
ρευόταν ο Μ. Κάρλσεν µε 4,5 β. και α-
κολουθούσαν οι Β. Τοπάλοβ, Α. Χίρι και 
Λ. Ντινγκ µε 4.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1.Βγ8+ Ρθ7 2.Βxε6! ζxε6 3.ζ7 

και το πιόνι προάγεται

Παίζουν τα λευκά

Ατοµικά πρωταθλήµατα ΗΠΑ

Γ εµάτα εκπλήξεις 
τα φετινά Ατοµικά 
Πρωταθλήµατα των 
ΗΠΑ! ∆ιεξάγονται 

στο Σεντ Λιούις για δέ-
κατη συνεχόµενη χρο-
νιά από 17 έως 30 Απρί-
λη µε τη συµµετοχή 12 
ανδρών και 12 γυναικών 
και σύστηµα πουλ απλών 
συναντήσεων.

Στο πρωτάθληµα αν-
δρών φιγουράρουν τα 
ονόµατα των Φαµπιάνο 
Καρουάνα (Νο 3 στον κό-
σµο - διεκδικητής του 
παγκόσµιου τίτλου), Χι-
κάρου Νακαµούρα (Νο 
6 στον κόσµο) και Γου-
έσλεϊ Σο (Νο 7 στον κό-
σµο). Εκείνος όµως που «κλέβει την 
παράσταση» στο τουρνουά δε βρίσκε-
ται ανάµεσά τους, αλλά είναι ο Σάµι-
ουελ Σάνκλαντ (Νο 70 στην παγκό-
σµια κατάταξη!). Ο Σάνκλαντ µέχρι 
και τον 6ο γύρο βρισκόταν στην κο-
ρυφή της κατάταξης µε µισό βαθµό 
διαφορά από τον επόµενο, ενώ µετά 
τον 7ο ισοβαθµούσε µε τον Καρουά-
να (5 βαθµούς ο καθένας).

Σ. Σάνκλαντ - 
Φ. Καρουάνα

1. δ4 δ5 2. γ4 δxγ4 3. Ιζ3 Ιζ6 4. ε3 
ε6 5. Αxγ4 γ5 6. 0-0 α6 7. α4 γxδ4 
8. εxδ4 η6 9. Ιγ3 Αη7 10. δ5 εxδ5 
11. Πε1+ Αε6 12. Ιxδ5 Ιxδ5 13. Αxδ5 
0-0 14. Αxε6 ζxε6 15. Βε2 Βδ5 16. 
Πδ1 Βζ5 17. Ιη5 Ιγ6 18. Βxε6+ Ρθ8 
19. Βxζ5 Πxζ5 20. Ιε6 Αε5 21. Αε3 
Πε8 22. Ιγ5 Αζ4 23. Αxζ4 Πxζ4 24. 
ζ3 Πβ4 25. Πδ2 Πε7 26. Ρζ1 α5 27. 
Πε1 Πxε1+ 28. Ρxε1 Ρη8 29. β3 β6 
30. Πδ6 Ιε7 31. Ιδ7 Πxβ3 32. Πxβ6 

Πα3 33. Ιγ5 Πα2 34. Πε6 Ιδ5 35. Πε2 
Πα1+ 36. Ρζ2 Ιγ3 37. Πε8+ Ρζ7 38. 
Πα8 Πα2+ 39. Ρη3 η5 40. Ρη4 Πxη2+ 
41. Ρζ5 Πxθ2 42. Πα7+ Ρε8 43. Πxα5 
Πζ2 44. Ρxη5 1/2-1/2

Το πραγµατικό αστέρι όµως του 
Σεντ Λιούις είναι η 15χρονη Αννι Γου-
άνγκ από την Καλιφόρνια! Η νεαρή 
παίκτρια συµµετέχει στο ατοµικό πρω-
τάθληµα γυναικών και µέχρι τον 7ο 
γύρο είχε συγκεντρώσει 6 βαθµούς, 
αφήνοντας πίσω της πολύ ισχυρότε-
ρες σκακίστριες που κατά παράδο-
ση πρωταγωνιστούν στο αµερικανι-
κό σκάκι, όπως η Αννα Ζατόνσκι, η 
Ιρινα Κρας και η Νάτζι Παϊκίτζε. Εί-
ναι σίγουρο ότι στο µέλλον θα ακού-
σουµε πολλές φορές το όνοµά της.

Αν. Γουάνγκ - Τζ. Γιου
1. δ4 Ιζ6 2. γ4 ε5 3. δxε5 Ιη4 4. Αζ4 

Ιγ6 5. Ιζ3 Αβ4+ 6. Ιβδ2 Βε7 7. ε3 Ι-
ηxε5 8. Ιxε5 Ιxε5 9. Αε2 0-0 10. α3 

Αxδ2+ 11. Βxδ2 δ6 
12. 0-0 β6 13. β4 
Αβ7 14. Παγ1 Ιδ7 
15. Πζδ1 ζ5 16. θ3 
Παε8 17. Βδ4 Βζ6 
18. Βxζ6 Πxζ6 19. 
γ5 βxγ5 20. Αβ5 
γ6 21. Αγ4+ δ5 
22. βxγ5 Πε4 23. 
Αδ3 Πα4 24. Πγ3 
Αα 6 25 .  Α xα6 
Πxα6 26. Πβ1 θ6 
27. Πβ7 Πζ7 28. 
Αδ6 Ιζ6 29. Πβ8+ 
Ρθ7 30. ζ3 η5 31. 
Πγβ3 Ρη6 32. Πδ8 
θ5 33. Αε5 ζ4 34. 
εxζ4 ηxζ4 35. Αxζ4 
Ρζ5 36. Αδ6 θ4 37. 
Πθ8 Πα4 38. ζ4 

Πγ4 39. Πxθ4 Πγ1+ 40. Ρθ2 Πγ2 41. 
Πθ8 Πη7 42. Πη3 Πxη3 43. Ρxη3 Ιε4+ 
44. Ρζ3 Πγ3+ 45. Ρε2 Ιη3+ 46. Ρζ2 
Πxα3 47. Πζ8+ Ρε4 48. Αε5 Ιζ5 49. 
Πβ8 δ4 50. Πβ2 Ιε3 51. Πε2 Πα1 52. 
Πδ2 Πα4 53. Αxδ4 Πxδ4 54. Πε2 Πδ3 
55. ζ5 Ρxζ5 56. Πxε3 Πδ5 57. Πγ3 α5 
58. η4+ Ρζ4 59. Πγ4+ Ρη5 60. Πγ3 Ρθ4 
61. Ρε2 α4 62. Ρζ2 Πδ8 63. Πα3 Πδ4 
64. Πγ3 Πδ5 65. Ρε2 Πδ8 66. Πδ3 Πα8 
67. Πα3 Πα5 68. Ρδ2 Πxγ5 69. Ρδ3 
Πβ5 70. Ργ4 Πε5 71. Ρβ4 Πβ5+ 72. 
Ρxα4 Πβ1 73. Πβ3 Πγ1 74. Πε3 Πβ1 
75. Πγ3 γ5 76. Πβ3 Πγ1 77. Ρβ5 Ρη5 
78. Πζ3 Ρθ4 79. Πδ3 Πγ2 80. Ργ6 γ4 
81. Πε3 Πζ2 82. Ργ5 Πζ4 83. Πγ3 Πε4 
84. Ρβ4 Ρη5 85. Πxγ4 Πε8 86. Πγ5+ 
Ρζ4 87. Πθ5 Πγ8 88. η5 Ρζ5 89. θ4 
Πγ1 90. Πθ6 Πγ8 91. η6 Ρζ6 92. θ5 
Ρη7 93. Πθ7+ Ρη8 94. Πδ7 Πγ6 95. 
Ρβ5 Πζ6 96. Ργ4 Πα6 97. Ρδ5 Πα1 98. 
θ6 Πδ1+ 99. Ρε6 Πε1+ 100. Ρζ5 Πζ1+ 
101. Ρε4 Πε1+ 102. Ρζ3 Πε8 103. Ρη4 
Πα8 104. Ρζ5 Πζ8+ 105. Ρη5 Πα8 106. 
θ7+ Ρθ8 107. Ρθ6 1-0

Η 15χρονη Αννι Γουάνγκ



Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής
Με μεγάλη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός του Ι.Ν. 

Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού, το διήμερο 12-13 Απριλίου. 
Ο κόσμος παρακολούθησε με ευλάβεια και κατάνυξη τις θρησκευτικές τελετές, 

ενώ ανήμερα του πανηγυριού μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας προσφέρθη-
καν κεράσματα στην αίθουσα της εκκλησίας και ακολούθησε γλέντι με νησιώτικη 
μουσική.

Τέλος, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ατλαντίς», ευχαριστεί θερμά όλο τον κόσμο, 
τους ιερείς και τους ιεροψάλτες, και όλους όσοι βοήθησαν για το στήσιμο του 
πανηγυριού, καθώς και τους μουσικούς που έπαιξαν.
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πιάσε το στόχο!
διαφήµισε την επιχείρησή σου στο δούναι+λαβείν,

όχι σε έναν οδηγό ΣΑΝ το δούναι+λαβείν!
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