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■ Πιεμπονγκσάντ 1
Νταξ’ είπαμε… Δε μας φτάνει η φετινή τραγική χρο-

νιά, αρχίσαμε τώρα και τις αγωνίες μετά τη λήξη του 
πρωταθλήματος. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μπαινοβγαί-
νουμε στις αθλητικές σελίδες να δούμε τις εξελίξεις 
και αν αυτός ο Ταϊλανδός, Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ 
(άντε να συγκρατήσεις το όνομα…), είναι πραγματικά 
ενδιαφερόμενος. Μέχρι και σε Ταϊλανδέζικες σελίδες 
μπαίνω μπας και μάθω κάτι παραπάνω, μέχρι και από 
τους πρώτους Έλληνες πρέπει να είμαι που έγινα «φί-
λος» του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

■ Πιεμπονγκσάντ 2
Η αλήθεια είναι ότι με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή 

του Παναθηναϊκού -με το όνομα γλωσσοδέτη- έχω 
βρει στοιχεία. Βασικά είναι αληθινός επιχειρηματί-
ας και δεν είναι ουρανοκατέβατος στο ποδόσφαιρο. 
«Παίζει» επιχειρηματικά μεταξύ Ταϊλάνδης, Σαουδικής 
Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την 
άλλη είναι εξπέρ στο να αγοράζει ομάδες, να κάνει 
deals, κλπ. Αυτός άλλωστε έκανε τη συμφωνία με τη 
Μάντσεστερ Σίτι και τους Άραβες. Μετά αγόρασε τις 
μετοχές της Πόρτσμουθ, της Ρέντινγκ μαζί με άλλους 
μετόχους και υπόγραψε διετή χορηγία φανέλας με την 
περίφημη βραζιλιάνικη ομάδα της Φλαμένγκο, αντί 60 
εκατ. δολαρίων. Τελευταία απέκτησε και την ομάδα 
της Μουσκρόν του Βελγίου, αποκτώντας το 90% των 
μετοχών, αντί 40 εκατ. ευρώ. Στο νέο διοικητικό συμ-
βούλιο της ομάδας, έβαλε τον γιο του…

■ Πιεμπονγκσάντ 3
Όπως καταλαβαίνετε όταν έχεις την πλειοψηφία κά-

νεις ό,τι θέλεις. Έχεις τα κλειδιά και αποφασίζεις. Δη-
λαδή, μήπως εδώ στην Πάρο όταν έχεις τα κλειδιά δεν 
αποφασίζεις εσύ; Πάρτε παράδειγμα τον αντιδήμαρχο, 
Μανώλη Μαλαματένιο. Ήρθαν τα αθλητικά όργανα 
προ μηνών για τις ομάδες και ο Μανώλο τα κλείδω-
σε στο κλειστό γυμναστήριο στη Μάρπησσα. Είχε τα 
κλειδιά, ό,τι ήθελε έκανε. Τις προάλλες τα ίδια και με 
την αίθουσα της μαρίνας στη Νάουσα. Εκεί, πήγε άλ-
λαξε τις κλειδαριές και έμειναν αμανάτι οι του ναυ-
τικού ομίλου «Ναΐας». Σκέτος Πιεμπονγκσάντ ο κ. Μ. 
Μαλαματένιος.

■ Πιεμπονγκσάντ 4
Το καλυτερότερο δε σας το έχω γράψει όμως. Με 

πιάνει που λέτε έξω από την αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου ο Μπάμπης. Ο Μαλινδρέτος ντε! Τον 
Μπάμπη τον γνωρίζω καμία εικοσαετία τώρα και έχω 
να πω ότι είναι καλός για παρέα, και ακόμα, ότι έχει 
καλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Τον τελευταίο χρόνο 
του τα «χώνω», λόγω του ειδικού σχολείου που το χά-
νει συνέχεια… Ο Μπάμπαρος λοιπόν, έκανε τα παρά-
πονά του (λογικό το βρήκα) και  ένεκα του θάρρους 
που έχω μαζί του είπα να κάνω συζήτηση. Ο Μπάμπης, 
που η μόνη ομοιότητα που έχει με τον Πιεμπονγκσάντ, 
είναι το γούστο στα σακάκια, μου εκμυστηρεύτηκε ότι 
κάτι καλό πάει να γίνει με την υπόθεση και ίσως να 

λειτουργήσει τελικά φέτος, το ειδικό σχολείο.

 ■ Πιεμπονγκσάντ 5
Ο Μαλινδρέτος λοιπόν γύρισε στη συνέχεια και μου 

είπε: «τότε τι θα γράψεις;». Δηλαδή, «όταν το πετύχω, 
πού θα κρυφτείς Δημήτρη μου;». Μου φάνηκε αστείο 
και του απάντησα: «Θα γράψω με μεγάλα γράμματα, 
ότι μετά από δύο χρόνια προσπάθειας, επιτέλους, τα 
καταφέραμε!». Έτσι και ο Πιεμπονγκσάντ. Λέει θα υπο-
γράψω στο τέλος Ιουνίου τη συμφωνία με τον Αλα-
φούζα. Δηλαδή, να δω πρώτα αν υπάρχει «φως» από 
τον Αλαφούζα σ’ αυτά που συμφωνήσαμε και μετά 
υπογράφω. Έτσι, Μπάμπη μου, θα πρέπει να ξέρεις ότι 
και στη μία υπόθεση (Παναθηναϊκός) και στην άλλη 
(ειδικό σχολείο), ο κόσμος, οι απέξω δηλαδή, έχουμε 
σχηματίσει άποψη για τα όσα έχουν προηγηθεί. Μπο-
ρεί να σε συμπαθώ, μπορεί να έχω για την κοινωνικό-
τητά σου καλή άποψη, αλλά συγγνώμη, στην υπόθεση 
ειδικό σχολείο είσαι οφσάιντ. Το αν τελικά λειτουργή-

σει τη νέα χρονιά το σχολείο, αυτό, δε σε εξιλεώνει για 
την υπόθεση. 

■ Πιεμπονγκσάντ 6
Ο Ταϊλανδός, Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ λοιπόν, ερ-

χόμενος στην Αθήνα για να συναντήσει τον Αλαφού-
ζα, έφερε μαζί του και μία ομάδα συνεργατών του. 
Καταρχήν τον κ. Ζακ Σρίσουμριντ, απόφοιτο Γέιλ και 
Χάρβαρντ, ο οποίος είχε συμμετοχή στο deal για τη 
μετάβαση της Μάντσεστερ Σίτι στους Άραβες και είναι 
πλέον εκτελεστικός διευθυντής της Ρέντινγκ. Ακόμα, 
μαζί του είχε και δύο Έλληνες νομικούς συμβούλους. 
Τον κ. Γιώργο Παχατουρίδη και τον συνεργάτη του 
Γιάννη Νεοκλέους. Ο Παχατουρίδης, που είναι νέο 
παιδί, είναι δικηγόρος στο Ανώτατο Δικαστήριο της 
Αγγλίας και της Ουαλίας και θεωρείται «γάτα» σε επι-
χειρηματικά ζητήματα. Με λίγα λόγια πήγε στις συζη-
τήσεις με τον Αλαφούζα, έχοντας μαζί του μία «γάτα» 
στις αγορές ποδοσφαιρικών συλλόγων και άλλη μία 
«γάτα» σε επιχειρηματικά ζητήματα. Λογικό μου ακού-
γεται. Εσείς κύριοι του δήμου Πάρου μπορείτε να 
μου πείτε τι θα γίνει με τις εγγυήσεις και τις ρήτρες 
πληρωμής που ζητάει ο εργολάβος στην Αλυκή, για 
την καθυστέρηση του έργου. Όχι τίποτα άλλο, αλλά 
με πρόχειρους υπολογισμούς κάποιοι ισχυρίζονται ότι 
το νούμερο των χρημάτων που θα διεκδικήσουν -βά-
σει των συμβολαίων που έχουν υπογράψει- είναι με 
εξαφήφιο νούμερο. Και κανείς από εμάς δεν πείθεται 
με τη δήλωση του κ. Μ. Κωβαίου στο δημοτικό συμ-
βούλιο: «δε θα δώσουμε εύκολα τα χρήματα που είναι 
περίπου 3000 και κάτι περίπου την ημέρα…».

■ Ακροτελευταίο
Άραγε, μόνο εγώ έβλεπα master sef τρώγοντας 

σουβλάκια, ενώ οι αγωνιζόμενοι στον διαγωνισμό 
έφτιαχναν γκουρμέ πιάτα ή το κάνατε και εσείς;

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 456

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.
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Γνωριμία 
με το ΕΠΑ.Λ. 

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, το Επαγγελματικό Λύ-
κειο Πάρου ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. 

Ο σύλλογος διδασκόντων προσκαλεί όλους όσοι εν-
διαφέρονται να γνωρίσουν το σχολείο, το απόγευμα, 
από τις 19:00 ως τις 21:00, να ξεναγηθούν στους χώ-
ρους και στα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ. και να γνωρίσουν 
τους καθηγητές του.

Για όλους όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν κάποια από τις ενημερώσεις που έγιναν 
τον Μάρτιο και τους ενδιαφέρει, θα προηγηθεί ενη-
μερωτική προβολή για τα ΕΠΑ.Λ. και τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας (τομείς, ειδικότητες, πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση) που προσφέρει στους μα-
θητές του, την ίδια μέρα, 18:00-19:00, στο χώρο του 
θεάτρου του ΕΠΑ.Λ. Πάρου.

Εαρινή 
αιμοδοσία

Από την Πέμπτη 17 έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 
2018 θα πραγματοποιηθεί στα νησιά μας -με την υπο-
στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- η εθελοντι-
κή αιμοδοσία από τον σύλλογο αιμοδοτών Πάρου - 
Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη».

Το πρόγραμμα
- Πέμπτη 17 Μαΐου Αντίπαρος Περιφερειακό Ια-

τρείο. 09:30 - 13:00 και 18:00 - 21:00
- Παρασκευή 18 - Σάββατο 19 Μαΐου Παροι-

κιά - Κέντρο Υγείας: 09:00 - 13:30 και 18:00 - 21:30 
και Κυριακή 20 Μαΐου 18:00 - 21:30

- Κυριακή 20 Μαΐου Αγροτολέσχη Μάρπησσας: 
Ώρα: 09:00 - 14:00.

Αύξηση κίνησης
Τον Απρίλιο του 2018 σημειώθηκε νέα αύξηση αφί-

ξεων - αναχωρήσεων επιβατών στο αεροδρόμιο Πά-
ρου.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2018 αποβιβάστη-
καν στο αεροδρόμιο της Πάρου 4487 επιβάτες, έναντι 
3810 τον Απρίλιο του 2017. 

Πιο συγκεκριμένα με την ετ. «Olymbic Air» αποβι-
βάστηκαν 3800 επιβάτες από 64 πτήσεις που έγιναν 
προς το νησί μας, ενώ με την ετ. «Astra-Airlines» απο-
βιβάστηκαν 687 επιβάτες από 28 πτήσεις προς Πάρο.

Σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις τον φετινό Απρί-
λιο ήταν 4826 έναντι 3810 τον περσινό Απρίλιο του 
2017. Με την ετ. «Olymbic Air» επιβιβάστηκαν από 
Πάρο 4063 επιβάτες, ενώ με την ετ. «Astra-Airlines» 
επιβιβάστηκαν 763 επιβάτες.

Φέτος είχαμε συνολικά τον μήνα Απρίλιο 184 πτή-
σεις από και προς Πάρο, έναντι 182 πέρσι.

Τέλος, στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνεται  
η κίνηση ιδιωτικής γενικής αεροπορίας και άλλων μι-
κρών ιδ. εταιρειών.

Οδική ασφάλεια
Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων που τέθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυ-

νομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και 
αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα 
οδικής ασφάλειας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιούνται ενημε-
ρωτικές διαλέξεις με αντικείμενο τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή.

Στις 27 Απριλίου 2018 αναπτύχθηκε στους μαθητές του γυμνασίου Αρχιλόχου 
Πάρου, από αξιωματικό του αστυνομικού τμήματος Πάρου, προσαρμοσμένο οπτι-
κοακουστικό υλικό κυκλοφοριακής αγωγής αποσκοπώντας και συμβάλλοντας στην 

καλλιέργεια της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς.
 Τονίστηκαν συμβουλές άμεσα συνυφασμένες με την καθημερινότητα των παιδιών 

όπως, η χρήση προστατευτικού κράνους, η ζώνης ασφαλείας, η κίνηση στο δρόμο, 
η αποφυγή οδήγησης υπό την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδαιότητα της τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας. 
Σημειώνεται ότι, την ενημερωτική διάλεξη παρακολούθησαν 95 μαθητές οι οποίοι 
μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήματα και 
να ενημερωθούν, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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

Τοπικές ειδήσεις

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
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Μουσική –  
Αρχίλοχος – εκκλησία

(Μέρος 1ο)
Πολλά έχουν γραφεί σχετικά με έρευνες και μελέτες γύρω από την ιστορία της 

αρχαίας Ελλάδας που περιλαμβάνουν και αναφορές στον Αρχίλοχο, το Μεγάλο και 
άτακτο Παριανό αγόρι. 

Έχουν γραφεί βεβαίως και έχουν γίνει ειδικές μελέτες και εργασίες για τα ποιή-
ματα του Μεγάλου ποιητή. Ανάμεσα σ’ αυτές θα πρέπει ν’ αναφερθούν και αυτές 
των σημερινών συμπατριωτών του ποιητή. Όπως οι μελέτες και το βιβλίο «Αρχί-
λοχος ο Πάριος» του χαλκέντερου και γλαφυρού εργάτη της γραφίδας Χρίστου Ι. 
Γεωργούση, οι εργασίες του ελογιμώτατου Ολυμπίου Αλιφιέρη ανώτ. δικαστικού 
και αρχαιοδίφη και η θαυμάσια εργασία του πολυτάλαντου, πολιτιστικού κεφαλαίου 
της Πάρου, Νίκου Σαρρή, με τη μελοποίηση δεκαπέντε τραγουδιών στο έργο του 
«Αρχιλόχου Ποίηση» που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι του 2009 
στην Πάρο με συμμετοχή ορχήστρας, σολίστ και χορωδίας.

Τολμητίας ο γράφων αυτές τις γραμμές, θα επιχειρήσει, ως μουσικός, να γράψει 
για τον μουσικό Αρχίλοχο – γιατί ήταν και μουσικός ανάμεσα στις άλλες ιδιότητές 
του – αφού όμως προηγηθούν, απαραίτητα, και λίγα λόγια γενικά για τη μουσική, αν 
και, όπως λέει ο Elvis Costello, το να γράφεις για τη Μουσική  είναι σαν να χορεύεις 
για την Αρχιτεκτονική.

Η Μουσική, λοιπόν. Από τη στιγμή που ανοίξαμε τα μάτια μας θαμπωμένοι μπρο-
στά στα δημιουργήματα του Πλάστη, μέχρι που θα δώσουμε τον οβολό μας στον 
πορθμέα της Αχερουσίας, έχουμε να κάνουμε με τη Μουσική. Ο Αριστείδης Κοϊντι-
λιανός λέει ότι: «Ούκουν ένεστι πράξις εν ανθρώποις ήτις άνευ μουσικής τελείται». 
Ο G. Comperyé γράφει ότι: « Η προέλευσις της Μουσικής χάνεται μέσα στα βάθη 
των αιώνων αποδιδόμενη στη μαγική επίκληση». Με τη μαγική επίκληση ο άνθρω-
πος ξεκίνησε και διαμόρφωσε όλη την τέχνη της Μουσικής, τον τρόπο του τραγου-
διού, τον ρυθμό, τον λυρισμό, τη μελωδία.

Η Ελληνική λέξη «μουσική», που χαρακτηρίζει την τέχνη των ήχων σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές γλώσσες, και όχι μόνον, προέρχεται από το ρήμα «μάω» που σημαίνει 
επινοώ, ζητώ διανοητικώς1. Κατά τον Πλούταρχο όμως, προέρχεται από το όνομα 
των Μουσών: «Η γαρ Μουσική θεών μεν δώρον ομολογείται».

Ένας ερανισμός ρήσεων ορισμένων μεγάλων εργατών της τέχνης και της επιστή-
μης για τη μουσική, πλησιέστερων χρονολογικά στους Κ’ και ΚΑ’ αιώνες μας, μας 
προβάλλει το πόσο υψηλά αυτά τα μεγάλα πνεύματα είχαν τοποθετήσει αυτή τη 
θεία τέχνη:

- Ο Σαίξπηρ λέει ότι: «Ο άνθρωπος που δεν συγκινείται από την αρμονία των γλυ-
κών ήχων της μουσικής είναι πλασμένος για προδοσία και δόλο».

- Ο Λούθηρος συμπληρώνει: «Να συναναστρέφεσαι άφοβα με αυτούς που αγα-
πούν τη μουσική. Οι κακοί δεν έχουν τραγούδια».

- Ο Μπετόβεν διακηρύσσει: «Η μουσική είναι η ανώτερη αποκάλυψη κάθε σοφίας 
και κάθε φιλοσοφίας».

- Οι αρχαίοι  Έλληνες έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση στη μουσική. Ο Πυθαγόρας απο-
φαίνεται ότι: «Την του παντός ουσίαν δια μουσικής συγκειμένη».

- Ο Πλάτων ότι: «Η μουσική ετέχθη υπό θεών τε και νόμων δια την ανόρθωσιν 
της ψυχής».

- Ο Αριστοτέλης: «Πότερον θετέον την μουσικήν παιδείαν ή παιδειάν».
1. Σύμφωνα με το Λεξικό Liddell & Scott.

Μανώλης Ι. Χανιώτης 
Διπλ. Μουσικοδιδάσκαλος, τ. Καθηγητής Μουσικής 

Αναγνώστης, Ιεροψαλτεύων

Βιολογικό κτήμα
Ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου, 

Κ. Μπιζάς, πραγματοποίησε επίσκεψη στο βιολογικό κτήμα «Καμάρανθος», στο Κα-
μάρι της Αγκαιριάς Πάρου. 

Ο κ. Κ. Μπιζάς, είπε για 
την επίσκεψή του στο βιο-
λογικό κτήμα: 

«Στόχος και φιλοσοφία 
των ιδιοκτητών του «Κα-
μάρανθου» είναι η προ-
στασία και ανάδειξη των 
αυτοφυών θησαυρών του 
νησιού με σαφή επιλογή 
τη βιολογική πολυκαλλιέρ-
γεια που θα οδηγεί σε κα-

θαρά βιολογικά τοπικά προϊόντα, θα πλουτίσει αισθητικά και περιβαλλοντικά το 
νησί και θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η στήριξη της 
αγροτικής οικονομίας και η σύνδεση της με το τουριστικό προϊόν είναι στόχος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε και αναδεικνύουμε ανάλογες πρωτοβουλίες».

Βιωματικό εργαστήρι
Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αρχίλοχος», προσκαλεί τους φίλους του στο βιωματικό 

εργαστήρι «χαρά και δημιουργική έκφραση» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Συλλόγου το Σάββατο 12/05/2018 από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να νιώσουμε τη σημαντικότητα της χαράς και να 
κατανοήσουμε την τεράστια σημασία της για την υγεία μας, τη ζωή και τη δημιουρ-
γικότητα μας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Σ’ αυτό το εργαστήριο θα ενεργοποι-
ήσουμε το συναίσθημα της χαράς, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης 
και ενθουσιασμού και θα να συγχρονιστούμε με το συμπαντικό παλμό της χαράς 
που διέπει τη ζωή, τη φύση και την τέχνη. Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 
τα χρώματα, η αναπνοή, η κίνηση και η στάση του σώματος, οι λέξεις και ο χορός. 
Παρακαλούμε να φέρετε μαζί σας ένα στρωματάκι Yoga ή κάτι ανάλογο. Για πλη-
ροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσετε στο 6976 569238».

Καθαριότητα
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου σχετικά με κα-

θαρισμό του βυθού στο λιμάνι Παροικιάς, έως την παραλία Λιβάδια, την Παρασκευή 
4/5/2018. 

Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον δήμο Πάρου και τον Ν.Ο. Πάρου και έγινε με 
τη συνδρομή του λιμεναρχείου Πάρου, της ΔΕΥΑΠ και του λιμενικού ταμείου Πάρου 
– Αντιπάρου. Ακόμα, συμμετείχαν εθελοντές και επαγγελματίες που δραστηριοποι-
ούνται στη θάλασσα, ο σύλλογος ερασιτεχνών αυτοδυτών, ο σύλλογος «Περιπατη-
τές Πάρου», και δύτες από σχολές κατάδυσης.

Στο σχετικό δελτίο τύπου από το γραφείο δημάρχου Πάρου, μεταξύ άλλων σημει-
ώνεται: «[…] Ευχαριστούμε 
θερμά και συγχαίρουμε 
όλους όσοι συμμετείχαν 
εθελοντικά σ’ αυτή την 
περιβαλλοντική δράση και 
ευελπιστούμε το συγκεκρι-
μένο παράδειγμα να συμ-
βάλει στην περαιτέρω ευ-
αισθητοποίηση όλων των 
κατοίκων και επιχειρηματι-
ών του νησιού μας για ένα 
καθαρότερο περιβάλλον 
και στη συντονισμένη δια-
χείριση των απορριμμάτων μας.

Η δράση αυτή ανέδειξε ότι η μεγαλύτερη απειλή για τις θάλασσές μας είναι η αν-
θρώπινη άγνοια και αδιαφορία καθώς κατά την ανέλκυση των απορριμμάτων από 
τον βυθό περισυλλέχτηκαν πλαστικές συσκευασίες, αλουμινένια κουτάκια, μπα-
ταρίες σκαφών και αυτοκινήτων, λάστιχα, άγκυρες και αλυσίδες μέχρι και κάδος 
απορριμμάτων. Ο δήμος Πάρου θα συνεχίσει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους 
φορείς, την προσπάθεια για τη διαφύλαξη και την προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος και σας καλούμε να συνεισφέρετε στη προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να 
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο μέλλον.

Αγαπάμε τον τόπο μας, προστατεύουμε το περιβάλλον, διατηρούμε καθαρές τη 
θάλασσα και τις ακτές».

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις
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Γκράφιτι… Τέχνη ή  
βανδαλισμός;

Τα γκράφιτι άλλοτε αποτελούν τέχνη και άλλοτε βανδαλισμό. Ένα γκράφιτι μπορεί 
να διακοσμήσει ένα χώρο, αλλά μπορεί και να χαλάσει την αισθητική του. Όλοι όμως 
θα συμφωνήσουμε ότι θέλει ταλέντο, φαντασία και εξάσκηση.

Από τους προϊστορικούς χρόνους ο άνθρωπος είχε την τάση να ζωγραφίζει σε 
σπήλαια χρησιμοποιώντας κόκαλα ζώων και πρωτόγονες χρωστικές ύλες. Αυτή η 
μορφή γκράφιτι συνέβαλλε στο να φωτιστεί κατά πολύ το τοπίο σχετικά με τον τρό-
πο ζωής του προϊστορικού ανθρώπου. Ακόμα και αρχαίοι διάλεκτοι δε θα γίνονταν 
γνωστές, χωρίς τις σπηλαιογραφίες. 

Σήμερα, ρατσιστικά, οικολογικά, αναρχικά, γηπέδου, ακόμα και θρησκευτικά συν-
θήματα, συνεχίζουν την παρουσία τους στους τοίχους των πόλεων. Σίγουρα το να 
λεηλατείς την περιουσία του κάθε πολίτη είναι βανδαλισμός και διώκεται με ποινές 
από τους νόμους του κράτους. Παρά τις ποινές και τους κινδύνους που διατρέχουν, 
οι δημιουργοί δηλώνουν αμετανόητοι. Πιστεύουν δε ότι η τέχνη του δρόμου (όπως 
αποκαλείται), υπάρχει για να ομορφαίνει το αστικό τοπίο και να επικοινωνεί το ευρύ 
κοινό του με κάποια μηνύματα. Μπορεί στους περισσότερους από εμάς τα γκράφιτι 
και τα συνθήματα στους τοίχους να φαντάζουν κακογραμμένες μουτζούρες, για 
κάποιους όμως είναι το οξυγόνο για να ζουν και ισχυρίζονται ότι κανείς δε θα τους 

σταματήσει, άνθρωπος ή δικαστής, και όσο ζουν και υπάρχουν, άσπρους τοίχους 
«άρρωστους» θα τους γιατρεύουν με χρώμα, ζωή και φαντασία. 

Έχει τύχει στον καθένα μας, κάποιο πρωί που σηκώθηκε να πάει για δουλειά, αντί 
να δει το συνηθισμένο λευκό ή γκρι εμποτισμένο από τους ρύπους ντουβάρι, να δει 
έναν τοίχο γεμάτο χρώμα και συναίσθημα, έχοντας μια ατάκα ή σύνθημα που θα μας 
φτιάξει τη μέρα. Το γκράφιτι για αυτόν το λόγο είναι ανάμεσά μας, για να ομορφαί-
νει η καθημερινότητά μας, δημοσιοποιώντας αντιλήψεις και προβληματισμούς του 
κοινωνικού συνόλου της κάθε κοινωνίας. 

Η τέχνη αυτή δε διδάσκεται σε κάποια σχολή, αλλά μεταφέρεται από άτομο σε 
άτομο, ή από ομάδα σε ομάδα. Αν υπήρχε κρατική μέριμνα ο «βανδαλισμός» αυτός 
στις λογικές και αντιλήψεις μας ίσως σταματούσε. Δηλαδή, με την ύπαρξη μιας 
συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών του γκράφιτι και των φορέων της κοινωνίας 
(δήμων, σχολείων, οργανισμών), θα μπορούσε η τέχνη των δρόμων να συμβάλλει 
στο βαθμό που της αναλογεί, για ένα κόσμο περισσότερο δημιουργικό. Κάποιοι λένε, 
ότι έτσι μολύνεται η πόλη με το μικρόβιο της ελευθερίας. Παρ’ όλες τις αντιφάσεις 
μας, όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να γελάμε, να αγαπάμε, να αγκαλιαζόμαστε, 
να θυμώνουμε, να κάνουμε λάθη, να τα ξαναβρίσκουμε, αρκεί ότι κάνουμε να το 
κάνουμε «μαζί». 

Αυτό κάνει επί της ουσίας το γκράφιτι, με συνθήματα ενωτικά, που μας αγγίζουν 
όλους που συμφωνούμε στα περισσότερα, παρ’ όλες τις διαφορές μας. Τα περισσό-
τερα άλλωστε λένε την αλήθεια. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

«Εκκλησιάζουσες»
Η κωμωδία του Αριστοφάνη, «Εκκλησιάζουσες», σε διασκευή Κάρμεν Ρουγγέρη, 

παρουσιάστηκε από τους μικρούς ηθοποιούς στη σκηνή της Ναουσαίικης θεατρικής 
ομάδας στα τέλη Απριλίου. 

Οι θεατές που γέμισαν την αίθουσα στις παραστάσεις είδαν τη νέα γενιά να κάνει 
δικό της ένα κείμενο γραμμένο χιλιάδες χρόνια πριν και να το προσαρμόζει στο 
σήμερα. 

Η σκηνοθεσία των Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου και Κατερίνας Κουντρομιχάλη, 
είδε το κείμενο με σεβασμό, επέμεινε στην σωστή εκφορά του λόγου και του ήθους, 
έτσι, ώστε τελικά, μέσα από την θεατρική πράξη, να εκπαιδεύσει τους νέους ηθοποι-

ούς στο ανέβασμα μιας παράστασης ενός κλασικού αρχαιοελληνικού αριστουργη-
ματικού έργου. Το ταλέντο των μικρών ξεδιπλώθηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησαν 
ζωντανά με τις οδηγίες της μουσικού Φένιας Θεοφίλου, χόρεψαν σαν Έλληνες σε 
χορογραφίες της Σοφίας Ματάκια και απέδωσαν τους χαρακτήρες του έργου με 
επιμονή στη λεπτομέρεια. 

Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης οι: Αγγελική Σιφναίου, Μάριος Κρητικός, Ιωάννα 
Ντοντάι, Μελίνα Μερτζάνη, Μαρία Μπεντάι, Κατερίνα Αρκουλή, Άννα Γαβαλά, Αρια-
νούσος Νικόλας, Φραγκίσκος Μελανίτης, Γιάννης Νιφλής, Ελευθερία Παπαναστασί-
ου, Γεωργία Τριπολιτσιώτη, Γιώργος Τσαχπίνης, Χρήστος Τριπολιτσιώτης, Αγγελική 
Καλογήρου, Μαριτίνα Σιφναίου, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιάννης Αναγνωστόπουλος, 
Βάσω Καραντάκη, Βάσια Αιγινίτη, Νικολέττα  Καραντάκη και Ελευθερία Σιφναίου.

Το μπλοκάκι  
στην τσέπη

Ένας γνωστός μου, ανώτερος δημόσιος υπάλληλος στην Ελβετία, φορούσε πά-
ντα πουκάμισα με τσέπη για να βάζει το μπλοκάκι του και ένα μολύβι. Μου φάνηκε 
περίεργο, ένας ανώτερος υπάλληλος να κυκλοφορεί με μπλοκάκι και μολύβι στην 
τσέπη του πουκαμίσου, κάτι που εδώ στην Ελλάδα θυμίζει υπαλληλάκο σε αποθήκη. 
Άσε που σπανίζουν τέτοια πουκάμισα στην Ελλάδα και αν τα βρεις, έχουν τσέπες 
στενάχωρες και μόνο για στολίδι.

Η περιέργειά μου λύθηκε όταν μου είπε ότι χρησιμοποιεί το μπλοκάκι για να κα-
ταγράφει ό,τι πέφτει στην αντίληψή του που χρειάζεται βελτίωση στην εργασία του, 
καθώς και για να σημειώνει τις υποδείξεις και τις προτάσεις υφιστάμενων και  συ-
μπολιτών. 

Με δυσκολία συγκράτησα τα γέλια μου, σκεπτόμενος τις δημόσιες υπηρεσίες της 
χώρας μας όπου σπανίζουν οι ανώτεροι υπάλληλοι που νοιάζονται πραγματικά για 
το καλό της υπηρεσίας τους και των συνεργατών τους, πόσο μάλλον να κρατούν 
και σημειώσεις σε μπλοκάκι, που σημαίνει παραπάνω δουλειά και ευθύνη. Άχρηστες 
λοιπόν και οι τσέπες στα πουκαμισά τους.

Με τα χρόνια, ο φίλος μου ο Ελβετός είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη συνεργατών 
και συμπολιτών χάρη στη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και ειδικά χάρη στην 
εχεμύθειά του. Δεν αποκάλυπτε ποτέ την πηγή των πληροφοριών ή των καταγγελι-
ών που του εμπιστευόντουσαν, κάτι ανύπαρκτο στον τόπο μας όπου δεν τολμάς να 
προτείνεις ή να καταγγείλεις κάτι χωρίς να μαθευτεί αμέσως το όνομά σου. Ακόμα 

και σε κραυγαλέες παραβάσεις, οι δικές μας υπηρεσίες δεν παρεμβαίνουν εκτός αν 
υποβληθεί επώνυμη καταγγελία. Μια μέρα  τον επισκέφθηκα στο γραφείο του και 
αντίθετα με αυτό που ισχυρίζονται μερικοί, ότι ένας καλός μάνατζερ πρέπει να έχει 
την επιφάνεια του γραφείου του καθαρή, χωρίς χαρτιά και έγγραφα, ο Ελβετός είχε 
πολλά ντοσιέ απλωμένα δεξιά και αριστερά του. Στο κέντρο του γραφείου, μέσα 
σε ζελατίνα, διέκρινα ένα χαρτί Α4 και ένα μικρότερο. Μου εξήγησε ότι στο μικρό 
χαρτί είχε σημειωμένες τις δουλειές που έπρεπε να διεκπεραιώσει εκείνη τη μέρα 
και στο Α4 υπήρχαν οι παρατηρήσεις που είχε γράψει στο μπλοκάκι για να διεκπε-
ραιωθούν αργότερα. «Τα έχω μπροστά μου για να μην ξεχνώ. Αν μπουν σε ντοσιέ 
θα ξεχαστούν» μου είπε. Πάλι γέλασα σκεπτόμενος τους δικούς μας αφεντάδες 
που καταχωνιάζουν στα συρτάρια υποθέσεις της καθημερινότητας, περιμένοντας να 
ξεχαστούν ή να λυθούν από μόνες τους.

Τώρα γιατί ανάφερα αυτήν την ιστορία; Μην σας πάει ο νους ότι έχω κάποιον ή 
κάποιαν υπόψη μου. Απλά θυμήθηκα εδώ και μερικά χρόνια μια συνάντηση των φο-
ρέων του νησιού με επαγγελματίες του τουρισμού, όπου επρόκειτο να συζητηθούν 
θέματα σχετικά με την επερχόμενη σεζόν. 

Μόλις είχα καταθέσει μια πρόταση για τα τροχαία, όταν ο διοικητής της Αστυνομί-
ας  και ο Λιμενάρχης που καθόντουσαν δίπλα μου  μού είπαν: «Μην νομίζεις ότι ση-
μειώνουν αυτά που προτείνουμε. Όσο γι’ αυτά που συζητιούνται, δεν πρόκειται να 
εφαρμοστούν, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο». Δεν τους πίστεψα παρά μόνο 
όταν διαπίστωσα αργότερα ότι όντως τα είχαν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια.

Αυτά λοιπόν για τον φίλο μου τον Ελβετό και το μπλοκάκι. Φανταστείτε τώρα την 
έκπληξή μου αν αύριο συναντήσω στον δρόμο υψηλά ιστάμενους του Δήμου με 
μπλοκάκι στην τσέπη.

Καλανδράνης Δημήτρης
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Γυναίκες Νάουσας
Με επιτυχία δόθηκαν οι παραστάσεις του έργου «Μπακαλόγατος» (Αρχικός τίτλος: 

«Της κακομοίρας»), από τη θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών Νάουσας. Οι 
παραστάσεις ανέβηκαν στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα και στον 
Πολυχώρο του ΕΠΑΛ στην Παροικιά.

Το Δ.Σ. του συλλόγου γυναικών Νάουσας ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν να 
στηθεί και να ανεβεί αυτή η απαιτητική θεατρική παράσταση: τον σκηνοθέτη, Γιώργο 
Γεμελιάρη και τους ηθοποιούς, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από τη σκηνή, τη 
σκηνογράφο, Σμαράγδα Κανάρη, τον κ. Μιχάλη Θεοδωράκο για τις φωτογραφίες, 
τους τεχνικούς, τους χορηγούς και όλους τους θεατές που τους τίμησαν με την 
παρουσία τους. 

Γιορτή της Μητέρας
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας διοργανώνει εκδήλωση για τη γιορτή της Μη-

τέρας, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στις 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του δημοτικού σχολείου Νάουσας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και συμμετέχουν: θεατρική ομάδα Ε1 τμήματος δημο-
τικού σχολείου Νάουσας, θεατρική ομάδα του ΑΜΕΣ «Νηρέας». Ομιλητές θα είναι: 
Κων/να Αδρεάκου, Ασπασία Κωβαίου και Γιάννης Χριστοφορίδης.

Γενική συνέλευση
Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στις 18:00 στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανα-

σίου στη Νάουσα, θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του 
συλλόγου και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ,, ελεγκτικής επιτροπής και 
εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι κόρες των Κυκλάδων», για 
τη διετία 2018-2020. 

κυρίες επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να το δηλώσουν 
έως και τις 17/5/18 στα τηλέφωνα: 22840 51402 (Ελευθερία Μπαρμπαρίγου) και 
22840 51535 (Μαργαρίτα Σπύρου). Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του συλ-
λόγου γυναικών: «[…] Η ανανέωση στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης του συλ-
λόγου μας είναι το ζητούμενο!».

Καταγγελία
Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, Γιώργος Μπαρμπαρίγος, έστειλε 

προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τις διωκτικές αρχές την παρακάτω καταγγελία:
«Αξιότιμοι κύριοι,
Μετά από καταγγελία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έγιναν γνωστές οι παρά-

νομες εργασίες ασφαλτόστρωσης, οδού, σε περιοχή φυσικού κάλlους και συγκε-
κριμένα στη περιοχή Φιλίζι της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.  

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η αυθαίρετη παρέμβαση ιδιωτών, όπως η συγκεκριμένη 
προς ικανοποίηση ιδίων συμφερόντων ενδεδυμένη με το μανδύα της νομιμότητας, 
έχει λάβει επιδημικό χαρακτήρα. Έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε το φυ-
σικό κάλlος του νησιού μας το οποίο και αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέ-
σεις στήριξης του Τουριστικού προϊόντος, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και 
της  οικονομικής ζωής του τόπου μας.     

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως:
1. Διερευνηθεί με απόλυτη αντικειμενικότητα και σοβαρότητα η συγκεκριμένη 

καταγγελία.
2. Από ποιους έγιναν οι συγκεκριμένες εργασίες (ιδιώτης ή μη) και ποιοι εξέδω-

σαν τις σχετικές εγκρίσεις – άδειες του έργου.
3.  Να διερευνηθούν  πιθανές ευθύνες και να καταλογιστούν οι σχετικές κυ-

ρώσεις,  προς κάθε κατεύθυνση και με ότι αυτό συνεπάγεται, ανεξαρτήτως  και 
αδιακρίτως  προσώπων.

4.  Να καταγγελθούν δημόσια οι αυτουργοί της παράνομης αυτής πράξης .
Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εντείνουν τους ελέγχους και να 

επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε πράξεις που καταστούν το τόπο μας θέρετρο συ-
ντεχνίας και ικανοποίησης ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος των συμπολιτών μας.

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές και με αυστηρό τρόπο, προς πάσα κατεύθυν-
ση, ότι οι τοπικοί θεσμοί - φορείς – υπηρεσίες δεν θα κλείσουμε τα μάτια καθώς 
δεν θα είμαστε συμμέτοχοι και συνένοχοι στην αυθαιρεσία, στην ανομία και σε 
οποιαδήποτε πράξη η οποία θα συντελεί στην υποβάθμιση του νησιού μας και της 
ποιότητας ζωής των οικογενειών και των παιδιών μας».

Η πρώτη αντίδραση
Το επαρχείο Πάρου, στις 3/5/2018 διαβίβασε την καταγγελία της δημοτικής κοι-

νότητας Νάουσας, καθώς και τα δημοσιεύματα, προς τη διεύθυνση περιβάλλοντος 
και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Νάουσα

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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Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
7/5/2018 συζητήθηκε η θέση του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου, για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1», που 
φέρνει για τη τοπική διοίκηση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ. 

Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με-
ταξύ άλλων αναφέρει: «[…] Με αφορμή τον «Κλει-
σθένη 1» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από 
τη μια μεριά, και η ΝΔ και το πρώην ΠΑΣΟΚ 
από την άλλη, κονταροχτυπιούνται, όπως και 
τα στελέχη τους στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών 
(ΕΝΠΕ), γύρω από το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής για την εκλογή των δημοτι-
κών και περιφερειακών συμβουλίων. Πρόκειται 
για ένα ακόμη επεισόδιο αποπροσανατολισμού. 

Πέρα από αντιπαραθέσεις - υπαρκτές και ανύπαρ-
κτες - επιδιώκεται από την μεριά της κυβέρνησης 
προσπάθεια ευρύτατων συναινέσεων στην υπηρε-
σία της αντιλαϊκής της πολιτικής. Για παράδειγμα τα 
κυβερνητικά επιτελεία δεν βρίσκουν καμία δυσκολία 
να είναι συνδαιτυμόνες στα «αναπτυξιακά συνέδρια» 
με τους «αντιπολιτευόμενους» Περιφερειάρχες - Δη-
μάρχους. Τουναντίον διαγκωνίζονται για το ποιος θα 
σηκώσει πιο ψηλά την σημαία «της αποκέντρωσης 
και της επιχειρηματικότητας», που σημαίνουν πολι-
τική επιβολής φόρων, ελαστικών σχέσεων εργασίας, 
εμπορευματοποίησης κοινωνικών τομέων. Είναι οι 
ίδιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες που αποδέχτηκαν 
την περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης, τη δι-
εύρυνση της ανταπόδοσης, της διασύνδεσης των το-
πικών οργάνων με τις επιχειρήσεις και τις επιδιώξεις 
τους. 

Δυστυχώς η πλειοψηφία του Δημοτικού μας Συμ-
βουλίου αποδέχθηκε απολύτως τη λογική της ΚΕΔΕ, 
αρνούμενο την υιοθέτηση της απλής αναλογικής για 
την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών συμβού-
λων. Ταυτόχρονα ζητά την απόσυρση του νομοσχε-
δίου για να υπάρξει απαραίτητος χρόνος διαβούλευ-
σης, λες και ο χρόνος θα «γιατρέψει» το αντιλαϊκό 
του περιεχόμενο».

Το ψήφισμα που δεν έγινε αποδεκτό
Η Λαϊκή Συσπείρωση κατέθεσε στο δημοτικό συμ-

βούλιο Πάρου για τον Νόμο «Κλεισθένης» ψήφισμα, 
το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό.

Το προτεινόμενο ψήφισμα μεταξύ άλλων έγραφε:
«[…] Με το νομοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση:
- Προχωρά σε νέα ληστεία του λαϊκού εισοδή-

ματος με την ένταξη στην ανταπόδοση και των 
υπηρεσιών πράσινου. Δηλαδή, στα ήδη ψηφισμέ-
να μέτρα που εξανεμίζουν το εισόδημα των λαϊκών 
νοικοκυριών έρχεται να προσθέσει άλλο ένα μέτρο, 
που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των 
ανταποδοτικών τελών από το 2019. 

- Προχωρά σε σταδιακή μεταφορά νέων φο-
ρολογικών βαρών στις πλάτες των λαϊκών νοι-
κοκυριών και νομιμοποίηση παλιών μέσω της 

Τοπικής Διοίκησης. Αυτό προαναγγέλλουν και προ-
δικάζουν μια σειρά από διατάξεις, όπως αυτές της 
κατηγοριοποίησης των δήμων, καθώς και οι άλλες 
που φέρνουν σειρά από αλλαγές στην κατανομή των 
ΚΑΠ και τα κριτήρια που εισάγονται π.χ. «ίδια» έσοδα, 
επιχειρηματικότητα, κ.α. Την ώρα που με βάση ψηφι-
σμένο νόμο και το Μεσοπρόθεσμο οι ΚΑΠ παραμέ-
νουν καθηλωμένοι και μειωμένοι κατά 62% έως και 
το 2021 τουλάχιστον (…)

- Επιδιώκει με βάση το νομοσχέδιο, οι φορείς 
της τοπικής διοίκησης, Δήμοι και Περιφέρειες, 
δημοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές Α.Ε. κάθε 
είδους, διαδημοτικά δίκτυα και οι σύνδεσμοι 
τους να εξοπλιστούν με νέο θεσμικό πλαίσιο 
ώστε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο, πιο αποφασιστικά τις ανάγκες 
κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κε-
φαλαίου (…)

- Επιχειρεί να νομοθετήσει μια δήθεν αυτοτελή 
υπηρεσία με την κύρια αρμοδιότητα σε διορισμένο 
και με θητεία ανώτερο κρατικό υπάλληλο που προέρ-
χεται από το Μητρώο στελεχών, κάτω από τον έλεγχο 
του υπουργού Εσωτερικών και σειρά από άλλα δια-
χειριστικά όργανα ελέγχου και διαμεσολάβησης, που 
ανεξάρτητα από ετικέτες και καινοφανή ονόματα που 
τους δίνουν, στόχο έχουν την απρόσκοπτη υλοποίηση 
της γενικής αντιλαϊκής πολιτικής και πυρήνα της την 
ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το δόγ-
μα «έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας» είναι 
καινοφανές και αναδεικνύεται από σειρά ρυθμίσεις 
του νομοσχεδίου που στόχο έχουν, όπως διάσπαρτα 
αναφέρεται, «τον έλεγχο συμμόρφωσης των ΟΤΑ» 
και τη «διαρκή αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας 
της κρατικής εποπτείας κλπ» και αφού η τοπική διοί-
κηση είναι μέρος του αστικού κράτους και υπηρετεί 
συντεταγμένα την ιδία πολιτική.

- Επεξεργάζεται παραπέρα τις διατάξεις για 
το Οικονομικό Παρατηρητήριο καθώς και αυτές 
για το «Λογαριασμό εξυγίανσης των ΟΤΑ». Κύ-
ριο ζήτημα εδώ, είναι ότι παραμένει η διάταξη 
που έχει περάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ότι τυχόν προσφυγή των δήμων στο Λογαρια-
σμό επιτρέπεται μόνο αφού πρώτα έχουν εξα-
ντλήσει τα περιθώρια αναζήτησης τραπεζικού 
δανεισμού τους. Αν οι τράπεζες δεν βρουν επενδυ-
τικό ενδιαφέρον αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερι-
κών να επιβάλλει - σε προγραμματική συμφωνία με 
τον εκάστοτε Δήμο - το σχέδιο, δηλαδή, συρρίκνω-

σης υπηρεσιών, επιπλέον φόρων, απολύσεις, ιδιωτι-
κοποιήσεις κλπ!

- Παραμένει το άρθρο που επιτρέπει να παύο-
νται αιρετοί και όργανα «για σοβαρούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος με απόφαση υπουργού» 
και μένει το ίδιο ασαφές και απειλητικό για όποιον 
«δεν συνεμορφώθη προς τάς υποδείξεις» του αστι-
κού κράτους και του κεφαλαίου, για όποιον κοίταξε 
προς τη μεριά των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων.

Καλούμε τους αιρετούς και τα όργανα τους που επι-
μένουν να έχουν ή λένε πως έχουν ως αφετηρία τους 
τον αγώνα και τις αγωνίες του λαού, να μην εγκλω-
βιστούν στη λογική για το πώς οι δήμοι θα γίνουν 
πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί στην προώθηση 
μιας βαθειάς αντιλαϊκής πολιτικής. Να μην εγκλωβι-
στούν σε δήθεν ιδιαιτερότητες της τοπικής διοίκη-
σης, σε ιαχές περί χάους και ακυβερνησίας δήμων και 
περιφερειών κ.α. Κάτι τέτοιο συσκοτίζει τον χαρακτή-
ρα των αλλαγών που προωθεί και η σημερινή κυβέρ-
νηση, όπως στο παρελθόν οι προηγούμενες. Ρίχνει 
στάχτη στα μάτια για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των 
αλλαγών που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν την κα-
πιταλιστική κρίση και στόχο έχουν να προσαρμόσουν 
πιο αποτελεσματικά την τοπική διοίκηση στις ανάγκες 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης από τη μια, πιο εχθρικά 
απέναντι στις λαϊκές ανάγκες από την άλλη. 

- Λέμε ΟΧΙ στο παλιό και το νέο κύκλο των 
αντιδραστικών ανατροπών στην τοπική διοίκη-
ση.

- Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιο δωρε-
άν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς 
της Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας για την πλή-
ρη χρηματοδότηση από το κράτος.

- Αντιτασσόμαστε στη μεταφορά αρμοδιοτή-
των που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κε-
ντρικού κράτους, γιατί αυτό σημαίνει μεταφορά 
του κόστους στις πλάτες του λαού. Να καταργη-
θεί κάθε είδους τοπική και έμμεση φορολογία.

- Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώ-
ματα για όλους τους εργαζόμενους.

- Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που κα-
θιστά τη τοπική διοίκηση πεδίο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

- Διεκδικούμε σχεδιασμό και υλοποίηση σε κε-
ντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδο-
μών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από 
πλημμύρες - πυρκαγιές - σεισμούς, άλλες κατα-
στροφές από καιρικά φαινόμενα ή ανθρώπινες 
παρεμβάσεις, όπως ρύπανση και μόλυνση του 
νερού και του αέρα.

- Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών 
δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής 
οικογένειας, για τη λειτουργία των δημοτικών 
υπηρεσιών σε απορρίμματα, πράσινο κ.λπ.

- Η κυβέρνηση στη προσπάθεια της να αποπροσα-
νατολίσει τη κουβέντα και να αποκρύψει τον αντιλα-
ϊκό προσανατολισμό του νομοσχεδίου, βάζει σαν «το 
τυρί στη φάκα» το εκλογικό σύστημα της απλής ανα-
λογικής για τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. 

- Αποδεχόμαστε, λοιπόν, την απλή αναλογική σαν 
εκλογικό σύστημα για την εκλογή των δημοτικών και 
περιφερειακών συμβουλίων και ζητάμε την απόσυρ-
ση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1», σαν αντιδραστικού και αντι-
λαϊκού στο περιεχόμενο του νομοσχέδιου».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 
για το σχέδιο Νόμου  
«Κλεισθένης»
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Προσέχουμε για να έχουμε

Τα φετινά στοιχεία για τις βροχοπτώσεις στο νησί μας τα λένε όλα. Το 2017 στους 

τέσσερις πρώτους μήνες του χρόνου –που σημειώνονται οι περισσότερες βροχές- η 

βροχόπτωση 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!

Από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα νερά από τη βροχή 

ήταν 330 χιλιοστά, έναντι των άνω από 380 χιλιοστά που ήταν άλλες χρονιές.

Η μείωση των βροχοπτώσεων είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο της χώρας μας, αλλά 

όλου του πλανήτη. Ακόμα, η ήδη παρατηρούμενη μείωση των βροχοπτώσεων του 

περασμένου αιώνα στην Ελλάδα, αναμένεται ότι θα συνεχισθεί και τον 21ο αιώνα, 

με συνέπεια στο τέλος του τρέχοντος αιώνα οι βροχοπτώσεις να μειω-

θούν περισσότερο από 15%.

Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών και 

του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, μι-

λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε: «Λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής της χώρας, 

πολλές περιοχές διατρέχουν κίνδυνο από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, 

η οποία εκτιμάται από 0,2 έως 2 μέτρα». Επίσης, ο ίδιος σημειώνει: «Αναμένεται 

μείωση των βροχοπτώσεων μεταξύ 5% έως 9%, αύξηση της θερμοκρασίας κατά 

3 με 4,5 βαθμούς Κελσίου, αύξηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς 

και αύξηση της έντασης των μελτεμιών».

Η Πάρος

Το νησί μας για την ώρα έχει επάρκεια νερού. Επάρκεια… που μπορεί να παραμεί-

νει, αν υπάρχει λελογισμένη χρήση.

Στο νησί μας σήμερα υπάρχουν 17000 ρολόγια νερού και κάθε χρόνο 

υπάρχει μία αύξησή τους από 2 έως 3%.. Η ΔΕΥΑ Πάρου έχει 35 γεωτρήσεις. Όμως 

στην Πάρο συνολικά υπάρχουν 500 γεωτρήσεις, που σημαίνει ότι οι περισσότερες 

διαχειρίζονται προς ίδιον όφελος. Οι γεωτρήσεις από ιδιώτες μπορεί να είναι μι-

κρότερες, αφού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 100 μέτρα βάθος και να αντλούν 

την ώρα από 4 έως 5 κυβικά, αλλά σε σύνολο όλοι κατανοούμε τι νερό αντλούν. Για 

τις περισσότερες ιδιωτικές γεωτρήσεις υπάρχει μία άγνοια από τις Αρχές. Τα πάντα 

σχεδόν επαφίενται στον πατριωτισμό των πολιτών… Στο νησί μας ο μοναδικός Ορ-

γανισμός που δίνει «επίσημα» νερό για αγροτικές εργασίες είναι ο Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικός 

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων), στη Νάουσα. Παρά ταύτα, άδειες γεωτρήσε-

ων δίνονται ακόμα, δίχως όμως να έχει άποψη γι’ αυτές η ΔΕΥΑΠ ή ακόμα και 

η δημοτική αρχή.
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Μέτρα εξοικονόμησης 

Η ΔΕΥΑΠ τα τελευταία χρόνια κάνει προσπάθειες για μέτρα εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης υδάτων.

Το πρώτο μέτρο είναι οι άμεσες επιδιορθώσεις βλαβών και γι’ αυτό λειτουργεί 
συνεργείο καθημερινά επί 24 ώρες, με συνεργεία επιφυλακής. 

Μεσοπρόθεσμα η ΔΕΥΑΠ πραγματοποιεί έργα σε «κομμάτια» του δικτύου και 
αντικατάσταση ελαττωματικών περιοχών δικτύων. Προτεραιότητα έχει η αντικατά-
σταση δικτύων που σπάνε, ο καθαρισμός βουλωμένων (εμφύσηση) δικτύων και η 
επέκταση αυτών για να δοθεί νερό και σε άλλες περιοχές. Κύριος πάντως στόχος 
είναι η ολοκλήρωση του έργου της αφαλάτωσης στην Παροικιά 

Αφαλάτωση

Το έργο της αφαλάτωσης στην Παροικιά είναι σε πολύ καλό δρόμο και όλοι ανα-
μένουν με αγωνία τις πρώτες υδραυλικές δοκιμές που προγραμματίζονται για 
τα μέσα Ιουνίου 2018.

Για την ώρα, γίνονται οι τελευταίες παραγγελίες υλικών για τη λειτουργία της και 
αναμένεται η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότησή της. Για να αντι-
ληφθεί ο αναγνώστης μας τη βοήθεια που θα δώσει το έργο της αφαλάτωσης πρέ-
πει να σημειώνουμε ότι η Παροικιά έχει ανάγκη τους μήνες εκτός θερινής 
σαιζόν περί τα 1000 κυβικά νερού ημερησίως και τους θερινούς μήνες 
περί τα 3000 κυβικά ημερησίως, για την υδροδότησή της. Η αφαλάτωση θα 
είναι σε θέση να δώσει σε καθημερινή βάση περί τα 2500 κυβικά. Το νερό 
που θα δίνει θα φτάνει εκτός της Παροικιάς έως και την Αλυκή. Φυσικά, το κόστος 
θα είναι πολύ μεγάλο για την αφαλάτωση (λόγω ηλεκτρικού ρεύματος) και γι’ αυτόν 
τον λόγο η συγκεκριμένη μονάδα θα έχει λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
υπάρχουν, ώστε να «βοηθάει» τις ανάγκες από τις γεωτρήσεις.

Ακόμα, σημειώνουμε ότι η ΔΕΥΑΠ πληρώνει αυτή τη στιγμή ετησίως για λογαρια-
σμούς της στη ΔΕΗ περίπου τις 800.000 ευρώ. Τέλος και αυτό έχει μία ιδιαίτερη 
σημασία, πρέπει να σημειώσουμε, ότι, η ΔΕΥΑΠ δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ, όχι μόνο 
στη ΔΕΗ, αλλά και σε κανέναν εξωτερικό συνεργάτη, κάτι που στο παρελθόν δεν 
ήταν και κανόνας…

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο μεγάλος βραχνάς των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία 
της ΔΕΥΑΠ θα αντιμετωπιστεί με δράσεις εξοικονόμησης χρημάτων. Έτσι, θα εγκα-
τασταθούν σταθμοί μέσης τάσης στους βιολογικούς καθαρισμούς και συστοιχίες 
πυκνωτών στα αντλιοστάσια και στις γεωτρήσεις.

Επίσης, σε αρχική φάση βρισκόμαστε στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 
ισχύος 500 κιλοβάτ, με στόχο τον ενεργειακό συμψηφισμό. Σ’ αυτό βοηθάει η ηλε-
κτρική πλέον διασύνδεση του νησιού μας με το ηπειρωτικό δίκτυο. 

Έργα

Μεταξύ των μεγάλων έργων –που είναι στόχος για τη ΔΕΥΑΠ- είναι το εγκεκριμέ-
νο για τον αγωγό μεταφοράς ύδατος από την Αγία Υπακοή (Κώστος), στη Δεξαμενή 
Παροικιάς.

Σημειώνουμε ότι το υφιστάμενο δίκτυο που υπάρχει σήμερα είναι παλιό και υπο-
λογίζεται ότι με την αντικατάστασή του θα υπάρξει μείωση των διαρροών έως 
και περίπου 10%!

Ο στρατηγικός όμως στόχος της ΔΕΥΑΠ είναι ο προγραμματισμός για την αξι-
οποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων – νερών για πότισμα του βιολογικού της 
Παροικιάς, για τον οποίον υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και με προμελέτη 
για την εν όλο αδειοδότησή του. Ακόμα, ένα έργο μικρής κλίμακας υπάρχει με τη 
χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΠ, για τη διύλιση του νερού στον βιολογικό της Μάρπησ-
σας. Στόχος γι’ αυτό το έργο είναι να ποτιστεί για την αναδάσωσή του ο λόφος του 
Αγίου Αντωνίου.

Πισίνες

Τυπικά από το Γ.Π.Σ. απαγορεύεται στην Πάρο η κατασκευή πισίνας. Αυτά γράφει 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ας πάμε και στην πραγματικότητα τώρα. Αστυνόμευ-
ση από τη ΔΕΥΑΠ για τις πισίνες δεν μπορεί να γίνει. Ο μόνος τρόπος αντίδρασής 
της είναι η «τιμωρία» με αύξηση του κυβικού για τις μεγάλες καταναλώσεις. Βέβαια 
ούτε αυτό το μέτρο είναι πρόβλημα για τους κατέχοντες…

Τέλος, υπάρχουν σκέψεις σε περίπτωση με την οποία υπάρχει μεγάλο θέμα με 
την υδροδότηση του νησιού να υπάρχουν τμηματικές διακοπές της ύδρευσής τους.

Διαρροές παλαιότητα δικτύου

Η αλήθεια για το δίκτυο ύδρευσης της Πάρου είναι μία! Το δίκτυο είναι παλιό. Η 
πλειονότητα του δικτύου είναι από σωλήνες PVC που πλέον δε χρησιμοποιούνται. 

Έτσι, η ΔΕΥΑ Πάρου έχει πάρει απόφαση να τους αντικαταστήσει παντού, με σω-
λήνες πολυαιθυλενίου. Κανείς δε γνωρίζει το ακριβές νούμερο που κάνει λόγο για 
τις διαρροές νερού που υπάρχουν. Το 10% από διαρροή ίσως να είναι ένας με-
τριοπαθής αριθμός. Σημειώνουμε ακόμα, ότι κατά την περσινή περίοδο η ΔΕΥΑΠ 
δέχθηκε περίπου 1200 κλήσεις για βλάβες στο δίκτυό της και οι περισσότερες αφο-
ρούσαν σπασίματα αγωγών.

Στα άμεσα μέτρα της εταιρείας είναι η αγορά 1000 τεμαχίων περιοριστών ροής 
για βρύσες και ντουζιέρες. Πρόκειται για ένα μικρό εξάρτημα που προσαρμόζεται 
στη βρύση (κάτι σαν τα μικρά φιλτράκια) και σταθεροποιεί τη ροή έως 6 λίτρα την 
ώρα. Η ΔΕΥΑΠ τους παραπάνω περιοριστές ροής θα τους διαθέσει δωρεάν στο 
κοινό.

Τέλος, σε συνεργασία με εργολάβο θα υπάρξει συνεργείο, το οποίο θα ανιχνεύσει 
για αφανείς διαρροές. Αυτή η εργασία θα γίνει μετά τον Σεπτέμβριο, ώστε να βρε-
θούν οι «κρυφές» διαρροές που υπάρχουν στο δίκτυο.

Πρώτο Θέμα
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Προτροπές εξοικονόμησης νερού
Η ΔΕΥΑ Πάρου δίνει μέσα από την ηλεκτρονική της σελίδα μερικές συμβουλές για 

την εξοικονόμηση νερού και φυσικά της τσέπης μας.

Όπως σχετικά σημειώνει: «Σε αρκετές περιπτώσεις ο λογαριασμός του νερού 
είναι «φουσκωμένος» λόγω διαρροών που είτε δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα οι ιδι-
οκτήτες (η διαρροή γίνεται στο εξωτερικό τμήμα του δικτύου ύδρευσης της κατοι-
κίας) είτε δε δίνουν την δέουσα σημασία (όταν π.χ. στάζει μια βρύση). Μια βρύση 
που στάζει, όσο κι αν δείχνει…αθώο, είναι δυνατόν να επιβαρύνει την κατανάλωση 
με τουλάχιστον μισό κυβικό νερού το μήνα».

Στο λουτρό
Περισσότερο από το 50% της κατανάλωσης νερού ενός νοικοκυριού γίνεται στο 

χώρο του μπάνιου, με τη χρήση της τουαλέτας κατά κύριο λόγο και της μπανιέρας ή 
ντουζιέρας κατά δεύτερο να αποτελούν τους βασικούς «υπεύθυνους».

Σημειώνεται πως μία σημαντική ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούμε στο 
λουτρό σπαταλιέται επί της ουσίας άσκοπα (ανοιχτές βρύσες, διαρροή στο καζανάκι, 
μεγάλη διάρκεια ντους κ.α.), κάτι που μπορούμε να περιορίσουμε σχετικά εύκολα και 
έτσι να επιτύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση χωρίς παράλληλα να χρειαστεί να περιορί-
σουμε τις καθημερινές μας συνήθειες.

Ειδικότερα:
- Ελέγχουμε για τυχόν διαρροή στο καζανάκι της τουαλέτας και αντι-

καθιστούμε τα φθαρμένα ή διαβρωμένα μέρη. Τα περισσότερα εξαρτήματα εγκαθί-
στανται εύκολα, ενώ το κόστος τους είναι μικρό. Επίσης, ελέγχουμε αν στάζουν οι 
υπόλοιπες βρύσες που βρίσκονται στο λουτρό (νιπτήρα και μπάνιου).

- Δεν πετάμε διάφορα απορρίμματα στη τουαλέτα (π.χ. αποτσίγαρα), ανα-
γκάζοντάς μας να χρησιμοποιούμε συχνότερα το καζανάκι.

- Εάν το καζανάκι είναι παλιό, το αντικαθιστούμε με κάποιο που να 
διαθέτει σύστημα διπλής ροής. Τα καζανάκια αυτά έχουν δύο κουμπιά και συ-
γκεκριμένα ένα για μικρή και ένα για μεγαλύτερη ροή νερού, ανάλογα με την ανά-
γκη. Εάν δεν είναι εύκολη η αντικατάσταση, μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσα στη 
δεξαμενή από το καζανάκι ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
όγκος του νερού.

- Αποφεύγουμε το μπάνιο σε μπανιέρα γεμάτη με νερό, προτιμώντας τα 
σύντομα ντους. Επίσης, μπορούμε να συγκεντρώνουμε σε ένα κουβά το κρύο νερό 
που βγάζει η βρύση μέχρι να έρθει το ζεστό. Το νερό που συγκεντρώνουμε μπο-
ρούμε να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα στην τουαλέτα ή σε άλλες δουλειές του 
σπιτιού (π.χ. σφουγγάρισμα).

- Μειώνουμε ένα με δύο λεπτά τη διάρκεια χρήσης του ντους. Σημει-
ώνεται πως για κάθε ένα λεπτό χρήσης του ντους γίνεται κατανάλωση περίπου 20 
λίτρων νερού.

- Αντικαθιστούμε το «τηλέφωνο» της ντουζιέρας με κάποιο άλλο χα-
μηλότερης ροής. Στο εμπόριο κυκλοφορούν βρύσες στις οποίες μπορεί να ρυθμι-
στεί η ροή, χωρίς να επηρεαστεί η αναλογία ζεστού και κρύου νερού.

- Όταν σαπουνίζουμε τα χέρια, βουρτσίζουμε τα δόντια ή ξυριζόμαστε, 
κλείνουμε τη βρύση για να μην τρέχει άσκοπα το νερό και την ανοίγουμε μόνο όταν 
χρειαζόμαστε νερό για το ξέπλυμα.

- Επαναχρησιμοποιούμε τις πετσέτες σώματος και προσώπου. Με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται ο όγκος των άπλυτων ρούχων και κατά συνέπεια η χρήση του 
πλυντηρίου. Χρησιμοποιούμε δε το πλυντήριο ρούχων μόνο όταν γεμίζει με άπλυτα.

Επιπλέον, στην αγορά υπάρχουν συστήματα που βοηθούν στο να συγκεντρώνουμε 
το νερό από το νιπτήρα και το μπάνιο σε ειδική δεξαμενή, από την οποία θα τροφο-
δοτείται το καζανάκι, περιορίζοντας έτσι αισθητά την κατανάλωση νερού.

Στην κουζίνα
Για το μαγείρεμα και κυρίως για το πλύσιμο των πιάτων – οικιακών συσκευών 

καταναλώνεται περίπου το 30% του νερού που χρησιμοποιεί ένα μέσο νοικοκυριό. 
Όπως συμβαίνει στο λουτρό, έτσι και στην περίπτωση της κουζίνας μπορεί να γίνει 
σημαντική εξοικονόμηση στη χρήση του νερού με τους εξής τρόπους:

- Τοποθετούμε έναν ταχυθερμοσίφωνα στο νεροχύτη της κουζίνας, 
ώστε να τρέχει άμεσα το ζεστό νερό για το πλύσιμο των πιάτων. Η ενέργεια αυτή 
μειώνει παράλληλα τη δαπάνη σε ότι αφορά στην κατανάλωση ρεύματος.

- Επιλέγουμε το κατάλληλο σε χωρητικότητα σκεύος όταν μαγειρεύ-
ουμε. Όσο μεγαλύτερο είναι το σκεύος, τόσο περισσότερο νερό σπαταλούμε για το 
πλύσιμό του.

- Όταν πλένουμε τα πιάτα με το χέρι, πρέπει το πλύσιμο με το απορρυπαντι-
κό να το κάνουμε είτε σε μια λεκάνη είτε στον ένα από τους δύο νεροχύτες και το 

ξέβγαλμα στον άλλο νεροχύτη με χαμηλή ροή νερού.
- Αφήνουμε τα λερωμένα πιάτα και σκεύη πρώτα να μουλιάσουν στο 

νερό, αντί να προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε κατευθείαν κάτω από τρεχούμενη 
βρύση.

- Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων μόνο όταν γεμίσει πλήρως.
- Πλένουμε τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε μία λεκάνη με νερό και 

όχι κάτω από συνεχώς ανοιχτή βρύση.
- Δε χρησιμοποιούμε το τρεχούμενο νερό για να ξεπαγώσει το κρέας ή 

άλλα παγωμένα τρόφιμα. Ξεπαγώνουμε τα τρόφιμα σταδιακά, τοποθετώντας τα στη 
συντήρηση του ψυγείου από το προηγούμενο βράδυ και αφήνοντάς τα στη συνέχεια 
εκτός ψυγείου για λίγο.

- Χρησιμοποιούμε το ίδιο ποτήρι για το πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Με τον τρόπο περιορίζουμε τον αριθμό των ποτηριών που πρέπει στη συ-
νέχεια να πλυθούν. Ειδικά το καλοκαίρι έχουμε κρύο νερό σε μπουκάλια στο ψυγείο. 
Έτσι, δεν αφήνουμε τη βρύση να τρέχει κάθε φορά που θέλουμε ένα δροσερό πο-
τήρι νερό.

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, πως μπορούμε να συγκεντρώνουμε το νερό που 
χρησιμοποιούμε στη κουζίνα και το οποίο δεν περιέχει απορρυπαντικά (π.χ. το νερό 
από το πλύσιμο των λαχανικών) για να ποτίσουμε τα φυτά στις γλάστρες ή τον κήπο.

Στο μπαλκόνι και τον κήπο
Οι ανάγκες για το πότισμα των φυτών στο μπαλκόνι – για όσους τουλάχιστον 

διαθέτουν πράσινο στους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας τους – και για την 
καθαριότητά του απαιτούν περί το 20% του νερού που καταναλώνει ένα σπίτι.

Μάλιστα, εκτιμάται πως σπαταλώντας το νερό με μέτρο για το πότισμα – καθά-
ρισμα μπαλονιών ή κήπων μπορεί να γίνει εξοικονόμηση μεγαλύτερη των 1.000 
λίτρων ή του ενός κυβικού μέτρου πόσιμου νερού. Οι βασικές πρακτικές εξοικονό-
μησης νερού για χρήση ποτίσματος και καθαρισμού είναι οι εξής:

- Ποτίζουμε τον κήπο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα όταν η θερ-
μοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι χαμηλότερες. Αυτό μειώνει τις απώλειες 
νερού από την εξάτμιση.

- Χρησιμοποιούμε ποτιστήρι και όχι λάστιχο για το πότισμα, καθώς έτσι δεν 
ξοδεύουμε άσκοπα περισσότερη ποσότητα νερού από εκείνη που χρειάζονται τα 
φυτά.

- Αποφεύγουμε το υπερβολικό πότισμα των φυτών. Κατά γενικό κανόνα, 
τα φυτά στις γλάστρες χρειάζονται πότισμα κάθε δύο με τρεις μέρες το καλοκαίρι 
και περίπου μία φορά την εβδομάδα το χειμώνα. Επίσης, το γκαζόν χρειάζεται πό-
τισμα μόνο κάθε πέντε με επτά ημέρες το καλοκαίρι και κάθε 10 έως 14 ημέρες το 
χειμώνα.

- Είναι προτιμότερη η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, καθώς έτσι 
γίνεται οικονομία στη χρήση του νερού. Φυσικά, ελέγχουμε ότι το σύστημα λειτουρ-
γεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

- Αποφεύγουμε την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία αυξάνει τις 
ανάγκες των φυτών για νερό.

- Επιλέγουμε φυτά που είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συν-
θήκες της περιοχής και τα οποία δεν έχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό.

- Για τον καθαρισμό του μπαλκονιού ή της αυλής χρησιμοποιούμε σκού-
πα αντί για τρεχούμενο νερό. Επίσης, αποφεύγουμε την εγκατάσταση σιντριβανιών 
στον κήπο, εκτός κι αν το νερό που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη διακοσμητική κα-
τασκευή ανακυκλώνεται.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως σημαντικές απώλειες νερού παρατηρούνται στην 
περίπτωση που κάποιος πλένει το αυτοκίνητό του με τη χρήση λάστιχου.

Εξοικονόμηση επιτυγχάνεται αν το σαπούνισμα και κατόπιν το ξέπλυμα του οχή-
ματος γίνεται με έναν κουβά και σφουγγάρι και όχι με τρεχούμενο νερό από τη 
βρύση.

Πρώτο Θέμα
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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.

ΚΤΗΜΑ πωλείται 8 στρεµµάτων, 

άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληροφορίες 

στο τηλ. 6984 141 585 

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

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

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για αγορά 

στην Πάρο, 120 - 160 τ.µ. 6946 454 

599 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ενοικιάζεται δίπατη 

µονοκατοικία 25 τ.µ., για όλο το 

χρόνο, πλήρως επιπλωµένη, πλήρως 

εξοπλισµένη, TV, A/C, σε πλατεία, όπι-

σθεν µουσείου, µε ανοικτό πάρκινγκ. 

250€/µήνα. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 

6942 464 971

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ενοικιάζεται studio δίπα-

το 25 τ.µ., πλήρως εξοπλισµένο, TV, 

A/C, σε πλατεία, όπισθεν µουσείου, 

µε ανοικτό πάρκινγκ. Φιλοξενεί 4 

άτοµα. Ενοικίαση για τη σεζόν (από 

1/6/18-15/9/18), 25€/ηµέρα. Ελάχι-

στη διάρκεια µίσθωσης 1 µήνας. Τηλ.: 

6942 464 971 Τηλ.: 6942 464 971

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

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

∆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

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

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΗ ζητείται για 

εργασία σε κατάστηµα στον Περιφε-

ρειακό Παροικιάς. Τηλ. επικοινωνίας: 

6984 604 827

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται µε άδεια οδή-

γησης για µηχανάκι, για εργασία στη 

Νάουσα Πάρου. Τηλ. 6947 561 776

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από κεντρικό καφέ 

στη Παροικιά για: α) Πρωινή ηµια-

πασχόληση µε γνώσεις παρασκευής 

πρωινών, ωράριο 9-13 και β) άτοµο 

για λάντζα, πλήρης απασχόλησης.

Τηλ. επικοινωνίας: 6932 334 848

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το ΞΕΝΟ-

∆ΟΧΕΊΟ Lefkes village στις Λεύκες 

Πάρου, για πλήρη απασχόληση,  

µε προϋπηρεσία, ξεκινώντας στο 

τέλος Μαΐου, στη θέση υποδοχής 

και σέρβις. Αποστολή βιογραφικών 

στο: lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 

210-7293351 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Η’ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ 

Η’ ΑΤΟΜΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΙΚΗ ζητείται για µόνιµη θέση 

εργασίας στο νησί της Πάρου. Η θέση 

αφορά στο σχεδιαστικό τµήµα και 

στον τοµέα της γραµµατειακής υπο-

στήριξης. Επιθυµητά προσόντα είναι 

η πολύ καλή γνώση µίας ή δύο ξένων 

γλωσσών, πολύ καλές γνώσεις του 

λειτουργικού συστήµατος Windows 

(ιδιαίτερα email, Word, Excel), 

εξοικείωση µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και η γνώση AutoCAD, 

Photoshop. Επικοινωνία στο 6977 

078176.

ARCHITECT OR DECORATOR 

is needed for a permanent open 

position at an offi  ce on Paros 

island. The position refers to the 

architectural study as well as to the 

secretary responsibilities. Desired 

skills: good command on one or 

two foregn languages, Microsost  

Windows operating system, 

AutoCAD, Photoshop. T. 6977 078176

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για φροντίδα 

ηλικιωµένης ή καθαριότητα. Τηλ. 

6974 561 988 κα.Λουίζα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας, 

ιδιαίτερα, όλων των επιπέδων, 

παραδίδονται και κατά τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών µηνών. Τηλ. 6944 

688 586

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€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

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

∆ΙΑΝΟΜΗ 4.500 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Παραίτηση  
για λόγους 
αξιοπρέπειας

Την τρίτη παραίτηση δημοτικού συμβούλου της 
πλειοψηφίας είχαμε στις 2/5/2018, καθώς ο δημοτι-
κός σύμβουλος Πέτρος Γ. Ρούσσος, παρέδωσε επιστο-
λή παραίτησης στον δήμο Πάρου. Τον κ. Π. Ρούσσο 
αντικαθιστά ο κ. Κων/νος Ρούσσος. Η επιστολή παραί-
τησης του κ. Π. Ρούσσου, έχει ως εξής:

«Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτη-
σή μου από δημοτικός σύμβουλος Πάρου και αυτόμα-
τα από αντιπρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ.

Οι λόγοι της παραίτησής μου έχουν να κάνουν κυ-
ρίως με τις αυξημένες επαγγελματικές μου υποχρεώ-
σει, όπου με κρατούν μακριά από τα καθήκοντά μου, 
ως εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου.

Επιπροσθέτως, εκφράζω την πικρία μου, καθώς τα 
τέσσερα περίπου χρόνια της θητείας μου, δεν αξιο-
ποιήθηκε από τη δημοτική αρχή η επαγγελματική μου 
ιδιότητα, ως εργολάβου και η εμπειρία μου πάνω σε 
τεχνικά θέματα.

Τέλος, παρατηρώντας ορισμένες κινήσεις λειτουρ-
γίας του δήμου, η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά 
μου, δε μου επιτρέπουν να συνεχίζω την ενεργό συμ-
μετοχή μου στα κοινά του τόπου».

Συνάντηση των 
δικηγόρων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, Σταύρος Κοντονής συναντήθηκε 
στις 7/4/18 με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλό-
γου Σύρου, Κωνσταντίνο Φιφλή, παρουσία του βου-
λευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Συρίγου.

Ο κ. Φιφλής έθεσε στον υπουργό τα ιδιαίτερα ζητή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του συλλόγου στην 
καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, λόγω της 
ανάγκης μετακίνησης σε πολλά νησιά. 

Ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των 
συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη στις μεταβατικές 
έδρες, διαδικασία που θα επιλύσει το πρόβλημα της 
μετακίνησης διαδίκων και δικηγόρων και ταυτόχρο-
να θα εξοικονομεί πόρους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
υπογράμμισε ότι τα νησιά του Αιγαίου θα ενταχθούν 
στον επικείμενο προγραμματισμό. Επιπλέον, στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα, επίκειται η εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων σε όλα τα Πρω-
τοδικεία της χώρας.  

Διήμερο  
προβληματισμού

Η ομάδα «για ένα διαφορετικό σχολείο», που δρα-
στηριοποιείται στην Πάρο, συνδιοργανώνει με την 
«Ευζωία wellness activities», ένα διήμερο προβλη-
ματισμού, με τίτλο: «το σχολείο αλλιώς», στην αίθου-
σα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στις 19-
20/5/2018.

Οι ομιλίες θα ξεκινήσουν στις 19/5 στις 6 το από-
γευμα και θα διαρκέσουν έως τις 8:30 το βράδυ. Την 
Κυριακή από τις 10 το πρωί θα υπάρχουν εργαστήρια 
(απαιτείται δήλωση συμμετοχής) και το διήμερο θα 
ολοκληρωθεί με συζήτηση στις 6:30 το απόγευμα, υπό 
τον τίτλο: «Θερισμός: Μορφοποιώντας τους μελλοντι-
κούς μας στόχους», με συντονιστή τον εκπαιδευτικό, 
Γιώργο Λιγνό.

«Ναι» στην 
ανακύκλωση

Σύμφωνα με τα ευρήματα από έρευνα για την 
ανακύκλωση, που διενήργησε η εταιρεία ALCO, για 
λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε ολόκληρη τη χώρα, όπου 
λειτουργεί ανακύκλωση «Οι πολίτες στηρίζουν την 
ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς σε ποσοστό 97% 
την θεωρούν σημαντική προτεραιότητα. Το 92% δη-
λώνει πως πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικο-
κυριό του».

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά τόσο για την προοπτική της ανακύκλωσης 
συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του συστή-
ματος του μπλε κάδου. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν 
ότι οι πολίτες θεωρούν την ανακύκλωση κομμάτι της 
καθημερινότητάς τους, καθώς τα δηλούμενα ποσοστά 
ανακύκλωσης συσκευασιών είναι σχεδόν καθολικά 
(σε ποσοστό που ανέρχεται στο 92%). Μάλιστα, στα 
άτομα ηλικίας 25-44 ετών, το ποσοστό ανεβαίνει στο 
96%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξίσου 
εντυπωσιακή καταγράφεται στην έρευνα η αναγνώ-
ριση και αποδοχή του μπλε κάδου: «Το 94% γνωρίζει 
πως η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στο μπλε 
κάδο, ενώ το 79% δηλώνει πως έχει μπλε κάδο το 
πολύ στα 100 μέτρα από το σπίτι του». Η έρευνα της 
ALCO κατέδειξε, επίσης, την υψηλή συχνότητα χρήσης 
του μπλε κάδου σε όλους όσοι ανακυκλώνουν (95% 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 69% τουλά-
χιστον δύο φορές την εβδομάδα), ενώ ως πρόβλημα 
εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών στους μπλε 
κάδους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, όσοι δηλώνουν 
πως δεν ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους (απο-
τελούν μόνο το 8% του δείγματος) επικαλούνται στην 
πλειονότητά τους χρηστικούς/πρακτικούς λόγους (π.χ. 
θεωρούν ότι δεν υπάρχει μπλε κάδος κοντά στο σπίτι 
τους) και οι μισοί εξ αυτών δηλώνουν ότι θα αρχίσουν 
να ανακυκλώνουν, εφόσον λυθούν τα χρηστικά/πρα-
κτικά ζητήματα, που τους προκαλούν δυσχέρειες.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «τα αποτε-
λέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες 
έχουν πειστεί για την αξία της ανακύκλωσης συσκευ-
ασιών και πως σε μεγάλο ποσοστό η ανακύκλωση 
έχει γίνει γι’ αυτούς τρόπος ζωής».

Παιδικές  
ταινίες

Η έναρξη προβολής παιδικών ταινιών το Σάββατο 
5 Μαΐου και κάθε Σάββατο έως το τέλος της σχολι-
κής χρονιάς, στην αναμορφωμένη αίθουσα πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου Νάουσας, 
αποτελεί την αρχή μιας συστηματικής πρωτοβουλίας 
για προγράμματα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χα-
ρακτήρα για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της 
Πάρου.

Το Πάρκο του Άϊ Γιάννη Δέτη, μετά από έγκριση της 
Σχολικής Επιτροπής Πάρου, ανταποκρίθηκε στην πρό-
ταση της Διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου Νάου-
σας   καθώς και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 
για την αγορά αξιόπιστου συστήματος  προβολής και 
οθόνης που εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Πολυχώρο 
του Δημοτικού σχολείου. Προκειμένου να υπάρχει 
ελεύθερη είσοδος για όλους τους μαθητές, το Πάρκο 
καλύπτει και τη δαπάνη απόκτησης των ταινιών που 
επιλέγησαν από τους παραπάνω φορείς καθώς και 
την τεχνική υποστήριξη για την προβολή τους. Πρόκει-
ται για μία πρωτοβουλία που κάνει τα πρώτα της δο-
κιμαστικά βήματα στο τέλος της τρέχουσας σχολικής 
χρονιάς με τη φιλοδοξία να συνεχιστεί συστηματικά 
και εμπλουτισμένη από την αρχή της επόμενης . 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου ευχαρι-
στεί ιδιαίτερα τη Σχολική Επιτροπή της Πάρου, τον Δι-
ευθυντή και τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας και τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων για την άριστη συνεργασία 
στην πραγματοποίηση αυτής της κοινής προσπάθειας.

Ξενοδοχειακό 
Μάρκετινγκ 

Σεμινάριο με τίτλο: «Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ» δι-
οργανώνει στην Πάρο το ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς» της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου, το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, σε 
συνδιοργάνωση με την ένωση ξενοδόχων Πάρου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα και εντάσσεται στο έργο 
«δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης», 
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
από ιδίους πόρους. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι 
ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, σύμβουλος τουριστικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο πρόεδρος του Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, έπαρχος Π.Ε. 
Πάρου και μέλος στο ΔΣ του ΚΕΚ «Γεννηματάς», Κώ-
στας Μπιζάς, τόνισε την αξία παρακολούθησης του 
συγκεκριμένου σεμιναρίου για τους συμμετέχοντες, 
διότι είναι γνωστό ότι όσα ξενοδοχεία και τουριστικά 
καταλύματα ασχολήθηκαν συστηματικά με το μάρκε-
τινγκ αξιοποιώντας τα εργαλεία της on line προβολής, 
κατάφεραν να βελτιώσουν τα έσοδα τους, να εδραιώ-
σουν μια πολύ καλή εικόνα στην αγορά και να θέσουν 
πολύ καλές βάσεις κερδοφορίας ακόμη και σε συνθή-
κες οικονομικής κρίσης. 

Το σεμινάριο καλούνται να παρακολουθήσουν οι ιδι-
οκτήτες και οι υπάλληλοι σε ξενοδοχεία, σε ενοικιαζό-
μενα δωμάτια και διαμερίσματα, σε τουριστικές βίλες 
και επαύλεις.

Το πρόγραμμα
10:00-14:00 - Α’ Μέρος 
- Η χρησιμότητα του μάρκετινγκ για τις ξενοδοχει-

ακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα άλλης 
μορφής

- Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ
- Τα εργαλεία του μάρκετινγκ: Το «Marketing Mix»
- Branding ξενοδοχείων
- Αναπτύσσοντας την εμπορική πολιτική του ξενο-

δοχείου με έμφαση στο upselling και το cross-selling 
στα επιμέρους τμήματα (Room Division, F&B, Spa)

- Τεχνικές δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας
17:00-20:00 - Β’ Μέρος 
- Αναπτύσσοντας μια δυναμική διαδικτυακή παρου-

σία του ξενοδοχείου
- Παραγωγή content υψηλής ποιότητας
- Ανάπτυξη ιστοσελίδας
- Τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO – 

SEM)
- Διαδικτυακές κρατήσεις
- Email marketing και eNewsletter
- Social Media
- Mobile Marketing
- Οργανώνοντας και στελεχώνοντας το τμήμα μάρ-

κετινγκ και πωλήσεων του ξενοδοχείου.

Ειδήσεις
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Κ αθώς κάνουν την εµφάνισή τους κάποια σηµάδια ασθε-
νικής οικονοµικής ανάκαµψης, χωρίς αυτό να σηµαίνει έ-
ξοδο από τη φτώχεια για το λαό, αλλά αντίθετα µε προ-
ϋπόθεση ότι αυτή θα συνεχιστεί, το θέµα της εφαρµο-

γής των σύγχρονων µορφών αυτοµατοποίησης, µέσω της Τε-
χνητής Νοηµοσύνης (ΤΝ) και της ροµποτικής, αρχίζει να µπαί-
νει περισσότερο επί τάπητος. Ισως γι' αυτό τους τελευταίους 
µήνες βλέπουν το φως της δηµοσιότητας διάφορες µελέτες 
και αναλύσεις - και στα ελληνικά ΜΜΕ - που χωρίς να αρνού-
νται τις επιπτώσεις στην καπιταλιστική αγορά εργασίας, προ-
σπαθούν να τις µειώσουν, θεωρώντας υπερβολικές τις εκτι-
µήσεις για το µέγεθός τους, τονίζοντας ότι θα δηµιουργη-
θούν και κάποιες νέες θέσεις εργασίας και αποκοιµίζοντας 
µε το ότι οι αλλαγές θα εξελιχθούν αργά και οι εργαζόµενοι 
θα προσαρµοστούν, µέσω επανεκπαίδευσης σε νέες ειδικό-
τητες κ.τ.λ. ∆ιαφαίνεται προσπάθεια να περάσει ένα κλίµα 
αµφιβολίας και αναβλητικότητας στην ενασχόληση µε το ζή-
τηµα, των - προσεχώς - θυµάτων της νέας φάσης αυτοµατο-
ποίησης στην καπιταλιστική οικονοµία.

Κοιµηθείτε
Μια από τις µελέτες (της «ManpowerGroup»), µε δείγµα 

20.000 ...εργοδοτών, από 42 χώρες, κατέληξε στο συµπέ-
ρασµα ότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, οι εταιρείες που 
µετασχηµατίζονται ψηφιακά θα χρειαστούν περισσότε-
ρους εργαζόµενους. Μάλιστα, το 87% των Ελλήνων ερ-
γοδοτών δηλώνει ότι ενόψει της αυτοµατοποίησης επι-
διώκει να αυξήσει τον αριθµό των εργαζοµένων της επι-
χείρησής του. Ακόµη κι αν στηριχτούµε στις καλές προ-
θέσεις των εργοδοτών, η ίδια η µελέτη µιλάει για βραχυ-
πρόθεσµη, απροσδιόριστου µεγέθους αύξηση, αλλά δεν 
λέει τι θα γίνει αµέσως µετά, τόσο µε το παλιό προσω-
πικό, όσο και µε τους λίγους επιπλέον εξειδικευµένους 
εργαζόµενους που θα χρειαστούν για να πραγµατοποιη-
θεί η αυτοµατοποίηση.

Τον εφησυχασµό καλλιεργούν ακόµη και εργοδοτικά 
συνδικάτα, όπως η Οµοσπονδία Γερµανικών Συνδικάτων 
(DGB), της οποίας ο εκπρόσωπος, Ράινερ Χόφµαν, δή-
λωσε ότι δεν υπάρχει λόγος φόβου ή ανησυχίας των ερ-
γαζοµένων. Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και καλλι-
έργεια των επαγγελµατικών προσόντων, µια οργανωµέ-
νη στρατηγική από πλευράς των «κοινωνικών εταίρων», 
αλλά και να βρεθούν απαντήσεις σε νέα ερωτήµατα για 
την αναδιανοµή του εισοδήµατος.

Το ελληνικό κεφάλαιο, παρότι σε µεγάλο βαθµό εξα-
σφάλισε τα κέρδη του κατά την κρίση, πατώντας πάνω 
στους εξευτελιστικούς µισθούς, τις ευέλικτες εργασια-
κές σχέσεις και την ανεργία που εξαπλώθηκαν, αγωνιά 
τώρα µήπως χάσει το τρένο µε τα νέα µεγάλα κέρδη α-
πό τη νέα φάση αυτοµατοποίησης. Οπως σηµειώνει σε 
έκθεσή της η εταιρεία παροχής υπηρεσιών για οικονο-
µικά ζητήµατα PwC («Pricewaterhouse Coopers») «είναι 
σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι οι ανησυχίες για την πι-
θανή απώλεια υπαρχουσών θέσεων εργασίας δεν πρέπει να κάνουν 
τις χώρες να χάσουν την ευκαιρία να οδηγήσουν την ανάπτυξη αυ-
τών των νέων τεχνολογιών». Με αυτό το σκεπτικό, 24 χώρες - µέ-
λη της ΕΕ (εκτός Ελλάδας, Κύπρου, Κροατίας και Ρουµανίας) και η 
Νορβηγία, πριν από είκοσι µέρες διακήρυξαν τη δέσµευσή τους για 
µια «ευρωπαϊκή προσέγγιση» στον τοµέα της ΤΝ, ώστε η «Ευρώπη» 
να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στον τοµέα, απέναντι στις ΗΠΑ, 
στην Κίνα και την Ιαπωνία.

Κίνητρα εφευρετικότητας
Μήπως, έστω για κάποιους επαγγελµατικούς κλάδους όπως η Πλη-

ροφορική, υπάρχει φως για τους εργαζόµενους. Ενδιαφέρον έχει το 
συµπέρασµα που καταλήγει σε έκθεσή του προς τον ΟΟΣΑ το 2017 
ο Αλαν Μάνινγκ, του Κέντρου Οικονοµικής Απόδοσης, του London 
School of Economics, εξετάζοντας από τη σκοπιά του κεφαλαίου, 
αν τα ροµπότ θα λύσουν το πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού µε 
συγκεκριµένες δεξιότητες: «Τα ροµπότ και άλλες µορφές νέας τε-
χνολογίας θα είναι σηµαντικά για τις εξελίξεις στις αγορές εργασί-
ας. Θα µειώσουν τη ζήτηση για ορισµένα επαγγέλµατα και θα αυξή-
σουν τη ζήτηση για άλλα. Αλλά δεν τεκµηριώνεται ότι αυτές οι αλλα-
γές θα οδηγήσουν στη µείωση των µοτίβων έλλειψης/ πλεονάσµα-
τος (σ.σ. σε συγκεκριµένες ειδικότητες, πράγµα που σηµαίνει ανερ-
γία για τους πλεονάζοντες και περιορισµένη αξιοποίηση του παραγό-
µενου πλούτου σε κοινωνικό επίπεδο). Τα στοιχεία που έχουµε δεί-
χνουν ότι τόσο οι πρόσφατες όσο και οι µελλοντικές νέες τεχνολο-
γίες είναι πιο πιθανό να επιδεινώσουν αυτά τα µοτίβα».

Ο λόγος, σύµφωνα µε τον Μάνινγκ, είναι ότι «δεν υπάρχει κανένα 
θεώρηµα στην οικονοµία που να λέει ότι η εφευρετικότητα που έχει 
ως κίνητρο το κέρδος θα είναι στο κατάλληλο επίπεδο και του κα-
τάλληλου τύπου». Πράγµατι, η αναρχία στην καπιταλιστική παραγω-
γή, δηλαδή την παραγωγή µε κίνητρο το κέρδος των ιδιοκτητών των 

µέσων παραγωγής, δεν εξασφαλίζει ούτε ότι οι πόροι θα αξιοποιού-
νται στο µέγιστο, ούτε πολύ περισσότερο ότι θα αξιοποιούνται προς 
όφελος εκείνων που τους παράγουν.

Πραγµατικότητα και προβλέψεις
Ο ΟΟΣΑ είναι ένας ιµπεριαλιστικός οργανισµός που εισηγείται 

λύσεις στο G20 και σε άλλα καπιταλιστικά διαβούλια και χώρες. Τα 
στοιχεία µελέτης του, που δηµοσιεύτηκε πριν από λίγες µέρες, σχε-
τικά µε τα επαγγέλµατα που θα κινδυνέψουν από τον αυτοµατισµό, 
µιλάνε µόνα τους, παρότι στα συµπεράσµατα γίνεται προσπάθεια να 

«λειανθούν οι γωνίες». «Οι εργασίες που η ΤΝ και τα ροµπότ 
δεν µπορούν να κάνουν µειώνονται ραγδαία», επιγράφεται µια 
παράγραφος της µελέτης. Σε παγκόσµιο επίπεδο σχεδόν µία 
στις δύο θέσεις εργασίας (48%) έχουν πιθανότητα να αυτοµα-
τοποιηθούν σε κάποιο βαθµό στα επόµενα 20 χρόνια. Τα πο-
σοστά δεν είναι ίδια ανά χώρα και στην Ελλάδα το 57% των θέ-
σεων εργασίας θα επηρεαστούν, ενώ το 23% είναι πολύ πιθα-
νό να αυτοµατοποιηθεί. Ιδιαίτερα θα πληγούν οι θέσεις ανει-
δίκευτης εργασίας, αλλά και οι θέσεις υποστήριξης γραφείου.

Αλλες µελέτες επίσης για τον ΟΟΣΑ, βασισµένες όχι στα ε-
παγγέλµατα, αλλά στις επιµέρους εργασίες που πραγµατοποι-
ούνται σε κάθε επάγγελµα, συµπεραίνουν ότι οι θέσεις εργα-
σίας που κινδυνεύουν δεν ξεπερνούν το 14% (1 στους 7). Ακό-
µη κι αυτή η ...αισιόδοξη εκτίµηση, σηµαίνει πάνω από 150.000 
επιπλέον ανέργους για την Ελλάδα και δεκάδες εκατοµµύρια 
για όλο τον κόσµο. Επιπλέον, άλλο ένα 32% των θέσεων ερ-
γασίας «ίσως υποστούν σηµαντικές αλλαγές στο πώς πραγµα-
τοποιούνται». Σε άλλο σηµείο των συµπερασµάτων του ΟΟΣΑ 
σηµειώνεται ότι «η αυτοµατοποίηση δεν είναι απόµακρη πραγ-
µατικότητα, αλλά έχει ήδη αντανάκλαση στο εργασιακό εισό-
δηµα, µέσω της ανεργίας, των ωρών εργασίας και των µισθών. 
Σήµερα οι εργάτες σε επαγγέλµατα µε υψηλό κίνδυνο αυτο-
µατοποίησης έχουν πολύ µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας συ-
γκριτικά µε εκείνους µε χαµηλό κίνδυνο. Παραπέρα, οι εργά-

τες στις πιο αυτοµατοποιήσιµες εργασίες δουλεύουν πε-
ρίπου 8 ώρες λιγότερο την εβδοµάδα...» (σ.σ. και αµείβο-
νται λιγότερο).

Η PwC χρησιµοποίησε στοιχεία του ΟΟΣΑ κάνοντας δι-
κή της ανάλυση, για να συντάξει ένα «χάρτη» των επιπτώ-
σεων στον τοµέα της εργασίας που θα έχει η αυτοµατο-
ποίηση µε τις εφαρµογές της ροµποτικής και της ΤΝ. ∆ι-
ακρίνει τρία κύµατα αυτοµατοποίησης: 1) Το αλγοριθµικό 
κύµα, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επικεντρώνεται 
σε απλές υπολογιστικές εργασίες και αναλύσεις δοµηµέ-
νων δεδοµένων. 2) Το επαυξητικό κύµα, που επίσης είναι 
σε εξέλιξη αλλά θα αναπτυχθεί πλήρως τη δεκαετία του 
2020 και αφορά επαναλαµβανόµενες εργασίες, όπως η συ-
µπλήρωση φορµών, η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληρο-
φοριών µέσω σύγχρονων τεχνολογιών, η στατιστική ανά-
λυση µη δοµηµένων δεδοµένων σε ηµιελεγχόµενα περι-
βάλλοντα, όπως τα ιπτάµενα drones και τα ροµπότ σε α-
ποθήκες. 3) Το κύµα αυτονοµίας, που διερευνάται ήδη αλ-
λά θα ωριµάσει και θα εφαρµοστεί σε γενικό οικονοµικό 
επίπεδο τη δεκαετία του 2030. Το κύµα αυτό επικεντρώ-
νεται στην αυτοµατοποίηση της χειρωνακτικής εργασίας 
και δεξιότητας και την επίλυση προβληµάτων σε δυναµι-
κές καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη αντίδραση, όπως 
στη βιοµηχανία και τις µεταφορές (αυτόνοµη οδήγηση). 
Φυσικά, η ταχύτητα εξάπλωσης των κυµάτων θα εξαρτη-
θεί από πολλούς παράγοντες.

Απαλλαγή
Πολλοί αστοί αναλυτές θεωρούν ότι η νέα αυτοµατοποί-

ηση θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, όχι τόσο απευθείας για την 
πραγµατοποίησή της, όσο έµµεσα, εξαιτίας του νέου πλούτου που θα 
δηµιουργήσει. Ο πλούτος, βέβαια, δηµιουργείται από τους ανθρώπους 
που δουλεύουν τις µηχανές, όχι από τις µηχανές καθαυτές και στον 
καπιταλισµό καταλήγει κατά το µεγαλύτερο µέρος στους κεφαλαιο-
κράτες. ∆εν δίνεται καµία ένδειξη και φυσικά δεν υπάρχει καµία πρό-
νοια για το είδος της εργασίας και τις συνθήκες που θα εργάζονται 
όσοι κατά κύριο λόγο χειρώνακτες, αλλά και σε δουλειές γραφείου, 
εκτοπιστούν από τη νέα αυτοµατοποίηση, αυξάνοντας τις στρατιές 
των ανέργων, που σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα µεγάλες.

Η πλατιά χρήση των ροµπότ στην παραγωγή µπορεί να απαλλάξει 
τον άνθρωπο από όση βαριά και µονότονη χειρωνακτική εργασία έχει 
αποµείνει από τις προηγούµενες φάσεις αυτοµατοποίησης. Η τεχνη-
τή νοηµοσύνη σε επιµέρους δραστηριότητες (αφήνουµε τη γενική 
τεχνητή νοηµοσύνη κατά µέρος), µπορεί να τον απαλλάξει από πολ-
λές µονότονες και µη δηµιουργικές δουλειές γραφείου. ∆εν πρέπει 
όµως να τον απαλλάξει και από τη θέση εργασίας του, δεν πρέπει να 
τον κάνει να µείνει άνεργος, όπως θα συµβεί µε πολλούς σε συνθή-
κες καπιταλισµού. Η απαλλαγή από τις βαριές και µονότονες εργασί-
ες, εξαιτίας της µεγαλύτερης αυτοµατοποίησης στην παραγωγή, θα 
πρέπει να οδηγεί σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εργαζό-
µενο, σε επανεκπαίδευση µε πλήρεις αποδοχές, σε διαθέσιµο χρόνο 
για ψυχαγωγία, πολιτισµό, αθλητισµό. Αυτά όµως απαιτούν η παραγω-
γή να έχει κίνητρο την ευηµερία όλων των ανθρώπων, όχι το κέρδος 
των καπιταλιστών. Χρειάζεται επιστηµονικός κεντρικός σχεδιασµός 
της παραγωγής, που δεν µπορεί να υπάρξει όσο συνεχίζει να υπάρ-
χει ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Απαιτούνται σοσιαλιστι-
κή οργάνωση της παραγωγής και σοσιαλιστικές κοινωνικές σχέσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγές: www.oecd.org, www.pwc.com

ΡΟΜΠΟΤ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Συνέπειες και θύµατα της εξελισσόµενης 
βαθιάς αυτοµατοποίησης
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Ποσοστό % υπαρχουσών θέσεων εργασίας σε κίνδυνο να αυτοματοποιηθούν

Μεταφορές
Οικονομικές υπηρεσίες
Ολοι οι τομείς
Υγεία

Κύμα 1 
(έως το 2025)

Κύμα 2 
(έως το 2030)

Κύμα 3 
(έως το 2035)

Ρομπότ διαχείρισης αποθήκης ταξινομεί και τοποθετεί αυτόματα 
στα κατάλληλα ράφια τα υλικά, σε κέντρο logistics στο Μέισον του 

Οχάιο. Αυτός ο τύπος εργοστασίου δεν μοιάζει σε τίποτα με εκείνον 
που είχαμε τις δεκαετίες του 1960, του 1980, ακόμη και του 2000, 

λέει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας «Festo», Γιάνικ Σίλι

Ημιαυτόματο ρομποτικό σύστημα χτίζει τοίχο 
στην πρόσοψη σχολείου στο Ντένβερ των ΗΠΑ

∆ιάγραμμα της PwC με τα τρία κύματα αυτοματοποίησης 
και τις επιπτώσεις που θα έχουν (στο καπιταλιστικό πλαίσιο) 

σε επιμέρους τομείς της οικονομίας
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Εκλογές Ν.Δ.

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν 
οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. 

Υποψήφιοι για τη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ 
Πάρου Αντιπάρου και για το συνέδριο της ΝΔ είναι οι 
παρακάτω από τα νησιά μας.

Υποψήφιοι πρόεδροι Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου 
Αντιπάρου

1. Ροδίτης Κων/νος
2. Χατζηγεωργίου Ιφιγένεια
Υποψήφια μέλη Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου Αντι-

πάρου
1. Αλιπράντη Βασιλική του Ευαγγέλου
2. Θηβαίος Θεοφάνης του Ιωάννη
3. Λουκή Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
4. Μάζαρος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ
5. Μανωλάκη Θεοδωσία του Μάρκου
6. Μπιζάς Ιωάννης του Στυλιανιού
7. Πριμηκυρίου Μαρία του Κωνσταντίνου
8. Σιφναίος Δημήτριος του Αναστασίου
9. Τριανταφύλλου Μιχαήλ του Γεωργίου
10. Φραγκούλη Μαρία του Στυλιανού
Υποψήφιοι πρόεδροι ΝΟΔΕ Κυκλάδων
1. Γαβιώτης Κων/νος
2. Καφτηράνης Χρήστος
Υποψήφια μέλη ΝΟΔΕ Κυκλάδων
1. Αλοίμονου Ευγενία
2. Δαρζέντας Χαράλαμπος
3. Κουντούρης Γεράσιμος
4. Κουσαθανάς Αθανάσιος
5. Κουφόπουλος Αριστείδης – Αντώνιος
6. Μπαϊμπά Βιργινία
7. Μπαφίτης Παντελής
8. Μπουμπούλης Κων/νος
9. Νομικός Νικόλαος
10. Παγώνης Ανδρέας
11. Πανοηλίας Ευάγγελος
12. Πελοποννήσιος Μιλτιάδης
13. Πολυκανδριώτης Αντώνιος
14. Ρούσσος Λεονάρδος
15. Τιριγωτάκης Εμμανουήλ
16. Χαλκιάς Ευάγ. 
Υποψήφιοι σύνεδροι
1. Γαβιώτης Κων/νος
2. Δεσύπρης Αργύρης
3. Δοκιμάκης Κων/νος
4. Κανελλόπουλος Γεώργιος
5. Μαζαρός Κων/νος
6. Μαυρογιάννης Ευθύμιος
7. Μπιζάς Ιωάννης

8. Παγώνης Ανδρέας
9. Ραουζαίος Πέτρος
10. Σιδέρης Νικόλαος
11. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
12. Υδραίος Ιωάννης
13. Χαλκιά Ανθή
14. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
15. Χατζηεγωργίου Ιφιγένεια
* Υποψήφιοι σύνεδροι από Πάρο είναι οι κ.κ. Μαζα-

ρός Κωνσταντίνος, Μπιζάς Ιωάννης, Μιχαήλ Τριαντά-
φυλλος και η κ. Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου.

Μήνυμα Καφτηράνη
Ο εκπαιδευτικός, Χρήστος Καφτηράνης, που 

είναι υποψήφιος πρόεδρος για τη ΝΟΔΕ Κυ-
κλάδων, δημοσιοποίησε το παρακάτω μήνυμα για τις 
εκλογές:

«Συστρατεύομαι με την πλειοψηφία των πολιτών, 
ενεργά πλέον, για να αναδείξουμε πόσο βλαπτική και 
καταστροφική είναι η σημερινή κυβέρνηση για τη 
χώρα μας.

Δηλώνω παρών, σε μια δύσκολη εποχή, όπως έμα-
θα να κάνω πάντα με θάρρος και πίστη γι’ αυτό που 
πιστεύω και αγαπώ. Θέτω υποψηφιότητα για την 
προεδρία της ΝΟΔΕ Κυκλάδων γνωρίζοντας πολύ 
καλά το τι έχω να αντιμετωπίσω! Θα έχουμε πολλή 
δουλειά! 

Η ΝΟΔΕ θα ξαναποκτήσει την αίγλη και την εμπι-
στοσύνη των συμπολιτών μας. Θα είναι «ανοιχτή» σε 
όλους τους πολίτες. Θα είναι ο δίαυλος επικοινωνίας 
της κοινωνίας με την κεντρική διοίκηση της ΝΔ. Θα 
είναι μπροστάρης και θα δώσει τη δυναμική εκείνη 
που χρειάζονται οι Τ.Ο. για να έρθουν σε επαφή με 
τους πολίτες και όλοι μαζί να σχεδιάσουμε και να προ-
χωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Θέλουμε την κομμα-
τική Οργάνωση αρωγό του πολίτη, του κάθε πολίτη! 
Μια κομματική οργάνωση που θα έχει προτεραιότητα 
τον  κάθε άνθρωπο. Τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον 
συνταξιούχο, τη νεολαία μας! Στόχος μας να κάνουμε 
τον πολίτη να νοιάζεται, όχι για το κόμμα, αλλά για τη 
δική του αυριανή καλύτερη μέρα. Προσωπικά γνωρί-
ζω πολύ καλά πως αυτό δεν επιτυγχάνεται καθισμέ-
νος σε ένα γραφείο ή με ένα τηλεφώνημα, αλλά με 
άμεση και συνεχή επικοινωνία! 

Αντίπαλος σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι κανένας 
συμπολίτης και φυσικά κανένας συναγωνιστής!

Αντίπαλος είναι τα προβλήματα που διαρκώς μεγα-
λώνουν και διογκώνονται!

Αντίπαλος είναι η σημερινή κυβέρνηση!
Αντίπαλος είναι η απάθεια, η ανοχή, η σιωπή και το 

ψέμα!
Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν 

στις δημοκρατικές εσωκομματικές διαδικασίες για να 
μας δώσουν δύναμη. Είμαι αισιόδοξος για την έκβα-
ση, τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα των εκλογών! 
Δεσμεύομαι ότι η επόμενη μέρα θα είναι ενωτική και 
προ πάντων δημιουργική!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την εμπιστοσύνη τους 
στο πρόσωπό μου στους συνεργάτες μου και φυσικά 
τους συμπολίτες μας για τη μεγάλη στήριξή τους!

Τέλος, εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους και όσες 
συμμετέχουν στις πιο δημοκρατικές και πρωτόγνω-
ρες εσωκομματικές διαδικασίες που δίνουν την ισότι-
μη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών!».

Πολιτική

Ενεργειακή 
απόδοση

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνονται κατά 2,4 εκατ. 
ευρώ οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020», για παρεμ-
βάσεις που σκοπό έχουν την ενεργειακή αναβάθμιση 
των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περι-
βάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης των 
νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την 
τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης, ο προϋπολο-
γισμός της οποίας, ανερχόταν σε 7.600.000 ευρώ. 
Η νέα πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 
10.000.000 ευρώ, ενώ παράλληλα, παρατείνεται και η 
προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη, έως τις 
29/06/2018. Η πρόσκληση απευθύνεται στους δυνη-
τικούς δικαιούχους, μεταξύ αυτών και οι δήμοι Πάρου 
και Αντιπάρου.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση πα-
ρεμβάσεων στα μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής, κτίρια δημόσιας χρήσης της 
Περιφέρειας, καθώς και δημόσια κτίρια που 
επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, 
όπως κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νο-
σοκομεία  κλπ, με στόχο τη μείωση κατανά-
λωσης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα 
αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των 
κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, 
αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Σε σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται: «[…] Η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήματα 
ενεργειακής ανεπάρκειας και υπερκατανάλωσης 
συμβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναμικό είναι 
σε μεγάλο ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το 
λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέ-
ρειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Οι προτεινόμενες μέσα από 
την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συμβάλλουν άμε-
σα στην επίτευξη του στόχου αυτού και , με την μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους, έχουν άμεσα θετικά 
αποτελέσματα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την 
ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής».

Επίσκεψη  
Συρμαλένιου

Με την ευκαιρία των προπαρασκευαστικών συναντήσεων στα νησιά για το 13ο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο Ν. Αιγαίου που θα ολοκληρωθεί στη Σύρο, ο Νίκος Συρμαλέ-
νιος επισκέφθηκε τη Μήλο, τη Σύρο, την Αντίπαρο και την Πάρο.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στα 
νησιά, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων σημείωσε: «Μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυρισθούμε ότι η διαδικασία αυτή 
αποτελεί ένα πρωτόγνωρο γεγονός, γιατί για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες οι 

τοπικές κοινωνίες μπαίνουν σε ουσιαστική διαβούλευση με την κυβέρνηση, αναδει-
κνύοντας τα βασικά ζητήματα και προτείνοντας λύσεις. Ζητήματα νησιωτικότητας, 
μεταφορών, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, υποδομών, στελέχωσης των υπηρεσιών, 
ενέργειας, περιβάλλοντος κ.α.».

Τέλος, στην Πάρο, μαζί με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Σω-
τήρη Καστρουνή, συναντήθηκαν στο Λιμεναρχείο με τον λιμενάρχη κ. Ραγκούση και 
συζήτησαν εκτενώς το θέμα του έργου του αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή, που 
μόλις πρόσφατα εξασφάλισε τις απαιτούμενες αδειοδοτικές εγκρίσεις από τις συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες. Έγινε σαφές ότι η όποια παρέμβαση μας, το μόνο στόχο που 
είχε ήταν η ταχύτερη προώθηση του έργου και όχι η καθυστέρηση του, κάτι που θα 
μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν από την αρχή είχαν εξασφαλιστεί από τον φορέα 
υλοποίησης όλες οι νόμιμες εγκρίσεις.
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«Πέμπτη της Αναλήψεως,  
μπάνιο, μαλλιαρή»

Σαράντα ημέρες πέρασαν από την Ανάσταση ως την 
Ανάληψη του Χριστού. H Πέμπτη της Αναλήψεως είναι 
η ημέρα που ψάλλετε για τελευταία φορά το «Χριστός 
Ανέστη». Σε όποιο σπίτι έμειναν δάφνες, λουλούδια 
από το Πάσχα πρέπει να καούν. 

H γιορτή της Αναλήψεως είναι η πρώτη μέρα του 
καλοκαιριού και η πρώτη ημέρα για μπάνιο στη θά-
λασσα. Πριν από την ημέρα αυτήν ήταν απαγορευτικό 
να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, «μπορεί να σου κάμει 
κακό», έλεγαν!

Μετά τη λειτουργία, συνήθως το μεσημέρι ή το από-
γευμα, γινόταν χαμός στην παραλία. Για τα παιδιά ήταν 
η καλύτερη τους, άλλοι πάλι κρύωναν και έβρεχαν 
μόνο τα πόδια τους, αφού έκαναν πρώτα τον σταυρό 
τους. Οι «τολμηροί» που πρωτόμπαιναν στη θάλασσα 
λέγανε: «Αναλήφτηκε ο Χριστός, αναλήβομαι κι εγώ. 
Ότι κακό έχω επάνω μου να φύγει»! 

Οι νοικοκυρές είχαν μαζί τους μπουκάλια, όπου μά-
ζευαν το νερό της θάλασσας «από σαράντα κύματα» 
και το έφερναν στο σπίτι, για να ραντίσουν τον χώρο 
και να πουν: «Όπως αναλήφτηκε ο Χριστός, έτσι να 
αναληφτεί από το σπίτι μας κάθε κακό»! Θα φυλάξουν 
κιόλας θάλασσα, για να το έχουν το χειμώνα για για-
τρικό ή για ξεμάτιασμα. 

Επίσης, έψαχναν στον βυθό της θάλασσας, να βρουν 
μια πέτρα με βρύα, την περίφημη «πέτρα μαλλια-
ρή». Όποιος την εύρισκε την έπαιρνε στο σπίτι του, 
ως φορέα ευτυχίας!

Στην Παροικιά, την εορτή της Αναλήψεως του Χρι-
στού πραγματοποιείται από παλιά μεγάλο πανηγύρι 
στο παραθαλάσσιο εξωκλήσι του Αγίου Φωκά, από 
τον Σύλλογο Εμπόρων, με την συνδρομή φυσικά και 
των εθελοντών, επιτρόπων της εκκλησίας.

Παλαιότερα η μετακίνηση προς τον Άγιο Φωκά γι-
νόταν με τις λάντζες ή με γαϊδουράκια. Ο εσπερινός 
γινόταν κατανυκτικά, κάτω από το φως των κεριών και 
ο αύλειος χώρος φωτιζόταν από τα λουξ. Το πανηγύρι 
δε γινόταν την παραμονή μετά τον εσπερινό, αλλά την 
ίδια ημέρα της Αναλήψεως μετά την λειτουργία. Ακό-
μα υπάρχουν οι χαλκάδες στους τοίχους και τις κο-
λώνες που έδεναν τα καραβόπανα για σκίαση. Καφε-
ζαχαροπλάστες (Πρωτολάτης, Δαφερέρας, Χανιώτης, 
Βεντουρής και άλλοι), έστηναν τα τραπεζάκια τους με 
τα χειροποίητα γλυκά τους όπως,  ζαχαρομπακλαβά-
δες, αμυγδαλωτά, κ.α., σκάφες και βαρέλια με παγοκο-
λόνες για να διατηρούνται δροσερές οι πορτοκαλάδες 
και οι λεμονάδες παριανής προέλευσης, και πολλά 
άλλα.    

Έβλεπες παρέες, παρέες να κάθονταν κάτω από τα 
δέντρα, απολαμβάνοντας τα μεζεδάκια τους, καλα-
μπουρίζοντας και σχολιάζοντας. Φυσικά έριχναν και 
τα μπαλάκια τους μιας και πάντα υπήρχαν όργανα.

Με τα χρόνια, άλλαξαν πολλά
και «ζαχαρομπακλαβάδες» δεν υπάρχουν πια. 
Το πανηγύρι γίνεται την παραμονή 
και ότι υπάρχει, προσφέρεται, στη σημερινή εποχή. 
Τώρα με τον ηλεκτρισμό,
η μουσική ακούγεται ως τον κάτω γιαλό.  
Τα φαναράκια ανάβουνε στα βράχια με στουπί 
και είναι ωραίο θέαμα αυτό, από την απέναντι ακτή.
Με το καλό, το πρώτο μπάνιο, σε όσους κρα-

τούν τα έθιμα!

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δημοσιογραφία 
στην επαρχία

Τι δημοσιογράφους αλήθεια χρειαζόμαστε στο 
νησί μας; Τι είναι αυτό που θέλουμε; Τι είναι αυτό 
που χρειαζόμαστε πραγματικά;

Ο δημοσιογράφος ή ο αρθρογράφος-σχολια-
στής δίνει την δυνατότητα μέσω της επικοινωνίας 
του γραπτού λόγου την αμεσότητα στους συμπο-
λίτες μας με τα κοινά. Στην εποχή που ζούμε οι 
δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν σχεδόν καθημερινά 
την ολοένα μειωμένη επιρροή των δημοσιογρά-
φων στην κοινή γνώμη, λόγω της ραγδαίας μείω-
σης της αξιοπιστίας τους.

Ο επαρχιακός τύπος όμως κατάφερε μέσα σ’ 
αυτές τις αντιξοότητες να παραμείνει όαση απο-
τελεσματικής και υπεύθυνης δημοσιογραφίας. Η 
επιβεβαίωση έρχεται από τη μεγάλη αναγνωσιμό-
τητα που υπάρχει και στο νησί μας. Αυτό βέβαια 
δεν είναι λόγος εφησυχασμού.  Η ελευθεροτυπία, 
που είναι ο ακρότατος λίθος της λειτουργίας του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, έχει ανάγκη από 
υπεύθυνους και καλά ενημερωμένους λειτουρ-
γούς. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να γνωρίζουν τα 
πραγματικά προβλήματα, που δυστυχώς πολλές 
φορές αγνοούν οι πολιτικοί μας... Χρειάζεται πο-
λύπλευρη μελέτη και όχι επιδερμική προσέγγιση. 
Είναι αναγκαία η ανάλυση των προβλημάτων, των 
γεγονότων και η αποφυγή των επικοινωνιακών 
τρικ, και των σεναρίων. Η δυνατότητα σκέψης δί-
νει την ουσιαστική διαφορά του εντύπου έναντι 
των άλλων ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. Ιδιαίτερα ο αρ-
θρογράφος δεν έχει την άμεση πίεση του χρόνου 
καθώς ακούει, συλλέγει υλικό, σκέπτεται και αφού 
αναλύσει τα γεγονότα, τότε διατυπώνει το σχόλιό 
του.

Στην Πάρο όμως της πλήρους ελευθεροτυπί-
ας είδαμε τελευταία και ένα άλλο «φρούτο». Την 
άσκηση πίεσης (με ποικίλους τρόπους) κατά δη-
μοσιογράφων, που έπεσαν στο μέγιστο αμάρτημα 
να αποτυπώσουν γραπτά την σκέψη τους ασκούν 
κριτική στην τοπική εξουσία!

Εάν λοιπόν στον 21ο αιώνα εφαρμόζουμε τα-
κτικές που έχουν ως στόχο την φίμωση της δη-
μοσιογραφικής άποψης τότε υπάρχει έλλειμμα 
δημοκρατίας, άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ο 
δημοσιογράφος οφείλει ν’ αφήνει την πολιτική 
του ταυτότητα και τις κοινωνικές του γνωριμίες, 
όταν αποφασίζει να γράψει κείμενο. Ο δημοσιο-
γράφος οφείλει να ελέγχει τον δημόσιο βίο και 
να στέκεται κριτικά απέναντι σε κάθε εξουσία και 
αρχή. Ο δημοσιογράφος δεν «κερδίζει» με «αγιο-
γραφήματα», αλλά με τη σύγκρουση. Τα κτυπήμα-
τα ιδιαίτερα κάτω από την μέση, είναι σε σχεδόν 
ημερήσια διάταξη... Κάποιοι δεν ξέρουν και τους 
«κανόνες», ή τον άγραφτο νόμο που λέει ότι πο-
λιτικοί και δημοσιογράφοι δεν κάνουν μηνύσεις...

Θεματοφύλακας όμως των αξιών υπάρχει και 
δεν είναι άλλος από το αναγνωστικό κοινό. Αυτό 
κρίνει και αυτό αποφασίζει. Δυστυχώς όμως για 
ορισμένους αυτό το κοινό είναι πολύ «σκληρό» 
στις αποφάσεις του...

Τέλος, θα θυμίζω το σκεπτικό της απόφασης του 
δικαστή Black για την εφημερίδα «Washington 
Post» και αν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα 
«έγγραφα του Πενταγώνου» για τον πόλεμο του 
Βιετνάμ. Ο δικαστής Μπλακ είπε: «Οι εφημερίδες 
υπάρχουν για τους κυβερνώμενους και όχι για 
τους κυβερνώντες!».

Κωνσταντίνος 
Χερουβείμ

Ο παπα-Κωνστάντιος, όπως τον αποκαλού-
σαν οι Παριανοί, ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος και 
ο εφημέριος της Εκατονταπυλιανής από το 1937 
μέχρι τον θάνατό του. 

Γεννήθηκε στον Κώστο, στις 11 Μαΐου 1900 
από ευσεβείς γονείς. Το πατρικό του αντίκριζε το 
σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μέγας Διδάσκαλος του 
Γένους και Άγιος μας, ο Αθανάσιος ο Πάριος. 

Στον Κώστο έλαβε τα πρώτα εγκύκλια γράμματα 
και στη συνέχεια τελείωσε το τότε Ελληνικό Σχο-
λείο Λευκών. Σε ηλικία 15 ετών πήγε στην Αθήνα 
για να μάθει την τέχνη του υποδηματοποιού, αλλά 
τον κέρδισε η ιεροσύνη, μιας και τον περισσότερο 
χρόνου τον περνούσε στη μονή «Πετράκη», όπου 
από τον ηγούμενο έλαβε τα πρώτα μαθήματα. Τις 
Κυριακές ήταν περιζήτητος στο ψαλτήρι του Αγίου 
Νικόλα στα Πευκάκια, για την εξαιρετικά μελω-
δική του φωνή, που άφησε εποχή. Μόλις ενηλι-
κιώθηκε πήγε εθελοντής στον στρατό για να τε-
λειώσει γρηγορότερα τις υποχρεώσεις του. Όταν 
απολύθηκε παντρεύτηκε στις Λεύκες το 1929 την 
κόρη του παπά Δημήτρη Ρούσσου, τη Μαρία, με 
την οποία απέκτησαν τον Πέτρο και τον Δημήτρη.

Στις 20/2/1930 στη μονή «Πετράκη» χειροτο-
νήθηκε διάκονος και την επόμενη ημέρα ιερέας, 
από τον μητροπολίτη Παροναξίας, Ιερόθεο. Το-
ποθετήθηκε εφημέριος στον Άγιο Παντελεήμονα 
Κώστου, στη Ζοωδόχο Πηγή Παροικιάς και στη 
συνέχεια στην Εκατονταπυλιανή.

Ήταν μεγάλη η βοήθεια που πρόσφερε σε όλη τη 
διάρκεια της κατοχής στους συνανθρώπους του, 
αλλά και στον αντιστασιακό αγώνα. Μεριμνούσε 
για τη διάθεση των τροφίμων στους πεινασμένους 
συμπολίτες του, αλλά και στους στρατιωτικούς 
που φυγαδεύανε στη Μέση Ανατολή. Απέκρυπτε 
μέσα στην Εκατονταπυλιανή στρατιωτικούς, οπλι-
σμό, ασυρμάτους, κ.α. Για την προσφορά του αυτή 
τιμήθηκε από την Αγγλική Κυβέρνηση.   

(πηγές: «Παριανά» τευχ. 76).
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Αγίας Ελέ-

νης» έως την οδό «Προμπονά». 
Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας 
Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Κατέρρευσε στο 
Β’ ημίχρονο

Ένα αυτογκόλ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρό-
νου ήταν η αρχή του τέλους για τον ΑΟ Πάρου, στον 
αγώνα της Μυκόνου, με την τοπική ομάδα, που οδήγη-
σε στη βαριά ήττα με 5-1.

Ο ΑΟΠ μπήκε στο παιχνίδι για να διεκδικήσει τους 
τρεις βαθμούς της νίκης που θα το έφερναν ένα βήμα 
προ του τελικού αγώνα (με τη Θύελλα Καμαρίου), για 
την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Μυκόνου είχε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν ήταν απειλητική για την Παριανή ομάδα. Ίσα-ίσα, 
που όλα έδειχναν ότι έπαιζε όπως όλες οι ομάδες που 
πηγαίνουν να «κλέψουν» τη νίκη εκτός έδρας. Ειδικά, 
μετά το 25ο λεπτό ο ΑΟΠ ανέβαζε στροφές και ήταν 
ξεκάθαρο ότι προβλημάτιζε τους γηπεδούχους. Αυτά, 
έως την καταστροφή του δεύτερου ημιχρόνου…

Όλα ξεκίνησαν στο 49ο λεπτό όταν σε σέντρα των 
γηπεδούχων στην περιοχή του ΑΟΠ ο Σωτηρόπου-
λος προσπάθησε να διώξει την μπάλα, αλλά αυτή του 
έπαιξε άσχημο παιχνίδι και κατέληξε στα δίχτυα της 
ομάδας μας.

Στο 69ο λεπτό ο δαιμόνιος Αλμπάνης των γηπεδού-
χων ακινητοποίησε την άμυνα του ΑΟΠ και με πλασέ 
έγραψε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης (Αλμπάνης), πέρασε 
όποιον βρήκε μπροστά του και δίνοντας ασίστ στον 
Παντελή, ο τελευταίος έγραψε το 3-0.Ο ΑΟΠ παραδό-
θηκε στις ορέξεις της Μυκόνου και έτσι σχεδόν κάθε 
κατεβασιά των γηπεδούχων μύριζε γκολ. Ο Πανέτας 
στο 82ο λεπτό έγραψε το 4-0 και ο Ντουσάι στο 83ο 
λεπτό έγραψε το 5-0. Σημειώνουμε, ότι μετά το 2-0 
ο Παριανός τερματοφύλακας, Χαριστός, ήταν σχεδόν 
σε όλες τις φάσεις μόνος του έχοντας μπροστά του το 
εκτελεστικό απόσπασμα, αφού η άμυνά μας ήταν σε 
αποσύνθεση…

Το μόνο που κατάφερε η Παριανή ομάδα ήταν να 
μειώσει σε 5-1, όταν μετά από κόρνερ του Γιαννούλη 
η μπάλα πήρε μία περίεργη τροχιά και κατέληξε στα 
δίχτυα της Μυκόνου. Το γκολ τελικά, χρεώθηκε στον 
Μυκονιάτη Κούτσα ως αυτογκόλ.

Οι πρωταγωνιστές
Μύκονος: Σαββόπουλος, Ράγια (Βερώνης), Μπα-

μπακάρ (Παπαδόπουλος), Αργυρός, Καρατζάς, Ντου-
σάι, Κρίτσας (Βαρουξής), Πανέτας, Αλμπάνης (Μπο-
μπάι), Αλεξανδρόπουλος, Παντελής.

ΑΟΠ: Χαριστός, Παπαθεοδώρου (Χίσκα), Σωτηρό-
πουλος, Καραφυλλάκης (Μπλάκα), Ζγουράτι, Τσούκε, 
Αρκουλής (Γκέτσι), Πρίνα, Γιαννούλης, Τριανταφυλλί-
δης (Κούτσα), Γιουρτζίδης.

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

Ο τραυματισμός
Στο 33ο λεπτό τραυματίστηκε σοβαρά στη μύτη ο 

Καραφυλλάκης του ΑΟΠ και έγινε αλλαγή. Η Μυκο-
νιάτικη ομάδα έστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για 
τον ποδοσφαιριστή:

«O πρόεδρος, η διοίκηση, οι προπονητές οι συμπαί-
κτες και οι αθλητές όλων των τμημάτων του Α.Ο. Μυ-
κόνου εύχονται περαστικά στον ποδοσφαιριστή του 
Α.Ο. Πάρου Καραφυλλάκη Αριστοτέλη – Ευάγγελο 
και να επιστρέψει σιδερένιος, και πιο δυνατός, στους 
αγωνιστικούς χώρους».

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ. Β’ Φάση
Μύκονος – ΑΟΠ 5-1

Σέριφος – Άνω Μερά 0-3
Βαθμολογία
1. Μύκονος 14
2. Άνω Μερά 13
3. ΑΟΠ 9
4. Σέριφος 0
Τελευταία αγωνιστική
ΑΟΠ – Άνω Μερά
Μύκονος – Άνω Μερά

Β’ Όμ. Β’ Φάση
Πανναξιακός – Παμμηλιακός 6-0
Θύελλα Καμαρίου – Παμμηλιακός 3-0
Βαθμολογία

1. Θύελλα Καμαρίου 18
2. Πανναξιακός 13
3. Παμμηλιακός 7
4. Λάβα  -9
Τελευταία αγωνιστική
Πανναξιακός – Θύελλα Καμαρίου

Κ-14 (6ος Όμ. Β’ φάση)
Πανθηραϊκός – ΑΟΠ 7-0
Παμμηλιακός – ΠΑΣ Νάξου 1-4
Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 9
2. ΠΑΣ Νάξου  8
3. ΑΟΠ 3
4. Παμμηλιακός 2

Κ-18 (Β’ Όμ.)
Πανθηραϊκός – ΑΟΠ 2-1
Βαθμολογία (Τελική)
1. ΠΑΣ Νάξου  21
2. ΑΟΠ 18
3. Πανθηραϊκός 15
4. Πανναξιακός 6
5. Θύελλα Καμαρίου -9

Τελική φάση
Οι ομάδες που κέρδισαν τη συμμετοχή του στο final 

4 του πρωταθλήματος Κ-18 θα δώσουν στο γήπεδο 
Ορνού Μυκόνου τις μάχες τους για την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Σήμερα, Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, στον πρώτο 
ημιτελικό ο ΑΟΠ θα αντιμετωπίσει τον Αίαντα Σύρου 
και στον άλλον ημιτελικό ο ΠΑΣ Νάξου τον ΑΟ Μυκό-
νου. Αύριο, Σάββατο, 12/5/18, οι νικητές θα διασταυ-
ρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό της Κ-18 για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Βόλεϊ
Για το πρωτάθλημα βόλεϊ των Κυκλάδων, οι Παρια-

νές ομάδες είχαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Παγκορασίδες
Νηρέας - Πανναξιακός 3-2
Νηρέας – ΑΟ Θήρας 0-3
ΑΟΠ – ΑΟ Θήρας 0-3

Αθλητισμός - Πολιτισμός

Ο ΝΟΠ σε 
αγώνα

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε στο διασυλ-
λογικό πρωτάθλημα κλάσης Europe, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ν.Ο. Αμφιθέας από τις 28 έως 29 Απρι-
λίου 2018.

Οι αθλητές Πωλίνα Μαλατέστα και Ανδρέας Μυτι-
ληναίος πραγματοποίησαν μια καλή εμφάνιση παρόλο 
που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην Κλάση αυτή.

Συγκεκριμένα μεταξύ 18 συμμετεχόντων η Μαλα-
τέστα κατατάχτηκε στην 2η θέση στη γενική κατάταξη 
και 2η θέση στα κορίτσια και ο Μυτιληναίος στην 11η 
θέση στη γενική κατάταξη και 6η θέση στα αγόρια.

Έκθεση  
φωτογραφίας

H Φωτογραφική Ομάδα Πάρου παρουσιάζει τη 4η 
έκθεση φωτογραφίας η οποία θα πραγματοποιηθεί 
από τις 25 Μαΐου έως και τις 29 Μαΐου 2018 στον 
χώρο τεχνών δήμου Πάρου στην Παροικιά. Τα εγκαί-
νια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25/5/2018 
και ώρα 19:00 και η έκθεση θα είναι ανοικτή 19:00 – 
23:00 για τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνουμε ότι οι συναντήσεις της φωτογραφικής 
ομάδας ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται 
τον Μάιο και κατά τη διάρκεια τους πραγματοποι-
ούνται συζητήσεις γύρω από θεωρητικά και τεχνικά 
θέματα. Ακόμα, γίνονται ατομικές παρουσιάσεις φω-
τογραφιών όπου το κάθε μέλος μοιράζεται τις φω-
τογραφικές του ανησυχίες, υλοποιούνται ομαδικές 
παρουσιάσεις σπουδαίων φωτογράφων για το έργο 
τους καθώς και ομαδικές εργασίες που στοχεύουν όχι 
μόνο στην απόκτηση γνώσεων με βιωματικό τρόπο, 
αλλά και στη διαδικαστική γνώση.

Σε σχετική ανακοίνωση της ομάδας σημειώνεται: 
«[…] Τη φετινή χρονιά και στο πλαίσιο των ομαδικών 
εργασιών είχαμε τη ευκαιρία να αφήσουμε για λίγο 
το ψηφιακό κόσμο στην άκρη και να εργαστούμε στο 
σκοτάδι, να πειραματιστούμε με τη μαγεία των χημι-
κών, να δούμε τις φωτογραφίες μας να εμφανίζονται 
μπροστά μας και να ανακαλύψουμε βασικές αρχές 
της φωτογραφίας. Μία σειρά φωτογραφιών είναι το 
αποτέλεσμα αυτής της εργασίας και με μεγάλη χαρά 
τις παρουσιάζουμε στη φετινή μας έκθεση».
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ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Μια εύκολη άσκηση για τους  
πιο αρχάριους αναγνώστες μας. 
Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Πγ8+ Πxγ8 2.Βxα7+ Ρxα7 3.βxγ8Ι+ Ρβ8 4.Ιxε7 1-0

Πρωταθλητές ΗΠΑ  
οι Σ. Σάνκλαντ και Ν. Παϊκίτζε

Ο 27χρονος Σάμιουελ Σάνκλαντ 
είναι ο νέος πρωταθλητής Η-
ΠΑ μετά τη λήξη του κλειστού 
πρωταθλήματος, το οποίο τερ-

μάτισε με 8,5 βαθμούς. Με τη νίκη 
του κέρδισε μια θέση στην ομάδα 
των ΗΠΑ που θα πάρει μέρος στην 
προσεχή Ολυμπιάδα στο Μπατού-
μι, πέρασε το όριο των 2.700 μονά-
δων elo και βρέθηκε στην 44η θέ-
ση της παγκόσμιας κατάταξης, 26 
θέσεις πιο πάνω από την προηγού-
μενη. Ο Φ. Καρουάνα με 8 βαθμούς 
ήρθε δεύτερος στο πρωτάθλημα, ε-
νώ ο Γ. Σο με 6,5 βαθμούς ήρθε τρί-
τος. Ακολουθεί η παρτίδα που έδω-
σε στον Σάκλαντ την τελική νίκη.

Σ. Σάνκλαντ - Αγ. Λιάνγκ
1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.εxδ5 γxδ5 

4.Αδ3 Ιγ6 5.γ3 Ιζ6 6.Αζ4 Αη4 7.Ββ3 
ε5 8.θ3 εxζ4 9.θxη4 Βε7+ 10.Ρζ1 0-
0-0 11.Ιδ2 η6 12.Πε1 Βγ7 13.η5 Ιθ5 
14.Αε2 Ιη7 15.Ιηζ3 Ιε6 16.Αβ5 Αη7 
17.Βα4 Πδ6 18.Ιβ3 β6 19.Ιγ1 Ιβ8 
20.Ιδ3 Ρβ7 21.Ιβ4 Βδ8 22.Ιε5 Βγ7 
23.Ββ3 Πθδ8 24.Πxθ7 α6 25.Αδ3 
Ρα7 26.Βα4 α5 27.Αβ5 Ρβ7 28.Ιβδ3 
Πη8 29.Ιζ3 Πθ8 30.Πxθ8 Αxθ8 31.α3 
Ιγ6 32.Αxγ6+ Πxγ6 33.Ιδε5 Αxε5 
34.Ιxε5 Πδ6 35.Βε8 Πδ8 36.Βxζ7 
Ιxη5 37.Βxγ7+ Ρxγ7 38.Ιxη6 ζ3 
39.Ιζ4 Ργ6 40.ηxζ3 Ιxζ3 41.Πε6+ 
Ρβ5 42.Ρε2 Ιη1+ 43.Ρδ3 1-0

Στο πρωτάθλημα γυναικών, με-
τά τη λήξη των παρτίδων κλασικού 
χρόνου σκέψης, δεν είχαμε «κα-

θαρή» νικήτρια. Η Ν. Παϊκίτζε και η 
15χρονη και ανερχόμενη Αν. Γου-
άνγκ ισοβάθμισαν και συνέχισαν με 
αγώνες μπαράζ. Η καθεμία κέρδι-
σε από έναν αγώνα ράπιντ (25 λε-
πτά) και προχώρησαν σε «Αρμαγεδ-
δώνα» (5 λεπτά ο λευκός, 4 λεπτά 
ο μαύρος, στην ισοπαλία κερδίζει 
ο μαύρος), όπου επικράτησε η Πα-
ϊκίτζε. Η 25χρονη παίκτρια με κατα-
γωγή από τη Γεωργία κερδίζει τον 
τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φο-
ρά. Ακολουθεί η παρτίδα του «Αρ-
μαγεδδώνα».

Ν. Παϊκίτζε - Αν. Γουάνγκ
1.Ιζ3 ε6 2.η3 Ιζ6 3.Αη2 δ5 4.0-0 

Αε7 5.δ3 γ5 6.Ιβδ2 Ιγ6 7.ε4 β6 8.ε5 
Ιδ7 9.Πε1 Βγ7 10.Βε2 Αβ7 11.γ4 δ4 
12.Ιζ1 θ6 13.θ4 0-0-0 14.Ι1θ2 η5 
15.θ5 Πδζ8 16.Ιη4 Ρβ8 17.Αδ2 ζ5 
18.εxζ6 Ιxζ6 19.Ιηε5 η4 20.Ιxγ6+ 
Αxγ6 21.Ιε5 Αxη2 22.Ρxη2 Ββ7+ 
23.Ρη1 Πε8 24.Ιη6 Πθ7 25.Βxε6 
Ιxθ5 26.Βxη4 Ιζ6 27.Βζ4+ Ρα8 
28.Ιxε7 Πζ7 29.Ιζ5 Πxε1+ 30.Πxε1 
Πζ8 31.Πε7 Βγ6 32.Βxθ6 Πγ8 
33.Πζ7 Βζ3 1-0

 l Με νικητή τον Μ. Κάρλσεν ολοκληρώθηκε το 5ο 
τουρνουά στη μνήμη του Β. Γκασίμοβ, ο οποίος συ-
γκέντρωσε 6 βαθμούς σε 9 αγώνες και βρέθηκε μισό 
βαθμό μπροστά από τον Λ. Ντινγκ (2η θέση) και ένα 
βαθμό μπροστά από τον Σ. Καριάκιν (3η θέση). Για το 
Νορβηγό είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο συ-
γκεκριμένο τουρνουά και η τρίτη φορά που ανεβαίνει 
στο βάθρο της πρώτης θέσης.

 l Φαίνεται πως ο Κιρσάν Ιλιουμτζίνοβ δεν εγκαταλεί-
πει εύκολα τα «όπλα» (ή αλλιώς τη FIDE). Πριν από λί-
γες μέρες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας και 
έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα προσώπων και φο-
ρέων που τον υποστηρίζουν, ανάμεσα στους οποίους 
βρίσκεται και ο Ιβάν Σαββίδης. Η παράταξή του ανα-
μένεται να κατέβει στις εκλογές διχασμένη ανάμεσα 
σε Ιλιουμτζίνοβ και Μακρόπουλο, ενώ πολλοί αναμέ-
νουν να υπάρξει και τρίτη υποψηφιότητα. Μεγάλο ει-
δικό βάρος θα έχει η Ρωσική Ομοσπονδία, που ακόμα 
δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ως προς το ποιον θα 
υποστηρίξει. Παράλληλα, η ελβετική τράπεζα UBS έ-
κλεισε τους λογαριασμούς της FIDE, όπως είχε ανα-
κοινώσει από το Φλεβάρη, εξαιτίας της λίστας κυρώ-
σεων του υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ, στην οποία βρί-
σκεται ο Κ. Ιλιουμτζίνοβ.
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Ντ. Ναβάρα -  
Μ. Βασιέ-Λαγκράβ

Μια  ωρ α ία  επ ιθε τ ι -
κή παρτίδα, που παίχτη-
κε στη φετινή Μπουντε-
σλίγκα (διασυλλογικό πρω-
τάθλημα Γερμανίας). 1.δ4 
Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5 4.Ιζ3 
Αη7 5.Ββ3 δxγ4 6.Βxγ4 0-

0 7.ε4 Ιγ6 8.Αε2 ε5 9.δ5 Ιδ4 Θεωρητική θυσία πιο-
νιού του Μαύρου, που αποσκοπεί να κερδίσει χρόνο 
και να αποκτήσει πλεονέκτημα στην ανάπτυξη, προ-
κειμένου να επιτεθεί στο κέντρο του Λευκού. 10.Ιxδ4 
εxδ4 11.Βxδ4 γ6 12.Βγ4 β5!? Και δεύτερη θυσία πιο-
νιού, που πρωτοπαίχτηκε από τον Βασιέ-Λαγκράβ το 
2012. 13.Βxγ6 Αδ7 14.Βδ6 Πε8 15.Αδ3 Πιο συνηθι-
σμένο είναι το 15.Αη5 β4 16.Βxβ4 Ιxδ5 17.Ιxδ5 Βxη5 
18.0-0 Παβ8 19.Βδ6 Αθ3 20.Ιζ4 Αη4, με δυναμική ι-
σορροπία, όπως έχει δείξει η πρακτική. 15...α5 Ο 
Μαύρος πρέπει να επιτεθεί αμέσως, για να μην αφή-
σει χρόνο στο Λευκό να σταθεροποιήσει το κέντρο 
του 16.ζ3 β4 17.Ιε2 Αζ8 18.Βη3?! Απλούστερο ήταν 
το 18.Βζ4, προκειμένου να ελέγξει τη διαγώνιο η1-α7 
18...Ββ6 Τώρα ο λευκός Βασιλιάς θα δυσκολευτεί να 
κάνει ροκέ 19.Αη5 Παγ8 20.Βζ2? Καλύτερο ήταν το 
20.Αxζ6 Βxζ6 21.0-0 Βxβ2, όπου ο Μαύρος έχει το 
ζεύγος των Αξιωματικών ως αντάλλαγμα για το πιόνι. 
20...Αγ5 21.Βθ4 (βλ. διάγραμμα)

21...Ιxδ5! Από δω και πέρα, η παρτίδα αποτελεί υ-
πόδειγμα επίθεσης στον αντίπαλο Βασιλιά που έχει 
μείνει στο κέντρο 22.Αγ4 Το 22.εxδ5 Αβ5 23.Πδ1 θ6! 
24.Βxθ6 (ή 24.Αxθ6 Βα6 25.Αxβ5 Βxβ5 26.Πδ2 Αβ6 
27.Ρδ1 Πxε2 28.Πxε2 Βδ3+ 29.Πδ2 Ββ1+) 24...Αη1! 

25.Βθ4 Πγ2! είναι χαρακτηριστικό για τα προβλήματα 
της θέσης του Λευκού 22...θ6! 23.Αxδ5 Αν 23.Βxθ6 
τότε 23...Αζ2+ και 24...Πxγ4 και, αν 23.Αxθ6, τότε 
23...Αε7 24.Βζ2 Πxγ4 25.Βxβ6 Ιxβ6 23...θxη5 24.Βxη5 
Αζ2+ 25.Ρζ1 Αβ5 26.Βδ2 Αε3 27.Βδ1 Βζ6 28.Ρε1 α4! Ο 
Μαύρος δεν έχει λόγο να βιαστεί, αφού ο Λευκός δεν 
έχει τρόπο να αναπτύξει τα κομμάτια του. 29.Πβ1 Πγ7 
30.β3 α3 31.ζ4 Πεγ8 32.ε5 Βζ5 33.Αγ4 Το 33.Πζ1 Πδ7 
34.Ιη3 Αδ2+! 35.Ρζ2 Βxζ4+ 36.Ρη1 Αxζ1 37.Βxζ1 Πxδ5 
είναι μια ακόμα όμορφη βαριάντα 33...Πδ7 Η λευκή 
Βασίλισσα, μετά από μακρά περιπλάνηση, παγιδεύ-
εται στην αρχική της θέση. 34.Αxβ5 Πxδ1+ 35.Πxδ1 
Βγ2 36.ε6 ζxε6 37.Αδ7 Πγ3 38.Αxε6+ Ρζ8 0-1

Παίζουν τα μαύρα

Ο Σ. Σάνκλαντ παίζει με τα λευκά



Πρωτομαγιά στο αγροκήπιο Παροικιάς
Ο σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, η ΚΔΕΠΑΠ, η δημοτική 

κοινότητα Πάρου και ο δήμος Πάρου συνδιοργάνωσαν μεγάλη εκδήλω-
ση για να γιορτάσουν όλοι οι κάτοικοι της Πάρου την Πρωτομαγιά στο 
αγροκήπιο Παροικιάς.

Το αγροκήπιο, που καταλαμβάνει 20 περίπου στρέμματα στο κέντρο της 
Παροικιάς, προετοιμάστηκε από τον δήμο και υποδέχθηκε τους καλεσμέ-
νους, δείχνοντας μας τις άπειρες δυνατότητες του. Υπήρχαν ψησταριές 
για τον καθένα, άφθονο κρασί, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, 
και οικογένειες ολόκληρες γιόρτασαν όπως τον παλιό καιρό των εκδρο-
μών στην εξοχή. 

Οι συνδιοργανωτές φρόντισαν να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υπο-
δομές, έξτρα φαγητό και μουσική. Το γλέντι κράτησε από νωρίς το μεση-
μέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Studio Achilleas και Studio Skandalis
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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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