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■ Καμήλα 1
Πάει και τελείωσε! Το θέμα της περασμένης εβδο-

μάδας, για να μην πω όλου του μήνα, ήταν η επίσκεψη 
της Δούκισσας της Κορνουάλης, κυρίας Καμήλας και 
του Πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου! Αφήνω δε στην 
άκρη το δείπνο που έγινε προς τιμή τους στο προεδρι-
κό μέγαρο (εκεί ντε, που κατοικοεδρεύει ο Πρόεδρος, 
Προκόπης Παυλόπουλος). Το δείπνο με πορσελάνινα 
σερβίτσια και χρυσή μπορντούρα ήταν μία όαση στην 
καθημερινότητά μας και εγώ το παρακολούθησα συ-
γκινημένος από το σπίτι μου τρώγοντας ρεβίθια που 
είχαν ξεμείνει στο ψυγείο από την προηγούμενη ημέ-
ρα, μαζί με παριζάκι για να εμπλουτίσω τη διατροφή 
μου σε λιπαρά!

■ Καμήλα 2
Καταρχήν, για να μη νομίσετε ότι η παραπολιτική μας 

στήλη δεν έχει τις σοβαρότερες ειδήσεις απ’ όλη την 
εφημερίδα, πρέπει να σας ενημερώσω σε ό,τι αφορά 
τη γαστρονομία, ότι στο μενού της βραδιάς ήταν όλες 
αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Ιδού η ακολουθία των 
πιάτων: 1. Αιγαιοπελαγίτικη τριλογία ψαριών με ούζο 
και αυγοτάραχο Μεσολογγίου. 2. Σφυρίδα στο φούρ-
νο με ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα, γαρνιρισμένη 
με λαχανικά ατμού 3. Καρυδόπιτα με παγωτό μαστί-
χας Χίου 4. Φρούτα εποχής. 5. Καφές. 6. Κρασιά: Λευ-
κό κτήμα Βιβλία Χώρα 2017, Κόκκινο Shateau Julia, 
Merlot, Κτήμα Κ. Λαζαρίδη 2014, Γλυκό κρασί Μο-
σχάτος Ρίου-Πατρών, Α. Παρπαρούσης 2014. Μεταξύ 
μας τώρα. Ούτε εγώ δε θα άντεχα τόσα πιάτα, αλλά 
πήρα ένα γερό μάθημα σε ό,τι αφορά να σε καλούν 
για μάσα. Εμένα, ακόμα και για τις σοβαρότερες συ-
ζητήσεις που με καλούν για τις τοπικές ειδήσεις, όλο 
στα φθηνά με βγάζουν. Κανένα σουβλατζίδικο με με-
ρίδα κεμπάπ, άντε και προεκλογικά με κανέναν γαλέο 
σκορδαλιά! Έχει διαφορές και ζηλεύω το μενού που 
σέρβιραν την κυρία Καμήλα. Ειδικά εκείνη την καρυδό-
πιτα με παγωτό μαστίχας Χίου. «Άτιμη κοινωνία, που 
άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις», 
που έλεγε και η μακαρίτισσα Μίτσι Κωνσταντάρα.

■ Καμήλα 3
Τα πράγματα δηλαδή, είναι ότι όπως στρώνεις κοιμά-

σαι. Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Έτσι και ο Χρήστος 
μας (ο Βλαχογιάννης ντε). Πάει στη συζήτηση για τα 
νερά της Πάρου και του λέει ο Πούλιος: «Τα τιμολόγια 
έχουν αν αυξηθούν 11 χρόνια τώρα. Εμείς αντέχουμε 
με τα χρήματα που εισπράττουμε και δεν προχωράμε 
σε αυξήσεις». Ωραία, έχει να γίνει αύξηση 11 χρόνια 
τώρα και η ΔΕΥΑΠ αντέχει. Θυμίζω ότι την ερώτηση 
στον Πούλιο για τα τιμολόγια την έκανε ο Βλαχογιάν-
νης. Αλήθεια, θυμάσαι Χρήστο που φωνάζαμε πριν 
11 χρόνια ότι εκείνη η αύξηση των τιμολογίων ήταν 
υπερβολική και εσύ επέμενες ότι δεν ήταν; Μπήκαμε 
λοιπόν σε μνημόνια, αλλάξαμε 10 κυβερνήσεις, στην 
οικονομία έγινε το χάι χούι και όμως, εκείνη η αύξηση, 
αντέχει ακόμα στη ΔΕΥΑΠ. Χρήστο, αυτογκόλ ήταν και 

ας μην έγινε θέμα…

■ Καμήλα 4
Να πούμε καταρχήν για τον Κάρολο ότι έχει ελλη-

νικό αίμα. Είναι γιος του πρίγκιπα της Ελλάδος Φίλιπ-
που, που έχει γεννηθεί στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας. 
Βέβαια, δεν περιμέναμε το γενεαλογικό δένδρο για να 
καταλάβουμε ότι ο Κάρολος έχει ελληνικό αίμα. Αυτό 
αποδεικνύεται από το ότι για να πάει στρατιώτης χρη-
σιμοποίησε μέσον, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή 
του, κεράτωνε επί χρόνια τη νόμιμη σύζυγό του και 
είχε γκόμενα, και φυσικά, ότι έχει πάει 70 ετών και 
μένει ακόμα με τη μητέρα του! Ε, τι άλλο θέλουμε για 
να καταλάβουμε ότι έχει ελληνικό αίμα μέσα του!

■ Καμήλα 5
Μεταξύ μας τώρα. Τόσο βασιλικό αίμα σε λίγες μέ-

ρες, ούτε επί βασιλείας Κωνσταντίνου δεν είχαμε δει 
στην Ελλάδα. Με το ένα αεροπλάνο έφευγε ο Αλβέρ-
τος Β’ του Μονακό, με το άλλο, ο Κάρολος με την Κα-
μήλα ερχόταν. Και στο κάτω-κάτω, Καμήλα οι Εγγλέ-
ζοι, Περιστέρα είχαμε εμείς. Ε, υπάρχει μια διαφορά 
όπως και να το κάνουμε. Άσε που η Περιστέρα είναι 
και πιο όμορφη, άσε που και ο Αλέξης μας σε επίσημο 

δείπνο με τη βασιλική οικογένεια, δε φόρεσε γραβά-
τα. Το λες και συνέχιση της επανάστασης. Άσε που η 
Περιστέρα ξεπέρασε το πρωτόκολλο και χάιδεψε στον 
ώμο τον Κάρολο!

■ Καμήλα 6
Και εκεί πάνω τη συζήτηση του δημοτικού συμβου-

λίου για την επάρκεια νερών στο νησί, παίρνει τον 
λόγο ο Μάρκος και λέει: «Πρέπει να δούμε τι θα γίνει 
και με τα πηγάδια;», εννοώντας ότι πιθανά πρέπει να 
τα κλείσουμε για να ενισχυθεί ο υδροφόρος ορίζο-
ντας. Και εκεί λοιπόν, η ανεπανάληπτη Anna Kagani 
(που η στήλη μας τη θεωρεί τη μεγαλύτερη αλεπού σε 
πολιτικούς ελιγμούς), γυρνάει δήθεν προβληματισμένη 
και λέει σιγά προς τον Ροκονίδα, αλλά συγχρόνως και 
καθαρά για να την ακούσουν όλοι: «Μα ο Κωβαίος δεν 
ήταν αυτός που σαν αντιδήμαρχός μας έφτιαχνε τα 
πηγάδια για να τα αναδείξει; Τώρα τι λέει πάλι;». Αχ 
βρε Kagani, αχ βρε Αννούλα, όταν θέλεις και βελόνα 
στα άχυρα βρίσκεις… 

■ Καμήλα 7
Έτσι, για να κρατάμε και στατιστικά στοιχεία. Στο 

ξεκίνημα της συνεδρίασης για τα νερά της Πάρου ο 
Μάρκος είχε παρόντες 6 δημοτικούς συμβούλους και 
η αντιπολίτευση δέκα. Απλά στατιστικά…

■ Άσχετο
Πώς το είπες αυτό Μάρκο; «Στη Νάουσα γίνεται 

υπερβολική καταπάτηση δημοσίων χώρων». Μάλιστα. 
Το καταγράφουμε.

■ Ακροτελευταίο
ประเทศไทยประเทศไทย. Έχει πλάκα να μην καταλά-

βατε τι γράφω. «Ελλάδα Ταϊλάνδη» γράφω στην Ταϊ-
λανδέζικη γλώσσα. Το «Παναθηναϊκός» δε μου βγάζει 
τη μετάφραση στην πασίγνωστη Ταϊλανδέζικη γλώσ-
σα. Αρχίζω να ανησυχώ πάλι, τον Αλαφούζα μου μέσα!

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 457

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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Πανκυκλαδικό 
συνέδριο 
γυναικών

Το μήνυμα της ενότητας και της δύναμης που απορ-
ρέει από αυτήν έστειλαν οι γυναίκες των Κυκλάδων 
από τη Σέριφο, όπου το 10ο πανκυκλαδικό συνέδριο 
συλλόγων γυναικών, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 
6/5/2018. 

Ακόμα, με την ευκαιρία του συνεδρίου διοργανώθη-
κε επιμορφωτικό σεμινάριο για γυναίκες αιρετές ή μη, 
καθώς και για κάθε γυναίκα που επιθυμεί να ενδυ-
ναμωθεί για να διεκδικήσει θέσεις πολιτικής ευθύνης 
και εκπροσώπησης σε τοπικό, εθνικό και  ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν γυναίκες από 
πολλά διαφορετικά νησιά και ολοκληρώθηκε με την 
υπόσχεση για αυξημένη συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης 
και εκπροσώπησης.

Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 
120 άτομα, το θέμα της βίας κατά των γυναικών ανα-
πτύχθηκε με ακρίβεια και σαφήνεια από εννέα εξαιρε-
τικές ομιλήτριες και έναν ομιλητή – νομικό σύμβουλο, 
με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών και σχετικών βί-
ντεο. Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων του συ-
νεδρίου η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων 
και ο δήμαρχος Σερίφου υπέγραψαν την «Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοι-
νωνίες» για τον δήμο της Σερίφου. 

Συμπεράσματα συνεδρίου
Η έξαρση των φαινομένων βίας τα τελευταία χρόνια 

και τα κλειστά στόματα στις κοινωνίες των Κυκλάδων, 
επιζητούν την ενεργό συμμετοχή όλων μας, στην πρό-
ληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, αρχικά σε το-
πικό και συλλογικό επίπεδο, ως πιο προσιτό και οικείο. 
Σε αυτή τη βάση, προγραμματίζεται η δημιουργία άτυ-
που δικτύου στήριξης «Αγκαλιά προστασίας σε κάθε 
νησί» με την ενεργοποίηση των κατά τόπους Συλλό-
γων. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και δεν πρέπει να 
νιώθει μόνη στις Κυκλάδες.

- Αίτημα για δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας κακο-
ποιημένων γυναικών, σε επίπεδο νομού (Σύρος), όπως 
υφίσταται στη Ρόδο, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου.

- Γραμμή υποστήριξης για γυναίκες στα νησιά από 
τους συλλόγους. συντονισμός συλλόγων για διάχυση 
του θέματος στα νησιά με δημιουργία εκδηλώσεων. 

- Αίτημα για κάλυψη των θέσεων κοινωνικής υπηρε-
σιών στους δήμους των Κυκλάδων, μόνιμες υποστη-
ρικτικές δομές πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχικής 
υγείας.

Άλλα θέματα
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, τα μέλη της Ο.Συ.Γυ. 

Κυκλάδων, αξιοποιώντας την ευκαιρία της συνάντη-
σης των νησιών, πραγματοποίησαν δυο συνεδριάσεις, 
όπου συζήτησαν τα εξής θέματα:

1. Δημιουργία βίντεο με το θέμα του συνεδρίου, τις 
ομιλίες και στιγμιότυπα από την διοργάνωση. Διάχυση 
του θέματος του συνεδρίου, με διοργάνωση εκδηλώ-
σεων ανά νησί, όπου θα προβληθεί το βίντεο και θα 
γίνουν συζητήσεις μεταξύ των γυναικών και ειδικών 
σε θέματα βίας. 

2. Με πρωτοβουλία και ευθύνη των συλλόγων – 
μελών της Ο.Συ.Γυ Κυκλάδων, θα διανεμηθεί έντυπο 
πληροφοριακό υλικό, σε όλα τα νησιά, για την αντι-

μετώπιση θεμάτων βίας, το οποίο θα λειτουργήσει 
ενημερωτικά, και υποστηρικτικά. Επίσης θα διανεμηθεί 
κατάλογος των κοινωνικών φορέων που θα μπορούσε 
να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει, μετα-
ξύ άλλων και θέματα βίας. 

3. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των εν ενερ-
γεία αργαλειών των νησιών μας, καθώς και των 
ενεργών ανυφαντριών, με σκοπό την αναβίωση της 
υφαντουργικής τέχνης στα νησιά. Η πρώτη φάση του 
Σχεδίου Αναβίωσης της Υφαντικής Τέχνης (ΣΑΥΤ) θα 
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα 
προχωρήσει η δεύτερη φάση με αίτημα συνεργασίας 
στο πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4. Συζητήθηκε και εξειδικεύτηκε το σχέδιο δράσης 
2018, επικαιροποιήθηκαν οι στόχοι της Ομοσπονδίας, 
προσδιορίστηκε ο διεκδικητικός της ρόλος σε σχέση 
με τα προβλήματα, καθώς και ο επιμορφωτικός και 
εκπαιδευτικός της ρόλος. Για την ταχύτερη επίτευξη 
των σκοπών της, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας 
σε όλα τα νησιά, για άμεση επαφή και συνεργασία με 
την Ομοσπονδία. 

Κυκλάδες

λιβάδια, παροικιά | 22840 22081 & 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
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Και πάλι  
εγκαταλειμμένα 
ζωάκια

Είναι λυπηρό ύστερα από τόσες προσπάθειες που 
γίνονται τα τελευταία χρόνια, για τον περιορισμό των 
ανεπιθύμητων γεννήσεων, να αυξάνονται διαρκώς, τα 
νεογέννητα εγκαταλειμμένα γατιά και σκυλιά στο νησί!

Παροικιά – Νάουσα – Καμάρες – Κολυμπήθρες 
– Δρυός – Μάρμαρα – Πρόδρομος -  Σάντα Μαρία 
- Λεύκες, είναι μόνο μερικές από τις περιοχές που 
βρίσκουμε μωρά ζωάκια, πεταμένα σε κάδους απορ-
ριμμάτων, χαρτόκουτα και σακούλες... Να τα πάρει το 
απορριμματοφόρο και να τα πολτοποιήσει σαν άψυχα 
υλικά! Υπέροχο πραγματικά θέαμα, δείγμα πολιτισμού 
και ευαισθησίας του νησιού μας!...

Οι ιδιοκτήτες ζώων ή ακόμα και αυτοί που ταΐζουν 
αδέσποτα σκυλιά και γατιά σε διάφορες περιοχές, 
οφείλουν να φροντίζουν παράλληλα και για την στεί-
ρωσή τους!... Πολλοί λένε «αφήστε τα ζώα στη φύση, 
να πολλαπλασιάζονται…». Όμως, δεν μας λένε τι θα 
κάνουν με τα νεογέννητα!... Η «φύση» δεν λέει να τα 
πετάμε σαν άχρηστα απορρίμματα ή να τα θανατώ-
νουμε... Είναι ζωντανές ψυχές που ήρθαν στον κόσμο 
χωρίς την δική τους ευθύνη! Γεννήθηκαν για να ζή-
σουν μη γνωρίζοντας ότι εμείς οι άνθρωποι θα τα σκο-
τώσουμε έτσι ανεύθυνα και απλά! Γεννήθηκαν γιατί οι 
γονείς τους δεν στειρώθηκαν, έτσι ώστε, να αποφευ-
χθεί η ανεπιθύμητη γέννα των μικρών τους...

Όσοι έχουμε ζώα, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε 
να γεννάνε ανεξέλεγκτα, εκτός και αν έχουμε ήδη 
εξασφαλίσει ποιος θα πάρει τα νεογέννητα. Δεν είναι 
δυνατόν να τα παρατάμε εδώ κι εκεί ήσυχοι (!) ότι «κά-
ποιος άλλος» θα τα φροντίσει... Και βέβαια, δεν είναι 
δυνατόν να μην έχουμε δει έστω και μία (!) φορά κά-
ποιον να τα πετάει ή να τα παρατάει και να μη τον 
καταγγέλλουμε γιατί «φοβόμαστε»... Τη στιγμή που α) 
η κάθε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές είναι απόρ-
ρητη και εμπιστευτική και β) ο ίδιος ο Νόμος απαγο-
ρεύει ρητά την εγκατάλειψη και κακοποίηση ζώων με 
ποινές ιδιαίτερα αυστηρές!

Είναι καιρός πια να αλλάξουμε νοοτροπία και τα-
κτική! Είναι καιρός να αρχίσουμε να στειρώνουμε τα 
σκυλιά και τα γατιά, είτε αυτά είναι δικά μας, ή τα φρο-
ντίζουμε ταΐζοντάς τα. Η κατάσταση δυστυχώς, έχει 
φτάσει στο απροχώρητο... Είναι ντροπή για ένα πανέ-
μορφο και τόσο τουριστικό νησί σαν την Πάρο να έχει 
ακόμα τόσα πολλά αδέσποτα τα οποία, αντί να μειώ-
νονται αυξάνονται καθημερινά! Βοηθήστε όλοι μαζί να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το λυπηρό και αναχρονιστικό 
πρόβλημα. Βοηθήστε μας γιατί κι εμείς ως εθελοντές, 
έχουμε πια ξεπεράσει τα όρια και τις αντοχές μας! 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο: 6975 060927 
(9-2μμ και 6-9μμ καθημερινά εκτός Κυριακής)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ-PAWS

SOS στα  
παρεκκλήσια 
της Παροικιάς

Την περασμένη Παρασκευή (11/5/18) στο γραφείο 
του Ενοριακού Ναού των Ταξιαρχών πραγματοποι-
ήθηκε μια σημαντική άτυπη σύσκεψη διερευνητικών 
προθέσεων με παρόντες τον πατέρα Σπυρίδωνα Φω-
κιανό, τον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ Θανάση Μαρινόπου-
λο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικι-
σμού Παροικιάς Πέτρο Αυλήτη, τον συγγραφέα και 
πρώην εκπαιδευτικό Παναγιώτη Πατέλλη, τον πρώην 
πρέσβη Θεόδωρο Καραβία, τους τοπικούς συμβού-
λους Παροικιάς Μένεγο Μαύρη και Αρχοντούλα Αλε-
ξανδροπούλου, τον πρώην υπάλληλο της ΑΤΕ Σταμά-
τη Σπανό, τον τοπογράφο Βαγγέλη  Πέντζα και τον 
πρώην δήμαρχο Κώστα Αργουζή.

Αντικείμενο της σύσκεψης αυτής ήταν η διερεύνηση 
προθέσεων για τη στήριξης μιας μεγάλης προσπάθει-
ας επισκευής και αποκατάστασης τριών παρεκκλησί-
ων της Παροικιάς  με την οικονομική στήριξη όλων 
των φορέων και των κατοίκων της πρωτεύουσας του 
νησιού μας.

Πρόκειται για  τα παρεκκλήσια της Παναγίας του 
Σταυρού και της Αγίας Άννας που εφάπτονται του Ενε-
τικού Κάστρου και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου (Χαμάρτου) στην παραλία της Παροικι-
άς, που σάπισαν τα δοκάρια και έπεσε η στέγη. Όλοι οι 
παρόντες συμφώνησαν ότι πρέπει να αναληφθεί κοινή 
προσπάθεια, όχι μόνο για την επισκευή και αποκατά-
στασή τους, αλλά και να βρεθεί τρόπο προβολής και 
ανάδειξής τους με τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοι-
χεία που τα συνοδεύουν. 

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ενημέρωσης της 
προσπάθειας αυτής από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
ώστε αυτή να γίνει κοινό κτήμα και υπόθεση όλων των 
κατοίκων της Παροικιάς.

ΠΗΓΗ: oreaparos.blogspot.gr

Συγχαρητήρια 
σε μαθητές του 
ΓΕΛ

Το χώρο του αγροκηπίου Παροικιάς, για την κατα-
σκευή ξύλινων τεχνημάτων όπως παγκάκια και τρα-
πέζια από παλέτες, επέλεξε το τμήμα A1 του γενικού 
λυκείου Πάρου με τον καθηγητή τους Δημήτρη Λα-
θούρη, στο πλαίσιο σχολικής εργασίας για το μάθημα 
«ερευνητική εργασία (συνθετική εργασία ή project)».

H ερευνητική εργασία (project) είναι μία καινοτόμος 
δράση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών 
της Α’ τάξης του γενικού λυκείου και έχει σκοπό να 
προάγει τη συλλογικότητα, να ενθαρρύνει τη διερευ-
νητική προσέγγιση της γνώσης και να ενεργοποιήσει 
την σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία 
των μαθητών.

Οι μαθητές, στο πλαίσιο της εργασίας, συνεργά-
ζονται κατά ομάδες για τη μελέτη και την εκπόνηση 
κοινών εργασιών, είτε με επιστημονικό υπόβαθρο, είτε 
για τη δημιουργία καλλιτεχνικών συνθέσεων και την 
κατασκευή ποικίλων τεχνημάτων.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου σημειώνε-
ται: «[…] ο δήμος Πάρου από τη πρώτη στιγμή αγκά-
λιασε και ενθάρρυνε την πρωτοβουλία των μαθητών 
και του καθηγητή τους και υποστήριξε την δράση  με 
όλα τα διαθέσιμα μέσα και όποια υλικά του ζητήθηκε.

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, σε μήνυ-
μα που απεύθυνε μέσω της επίσκεψης της χωρικής 
αντιδημάρχου, Δώρας Σαρρή, αφού επαίνεσε τους 
εμπνευστές της συγκεκριμένης εργασίας, συνεχάρη 
τους μαθητές για την προσπάθειά τους και την ευαι-
σθησία τους για το περιβάλλον».

Τέλος, η ανακοίνωση του δήμου Πάρου ολοκληρώ-
νεται με τις ευχαριστίες για τους χορηγούς και τους 
υποστηρικτές αυτής της δράσης.

2ο φεστιβάλ 
παραδοσιακών 
χορών 

Η Αντίπαρος υποδέχεται 12 παραδοσιακά χορευτικά 
συγκροτήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
και 320 χορευτές με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, 
τα  τραγούδια, τους χορούς, αλλά και με το ιδιαίτερο 
ύφος της κάθε περιοχής θα δώσουν ένα ξεχωριστό 
χρώμα στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών  που ορ-
γανώνει ο δήμος Αντιπάρου, η ΚΕΔΑ και ο σύλλογος 
«ΤΡΙΚΚΗ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 
Μαΐου και ώρα 19:00 στο λιμάνι, στην Αγία 
Μαρίνα Αντιπάρου. Συμμετέχουν οι χορευτικοί 
σύλλογοι: 

- Χορευτικό δήμου Αντιπάρου
- Σύλλογος «Ξενία» Καλαμάτας
- Χορευτικό τμήμα «Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση» ΙΚΕ  

Πάτρας
- Σύλλογος «Εν Τρικερίω» Μαγνησίας
- «Ελλήνων Ρίζες» πολιτιστικός όμιλος Δάφνης – 

Υμηττού
- Χορευτικό μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου 

Μαζίου «Η Κισσούσα» Βοιωτίας
- Σύνδεσμος φίλων χορού και παράδοσης Τερψιθέ-

ας Γλυφάδας
- Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου Κορίνθου
- Λαογραφικός χορευτικός όμιλος «Οι Κρηταγενείς» 

Χορευτικός Όμιλος Σκάλας Λακωνίας
- Λύκειο Ελληνίδων Σύρου
- Λαογραφικός χορευτικός σύλλογος Αμφίκλειας 

«Δαδιώτικη Εστία» Φθιώτιδας
- Ελληνικό κέντρο λαογραφικών μελετών Παλαιού 

Φαλήρου
Μουσικοί της εκδήλωσης θα είναι: Δαλιάνη Σταυ-

ρούλα (τραγούδι), Μαρινάκης, Γιώργος (βιολί), Κιτσό-
πουλος Χρήστος (κλαρίνο), Μαυρίκης Ηλίας (λαούτο), 
Γαλάνης Βασίλης (κρουστά), Παπαδόπουλος Θοδω-
ρής (Ποντιακή λύρα), Καϊταλίδης Χαράλαμπος (νταού-
λι), Καριοφυλλίδης Βασίλης (αγγείο),Φαρούπος Γιάν-
νης (τσαμπούνα).

Τοπικές ειδήσεις
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Πρωτογενής τομέας

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11/5, με τελευταία συνάντηση στην Αντίπαρο, ο 
κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων στα μικρά νησιά των Κυκλάδων με θέμα 
την ένταξη σε πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής, καταρ-
χήν δύο νησιών με επιλογή στη ζωική και φυτική παραγωγή αντίστοιχα.

Οι συναντήσεις αυτές, που πραγματοποιήθηκαν σε 18 μικρά νησιά, συνδιοργα-
νώθηκαν από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, καθώς και από την 
Ομοσπονδία Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων (ΟΣΥΜΙΚ) και συγκέντρωσαν εκ-
προσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και πλήθος 
ενδιαφερόμενων πολιτών.

Στην τελευταία συνάντηση στην Αντίπαρο, εισηγήθηκαν το θέμα η ειδική σύμβου-
λος του αν. υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Νάγια Παπαλιάκου, ο εκπρόσωπος του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος της ΟΣΥΜΙΚ, Πασχάλης 
Συρίγος, ενώ σύντομη τοποθέτηση έκανε και ο παρευρισκόμενος βουλευτής Κυκλά-
δων του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Συρμαλένιος, ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία στήριξης 
του πρωτογενή τομέα στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης που επιδιώκουμε στη χώρα και στα νησιά.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκε ο στόχος του προγράμματος που 
αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) του πρωτογενή 
τομέα με συμμετοχή τόσο των κατ’ επάγγελμα αγροτών, όσο και άλλων ανθρώπων 
και κυρίως νέων, με απώτερο στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού στα νησιά, εξα-
σφαλίζοντας θέσεις απασχόλησης όλο το χρόνο και πέραν της τουριστικής περιό-
δου. Στη συνάντηση τονίστηκε ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος με την 
καταρχήν  επιλογή δύο νησιών και τη συνέχισή του με την ένταξη και άλλων νησιών 
σε περίπτωση που το εγχείρημα έχει θετική έκβαση.

Μνημόνιο για τον  
τουρισμό

Οι υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παπ-
πάς και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την 
εισαγωγή και αξιοποίηση, εκ μέρους του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, σύγ-
χρονων τεχνολογικών εργαλείων στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής, με στόχο 
την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δυναμική προώθηση και προβολή της Ελλάδας 
στο εξωτερικό. 

Το κείμενο, που υπεγράφη, αποτελεί τη βάση υλοποίησης τεσσάρων κεντρικών 
δράσεων, στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής του υπουργείου Τουρισμού. Αναλυ-
τικά αφορά: 

1. Το ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προς πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

2. Την ψηφιακή αναβάθμιση, για πρώτη φορά, της τουριστικής εκπαίδευσης.
3. Τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για τη συγκέντρωση 

και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τον τουρισμό, απαραιτή-
των για την αποτύπωση της συμβολής του κλάδου στην εθνική οικονομία, τη χάρα-
ξη μακροπρόθεσμων πολιτικών, αλλά και τη στοχευμένη παγκόσμια προώθηση και 
προβολή της Ελλάδας με βάση τις διεθνείς τάσεις. 

4. Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος προβολής και 
προώθησης του ελληνικού τουρισμού με επίκεντρο τη νέα πολύγλωσση και δια-
δραστική ηλεκτρονική πύλη Visit Greece, η οποία θα συγκεντρώσει το σύνολο της 
πληροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης για τον προορισμό «Ελλάδα» σε ένα μόνο 
σημείο. Η πύλη θα εμπλουτιστεί με νέες τεχνολογίες προβολής εικονικής και επαυ-
ξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και βίντεο.

Μουσική – Αρχίλοχος – 
Εκκλησία

(Μέρος 2ο)
Η αγάπη τους, των αρχαίων Ελλήνων, εξέθρεψε και ανέδειξε μεγάλους μουσικούς: 

Τέρπανδρο, Ορφέα, Αλκαίο, Πίνδαρο, Αρίωνα και άλλους. 
Ο εθνομουσουργός μας Μανώλης Καλομοίρης γράφει: «Το αρχαίο θέατρο ήταν 

κάτι σαν όπερα. Οι μεγάλοι δραματουργοί Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αισχύλος, ακόμη 
και ο Αριστοφάνης, δεν ήταν μόνο ποιητές αλλά και μουσικοί που έγραφαν οι 
ίδιοι το κείμενο και τη μουσική». Γνωστό δε είναι ότι το αρχαίο θέατρο είχε όλα τα 
στοιχεία που έχει σήμερα μια όπερα. Εκτός της σκηνής είχε και ορχήστρα, σολίστ, 
χορωδία, χορευτές. Ας σημειωθεί ότι ο μεγάλος μουσουργός Ρ. Βάγκνερ είναι ο 
μόνος που, μιμούμενος τους αρχαίους δραματουργούς. έγραφε ο ίδιος το λιμπρέτο 
και τη μουσική στις όπερές του.

Πως θα ήταν δυνατό μια ευαίσθητη καλλιτεχνική ψυχή όπως ο Αρχίλοχος να μην 
πιαστεί στα δίχτυα αυτής της θείας τέχνης της μουσικής; Φαίνεται ότι αιχμαλωτίστη-
κε από αυτήν τόσο ώστε, εκτός από τις μουσικές δημιουργίες του, να πραγματοποι-
ήσει και μεταρρυθμίσεις. 

Κατά τον Theodore Reinach ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την ετερόφωνη οργα-
νική συνοδεία η οποία κινούνταν επί το οξύ του άσματος και είχε και διαστήματα 
διάφωνα με το τραγούδι. Ο Γ. Παπαδόπουλος (Συμβολή στην Ιστορία της παρ’ ημίν 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, Αθήνα 1890) γράφει: «Οι μεταρυθμίσεις του Αρχιλόχου 
προήγαγαν επί μέγιστον την αρχαίαν μουσικήν και ανέδειξαν αυτήν όντως θειοτά-
την τέχνην, όπερ μαρτυρείται και εκ των θαυμασίων αποτελεσμάτων των μουσικών 
αγώνων εν Ελλάδι». Βρήκε ζωηρότερους ρυθμούς και εποίκιλε την οργανική συ-
νοδεία έτσι που να μην αποτελεί απλή επανάληψη της πρωταρχικής μελωδίας του 
τραγουδιστή αλλά εκτελούσε τη μελωδική γραμμή πιο διανθισμένη σύμφωνα με την 
τεχνική και φύση του οργάνου. Φαίνεται πως μάλλον επρόκειτο για ένα είδος με-
λωδικών παραλλαγών που με ποικίλματα και φιοριτούρες διέκοπτε την απλούστερη 
και κάπως μονότονη επική μονωδία. Ο Πλάτων την αποκαλεί ετεροφωνία. Κάτι πα-
ρόμοιο συμβαίνει και σήμερα στη δημοτική μας μουσική όπου ο οργανοπαίκτης συ-
χνά παρεμβαίνει και επαναλαμβάνει τη μελωδία με διάφορες μικρές τροποποιήσεις 
που προσδίνουνε ιδιαίτερη χάρη» (Μ. Καλομοίρης, περιοδικό Ήλιος). Ο Πίνδαρος 
λέει ότι: «[…] προ τούτων των λυρικών γενόμενος, ελθών [ο Αρχίλοχος] εις Ολυ-
μπίαν θελήσας ύμνον αναβαλέσθαι προς Ηρακλέα, απορήσας οργάνου διά τινος 
λέξεως Θρεττεναλό, μιμήσασθαι τον ρυθμόν και τον ήχον της κιθάρας επεχείρησε· 
συντάξας συν τούτο το κομμάτιον Τήνελλα, ούτω και τα εξής ανεβάλετο, και αυ-
τός μεν τον ήχον της κιθάρας υποκρινόμενος έλεγε εν μέσω τω χορώ το Τήνελλα 
Τήνελλα ο δε χορός τα επίλοιπα, οίον, Καλλίνικε χαίρε άναξ Ηράκλες, αυτός τε και 
Ιόλαος αιχμητά δύο». Ο ύμνος αυτός, που ο ίδιος έψαλε, θεωρήθηκε και εκτιμήθηκε 
από τους αρχαίους ως αριστούργημα. Η επιτυχία δε αυτή μετέτρεψε την έχθρα των 
Παριανών προς τον Αρχίλοχο σε τόση αγάπη και θαυμασμό ώστε να τον ανακαλέ-
σουν – είχε διωχθεί από την Πάρο – και να τον δεχτούν με θείες τιμές.

Ο  Αρχίλοχος φέρεται και ως εφευρέτης της παρακαταλογής, εμμελούς απαγγε-
λίας στο αρχαίο δράμα από τον κορυφαίο του χορού, στίχων, με υπόκρουση, αρχικά 
με κλεψίαμβο και μετά με αυλό. Μπορεί να χαρακτηριστεί, η παρακαταλογή, ως 
γέφυρα στη μετάβαση από το μέλος ή την ωδή στην απαγγελία. Μια ρυθμική μονο-
φωνική αφήγηση, κάτι όπως το οπερετικό ρετσιτατίβο. Εμμελής απαγγελία, λογα-
οιδικός τρόπος, κατάλογάδην τρόπος, αναφέρονται στην ορολογία της Βυζαντινής 
μουσικής.

Περίεργο θα ήταν, αν μη τι άλλο, εάν ο Αρχίλοχος δεν θεράπευε και το ρυθμό, 
αφού η μουσική μπορεί να χαρκτηριστεί ως ένα διώνυμο που οι όροι του είναι 
ο ρυθμός και η μελωδία. Οι αρχαίοι χαρακτήριζαν τον ρυθμό ως «άρρεν» και τη 
μελωδία ως «θήλυ». Μελωδία χωρίς ρυθμό είναι ένα ανούσιο μελωδικό κατασκεύ-
ασμα. Η πρωτοεμφάνιση της λέξης «ρυθμός» – «ρυσμός» κατά την Ιωνική διάλεκτο 
– οφείλεται στον Αρχίλοχο: «Γίνωσκε δ’ οίος ρυσμός τους ανθρώπους έχει» (Μάθε 
ότι ένας χαρακτήρας – ψυχική κατάσταση – κυβερνά τους ανθρώπους).

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

Αναγνώστης, Ιεροψαλτεύων
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Η βρύση στη 
Νάουσα

Η βρύση που υπάρχει στην παιδική χαρά της Νάου-
σας και σχεδόν εφάπτεται με το ανοιχτό γήπεδο του 
μπάσκετ εκεί, ανάγκασε αναγνώστες της εφημερίδας 
μας να διαμαρτυρηθούν γι’ αυτό.

Σύμφωνα με επιστολή τους: «[…] από την αρχή (ίσως 
10 χρόνια) είχε διαρροή με αποτέλεσμα να τρέχουν 
συνέχεια νερά. Το μπάσκετ έχει καταστραφεί μιας και 
έχει πιάσει γλίτσα το δάπεδο εκεί, αλλά είναι δίπλα 
στην γραμμή του πλάγιου, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
κίνδυνος για τους παίκτες. 

Στο σημείο που είναι δεν εξυπηρετεί κανέναν, αφού 
είμαστε αναγκασμένοι να κουβαλάμε το νερό μέχρι 
το αυτοκίνητό μας. Ακριβώς έξω (δεξιά όπως κοιτά-
τε τη φωτογραφία), αν έβγαζε η ΔΕΥΑΠ δύο και όχι 
μία βρύση, θα μπορούσε ο κόσμος να εξυπηρετηθεί 
καλύτερα. Με τη μία βρύση περιμένεις αρκετή ώρα, 
εκτός αν πας πολύ πρωί ή αργά».

Τι απαντάει η ΔΕΥΑΠ
Για την παραπάνω επιστολή μιλήσαμε αρχικά με τον 

μηχανολόγο – μηχανικό και διευθυντή της ΔΕΥΑΠ, Νι-
κόλαο Καραμανέ, και του στείλαμε στη συνέχεια ηλε-
κτρονικά και τις σχετικές φωτογραφίες.

Ο κ. Ν. Καραμανές, μας απάντηση γραπτά ως εξής:
«Είναι όπως τα είπαμε και τηλεφωνικά. Το νερό που 

βλέπετε δεν είναι διαρροή, αλλά η αποχέτευση της 
βρύσης. Μάλιστα, όπως κάθε τι που παρέχεται δω-
ρεάν, δεν τυγχάνει και του ανάλογου σεβασμού, με 
αποτέλεσμα, πολλές φορές στο συγκεκριμένο σημείο 

να παρουσιάζονται φαινόμενα σπατάλης… Από το να 
αφήνουν τη βρύση ανοιχτή χωρίς λόγο, μέχρι και να 
πλένουν χαλιά έχουμε δει …

Το γήπεδο είναι στη διαχείριση του δήμου. Πριν από 
λίγο καιρό μάλιστα, έγιναν εκεί διάφορες εργασίες… 
Αν είχε ενημερώσει κάποιος την Τεχνική Υπηρεσία 
του δήμου, θα μπορούσε εύκολα να είχε γίνει κάποιο 
δίκτυο απορροής… Κάποιες φορές, σε διπλανό ση-
μείο βγαίνουν και νερά μέσα από το κτήριο, κατά την 
διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης, καθώς υπάρ-
χουν κάποια κατασκευαστικά προβλήματα στο κτήριο, 
τα οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε…

Πάντως, επειδή κατά καιρούς έχουν ζητήσει και 
άλλοι την κατάργηση ή μεταφορά της βρύσης, και 
μάλιστα στο σημείο που υποδεικνύει η επιστολή, θα 
το δρομολογήσουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι με τον 
φόρτο εργασίας που υπάρχει αυτήν την περίοδο είναι 
αδύνατο να γίνει άμεσα. Εξάλλου, είναι αρκετά πιθανό 
εκεί δίπλα να μπει και μηχάνημα αφαλάτωσης, όπως 
αυτά της Παροικιάς».

Εγγραφές στο 
ΕΠΑΛ

Έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 θα μπορούν 
οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να 
ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε 
οποιαδήποτε τάξη του ΕΠΑ.Λ. Πάρου για το σχολικό 
έτος 2018-2019, να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτη-
ση Εγγραφής - Δήλωση Προτίμησης».

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής 
e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-
eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία. Εγγραφές γίνονται και στον 
χώρο του σχολείου από Δευτέρα έως Παρασκευή από  
08:30π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Απαγόρευση  
κυκλοφορίας  
οχημάτων

Από 25/3/2018 έως 30/9/2018, σύμφωνα με την 
118/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, απαγορεύεται η στάθμευση όλων των οχημάτων 
στο λιμάνι της Νάουσας από το ποτάμι μέχρι τον Άγιο 
Νικόλαο και προς το καταφύγιο τουριστικών σκαφών 

Επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων που προβαί-
νουν σε προμήθεια των καταστημάτων καθώς και των 
οχημάτων των αλιέων και μόνο για εφοδιασμό και 
εκφόρτωση εμπορευμάτων ή αλιευμάτων. Στο λιμα-
νάκι Μανδράκι απαγορεύεται τελείως η είσοδος των 
τροχοφόρων.

Τοπικές Ειδήσεις

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 18 Μαΐου 2018Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις

Αξιοποίηση  
αρχαιολογικών 
χώρων

Η αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων, μέσα 
από προγράμματα τουριστικών περιηγήσεων, θα μπο-
ρούσε να αποφέρει σοβαρά οικονομικά οφέλη στον 
τόπο.

Κατά καιρούς αρχαιολόγοι έχουν κάνει προτάσεις 
για να ενεργοποιηθεί οργανωμένο πρόγραμμα του-
ρισμού περιήγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, που 
στον τόπο μας είναι αρκετοί και ανεκμετάλλευτοι.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης κερδίζει συνεχώς έδα-
φος σε όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. 
Εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε προς όφελος 
του τουρισμού και της οικονομίας του νησιού, τη στιγ-
μή μάλιστα που αποσκοπούμε σε τουρισμό υψηλότε-
ρου πολιτιστικού επιπέδου. Με σύγχρονη τουριστική 
διαχείριση, θα πετύχουμε προσέλευση επισκεπτών 
που ενδιαφέρονται για α) Άρτιες προσφερόμενες υπη-
ρεσίες, β) Ασφαλείς συνθήκες περιήγησης και γ/ προ-
γράμματα αρχαιολογικού τουρισμού. Είναι αυτονόητο 
δε ότι η νέα αυτή μορφή τουριστικής πρακτικής θα 
λειτουργήσει παράλληλα προς τον καθιερωμένο κοι-
νό τουρισμό, συμβάλλοντας στην γενικότερη ποιοτική 
του αναβάθμιση. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την οικονομία του τόπου μας, διότι εκτός της αρχαίας 
ιστορίας όλων των περιόδων, υπάρχει τεράστιος αριθ-
μός μνημείων, αρχαιολογικών θέσεων κλπ, που με την 
κατάλληλη διαχείριση θα μπορούσαν να αναδειχτούν, 
συμβάλλοντας στην ανάταση της τοπικής οικονομίας.

Είναι δε λυπηρό, τέτοιου πολιτιστικού μεγέθους μνη-
μεία και ευρήματα, να παραμένουν στην αφάνεια και 
ενώ κοστίζουν στον τόπο, να μένουν ανενεργά, ενώ θα 
μπορούσαν κάλλιστα να αποφέρουν έσοδα και θέσεις 
εργασίας, με  βελτίωση του τουριστικού προϊόντος 
μας, και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου όλο 
το έτος. Η Πάρος αποτελεί το μεγαλύτερο ζωντανό 
μουσείο στο Αιγαίο, αλλά δυστυχώς η έλλειψη τουρι-
στικού σχεδιασμού την οδήγησε να μην έχει ούτε ένα 
μουσείο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πουθενά αλλού 
δεν υπάρχουν τόσα σημαντικά πρωτότυπα έργα της 
αρχαίας Ελληνικής τέχνης συνωστισμένα όπως στην 
Πάρο, αλλά το μικρό και ανεπαρκές μουσείο μας δεν 
είναι ικανό για να φιλοξενήσει ευρήματα τέτοιας αξί-
ας. Επιβάλλεται λοιπόν, όλα αυτά τα προτερήματα της 
Πάρου να αναδειχτούν άμεσα, για αναβάθμιση του 
τουρισμού και την οικονομική ενδυνάμωση του νη-
σιού. Ένα ακόμα όφελος για τον τόπο θα είναι, ότι θα 
αποτραπεί κάθε παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος και περαιτέρω τσιμεντοποίηση θέσεων ιδιαιτέ-
ρου φυσικού κάλλους στο νησί. 

Προτάσεις σοβαρές υπάρχουν. Μία εξ αυτών είναι 
του αρχαιολόγου, Δημητρίου Σκιλάρντι: «Πρόταση 
πιλοτικής εφαρμογής δικτύου αξόνων τουρισμού και 
πολιτιστικής περιήγησης στην Πάρο». Ο κ. Σκιλάρντι 
έχει τελέσει καθήκοντα εφόρου αρχαιοτήτων στις 
εφορίες αρχαιοτήτων Κομοτηνής και Αβδήρων και 
στις ανασκαφές Κουκουναριών Νάουσας ανακάλυψε 
σημαντικά ευρήματα που επιβάλλεται να αναδειχτούν 
προς όφελος του νησιού μας.

Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροι-
κιάς Πάρου θεωρεί την πρόταση αυτή ενδιαφέρου-
σα και μετά από συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ. του, 
ετοιμάζει ημερίδα – εκδήλωση για την παρουσίαση 
της.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Ιφιγένεια εν 
Ταύροις

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή, 
13/5/2018, οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Η Πά-
ρος είχε το μεγαλύτερο νούμερο προσέλκυσης μελών 
στις Κυκλάδες, καθώς προσήλθαν να ψηφίσουν στις 
εκλογές 300 μέλη της δημοτικής τοπικής οργάνωσης.

Για τη θέση της προέδρου επανεξελέγη η κ. Ιφιγέ-
νεια Χατζηγεωργίου που συγκέντρωσε 67% έναντι 
του συν-υποψηφίου της κ. Κώστα Ροδίτη, με 33%, ο 
οποίος λόγω του χαμηλού του ποσοστού δεν έχει δι-
καίωμα συμμετοχής στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Η 
κ. Χατζηγεωργίου έλαβε 196 ψήφους, έναντι 81 του 
κ. Ροδίτη.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή νέου ΔΣ στην τοπι-
κή οργάνωση της ΝΔ ήταν τα παρακάτω:

1. Μανωλάκη Θεοδοσία 116
2. Πριμηκυρίου Μαρία 98
3. Λουκή Αικ. 89
4. Φραγκούλη Μαρία 81
5. Αλιπράντη Βασιλική 79 
6. Σιφναίος Δημήτρης 76
7. Μπιζάς Ιωάννης 69
8. Μάζαρος Κων/νος 35
9. Τριανταφύλλου Μιχαήλ 28
---------------------------------------
10. Θηβαίος Θεοφάνης 26

ΝΟΔΕ
Για την εκλογή μελών στη Νομαρχιακή Διοικούσα 

Επιτροπή (ΝΟΔΕ) Κυκλάδων, τα αποτελέσματα της 
ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, σε ό,τι αφορά τους 
πέντε πρώτους έχουν ως εξής:

1. Μπαφίτης Παντελής 225
2. Μπαϊμπά Βιργινία 79
3. Μπουμπούλης Κων/νος 41
4. Αλοιμόνου Ευγενία 38
5. Κουντούρης Γεράσιμος 37

Συγκεντρωτικά 
Στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στις Κυκλά-

δες ψήφισαν 1572 άτομα. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Χρ. 
Καυτηράνης με 804 σταυρούς έναντι 444 σταυρών 
του κ. Κ. Γαβιώτη. Στο ΔΣ εκλέχτηκαν οι:

Πελοποννήσιος Μιλτιάδης, Δαρζέντας Χαράλαμπος, 
Κουφόπουλος Αριστείδης-Αντώνιος, Κουντούρης Γε-
ράσιμος, Μπαϊμπά Βιργινία, Κουσαθανάς Αντώνιος, 
Αλοιμόνου Ευγενία, Μπούμπουλης Κωνσταντίνος και 
από την Πάρο, ο κ. Μπαφίτης Παντελής.

Οι πρωτιές
Η πρόεδρος της δημοτικής τοπικής οργάνωσης ΝΔ 

Πάρου-Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, πέτυχε 
μία ανεπανάληπτη πρωτιά για τα δεδομένα των Κυ-
κλάδων, αφού ήταν πρώτη στα αποτελέσματα για την 
ανάδειξη συνέδρων του κόμματος.

Η κ. Χατζηγεωργίου έλαβε 380 σταυρούς προτίμη-
σης στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στον Νομό 
Κυκλάδων και ξεπέρασε συν-υποψηφίους της από 
άλλα νησιά με περισσότερο πληθυσμό.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι στη δημοτική τοπική ορ-
γάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου σημειώθηκε και άλλο 
ένα ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, στην κάλπη που στήθη-
κε στην Πάρο, προσήλθαν τα περισσότερα μέλη (300) 
του κόμματος στον Νομό Κυκλάδων, για να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι ψήφοι που έλαβαν τα οκτώ πρώτα μέλη της ΝΔ 

για να μετέχουν στο συνέδριο του κόμματος, έχουν ως 
εξής:

1. Χατζηγεωργίου Ιφιγένεια του Νικολάου 380
2. Γαβιώτης Κωνσταντίνος του Ηλία 362
3. Ραουζαίος Πέτρος του Μάρκου 285
4. Δοκιμάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 245
5. Μαυρογιάννης Ευθύμιος του Δημητρίου 142
6. Σιδέρης Νικόλαος του Γεωργίου 130
7. Χαλκιά Ανθή του Γεωργίου 117
8. Δεσύπρης Αργύριος του Ματθαίου 103

Ευχαριστίες
Η επανεκλεγείσα πρόεδρος της δημοτικής τοπικής 

οργάνωσης ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγε-
ωργίου, εξέδωσε το παρακάτω ευχαριστήριο μήνυμα 
για τις εσωκομματικές εκλογές:

«Χτες 13 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν με με-
γάλη επιτυχία οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας 
Δημοκρατίας. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου 
(89%) 300 εκλογείς (η μεγαλύτερη εκλογική κάλπη 
που στήθηκε στις Κυκλάδες) σε σύνολο 344 στην 
Πάρο-Αντίπαρο απέδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία στα 
νησιά μας αποτελεί ισχυρή αλλά κι αξιόπιστη πολιτι-
κή δύναμη. Η Πάρος κι η Αντίπαρος απέδειξαν στην 
πράξη ότι μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο 
ρόλο όχι μόνο για το μέλλον των νησιών μας αλλά 
και να δίνουν δυναμικά κι αποτελεσματικά αγώνες 
ενώνοντας τους πολίτες κι αποτελώντας παράδειγμα 
αξιοπρέπειας, ήθους κι ορθής πολιτικής παρουσίας.

Θέλω να συγχαρώ τον συναγωνιστή κ φίλο Κώστα 
Ροδίτη για τον αγώνα που έδωσε· θέλω επίσης να 
συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν ως υποψήφιοι στα 
νησιά μας, Πάρο κι Αντίπαρο. Πολλά πολλά συγχα-
ρητήρια στα νεοεκλεγέντα μέλη της ΔΗΜ. ΤΕ. ΝΔ 
ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ. Όλοι μαζί θα εργαστούμε ενω-
μένοι, σε πνεύμα συνεργασίας για να οδηγήσουμε την 
παράταξή μας στη μεγάλη νίκη προκειμένου να επα-
νέλθει ο τόπος μας σε τροχιά ανάταξης. 

Θερμά συγχαρητήρια στο φίλο, συναγωνιστή κ 
συνάδελφο Χρήστο Καφτηράνη για τη νίκη του στις 
εσωκομματικές εκλογές και την ανάδειξή του στο αξί-
ωμα του Προέδρου της ΝΟΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 

Θερμά συγχαρητήρια επίσης στον συμπατριώτη 
μας Παντελή Μπαφίτη ένα νέο κι αγνό συναγωνιστή 
για την εκλογή του ως μέλος στη ΝΟΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ!

Τέλος, θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
από τα βάθη της καρδιάς μου στους φίλους κ τα μέλη 
της παράταξής μας όχι μόνο από Πάρο κι Αντίπαρο 
αλλά από όλες τις Κυκλάδες για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν προς το πρόσωπό μου αλλά και να τους 
διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίζω να εργάζομαι με όλες 
μου τις δυνάμεις πιστή στις ιδεολογικές μας αρχές, 
και κοντά τους, πλάι τους, φίλη στην καθημερινότητά 
τους, συμμέτοχος στα προβλήματά τους.

Θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μου να μη συγχαρώ 
τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της ΔΗΜ. ΕΦ.Ε ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέ-
δειξαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
Όλοι μαζί ενωμένοι προχωρούμε!».



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

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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Άλλη μία αδικία για τους νησιώτες -και μάλιστα 
αυτή τη φορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
πολιτική απάτη- είναι το μέτρο του μεταφορικού 
ισοδυνάμου. 

Πρώτο Θέμα

Αυτό διότι σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογι-
σμούς η εφαρμογή του απαιτεί ένα ποσό της 
τάξεως των 400 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση. Δη-
λαδή, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει 
ότι προχώρησε στην κατάργηση των μειωμέ-
νων συντελεστών ΦΠΑ για να εισπράξει 85 εκ. 
ευρώ και την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να 
δώσει υπό μορφή παροχών 400 εκ. ευρώ…

Το μέτρο
Από το καλοκαίρι το μέτρο του μεταφορικού 
ισοδυνάμου θα εφαρμοστεί σε μια προσπάθεια 
της κυβέρνησης να αποτρέψει αυξήσεις κυρίως 
σε βασικά αγαθά μετά την αύξηση του ΦΠΑ στο 
24% και να διευκολύνει τους νησιώτες στις με-
τακινήσεις τους. 
Η οικονομική ενίσχυση θα αποτελεί ουσιαστικά 
ένα βοήθημα για όλους όσοι ταξιδεύουν από 
και προς τα νησιά με το φθηνότερο μέσο μετα-
φοράς προκειμένου να μη χρεώνονται περισσό-
τερα από αυτόν που ταξιδεύει για παράδειγμα 
με το υπεραστικό λεωφορείο. Έτσι, αν για πα-
ράδειγμα κάποιος πληρώνει εισιτήριο 20 ευρώ 
για ένα ταξίδι με λεωφορείο προς μια πόλη της 
ηπειρωτικής χώρας και ένας νησιώτης για να 
πάει προς το μέρος του που είναι η ίδια από-
σταση 25 ευρώ, τότε θα παίρνει τα επιπλέον 5 
ευρώ που αποτελεί τη διαφορά.
Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας σημείωναν 
ότι η φιλοσοφία του μέτρου είναι οι κάτοικοι 
της νησιωτικής χώρας να απολαμβάνουν τι-
μές σε προϊόντα και μεταφορές αντίστοιχες 
με αυτές των κατοίκων της υπόλοιπης χώρας 
με επιδότηση του κόστους. Την ευθύνη για την 
υλοποίηση του μέτρου έχει η Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου, ενώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
θα διασφαλίζει την ισοστάθμιση του κόστους 
μεταφοράς με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Ελεγκτικός μηχανισμός θα είναι το Παρατηρη-
τήριο Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης που θα 
ελέγχει τις τιμές μέσω δειγματοληπτικών ελέγ-
χων σε προϊόντα που μεταφέρονται προς τα νη-
σιά, κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης. Σχετικά με 
τη μεταφορά καυσίμων εξετάζεται σε δεύτερη 
φάση να γίνεται επιδότηση στην εταιρεία μετα-
φοράς ενώ θα δημοσιοποιείται και η επωνυμία 
της επιχείρησης.
Το κόστος στην 1η φάση θα ανέλθει σε περί-
που 50.000.000 ευρώ και θα τριπλασιαστεί από 
την 1/1/2019. Τα χρήματα προς τους επιβάτες 
αναμένεται να δίνονται μέσω του Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων θα γίνεται από τους ενδιάμεσους 
φορείς που υπάρχουν για τα προγράμματα του 
επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικό-
τητας, ενώ εξετάζεται η συγχρηματοδότηση με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, πηγές του 
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, όπως αναφέρει το «ΒΗΜΑ», σημείωναν 
ότι στην 1η φάση θα εντοπιστούν τυχόν αδυ-
ναμίες στην εφαρμογή του μέτρου, έτσι ώστε, 

να διορθωθούν άμεσα και στις αρχές του επό-
μενου έτους να λειτουργήσουν όλα χωρίς προ-
βλήματα.

Πώς ξεκινά
Το μέτρο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμ-
ματος δημοσίων επενδύσεων, ενώ τίθεται σε 
εφαρμογή πιλοτικά τον Ιούλιο του 2018 σε 
Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, 
Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπά-
λαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, 
Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Κα-
στελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, 
Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μά-
ραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πά-
τμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, 
Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονή-
σι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.
Διαβάζοντας κάποιος προσεκτικά τα παραπάνω 
νησιά θα διαπιστώσει ότι το μέτρο άμεσα αφο-
ρά στο Νότιο Αιγαίο πολύ μικρά νησιά, που είναι 
ζήτημα αν σε όλα μαζί μένουν μερικές χιλιάδες 
κάτοικοι. Προφανώς οι εμπνευστές του μέτρου 
πιστεύουν ότι π.χ. στις Κυκλάδες δεν υπάρχει 
πρόβλημα και όλοι οι κάτοικοί τους αντιμετω-
πίζονται ως μεγαλο-εισπράκτορες τουριστικών 
επενδύσεων.
Ακόμα, στα νησιά που θα εφαρμοστεί το μέτρο 
εκτός Νοτίου Αιγαίου, είναι ή νησιά ακριτικά και 

Μεταφορικό ισοδύναμο
Το μεγάλο τίποτα…
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δυσπρόσιτα ή νησιά που έχουν θέματα με το 
μεταναστευτικό ζήτημα και προσπαθεί η κυβέρ-
νηση να «χρυσώνει» το χάπι.

Πώς θα δοθεί
Δικαιούχοι του Καταβαλλόμενου Μεταφορι-
κού Κόστους θα είναι Έλληνες πολίτες και αλ-
λοδαποί που διαμένουν στα νησιά (για τους 
δεύτερους απαιτείται άδεια διαμονής εν ισχύ), 
προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκ-
παιδευτικοί, ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαί-
θρου και ιατρικό προσωπικό, ωφελούμενες 
επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους 
δήμους εφαρμογής του προγράμματος.
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
το άρθρο 6 αναφέρει ότι η αίτηση επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 
ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεση 
για τη λήψη φορολογικών δεδομένων μέσω 
διαδικτύου με κωδικούς ΤΑΧΙSnet. Ήδη γίνε-
ται επεξεργασία της συγκεκριμένης ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας που θα βγει σύντομα στο 
διαδίκτυο. Σύμφωνα με το άρθρο 7 αρμόδιες 
υπηρεσίες και όργανα για την υλοποίηση της 
διαδικασίας είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου 
Οικονομικών, η Α.Α.Δ.Ε και οι δήμοι εφαρμογής 
του προγράμματος. Το άρθρο 8 αναφέρει ότι 
το Καταβαλλόμενο Μεταφορικό Κόστος κατα-
βάλλεται στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής 
αίτησης, διασταύρωσης των στοιχείων τους, 
επεξεργασίας των σχετικών δικαιολογητικών 

και πιστοποίησης του ύψους που αναλογεί στον 
εκάστοτε δικαιούχο. 

Η κοροϊδία
Το μεταφορικό ισοδύναμο που θα εφαρμοστεί 
στη χώρα μας δεν έχει καμία σχέση με ότι ισχύει 
σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Απλά και μόνο γίνεται 
μία αναφορά για ταληράκια ευρώ που θα δίνο-
νται στους «ιθαγενείς» των νησιών μας.
Ούτε μία αναφορά για το πώς θα προφυλα-
χτούν ακόμα και αυτά τα λίγα ευρωλουλάκια 
από τις συνεχείς ανατιμήσεις που έχουμε στις 
Κυκλάδες, ούτε μία αναφορά για το πώς οι 
κάτοικοι των Κυκλάδων θα «προστατευθούν» 
από τα ακριβότερα εισιτήρια που υπάρχουν στη 
χώρα μας και αφορούν τις ακτοπλοϊκές γραμ-
μές μας, ούτε μία αναφορά για τη διασφάλιση 
της τιμής των προϊόντων που φτάνει στον κατα-
ναλωτή των νησιών μας, ούτε μία αναφορά στη 
συγκράτηση των μεταφορικών προς Κυκλάδων. 
Απλά και μόνο για κάποια επιχορήγηση των 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με 4-5 ευρώ…
Το μεταφορικό ισοδύναμο -όπως το φέρνουν- 
δε θα αποτελέσει κανένα ουσιαστικά μοχλό 
ανάπτυξης για τα νησιά και κυρίως για τις μετα-
φορές και τα προϊόντα. 

Οι τοπικοί βουλευτές
Οι τέσσερις βουλευτές των Κυκλάδων που σε 
άλλες περιπτώσεις είναι λαλίστατοι, δεν έχουν 
εκφράσει ως σήμερα το παραμικρό για το με-
ταφορικό ισοδύναμο και τα κενά που υπάρχουν 
σε αυτό. 
Από την άλλη, ο κ. Ν. Συρμαλένιος, μιλώντας 
στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών 
Περιοχών της Βουλής, προσπάθησε με ήξεις-
αφήξεις να πει ορισμένα πράγματα. Ο κ. Συρ-
μαλένιος μιλώντας είπε: «[…]σε πρώτη φάση, 
είναι σαφές, ότι πρέπει ως ένα σοβαρό μέτρο 
νησιωτικότητας να ισχύσει για τους μόνιμους 
κατοίκους, για τα εμπορεύματα και για όλες 
τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημα-
ντικό. Επίσης, αυτό θα πρέπει να ισχύσει και 
για τα καύσιμα, τα οποία το τελευταίο διάστημα 
παίρνουν την ανιούσα και λόγω της διεθνούς 
κρίσης με το Ιράκ κ.ά. Αυτό, είναι ένα πολύ σο-
βαρό πρόβλημα.
Θα ήθελα να αναφέρω μόνον δύο παρατηρή-
σεις: Στην πρώτη φάση, την πιλοτική φάση, 
περιλαμβάνονται και κάποια λίγα νησιά των 
Κυκλάδων. Είναι τα τέσσερα νησιά, οι μικρές 
Κυκλάδες του Δήμου Νάξου, που δεν παίρνουν 
και τις χρηματοδοτήσεις μέχρι σήμερα αυτο-
τελώς, διότι υπάγονται σε έναν μεγαλύτερο 
Δήμο, δηλαδή, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφο-
νήσια και Ηρακλειά (…).
Η δεύτερη παρατήρηση είναι να δούμε πώς 
θα ελεγχθούν οι τελικές τιμές που θα διαμορ-
φώσουν οι επιχειρήσεις στα νησιά, διότι μέχρι 
σήμερα με το πρόσχημα των μεταφορικών και 
του αυξημένου Φ.Π.Α στο 24%, πράγματι, πολ-
λές τιμές έχουν πάρει την ανιούσα προς την 
κατανάλωση. Επειδή ακριβώς αυτό πρέπει να 
ελεγχθεί, δηλαδή ναι μεν να ωφεληθεί ο επι-
χειρηματίας από το μεταφορικό ισοδύναμο, 
αλλά, ταυτόχρονα να μειώσει και τη τελική τιμή 
του προϊόντος που θα δίνεται στην αγορά και 
στους καταναλωτές (…)».

«Σου παίρνω δέκα και 
σου επιστρέφω ένα»
Ο βουλευτής του ΚΚΕ στον Νομό Ηρακλείου Κρή-
της, Μανώλης Συντυχάκης, μιλώντας στην Υποεπιτροπή 
Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής ξεκαθάρισε 
πως το «μεταφορικό ισοδύναμο» δεν αντισταθμίζει, δεν συμ-
ψηφίζει τις απώλειες που είχαν οι νησιώτες εργαζόμενοι από 
όλα αυτά τα χρόνια των μνημονιακών, βάρβαρων, σκληρών 
και αντιλαϊκών πολιτικών. 
Όπως είπε, η κυβέρνηση θέλει να αποπροσανατολίσει και να 
κοροϊδέψει το λαό των νησιών, για να αποδεχθεί το βαρύ 
κόστος που υφίσταται από την κατάργηση του μειωμένου συ-
ντελεστή του ΦΠΑ, τις αυξήσεις των προϊόντων και τα πανά-
κριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. «Τα 50 εκατ. δεν είναι τίποτα απ’ 
όσα έχασαν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε, 
εξηγώντας πως το μέτρο κινείται στη γνωστή λογική «σου 
παίρνω δέκα και σου επιστρέφω ένα». Επίσης, προειδοποί-
ησε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο μπορεί να μετατραπεί σε 
«αέρα κοπανιστό» για τους νησιώτες και σε επιδότηση για 
τους εφοπλιστές, λόγω των αυξήσεων στα εισιτήρια.
Ο κ. Μ. Συντυχάκης ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για μείωση 
των εισιτηρίων και των ναύλων των οχημάτων κατά 50%, για 
δωρεάν μεταφορά των ανέργων και των οικογενειών τους, 
για δωρεάν μεταφορά των στρατευμένων και των ΑμεΑ, για 
απρόσκοπτη και τακτική σύνδεση των νησιών, για την επανα-
φορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά.
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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.

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικόπεδο 4,8 
στρέµµατα (4.800 τ.µ.) µε ∆όµηση 400 
τ.µ., Πισίνα, ∆ύο (2) ορόφους, Υπόγειο 

και για την άδεια δεν απαιτείται 
έγκριση ∆ασικής Υπηρεσίας. Τιµή 
90.000€. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6940 271 612

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για αγορά 
στην Πάρο, 120 - 160 τ.µ. 6946 454 
599 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ενοικιάζεται δίπατη 
µονοκατοικία 25 τ.µ., για όλο το 
χρόνο, πλήρως επιπλωµένη, πλήρως 
εξοπλισµένη, TV, A/C, σε πλατεία, 
όπισθεν µουσείου, µε ανοικτό πάρ-
κινγκ. 250€/µήνα. Τιµή συζητήσιµη.  
∆ιαθεσιµότητα µετά τις 10/9/18. 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

ΚΑΜΑΡΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΟΥ-
ΜΕΝΟΣ, ενοικιάζεται µεζονέτα µε 4 
κρεβατοκάµαρες, 3 µπάνια, βεράντες, 
κήπο και κεντρική θέρµανση. Τηλ. 
6948 506 456

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στον κεντρικό δρόµο της 
αγοράς προς την Εκατονταπυλιανή, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 20 τ.µ. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6945 120 247, 
22840 25292

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

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

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

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, -Α, ζητείται από εστι-
ατόριο στη Νάουσα, για απογευµατινή 
βάρδια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και γνώση τουλάχιστον αγγλικής 
γλώσσας. Τηλ. επικοινωνίας: 6971 
828 415, κος Θόδωρος

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ, -Α και ΒΟΗΘΟΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητούνται από ταβέρνα 
στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
522 480

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

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από τουριστικό 
κατάστηµα στην Παροικιά, άνω τον 30 
ετών. Γνώση αγγλικών απαραίτητη. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 22840 
25086, 6945 259 620

ΑΤΟΜΟ BARTENDER-SERVICE 
ζητείται από εστιατόριο στην 
Παροικιά, για πρωινή ή βραδινή βάρ-
δια. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό ή 
επικοινωνήστε στο e-mail: daphne@

outlook.com.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητεί-
ται από συγκρότηµα ενοικιαζοµένων 
διαµερισµάτων στη Νάουσα, για 4ωρη 
πρωινή εργασία για την περίοδο 
Ιούνιο - Σεπτέµβριο. Επιθυµητή προϋ-
πηρεσία και βασική γνώση αγγλικών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 697 6333 707

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ µε προϋπηρεσία απα-
ραίτητη και ΛΑΝΤΖΕΡΑ – ΒΟΗΘΟ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Τηλ. Επικοινωνίας: 22840 
28007, 22840 23555

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 
ελληνικής υπηκοότητας, για εποχιακή 
απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ: 
6988 134 777

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEER 69HP πωλεί-
ται, µε όλα τα παρελκόµενα, (φρέζα, 
2 υνιά, καλλιεργητής και αρµεχτική 
µηχανή). Τηλ. για πληροφορίες: 6972 
187 275

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€

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μιλτιάδης Ραδαίος του Νικολάου και της Αικατερίνης το γένος Πασσά, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Αλεξάνδρα Μακρή 
του Ιωάννη και της Αθηνάς το γένος Τζιούμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής 
και κατοικεί στην Πάρο, θα έλθουν σε γάμο στις 22/09/2018 που θα γίνει στον ιερό 
ναό Παντανάσσης της Πάρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ευχαριστεί την κα Αθηνά Χειμαριού που 

ανέλαβε εθελοντικά τον σχεδιασμό των αφισών για τις εκδηλώσεις της μονάδας για 
την Άνδρο και την Κύθνο.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Σ. Πάρου, μετά από την απόφαση του υπ’ αριθμ. 

Πρακτικ. 4/9-5-2018, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του να προσέλθουν στις 3 Ιουνίου 
2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Άγιος Μηνάς» στο Μαράθι.  (Παλιό Δημοτικό Σχολείο).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση πεπραγμένων
2. Έγκριση Απολογισμού 2017
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 
4. Έγκριση Έκτακτης Εισφοράς
5. Πρόταση για νέους χώρους εκγύμνασης σκύλων
6. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα κυνηγιού και ότι άλλο συζητηθεί
7. Αρχαιρεσίες
Σε περίπτωση ματαίωσης της Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, αυτή θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα στον ίδιο 
τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, με όσα μέλη κι αν παραβρεθούν, σύμ-
φωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού μας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Στην Πάρο από 15 έως 30 Ιουνίου, αλλά και στην 
Πάτμο (10-25 Αυγούστου), θα πραγματοποιηθεί από 
το «Photosphere», φεστιβάλ φωτογραφίας εξωτερι-
κού χώρου.

Στην Πάρο, θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό 
χώρο του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» και έχει 
τεθεί υπό την αιγίδα του παραπάνω συλλόγου και της 
ΚΔΕΠΑΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο φεστιβάλ έχουν επαγγελ-
ματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι με θέματα της δι-
κής τους επιλογής. Θα έχουν δικαίωμα πώλησης των 
φωτογραφιών τους -εφόσον το επιθυμούν- χωρίς 
οι διοργανωτές να αξιώνουν κάποιο ποσοστό. Για τη 
συμμετοχή στο φεστιβάλ απαιτείται η καταβολή ενός 
μικρού αντιτίμου (κοινό και για τις δύο εκθέσεις σε 
Πάρο και Πάτμο) για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα και 
η μεταφορά της έκθεσης από το ένα νησί στο άλλο.

Η επιλογή των φωτογραφιών θα γίνει από καλλιτε-
χνική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν: Darran Rees 
φωτογράφος, Κοσμάς Κουμιανός φωτογράφος, John 
Pack  φωτογράφος / καθηγητής φωτογραφίας, Βα-
σιλίκα Σαριλάκη ιστορικός τέχνης / δημοσιογράφος / 
τεχνοκριτικός, Πάνος Κέκας σκηνοθέτης και Κώστας 
Ματθαίου αρχιτέκτων / σκηνογράφος. Οι φωτογρα-
φίες που θα εκτεθούν θα εκδοθούν στο ειδικό ετήσιο 
λεύκωμα που τυπώνει το Photosphere. H διοργάνωση 
του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας αποτελεί ιδιω-
τική πρωτοβουλία της Ελένης Δερμεντζόγλου και του 
Θεολόγου Πέντε.

Τέλος, οι συμμετοχές έχουν ανοίξει και θα παραμεί-
νουν ανοιχτές έως τις 20 Μαΐου.

Λεπτομέρειες, όρους και δηλώσεις συμμετοχής θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα: photosphere.gr

Σεμινάρια ΕΦΕΤ
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξα-

γωγή δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα υγι-
εινής και ασφάλειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 
10 ωρών, στις 2-3 και 3-4 Ιουνίου 2018 στο γραφείο 
Πάρου, ως εξής:

Το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύρια-
κο 2-3/6 από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, και 
το δεύτερο 3-4/6 θα διεξαχθεί την Κυριακή 4/6 από 
τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και τη Δευτέρα 
4/6 από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική σε 
όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία και αφορά εργοδότες και εργαζό-
μενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, 
εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και 
ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, 
καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανά-
βικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυρο-
κομεία, ελαιοτριβεία κ.α. 

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο γραφείο του 
επιμελητηρίου στην Πάρο (Κωνσταντίνα Μαύρη), στο 
τηλέφωνο 22840 23031.

Εκδηλώσεις
- Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 πανηγυρίζει το 

ιερό εξωκλήσι της Ανάληψης Του Χριστού στις Λεύκες. 
Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί. 

- Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 ο διευθυντής των 
«γιατρών το κόσμου», Ηλίας Παυλόπουλος, θα κατα-
θέσει τις εμπειρίες του και θα ομιλήσει για τις δυνατό-
τητες συμμετοχής του καθενός από εμάς, στη μείωση 
του ανθρώπινου πόνου στη δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. 
Γκίκας». Η ομιλία θα ξεκινήσει στις 12.30 το μεσημέρι.

- Η θεατρική ομάδα του γενικού λυκείου Πάρου, μας 
προσκαλεί στη θεατρική παράσταση «Chatroom» του 
Έντα Γουόλς, στις 26-27 Μαΐου, στο Πολυγωνικό, 
στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα της παράστασης θα διατε-
θούν για κοινωφελή σκοπό

Μνήμη  
Ν. Στέλλα

Ο δήμος Πάρου και η δημοτική κοινότητα Μάρπησ-
σας διοργανώνουν την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στις 
10.00 πμ το καθιερωμένο θρησκευτικό μνημόσυνο 
του εθνομάρτυρα, Νικόλα Στέλλα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Σάββατο 19 Μαΐου
6.00 μμ Αγώνας δρόμου ήρωα Νικόλα Στέλλα. 

Αφετηρία και τερματισμός στο άγαλμα του Νικόλα 
Στέλλα.

8.00 μμ Τελετή απονομής μεταλλίων στους αθλη-
τές

Κυριακή 20 Μαΐου
9.00 πμ Θεία Λειτουργία
10.00 πμ Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος
10.30 πμ Τελετή στο μνημείο του ήρωα: Επιμνημό-

συνη δέηση. Κεντρική ομιλία Δήμαρχος Πάρου, Μάρ-
κος Κωβαίος. Ωδή στον ήρωα Νικόλα Στέλλα. Χαι-
ρετισμοί - μηνύματα επισήμων. Κατάθεση στεφάνων. 
Η χορωδία του γυμνασίου Αρχιλόχου θα ερμηνεύσει 
τραγούδι αφιερωμένο στον Νικόλα Στέλλα. Απόδοση 
τιμών από την φιλαρμονική του δήμου Πάρου. Παρέ-
λαση μαθητών.

09.00 - 14.00 Αιμοδοσία από το συνεργείο του 
νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία», στην αγροτολέ-
σχη. Διοργάνωση: Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών 
Πάρου-Αντιπάρου.

18.00 Αθλητικές εκδηλώσεις στο γήπεδο της Μάρ-
πησσας από τον Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκός.

18.00 Πεζοπορία από τον πολιτιστικό σύλλογο 
Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος». Αφετηρία και τερμα-
τισμός στον Άγιο Σπυρίδων Προδρόμου.

21.00 Εκδήλωση από τον σύλλογο γυναικών Μάρ-
πησσας στην αίθουσα της αγροτολέσχης.

Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου
18:00 – 20:00 Στην αίθουσα της αγροτολέσχης, 

έκθεση ζωγραφικής από τους μαθητές των σχολείων 
εμπνευσμένη από την θυσία του Νικόλα Στέλλα.

Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις

Αγ. Ελένη
Κτήτορες του ναού της Παναγίας της Εκατο-

νταπυλιανής, είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η 
Αγία Ελένη.

Η Αγία Ελένη είναι η μητέρα του πρώτου χρι-
στιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγά-
λου. 

Σύμφωνα με την παράδοση κατά το ταξίδι της 
Βασιλομήτορος Ελένης στους Αγίους Τόπους, 
για την ανεύρεση του Τίμιου Σταυρού, το 326 
μ.Χ., λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, το πλοίο 
που επέβαινε αναγκάσθηκε να καταφύγει στην 
Πάρο. 

Στη θέση που βρίσκεται η Εκατονταπυλιανή, 
υπήρχε τότε ένας μικρός ναός. Εκεί, προσευχό-
μενη η Αγία Ελένη, στην Παναγία, έταξε με την 
ολοκλήρωση του ταξιδιού της να κτίσει μια με-
γαλόπρεπη εκκλησία αφιερωμένη στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου. Η Αγία δεν κατάφερε να ολοκλη-
ρώσει το τάμα της διότι εκοιμήθει. Έδωσε όμως 
εντολή στον γιο της, τον αυτοκράτορα Κωνστα-
ντίνο, να πραγματοποίησε το τάμα της μητέρας 
του. Έτσι, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας 
Κωνσταντίνος, προς εκπλήρωση της επιθυμίας 
της μητέρας του, έκτισε μια τρίκλιτη βασιλική τον 
4ο αιώνα. 

Στη συνέχεια, επί εποχής του αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού, ο ναός ανακαινίσθηκε –κατά την 
παράδοση- με τροποποιήσεις των παλαιοχρι-
στιανικών τμημάτων από τον μαθητή του αρχι-
τέκτονα της Αγίας Σοφίας –δε διευκρινίζεται αν 
ήταν μαθητής του Ανθέμιου από τις Τράλλεις 
(σημ. Αϊδίνιο) ή του Ισίδωρου από τη Μίλητο- 
ονόματι Ιγνάτιος.

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα καλο-
διατηρημένα παλαιοχριστιανικά μνημεία που βρί-
σκονται στην ελληνική επικράτεια και ένας από 
τους μεγαλύτερους στη χώρα μας,

(πηγές: «Διαδίκτυο»)
Η οδός της ξεκινάει από την οδό-πεζόδρομο 

«Εκατονταπυλιανής», έως την πλατεία «Εκατο-
νταπυλιανής». 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Τεχνικός της NASA 
ελέγχει έναν από τους 
μικροδορυφόρους «MarCO» 
ρίχνοντας ηλιακό φως πάνω 
στο φωτοβολταϊκό πάνελ του

Οι δίδυμοι μικροδορυφόροι «MarCO» («Mars Cube One») 
σε καλλιτεχνική απεικόνιση πάνω από τον Αρη, με τη Γη και 

τον ήλιο στο βάθος. Είναι οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ταξιδεύουν 
στο βαθύ ∆ιάστημα, πίσω από τη διαστημοσυσκευή «InSight»

Η διαστημοσυσκευή «InSight» βασίζεται σε τεχνικές και τεχνολογία 
που έχουν δοκιμαστεί σε τέσσερις προηγούμενες μη επανδρωμένες αποστολές 

της NASA στον κόκκινο πλανήτη. Σε αυτή την καλλιτεχνική απεικόνιση πραγματοποιεί 
γεώτρηση στο έδαφος του Αρη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ, Πηγή: www.nasa.gov

35
ΑΠΟΣΤΟΛΗ «INSIGHT»

Εξερευνητής του υπεδάφους του Αρη

Σ ε πορεία προς τον Αρη 
βρίσκεται ήδη η νέα µη 
επανδρωµένη αποστολή 
της NASA. Η διαστηµοσυ-

σκευή «InSight» εκτοξεύτηκε 
στις 5 Μάη, όχι από το συνη-
θισµένο κέντρο εκτόξευσης 
αποστολών βαθέος ∆ιαστή-
µατος, το διαστηµικό κέντρο 
Κένεντι στο ακρωτήριο Κα-
νάβεραλ, αλλά από τη στρα-
τιωτική βάση Βάντερµπεργκ, 
στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ. 
Το δεύτερο στάδιο του πυ-
ραύλου «Κένταυρος», που ε-
κτόξευσε το «InSight», ήδη α-
πελευθέρωσε και δύο µικρο-
δορυφόρους «MarCO» («Mars 
Cube One»), που ακολουθούν 
το σκάφος προς τον κόκκινο 
πλανήτη, τους πρώτους του 
είδους τους, που θα ταξιδέ-
ψουν τόσο µακριά από τη Γη.

Εργαστήριο 
γεωφυσικής

Το «InSight» (από τα αρχικά της ονοµασί-
ας του: «Εξερεύνηση του Εσωτερικού χρη-
σιµοποιώντας Σεισµικές ∆ιερευνήσεις, Γε-
ωδαισία και Μεταφορά Θερµότητας») είναι 
ουσιαστικά ένα αυτόµατο όργανο γεωφυ-
σικής έρευνας, µε σκοπό να µελετήσει το 
υπέδαφος του Αρη, βαθύτερα απ' ό,τι ό-
λες οι προηγούµενες αποστολές, που εί-
χαν απλώς ξύσει την επιφάνεια. Σύµφωνα 
µε την αµερικανική διαστηµική υπηρεσία, 
το «InSight» είναι κάτι περισσότερο από µια 
ακόµη αποστολή στον Αρη: Είναι ένας εξε-
ρευνητής πλανητών, που θα αποκαλύψει 
πλευρές του σχηµατισµού των πετρωδών 
πλανητών του εσωτερικού ηλιακού συστή-
µατος (συµπεριλαµβανοµένης της Γης), πριν 
από 4,5 δισεκατοµµύρια χρόνια.

Η διαστηµοσυσκευή, που αναµένεται να 
προσεδαφιστεί στις 26 Νοέµβρη 2018, πε-
ριλαµβάνει σεισµογράφο ευρωπαϊκής κατα-
σκευής, όργανο µελέτης της ροής θερµό-
τητας και των φυσικών ιδιοτήτων του υπε-
δάφους, γερµανοπολωνικής κατασκευής. 
Ενα τρίτο επιστηµονικό όργανο, αµερικα-
νικής κατασκευής, θα ανιχνεύσει µε µεγά-

λη ακρίβεια την περίοδο περιστροφής του 
Αρη και θα µελετήσει την εσωτερική δοµή 
του. Ειδικότερα, ανάµεσα στους σκοπούς 
της αποστολής είναι ο προσδιορισµός του 
µεγέθους, της σύνθεσης και της φυσικής 
κατάστασης (υγρή ή στερεή) του πυρήνα 
του Αρη, ο προσδιορισµός του πάχους του 
φλοιού του, ο προσδιορισµός της σύνθε-
σης και της δοµής του µανδύα του και ο 
προσδιορισµός της θερµικής κατάστασης 
του εσωτερικού του. Θα καταγράψει επί-
σης το µέγεθος, τη συχνότητα και τη γε-
ωγραφική κατανοµή της σεισµικής δρα-
στηριότητας στον πλανήτη καθώς και το 
ρυθµό πρόσκρουσης µετεωριτών στην ε-
πιφάνειά του.

Τήξη και διαφοροποίηση
Οι γεώδεις (πετρώδεις) πλανήτες έχουν 

παρόµοια χαρακτηριστικά, αλλά µε ξεχω-
ριστές χηµικές συνθέσεις του φλοιού, του 
µανδύα και του πυρήνα τους. Αν και συνο-
λικά η σύνθεσή τους είναι περίπου η ίδια µε 

αυτή των µετεωριτών, των πρωτόγονων δοµι-
κών υλικών του ηλιακού συστήµατος, η «οι-
κοδόµησή» τους απέχει από το να είναι ο-
µοιόµορφη και καµιά από τις πέτρες που υ-
πάρχουν σήµερα σε αυτούς δεν µοιάζει µε 
µετεωρίτη. Αυτά τα ουράνια σώµατα έφτα-
σαν στη σηµερινή συνολική δοµή τους µέ-
σα από τη διαδικασία της τήξης και διαφο-
ροποίησης, διαδικασία που η επιστήµη έχει 
ελάχιστα κατανοήσει.

Κατά τη διαφοροποίηση, τα λιωµένα εξω-
τερικά τµήµατα ενός πλανήτη (ο «ωκεανός 
µάγµατος») ψύχονται και κρυσταλλοποιού-
νται σε διάφορα ορυκτά, ανάλογα µε τη θερ-
µοκρασία, την πίεση και τη χηµική σύνθε-
σή τους, παράγοντες που µεταβάλλονται ως 
συνάρτηση του χρόνου. Τα µικρότερης πυ-
κνότητας ορυκτά ανεβαίνουν προς την επι-
φάνεια, τα πιο βαριά βυθίζονται σχηµατίζο-
ντας το µανδύα, ενώ το µεγαλύτερο µέρος 
του σιδήρου και του νικελίου σχηµατίζουν έ-
ναν µεταλλικό πυρήνα στο κέντρο του πλα-
νήτη. Πολλά από τα θεµελιώδη χαρακτηρι-
στικά που προσδιορίζουν αυτούς τους πλα-
νήτες σήµερα, όπως η σύνθεση των επιφα-
νειακών πετρωµάτων, το επίπεδο ηφαιστει-
ακής και τεκτονικής δραστηριότητας, η σύν-

θεση της ατµόσφαιρας και η 
παρουσία ή απουσία µαγνητι-
κού πεδίου, εξαρτώνται από 
τις λεπτοµέρειες αυτών των 
διεργασιών, που εξελίχθηκαν 
τα πρώτα 100 εκατοµµύρια 
χρόνια µετά το σχηµατισµό 
των πλανητών.

Ιδανική 
περίπτωση

Ο Αρης είναι ιδανική περίπτωση: Αρκετά 
µεγάλος για να έχει υποστεί τις περισσότε-
ρες από τις διεργασίες των πετρωδών πλα-
νητών (Ερµής, Αφροδίτη, Γη, Αρης) και της 
Σελήνης, αλλά αρκετά µικρός, ώστε να έχει 
διατηρήσει τα ίχνη αυτών των διεργασιών 
(αντίθετα µε τη Γη, µε την έντονη δραστη-
ριότητα τεκτονικών πλακών και ροών µέ-
σα στο µανδύα). Η ανακάλυψη της εσωτε-
ρικής δοµής του Αρη και ο ρυθµός ανάδυ-
σης θερµότητας από το εσωτερικό του θα 
δώσουν πολύτιµες πληροφορίες στους ε-
πιστήµονες.

Αποστολή µέσα στην αποστολή αποτε-
λούν οι δύο µικροδορυφόροι «MarCO», που 
εκτοξεύτηκαν µαζί µε το «InSight» και το α-
κολουθούν προς τον Αρη. Θα είναι η πρώ-
τη δοκιµασία της τεχνολογίας των µικρο-
δορυφόρων στο βαθύ ∆ιάστηµα, µε σκοπό 
ενδεχόµενη καθιέρωση της χρήσης τους 
και σε επόµενες αποστολές. Στην τρέχου-
σα αποστολή θα αξιοποιηθούν για επικοι-
νωνία µε την άκατο στο έδαφος, τη ζωντα-
νή καταγραφή και αναµετάδοση όλης της 
διαδικασίας εισόδου του «InSight» στην α-
τµόσφαιρα, καθόδου και προσεδάφισής 
του στον Αρη.

Τεχνικοί ελέγχουν τη διαστημοσυσκευή «InSight» και ειδικότερα τη σωστή ανάπτυξη των 
φωτοβολταϊκών πάνελ σε μορφή πετάλων μαργαρίτας, που θα την τροφοδοτούν με Ενέργεια

Τεχνικός της NASA 
ελέγχει έναν από τους 
μικροδορυφόρους «MarCO» 
ρίχνοντας ηλιακό φως πάνω 
στο φωτοβολταϊκό πάνελ του

θεση της ατµόσφαιρας και η 
παρουσία ή απουσία µαγνητι-
κού πεδίου, εξαρτώνται από 
τις λεπτοµέρειες αυτών των 

χρόνια µετά το σχηµατισµό 
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Προσοχή στις  
πυρκαγιές

Λόγω της θερινής περιόδου και της επικείμενης 
αύξησης της θερμοκρασίας, o δήμος Πάρου έχει τη 
μέριμνα, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρι-
σμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές 
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 
μέτρων από τα όριά τους καθώς και την υποχρέωση 
αυτεπάγγελτου καθαρισμού.

Σε περίπτωση αδιαφορίας και μετά από τις σχετικές 
συστάσεις, επιβάλλεται  πρόστιμο 50 λεπτών, ανά τε-
τραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και βεβαιούται εις 
βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς 
καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα .

Ακόμα σημειώνουμε ότι τα φυτικά υπολείμματα που 
θα προκύψουν από τον καθαρισμό των οικοπέδων, 
οι πολίτες της Πάρου είναι υποχρεωμένοι να τα με-
ταφέρουν με δικά τους μέσα στο ΧΥΤΑ Πάρου, όπου 
πραγματοποιείται θρυμματισμός φυτικών υπολειμμά-
των για επαναχρησιμοποίησή τους από τους πολίτες ή 
διάθεσή τους σε επιτρεπτούς αποδέκτες.

Τέλος, σε περίπτωση που οι πολίτες εντοπίσουν κα-
πνούς ή φωτιά πρέπει να τηλεφωνήσουν άμεσα με 
την πυροσβεστική στον αριθμό τηλεφώνου:  22840 
25199

Οι συμβουλές της Πυροσβεστικής
- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά 

τη διάρκεια των θερινών μηνών.
- Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψη-

σταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά 
χόρτα.

- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται 
να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση 
τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

- Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκε-
στε σε υπαίθριους χώρους.

- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυ-
νος ανάφλεξης.

- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιό-
δους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή 
δασική έκταση

- Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το 
σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα 
τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελό-
νες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.

- Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, 
ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των 
κλαδιών τους.

- Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα 
και τους θάμνους.

- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακου-
μπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλα-
δέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 
5 μέτρων από το σπίτι σας.

- Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη δενδρώδη βλά-
στηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέ-
χουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. 
Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τη δενδρώδη 
και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε από-
σταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστι-
κούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.

- Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις 
γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη 
εύφλεκτα υλικά.

- Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερι-
σμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο 
σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισ-
δύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο 
σπίτι σας.

- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών 
καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

- Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προ-
φυλαγμένους χώρους.

- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες 
και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανά-
λογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

- Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουρ-
γεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, 
μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά. 

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρ-
καγιά

- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβε-
στικής (στον αριθμό κλήσης 199) ή στο Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Πάρου  (στον αριθμό κλήσης 2284025199)  
και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και 
το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληρο-
φορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που 
βλέπετε την πυρκαγιά.

- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες.
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει…
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά 

από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε 
κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή 
τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκα-

γιάς στο κτίριο.
- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, 

πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να 
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού 
αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτί-
σμα.

- Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει 
στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

- Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε 
την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του 
κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη 
του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά 
του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυν-
ση που έρχεται η πυρκαγιά.

- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες 
που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε 
τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμε-
τρος του.

- Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα 
εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για 
να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

 Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας
- Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, 

εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμέ-
νη.

- Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κα-
τασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ 
αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρί-
σκεται σε καπνούς και φλόγες.

- Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια 
σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

- Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και 
φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να 
μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων 

τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις 
εξωτερικές πόρτες.

- Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβρα-
δύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

- Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβά-
δες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.
- Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπα-

ταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλε-
κτρικό ρεύμα.

- Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε 
καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

- Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθή-
στε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας 
δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι 

σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμέ-
νουν.

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτε-
ρικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες 
και αναζωπυρώσεις.
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Η χλωρίδα  
της Πάρου -  
πρακτικές 
εφαρμογές 

(Μέρος 1ο)
Αγούδουρας
Χρησίμευε για τη θεραπεία των πληγών και για την 

ισχιαλγία. Με τον θάμνο του αγούδουρα, σκούπιζαν το 

αλώνι, άπλωναν πάνω του τα σύκα για να στεγνώσουν 

και βοηθούσε στη γονιμοποίηση της συκιάς με ρήνους.

Αλυγαριά ή λυγαριά
Βέργες λυγαριάς χρησιμοποίησε ο Οδυσσέας για να 

δέσει τους συντρόφους του κάτω από τα πρόβατα του 

Πολύφημου.

Αλυσαριά ή λαδανιά
Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Οι αρχαίοι το 

χρησιμοποιούσαν σαν θυμίαμα αλλά και σε αλοιφές.  

Άρδηκας ή κουφάρδακας
Μέσα στο κούφιο μέρος του, έκρυψε ο Προμηθέας 

τη φωτιά που έκλεψε από τον Όλυμπο.

Ασπροβοτανάκι ή Παναγιόχορτο
Στις γυναίκες κάνει καλό στους πόνους του στομά-

χου, εκκενώνει την κύστη και επιδρά στα ερεθισμένα 

μάτια. Συνιστάται για το έλκος του στομάχου και γι΄ 

αυτό λέγεται και στομαχοβότανο.

Αψιθιά
Τα αποξηραμένα του άνθη προκαλούν φτάρνισμα. 

Από την αψιθιά παρασκευάζεται το αψέντι, αλκοολού-

χο ποτό. 

Βαγιά
Από τα φύλλα της πλέκονται τα Βαΐδια, δηλαδή οι 

σταυροί που δίνουν την ημέρα των Βαΐων.   

Βασιλικός
Την ημέρα της Ύψωσης του Σταυρού (14 Σεπτεμβρί-

ου) δίνουν στο εκκλησίασμα βασιλικό. Χρησιμοποιείται 

για τις τελετές των εγκαινίων και αγιασμού, αλλά και 

στη μαγειρική. 

Βάτος
Τα βατόμουρα της υπήρξαν τροφή στους δύσκο-

λους καιρούς.

Βαφόρριζα
Η ρίζα του είναι βαφική και χρησιμοποιήθηκε παλιά, 

για βαφές.

Βελανιδιά, πουρνάρι, δρυς
Με φύλλα αγκαθωτά και ξύλο σκληρό, κατάλληλο 

για ξυλογλυπτική. Χρησιμοποιούνταν και για την κατα-

σκευή σβούρας, για τα παιδιά.

Βούρλα
Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στη χειροτεχνία, στην 

καλαθοπλεκτική, στις σκεπές των ανεμόμυλων και σε 

άλλες πολλές εργασίες. 

Δάφνη
Είναι σύμβολο νίκης, δόξας και τιμής. Φύλλα δάφ-

νης μασούσε η Πυθία για να δώσει τους χρησμούς 

της. Χρησιμοποιείται στην ελληνική κουζίνα για πολλά 

φαγητά.

Δεντρολίβανο
Σπουδαίο αρωματικό φυτό, για την ελληνική κου-

ζίνα.

Δρακοντιά ή φιδόχορτο
Χρησιμοποιήθηκε ως επουλωτικό για τα τραύματα. 

Θυμάρι
Το θυμάρι βοήθησε τη μελισσοτροφία. Κλαδί θυ-

μαριού χρησιμοποιούν στο πατητήρι για να περάσει 

ο μούστος και να μείνουν τα στέμφυλα, αλλά και για 

αρωματιστεί το κρασί. Επίσης θυμάρι τοποθετούσαν 

στο άνοιγμα του βαρελιού, για να αρωματιστεί το νέο 

κρασί.

Θρούμπι
Με το θρούμπι αρωμάτιζαν τα τυριά στην άλμη.

Καλάνθρωπος ή λυχναράκι
Στα καντήλια αντί φυτίλι έβαζαν έναν κάλυκα κα-

λάνθρωπου.

Καλάμι
Το χρησιμοποιούν στις στέγες των σπιτιών, στο πλέ-

ξιμο καλαθιών, κοφινιών και για απανεμιά και σκίαση. 

Με καλάμι φτιάχνονταν πολλά παιδικά παιχνίδια, όπως 

χαρταετοί, ανεμόμυλοι, σουραύλια, φλογέρες, κ.α.

Καπνόχορτο
Τα φύλλα του είναι γιατρικό για τις αιμορροΐδες.

Κρεμμυδασκέλλα
Προστατευτικές και μαγικές ιδιότητες, της αποδίδο-

νται, φυτό που υπόσχεται καλή χρονιά.

Κρίνος της θάλασσας
Πριν τις καταστροφές του τουρισμού, διαμόρφωναν 

το «οσφρητικό περιβάλλον» στα παραλιακά μέρη.

Κρόκος
Με το όνομα ζαφορά ή σαφράνα, ένα είδος κρόκου, 

χρησιμοποιήθηκε για χρωστική ουσία κίτρινη.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο Νο 457

Πηγές: «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα και 

φίδια, του Χρίστου Γεωργούση.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι εκπρόσωποι 
του Έθνους…

Η πολιτεία έχει βρει την εύκολη καραμέλα της 
«παραχώρησης» αρμοδιοτήτων στους δήμους και 
αφού πετάξει το μπαλάκι την κάνει μετά με ελα-
φρά πηδηματάκια προς άλλες κατευθύνσεις…

Πώς αλλιώς άλλωστε θα μπορούσαμε να κρί-
νουμε την υπόθεση με το εμπορικό λιμάνι και ουκ 
εστί ο αριθμός των παρόμοιων υποθέσεων. Μία 
απίστευτη ιστορία υποσχέσεων, πολιτικής εκμε-
τάλλευσης και φυσικά μικροπολιτικής. Το τι έχουν 
ακούσει τα αυτάκια μας και το τι υποσχέσεις έχουν 
δώσει κατά καιρούς τα κυβερνητικά στελέχη δε 
λέγεται.

Κάπως έτσι είναι και η ιστορία με το εμπορικό 
λιμάνι που σε κάθε βουλευτικές εκλογές μας το 
τάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα, κάπως έτσι είναι 
και η ιστορία με το νέο αερολιμένα Πάρου, που 
ούτε λίγο ούτε πολύ, διά των «διαρροών» από τα 
αρμόδια υπουργεία, μας λένε ότι είναι ένα έργο 
υπό σκέψη κλπ.

Οι τοπικοί μας βουλευτές έχουν μάθει το «ποί-
ημα» και ανάλογα σε ποια θέση βρίσκονται (συ-
μπολίτευση ή αντιπολίτευση), αλλάζουν και την 
κασέτα. Αίφνης πιάνει τον πόνο τον τάδε βουλευ-
τή και κάνει ερωτήσεις στη Βουλή για το λιμάνι 
της Πάρου. Λες και το κόμμα του δεν ξέρει την 
κατάσταση… Από την άλλη έρχεται και ο τάδε βου-
λευτής της αντιπολίτευσης και μας λέει ότι κάνει 
και αυτός προσπάθειες για το εμπορικό λιμάνι. 
Συγγνώμη, αλλά ακόμα έχω σώας τας φρένας 
και ενθυμούμαι πάρα πολύ καλά τις ενέργειες της 
σημερινής αντιπολίτευσης τότε που ήταν κυβέρ-
νηση… Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή;

Από την άλλη, έχω δει εκατοντάδες συμπολίτες 
μας που όταν βλέπουν να έρχονται στο νησί μας 
εκπρόσωποι του εθνικού μας κοινοβουλίου χαριε-
ντίζονται μαζί τους και τους λένε για το πόσο καλά 
έχουν τα πράγματα. Ορισμένοι μάλιστα εκ των

συμπολιτών μας ηδονίζονται στη σκέψη μίας 
χαιρετούρας, με κάποιο βουλευτή ή υπουργό. Εκεί 
φτάσαμε. Αντί να φοβάται ο εκπρόσωπος του κοι-
νοβουλίου την αντίδραση του κόσμου για αυτά 
που δεν έγιναν, βρίσκει μπροστά του μέσες που 
διπλώνουν στα δύο, για να τους αποσπάσουν μία 
χειραψία. Αλήθεια, μήπως είμαι υπερβολικός πάλι;

Σε τούτο το νησί, το έχω ξαναγράψει και δε θα 
βαρεθώ να το γράφω, ό,τι έχει γίνει είναι με το 
αίμα και τον ιδρώτα των κατοίκων του. Με εξαί-
ρεση κάποια έργα που έχουν γίνει με δωρεές ευ-
εργετών, όλα τα υπόλοιπα έγιναν είτε σε γη που 
δωρήθηκε από συμπατριώτες μας είτε με δωρεές 
– χορηγίες τους. Και για να είμαι απόλυτα δίκαιος 
το τελευταίο μεγάλο έργο που έγινε εδώ και 20 
χρόνια περίπου με χρήματα του δημοσίου, ήταν το 
ΕΠΑΛ Πάρου επί Νομαρχίας Μπάιλα και επάρχου 
Γρ. Πρωτολάτη. 

Η Πάρος, επειδή πληρώνει δυσανάλογα νούμε-
ρα στο ελληνικό δημόσιο μέσω της φορολόγησής 
της ελέω τουρισμού, αξίζει τουλάχιστον λιγότερα 
ψέματα από τους πολιτικάντηδες βουλευτές της…
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Ένταση στην 
Περιφέρεια

Οι επικεφαλής δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ιωάννης Μαχαιρί-
δης, Μπενέτος Σπύρου και οι ανεξάρτητοι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι, Παναγιώτης Κουνάκης και Άγγελος 
Ανανίας, κατήγγειλαν τον τρόπο που συζητήθηκε το 
θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο για το νομοσχέδιο 
«Κλεισθένης».

Όπως υποστηρίζουν στην επιστολή τους: «[…] Επέ-
λεξε να το εισάγει ως 1ο θέμα προς συζήτηση σε συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 
14/5/2018 με πλειάδα άλλων θεμάτων, αφού έχουν 
συνεδριάσει τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας 
και μετά τη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδας (ΕΝΠΕ) την Πέμπτη στις 11.05.2018, όπως και 
της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, στις 10-11/5, για καθαρά επικοι-
νωνιακούς λόγους και για πολιτικές σκοπιμότητες».

Συνεχίζοντας στην επιστολή τους σημειώνουν: «Η 
περιφερειακή αρχή, όφειλε να ιεραρχήσει υψηλά το 
θέμα αυτό και να αποτελέσει το μοναδικό θέμα μιας 
ειδικής συνεδρίασης του Π.Σ., όπου θα καταγράφο-
νταν οι απόψεις και οι προτάσεις  όχι μόνο των μελών 
του Π.Σ. αλλά  και των κοινωνικών και παραγωγικών 
δυνάμεων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Πρόκειται για 
μια προσχηματική εισαγωγή στην Ημερήσια Διάτα-
ξη, η οποία απαξιώνει και απομειώνει την ισχύ του 
κυρίαρχου συλλογικού οργάνου και του ρόλου που 
μπορούν να παίξουν οι Περιφέρειες στην χώρα μας. 

Η συγκεκριμένη πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητη-
μάτων, όπως και αυτό του Συνεδρίου της Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης στη Ρόδο αλλά και ενόψει του 
επόμενου στη Σύρο είναι ενδεικτική της αλαζονείας 
και της «λευκής επιταγής» που νομίζει ότι κρατά στα 
χέρια του ο Περιφερειάρχης. Ενώ στην προηγούμενη 
συνεδρίαση στη Ρόδο ζητήθηκε από σχεδόν όλες τις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συζητηθεί το θέμα, 
η άρνηση του να υπάρξει διάλογος και αποφάσεις επί 
των προτάσεων για την περιφέρεια μας ως προς τη 
στρατηγική στόχευση και το σχεδιασμό για τα επό-
μενα χρόνια είναι δε πρωτοφανής στα χρονικά της 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!».

Η επιστολή των αντιπολιτευόμενων κλείνει ως εξής: 
«κάνοντας χρήση του αιτήματος παράτασης των 
συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης για τη δι-
αβούλευση του σχεδίου «Κλεισθένης Ι», ζητάμε τη 
σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ειδική 
συνεδρίαση με αυτό το θέμα, καθώς και το θέμα της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης ενόψει του Συνεδρίου 
στη Σύρο. 

- απέχουμε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Δευτέρα 14-05-2018 ως ένδειξη δι-

αμαρτυρίας για τον τρόπο άσκησης διοίκησης καθώς 
πρέπει να καταστεί σαφές στην περιφερειακή αρχή 
πως δεν μπορεί να υποβαθμίζει τη λειτουργία των θε-
σμικών οργάνων της ΠΝΑ».

Απάντηση Κ. Μπιζά
Η απάντηση του προέδρου του περιφερειακού συμ-

βουλίου Ν. Αιγαίου, Κώστα Μπιζά, στην επιστολή των 
επικεφαλής των παρατάξεων και τους ανεξάρτητους 
συμβούλους, έχει ως εξής:

«Αντιστέκομαι στον πειρασμό να σχολιάσω τη σύ-
μπραξη των ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων που 
υπογράφουν την επιστολή.

Δεν μπορώ όμως να μη σχολιάσω τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν να 
καλύψουν τις σκοπιμότητες τους, πίσω από φλύαρα, 
δήθεν πολιτικά κείμενα.

Μετά την αποστολή της πρόσκλησης για συνεδρί-
αση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Δευτέρα 14 
Μαΐου 2018 στην Σύρο, δέχθηκα τηλεφώνημα από 
τον κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, ο οποίος ζήτησε η συνεδρί-
αση να γίνει με τηλεδιάσκεψη ή συγχρόνως με το 
επικείμενο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην 
Σύρο, αφού όπως μου περιέγραψε, κάποιοι συνεργά-
τες αδυνατούν να ταξιδέψουν στη Σύρο. Ταυτόχρονα 
έλαβα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον σύμβουλο Πα-
ναγιώτη Κουνάκη με το οποίο μου κάνει γνωστό ότι 
επαγγελματικοί λόγοι δεν του επιτρέπουν να παρα-
βρεθεί στην συνεδρίαση. 

Σήμερα, από τα ίδια πρόσωπα έλαβα επιστολή, που 
δημοσιοποιήθηκε και στα ΜΜΕ, στην οποία κάνουν 
λόγο για πολιτικούς λόγους που τους οδηγούν στην 
απόφαση να μην παραβρεθούν και κατηγορούν την 
Περιφερειακή Αρχή για τη «σύγκληση» του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου. Πότε τον πειράζει και πότε όχι 
τον Γιάννη Μαχαιρίδη η τηλεδιάσκεψη; Από πότε οι 
επαγγελματικοί λόγοι του Παναγιώτη Κουνάκη είναι 
και πολιτικοί; Λυπάμαι για αυτές τις συμπεριφορές 
που δείχνουν απόλυτη περιφρόνηση στην ευθύνη και 
την σοβαρότητα. 

Της γελοιοποίησης από πλευράς τους των θε-
σμών που εκπροσωπούν, ουκ έστιν τέλος...».

Η συνέχεια
Νέο γαϊτανάκι ανακοινώσεων συνεχίστηκε από την 

αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, όταν οι αντιπολιτευό-
μενοι ανταπάντησαν στην ανακοίνωση Κ. Μπιζά.

Στην επιστολή τους σημείωναν: «Η ανακοίνωση 
που εξέδωσε το «Γραφείο Τύπου» της Περιφερεια-
κής Αρχής, στην οποία περιλαμβάνεται η δήλωση του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αι-
γαίου, είναι ενδεικτική του πολιτικού πολιτισμού της 
και το περιεχόμενο της ακολουθεί την πεπατημένη: 
απουσία πολιτικού πολιτισμού, αποφυγή απαντήσεων 
στα καίρια ζητήματα, πολιτικάντικο ύφος γραφής (…).
Θα συνιστούσαμε στο κ. Μπιζά την επόμενη φορά να 
γράψει μόνος του τις ανακοινώσεις, αντί να του τις 
υπαγορεύει το γνωστό «Γραφείο Τύπου» της Περιφε-
ρειακής Αρχής. Θα αποφύγει έτσι να απορροφηθεί 
πλήρως στην «επικοινωνιακή φούσκα» που έχει κτί-
σει γύρω της η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή. Ως 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, οφείλει 
να διαφυλάξει τον ίδιο το θεσμό που υπηρετεί».

Υπό τον τίτλο: «Τις αναφορές περί αλαζονείας και 
ανοησίας, τις επιστρέφω στον ή στην συντάκτρια της 
παραπλανητικής και πολιτικά καταδικαστέας ανακοί-
νωσής τους», ο κ. Κ. Μπιζάς, απάντησε στην παραπά-
νω ανακοίνωση:

«Οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου και λοιποί δυσαρεστημένοι, ελλείψει 
πολιτικού λόγου και πειστικών επιχειρημάτων, προτι-
μούν να εκχωρούν την διακριτή πολιτική τους οντό-
τητα και να  εκφράζονται συλλύβδην δια των «επιδό-
ξων». Δικαίωμά τους.

Το να καταγγέλλεται όμως η πλειοψηφία του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου επειδή… συνεδριάζει, είναι 
από μόνο του δείγμα γραφής της επικοινωνιακής 
τους σύγχυσης. Η πολιτική τους σύγχυση, είναι δεδο-
μένη. Η απουσία παρατάξεων της μειοψηφίας από τη 
σημερινή συνεδρίαση, υποβαθμίζει και προσβάλει τον 
θεσμό που υπηρετούν.

Ταυτοχρόνως, η απουσία τους συνιστά άρνηση εκ-
προσώπησης, μέσα στο θεσμικό όργανο του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, των νησιωτών που τους εμπι-
στεύθηκαν, για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
Ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα συ-
νεχίσω να επιτελώ το ακέραιο το έργο που επιτάσσει 
ο θεσμικός μου ρόλος, δίνοντας σε όλους τους συνα-
δέλφους την δυνατότητα να εκφράζουν τις θέσεις και 
τις προτάσεις τους, με σεβασμό στις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. 

Δε θα ασχοληθώ με τις αναφορές περί αλαζονεί-
ας και ανοησίας, τις οποίες επιστρέφω στον ή στην 
συντάκτρια της παραπλανητικής και πολιτικά κατα-
δικαστέας ανακοίνωσής τους. Άλλωστε, η κοινωνία 
των νησιών του Νοτίου Αιγαίου μας κρίνει και μας 
αξιολογεί όλους, συνεχώς».

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1.Βxδ6+ Ρη8 (1...Βxδ6 2.Πε8#) 2.Βδ8+ 

Βxδ8 3.Πε8+ Βxε8 4.Πxε8#

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Γυναικών στην Κίνα

Α ν και τα Παγκόσμια Πρωταθλή-
ματα ανδρών αποτελούν το με-
γαλύτερο σκακιστικό γεγονός 
της χρονιάς που πραγματοποι-

ούνται και συγκεντρώνουν όλα τα φώ-
τα της δημοσιότητας, η κατάσταση εί-
ναι πολύ διαφορετική σε ό,τι αφορά 
τα αντίστοιχα πρωταθλήματα γυναι-
κών. Η προβολή είναι πολύ μικρότε-
ρη, ενώ πολλές φορές περνούν σχε-
δόν απαρατήρητα.

Εδώ και λίγες μέρες, πραγματοποι-
είται στην Κίνα το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Γυναικών και σήμερα βρίσκεται 
στον 6ο γύρο. Οι πέντε πρώτοι γύροι 
παίχτηκαν στη Σανγκάη, ενώ οι υπό-
λοιποι θα παιχτούν στην πόλη Τσόν-
κινγκ. Συμμετέχουν η πρωταθλήτρια 
Ζονγκί Ταν (Νο 10 στην παγκόσμια κα-
τάταξη) και η διεκδικήτρια Γουενζούν 
Ζου (Νο 2 στην παγκόσμια κατάτα-
ξη). Οι δύο σκακίστριες αγωνίζονται 
σε ματς 10 παρτίδων, που θα αναδεί-
ξει την φετινή πρωταθλήτρια. Σημει-
ώνουμε ότι η Χου Γιφάν, η ισχυρότε-
ρη παίκτρια στον κόσμο, αποχώρησε 
από προκριματική φάση του πρωτα-
θλήματος, γιατί διαφωνεί με το σύ-
στημα διεξαγωγής.

Μετά τον 5ο γύρο προηγείται η Ζου 
με 3,5 βαθμούς έναντι της Ταν, έχο-
ντας κάνει μια ισοπαλία στον 1ο γύρο 
και έχοντας χάσει στον 4ο. Ακολου-
θούν οι παρτίδες των πρώτων γύρων:
Γ. Ζου - Ζ. Ταν

1ος γύρος
1.δ4 δ5 2.γ4 δxγ4 3.ε4 γ5 4.δ5 ε6 

5.Αxγ4 Ιζ6 6.Ιγ3 εxδ5 7.εxδ5 α6 8.α4 
Αδ6 9.Ιζ3 0-0 10.0-0 Αη4 11.θ3 Αθ5 
12.Αη5 Πε8 13.Αδ3 Ιβδ7 14.Ιε4 Ιε5 
15.η4 Ιxδ3 16.Αxζ6 ηxζ6 17.Βxδ3 Αη6 
18.Παε1 Βε7 19.Ιζδ2 Αζ4 20.Βζ3 Βε5 
21.Πε2 ζ5 22.ηxζ5 Βxζ5 23.Πζε1 Πε5 
24.Ιγ4 Αθ2+ 25.Ρη2 Βxζ3+ 26.Ρxζ3 
Αxε4+ 27.Πxε4 Πxε4 28.Πxε4 Πδ8 
29.Ιε3 β5 30.αxβ5 αxβ5 31.Πε7 Ρζ8 
32.Πα7 Αε5 33.β3 γ4 34.βxγ4 βxγ4 
35.Ρε4 Πε8 36.Ρζ3 γ3 37.Πα6 Πγ8 

38.Ρε4 Αθ2 39.Πγ6 Πxγ6 40.δxγ6 Ρε7 
41.Ιδ5+ Ρδ6 42.Ιxγ3 Ρxγ6 43.Ρζ5 Αη1 
44.Ιε4 θ6 45.Ρε5 Ρδ7 46.Ρζ4 Αθ2+ 
47.Ρζ5 Ρε7 48.Ιζ6 Αη1 49.ζ3 Ρζ8 50.Ιθ5 
Αβ6 51.Ρη4 Αα5 52.Ιη3 Ρη7 53.Ρζ5 Αγ7 
54.Ιθ5+ Ρζ8 55.ζ4 Αα5 56.Ρε5 Αγ7+ 
57.Ρε4 Αα5 58.Ιη3 Ρη7 59.Ρζ5 Αδ2 
60.Ιε4 Αε3 61.θ4 θ5 62.Ιδ6 ζ6 63.Ιε4 
Ρζ7 1/2-1/2
Ζ. Ταν - Γ. Ζου

2ος γύρος
1.γ4 ε5 2.Ιγ3 Αβ4 3.δ3 Αxγ3+ 4.βxγ3 

δ6 5.η3 ζ5 6.Αη2 Ιζ6 7.Πβ1 γ6 8.Ιζ3 
Βγ7 9.0-0 0-0 10.Αη5 Ιβδ7 11.Ιδ2 θ6 
12.Αxζ6 Ιxζ6 13.ε4 Αε6 14.Αθ3 Βδ7 
15.εxζ5 Αxζ5 16.Αxζ5 Βxζ5 17.Ιε4 Βδ7 
18.Ββ3 Ιxε4 19.δxε4 Πζ7 20.Πζδ1 Βη4 
21.Πxδ6 Βε2 22.Πζ1 Παζ8 23.γ5 Ρθ7 
24.Βδ1 Βxα2 25.Ββ1 Βγ4 26.Πδ2 α5 
27.Ββ6 Βxγ3 28.Πβ2 θ5 29.Πα2 α4 
30.Ββ2 Βxγ5 31.Πxα4 η6 32.Βδ2 Ρη7 
33.Πα5 Βδ4 34.Βxδ4 εxδ4 35.ζ4 Πδ8 
36.Ρζ2 β6 37.Πα6 γ5 38.Πxβ6 Πα7 
39.ζ5 ηxζ5 40.εxζ5 δ3 41.Πγ6 Πα2+ 
42.Ρζ3 δ2 43.Πγ7+ Ρζ6 44.Πγ6+ Ρε7 
45.Πδ1 Πγ2 46.θ3 γ4 47.η4 θxη4+ 
48.θxη4 Πγ1 49.Ρε2 γ3 50.Πγ7+ Ρζ6 

51.Πγ6+ Ρη5 52.Ρζ3 Πη8 53.Ρε2 Πθ8 
54.Πδ6 Πxδ1 55.Ρxδ1 Πθ1+ 0-1
Γ. Ζου - Ζ. Ταν

3ος γύρος
1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.η3 δxγ4 

5.Αη2 Ιγ6 6.0-0 Πβ8 7.Ιγ3 β5 8.Ιε5 Ιxε5 
9.δxε5 Ιδ7 10.Βγ2 Αβ7 11.Αxβ7 Πxβ7 
12.Πδ1 Αε7 13.Βε4 Βγ8 14.Βη4 η5 
15.Βθ5 Ιγ5 16.Αxη5 γ6 17.Πδ4 Πδ7 
18.Αxε7 Ρxε7 19.Βθ4+ Ρε8 20.Παδ1 
Βδ8 21.Βζ4 Πxδ4 22.Πxδ4 Ββ6 23.Πδ6 
Πζ8 24.Ιε4 Ιxε4 25.Βxε4 Ββ7 26.Πxγ6 
Ρδ7 27.Βδ4+ 1-0
Ζ. Ταν - Γ. Ζου

4ος γύρος
1.δ4 Ιζ6 2.Αη5 δ5 3.Ιδ2 Ιβδ7 4.Ιηζ3 θ6 

5.Αθ4 γ5 6.ε3 ε6 7.γ3 Αε7 8.Αδ3 Βγ7 
9.Βε2 0-0 10.0-0 β6 11.Αxζ6 Ιxζ6 12.Ιε5 
Αβ7 13.ζ4 Ιε4 14.Παδ1 Αδ6 15.Βη4 ζ5 
16.Βθ3 Αxε5 17.ζxε5 Βε7 18.Βθ5 Ρθ7 
19.Βε2 Παγ8 20.Πζ4 Πζ7 21.η4 Πγζ8 
22.Βη2 γxδ4 23.γxδ4 Ιxδ2 24.Πxδ2 
η6 25.Βθ3 Αγ8 26.Πη2 η5 27.Πζ3 Ρη7 
28.Βθ5 Αδ7 29.θ4 ζxη4 30.Βη6+ Ρθ8 
31.Βxθ6+ Ρη8 32.Πxη4 Πη7 33.Πζ6 
Ββ4 34.Βxη7+ Ρxη7 35.Πxη5+ 1-0

 l Ο Αγγλος γκραν μετρ Νάιτζελ Σορτ ανακοίνω-
σε την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες ε-
κλογές (Οκτώβρης 2018) της Παγκόσμιας Σκακιστι-
κής Ομοσπονδίας (FIDE), ενώ στα τέλη Μάη θα δώ-
σει στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποστηρικτών 
του. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις υποψηφιότητες, 
τον τωρινό, τυπικά, πρόεδρο, Κιρσάν Ιλιουμτζίνοβ, 
τον αναπληρωτή πρόεδρο και πρόεδρο της Ελληνι-
κής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Γιώργο Μακρόπου-
λο, και τον Νάιτζελ Σορτ.
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Ρ. Ράππορτ - 
 Μ. Μπλουεμπάουμ

Μια όμορφη επιθετική 
παρτίδα του γνωστού για 
το θεαματικό παιχνίδι του, 
Ούγγρου Ράππορτ, από το 
διασυλλογικό πρωτάθλημα 
Γερμανίας. 1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 

3.εxδ5 εxδ5 4.Ιζ3 Ιγ6 5.Ιγ3 Αβ4 6.Αδ3 Ιηε7 7.0-0 Αη4 
8.θ3 Αθ5 Μετά από 8...Αxζ3 9.Βxζ3 Ιxδ4 10.Βη4 Αxγ3 
11.βxγ3 Ιε6 12.ζ4 ο Λευκός έχει τους δύο αξιωματικούς 
και επίθεση, ως αντάλλαγμα για το πιόνι 9.α3 Αδ6?! 
Χάνει χρόνο. Προτιμότερο ήταν το 9...Αxγ3 10.βxγ3 
ζ6 11.Πε1 0-0 10.Πε1 Αxζ3? Δίνει πλήρη πρωτοβου-
λία κινήσεων στα λευκά. Επρεπε 10...0-0 11.Αxθ7+! 
Ρθ8 (όχι όμως 11...Ρxθ7? 12.Ιη5+ Ρη6 13.η4) 12.η4 
Ρxθ7 13.ηxθ5 Βδ7 14.Ιη5+ Ρη8 15.Ιβ5 με λίγο καλύ-
τερα τα λευκά 11.Βxζ3 Ιxδ4 12.Βxδ5 γ6 Το 12...0-0 
13.Βxβ7 Πβ8 14.Βε4 Ιη6 με πιόνι λιγότερο, ήταν τώ-
ρα το μικρότερο κακό για τα μαύρα 13.Βθ5! Εμποδί-
ζοντας και τα δύο ροκέ του Μαύρου 13...Βδ7 14.Ιε4 
Ιε6 (βλ. διάγραμμα)

15.Αθ6! Βγ7 Δεν έδινε ελπίδες ούτε το 15...0-0-
0 16.Ιxδ6+ Βxδ6 17.Βxζ7 ούτε το 15...0-0 16.Ιxδ6 

Βxδ6 17.Αxθ7+! Ρθ8 (ή 17...Ρxθ7 18.Αζ4+) 18.Πxε6! 

Βxε6 19.Αδ2 16.Αγ4 Αθ2 Το 16...0-0 έχανε μετά από 
17.Αxη7! Ρxη7 18.Αxε6 ζxε6 19.Ιη5 17.Ρθ1 Βε5 18.Ιη5 
και ο Μαύρος εγκαταλείπει, αφού, όπου και να πά-
ει η Βασίλισσα, ακολουθεί 19.Αxε6, ενώ και μετά α-
πό 18...η6 19.Βζ3 οι απειλές είναι πάρα πολλές 1-0

Παίζουν τα λευκά

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Ενας αρχάριος ίσως βλέπει  
στο παρακάτω διάγραμμα  

μια ήσυχη θέση.  
Ενα πιο έμπειρο μάτι  
θα έβρισκε ένα ματ  
σε πέντε κινήσεις  

για τα λευκά.



Πετυχημένη εκδήλωση
Την περασμένη Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, διοργανώθηκε από τις Νε-

ανικές Συντροφιές του Ιερού ναού Ζωοδόχου Πηγής μουσικοχορευτική 
εκδήλωση με τίτλο: «Μουσικές αναμνήσεις από τη Μικρά Ασία». Στην 
εκδήλωση συμμετείχε ο βυζαντινός χορός «Τρίφθογγος Λύρα» και το κέ-
ντρο τέχνης και πολιτισμού, «Τεχνητάρι».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του ΕΠΑΛ 
Πάρου με την ευκαιρία λήξης των συναντήσεων των νεανικών συντροφι-
ών του ναού της Ζ. Πηγής Παροικιάς.

Τέλος, η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας βράβευσε τον διεθνή μπασκε-
τμπολίστα Δημήτρη Διαμαντίδη με τον χρυσό σταυρό της Εκατοντα-
πυλιανής, για το ήθος που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στους 
αγωνιστικούς χώρους, όσο και έξω από αυτούς. Την οργάνωση και την 
παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο π. Εμμανουήλ Φωκιανός.
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