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■ Φρέντο 1
«Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα 

μου αναγγελεί την αίνεσίν σου».
Στο νησί μας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

που υπάρχει είναι η μη ύπαρξη βιολογικών καθαρι-
σμών σε διάφορες περιοχές. Το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα εστιάζεται στην περιοχή της Αγκαιριάς. Το θέμα 
εκτός του κινδύνου που υπάρχει για τη δημόσια υγεία 
είναι και οικονομικό, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις 
που χρειάζονται χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να 
αδειάζουν τις αποχετεύσεις τους. Αφήνω στην άκρη 
όπως βλέπετε –και είμαι καλό παιδί- το ζήτημα με τις 
αποχετεύσεις που καταλήγουν στις παραλίες…

■ Φρέντο 2
«Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου ει, δόξα μου 

και υψών την κεφαλήν μου».
Το 2001 επί δημάρχου, Κώστα Αργουζή, το δημο-

τικό συμβούλιο Πάρου με απόφασή του είχε εγκρίνει 
προμελέτη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού κα-
θαρισμού για την περιοχή της Αγκαιριάς. Η προμελέτη 
προέβλεπε μάλιστα και τριτοβάθμια επεξεργασία των 
λυμάτων. Δηλαδή, θα έβγαζε καθαρό νεράκι το οποίο 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολλές χρήσεις, 
όπως π.χ. πότισμα αγρών και όχι μόνο. Η εγκατάσταση 
του βιολογικού καθαρισμού Αγκαιριάς θα γινόταν σε 
δημοτικό χώρο έκτασης 15 στρεμμάτων στην περιοχή 
«Κρωτήρι», στο υψηλότερο σημείο του οικοπέδου.

■ Φρέντο 3
«Κύριε, σώσον με, ο Θεός μου• ότι συ επά-

ταξας πάντας τους εχθραίνοντάς μοι ματαίως, 
οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας».

Στις 29/11/2001 στον δήμο Πάρο κατέφθασε από 
το υπουργείο Εσωτερικών προσφυγή κατοίκων για 
την απόφαση του δήμου και το έργο αποχέτευσης της 
Αγκαιριάς. Και από εδώ και κάτω αρχίζουν τα καλυ-
τερότερα. Το έγγραφο του υπουργείου έφθασε όπως 
γράψαμε παραπάνω στις 29/11 και το υπουργείο ζη-
τούσε να του σταλεί από τον δήμο απάντηση, και όλος 
ο σχετικός φάκελος, έως τις 30/11/2001, δηλαδή, την 
επόμενη ημέρα! Η προσφυγή ζητούσε την ακύρωση 
της απόφασης.

■ Άσχετο
«Ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκί μου από προσώ-

που της οργής σου• ουκ έστιν ειρήνη εν τοις 
οστέοις μου από προσώπου των αμαρτιών μου».

Ο πρίγκιπας Κάρολος που είχε επισκεφτεί την Αθή-
να, στη βόλτα που είχε κάνει στην πλατεία Αγίας Ειρή-
νης (από τις ωραιότερες περιοχές των Αθηνών), στο 
Μοναστηράκι, είχε αρνηθεί να καταναλώσει τον καφέ 
με καλαμάκι. Μάλιστα, είχε αναφέρει στο σερβιτόρο 
πως δεν χρησιμοποιεί πλαστικό, σεβόμενος το περι-
βάλλον. Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη 
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 
19/5/2018 εμφανίστηκε να απολαμβάνει τον φρέντο 
του χωρίς καλαμάκι, θυμίζοντας τις συνήθειες του πρί-
γκιπα Καρόλου. Σημειώνω και διευκρινίζω προς όλα 
τα καταστήματα που επισκέπτομαι για τον δικό μου 
καφέ. Ο πρώτος που θα μου φέρει φρέντο χωρίς κα-

λαμάκι την έκανε! Να βρουν καλαμάκια από γυαλί και 
χωρίς καλαμάκι να πηγαίνουν στον Καστρουνή!

■ Φρέντο 4
«Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και 

ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβη».
Οι «κάτοικοι» που έκαναν την προσφυγή για τον βι-

ολογικό της Αγκαιριάς μεταξύ άλλων ισχυρίζονταν ότι 
δεν είναι απαραίτητος, καθώς στο νησί ήταν σε λει-
τουργία τρεις άλλοι! Ακόμα, υπήρχαν στην επιστολή 
διάφορα οικολογικά τσιτάτα, καθώς ακόμα, ότι στην 
ίδια περιοχή υπήρχε χωματερή! Επίσης, ότι η εγκατά-
σταση του βιολογικού καθαρισμού, που θα γινόταν 
σε δημοτικό χώρο, ήταν στο υψηλότερο σημείο του 
οικοπέδου! Την προσφυγή των κατοίκων συμπλήρω-
ναν οι υπογραφές δύο μεγαλοδικηγόρων της εποχής 
από την Αθήνα. Τέλος, στην προσφυγή και το κερασάκι 
της τούρτας, ήταν ότι οι εν λόγω «κάτοικοι» εξέφρα-
ζαν τον προβληματισμό τους και για τις άλλους τρεις 
βιολογικούς που λειτουργούσαν τότε στο νησί, αφού 
όπως ισχυρίζονταν μόλυναν το περιβάλλον, και επιβά-
ρυναν την υγεία των κατοίκων!

■ Φρέντο 5
«Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα• συ εισακούση, Κύ-

ριε ο Θεός μου».
Την προσφυγή κατά του δήμου Πάρου είχαν κατα-

θέσει τότε 38 -όλοι και όλοι- κάτοικοι της περιοχής. 
Σημειώνω ότι επίσημα η δημοτική κοινότητα Αγκαι-
ριάς έχει περίπου 1200 κατοίκους. Δηλαδή, το 97% 
των κατοίκων ήθελαν το έργο και το 3% προσέφυγε 
στη δικαιοσύνη για το δίκιο του… Διαβάζοντας όμως 
πιο προσεκτικά τις υπογραφές κατοίκων που ήταν 
κατά του έργου, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία τους 
ανήκε σε 4-5 οικογένειες, που ήταν πραγματικά μόνι-
μοι κάτοικοι της περιοχής. Συνεχίζοντας τον κατάλογο 
των ονομάτων που υπέγραψαν την προσφυγή κατά 
του δήμου Πάρου, ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος 
με ένα ΣΟΚ, αφού βλέπει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών 
δήλωναν μόνιμη κατοικία στην Αθήνα!

■ Φρέντο 6
«Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψη-

σέ σε η ψυχή μου, ποσαπλώς σοι η σαρξ μου, εν 
γη αβάτω και ανύδρω».

Οι «κάτοικοι» λοιπόν που είχαν έννομο συμφέρον 
να στραφούν κατά του έργου πνοής για την Αγκαι-
ριά, δήλωναν κάτοικοι Χαλανδρίου, Βουλιαγμένης, 
Φιλοθέης. Πολιτείας, Εκάλης και άλλων περιοχών 
της Αθήνας που το κάθε τετραγωνικό μέτρο κοστίζει 
όσο όλη η περιοχή που θα φιλοξενούσε τον βιολογικό 
καθαρισμό… Μεταξύ των ονομάτων που υπέγραφαν 
την επιστολή και εκδήλωναν το οικολογικό τους ενδι-
αφέρον ήταν και πολύ γνωστών προσωπικοτήτων της 
ελληνικής δημόσιας ζωής, καθώς, και του κ. Μιχαήλ 
Χριστοφοράκου, του γνωστού «Mr. Siemens». Η ιστο-
ρία της Siemens που κόστισε στο ελληνικό δημόσιο 
260 εκ. ευρώ, με το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπι-
ακών Αγώνων της Αθήνας που δε λειτούργησε ποτέ, 
επανέρχεται στο προσκήνιο με βούλευμα και έρευνα 
των εισαγγελικών Αρχών, ενώ σύμφωνα με το CNN ο 
βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, Μιχάλης Χρι-
στοφοράκος, παραπέμπεται σε δίκη για τις βαρύτατες 
κατηγορίες της ενεργητικής δωροδοκίας, της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της 
ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και της ηθικής 
αυτουργίας σε απιστία.

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 458

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
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Η επιστολή στο Δ.Σ.

«Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή μου αυτή και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 
4 του Ν.3852/2010 καταθέτω την παρούσα δήλωση 
ανεξαρτητοποίησής μου από τη δημοτική παράταξη 
«Πάρος τώρα στην πράξη» με την οποία αναδείχτηκα 
δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του έτους 2014. 

Βάσει του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 παράγρα-
φος 6 πρέπει να αντικατασταθώ από Γραμματέας  του 
Δημοτικού Συμβουλίου ,από μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής και από μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 

Επίσης βάσει του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 πα-
ράγραφος 4 παραιτούμαι από την θέση του Προέδρου 
της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ,από τις  επιτροπές «Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς» και «Αδελφοποιήσεων» του Δήμου και από 
τις θέσεις που κατέχω στις δύο σχολικές επιτροπές για 
λόγους που έχω εκθέσει σε επιστολή μου προς τον 
Δήμαρχο».

Το θέμα της εβδομάδας

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
στις 22/5/2018 ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινό-
πουλος, δήλωσε την ανεξαρτοποίησή του από δημοτι-
κός σύμβουλος της πλειοψηφίας. Οι επιστολές παραί-
τησης του κ. Μαρινόπουλου προς τον δήμαρχο Πάρου  
και προς το δημοτικό συμβούλιο, έχουν ως εξής:

Η επιστολή προς Κωβαίο

«Αγαπητέ Δήμαρχε
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  στην οποία ήταν 

παρόντες ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι 
Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώ-
πων του Δήμου ζητήθηκε από εσάς η συστράτευση 
όλων όσοι θα είναι μαζί σας στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές .

Αναφέρατε ότι εκείνοι οι οποίοι δεν συμφωνούν 
«σωστό είναι» να παραιτηθούν από τις θέσεις διοίκη-
σης, ώστε ενωμένη η παράταξη να πορευτεί το τελευ-
ταίο διάστημα  πριν τις εκλογές.

Λόγω του ότι η στάση μου πάντα χαρακτηριζόταν 

από ήθος και ειλικρίνεια και  απέναντι σας αλλά και 
έναντι όλων και επειδή έχω εκφράσει αρκετές φο-
ρές τους προβληματισμούς μου για διάφορα θέματα 
και τη διαφωνία μου για τον τρόπο που λειτουργεί η 
πλειοψηφία, ακολουθώ την προτροπή σας και ενημε-
ρώνω ότι θα αποστείλω επιστολή παραίτησης προς 
το προεδρείο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
που αφορά την θέση του Προέδρου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., 
τις θέσεις που κατέχω στις δύο σχολικές επιτροπές, 
τις  επιτροπές «Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και «Αδελ-
φοποιήσεων» του Δήμου, από Γραμματέας  του Δημο-
τικού Συμβουλίου, από μέλος της Οικονομικής Επιτρο-
πής και από μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Διατηρώ την θέση του δημοτικού σύμβουλου και θα 
καταθέσω δήλωση ανεξαρτητοποίησής μου από τη 
δημοτική παράταξη «Πάρος τώρα στην πράξη» με την 
οποία αναδείχτηκα δημοτικός σύμβουλος στις  αυτο-
διοικητικές εκλογές του έτους 2014. 

Κάνω σαφές ότι από αυτή τη θέση θα στηρίζω ότι 
κρίνω θετικό, ασκώντας καλοπροαίρετη κριτική και 
καταθέτοντας προτάσεις».

Η παραίτηση του Θανάση Μαρινόπουλου θα φέρει αναταραχές 
και ανακατατάξεις στο συνολικό τοπικό πολιτικό περιβάλλον.

Θ. Μαρινόπουλος 
«Παραίτηση με τιμή & αξιοπρέπεια»
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150.000 ευρώ 
στα σχολεία 
της Πάρου

Στο πλαίσιο της καλής και αποδοτικής συνεργασίας 
της περιφέρειας με τους δήμους, ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος 
Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, συνυπέγραψαν προγραμμα-
τική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευ-
ές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Πάρου (Β’ 
φάση)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. 

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των φθο-
ρών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του δήμου, 
από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων.

Η σύμβαση είναι διάρκειας 24 μηνών και βάσει αυ-
τής, η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αναλαμβάνει τη χρημα-
τοδότηση του έργου, ύψους 150.000 ευρώ. Ο δήμος 
Πάρου ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την 
ωρίμανση και κατασκευή του έργου. Το έργο χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Σημειώνεται ότι  όλες τις 
σχολικές μονάδες των νησιών της περιφέρειας έχουν 
υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης 
τα οποία είτε εκτελούν οι δήμοι, που έχουν και την 
σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια,  στις 
περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης 
στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών. Με στόχο εξάλ-
λου την βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες πα-
ράγεται το εκπαιδευτικό έργο, η Περ. Ν. Αιγαίου έχει 
εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι 10 εκατομμυρίων 
ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευ-
ής σχολικών κτιρίων. 

Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής πα-
ρέχεται στους δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων της περιφέρειας, για την αποκατάσταση 
των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι το Ν. Αιγαίο είναι η 
πρώτη περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε 
χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονά-
δων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρηση 
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Β’ φάση 
«εξοικονομώ»

Στην επόμενη φάση της διαδικασίας υποβολής αι-
τήσεων περνά το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον ΙΙ», ενεργοποιώντας τη δυνατότητα αίτησης 
χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα. Στις αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
exoikonomisi.ypen.gr ενεργοποιείται η επιλογή λήψης 
ή μη δανείου. 

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει:
- τη λήψη δανείου, θα ακολουθεί (εντός 30 ημερών) 

πιστοληπτικός έλεγχος από την εμπλεκόμενη τράπεζα, 
ώστε (εντός 75 ημερών) να εγκριθεί το δάνειο.

- τη μη λήψη δανείου, η αίτηση θα προωθείται προς 
οριστική υπαγωγή.

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστη-
μα, θα ακολουθηθεί και πάλι ο διαχωρισμός της επι-
κράτειας σε τρεις ομάδες και η τμηματική ενεργοποίη-
ση της συγκεκριμένης επιλογής. Για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου η έναρξη είναι στις 4 Ιουνίου 
στις 12 το μεσημέρι.

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία 30 ημερών προς τις 
τράπεζες για την πραγματοποίηση πιστωτικού ελέγ-
χου, λογίζεται από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφε-
ρόμενος επιλέξει στο πληροφοριακό σύστημα τη λήψη 
δανείου και επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.

Τοπικές ειδήσεις

Εορτασμός Αγ. Πάντων
Τὴν Kυριακὴ 3 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει Πάντας 

τοὺς Ἁγίους. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ πανηγυρίζει καὶ ὁ ναὸς τῶν 

Ἁγίων Πάντων στὴν ὁμώνυμη Κορυφὴ τοῦ νησιοῦ. 

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν θὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς:

Σ τὶς 7.00 τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2 Ἰουνίου θὰ γίνῃ 

πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, θὰ γίνῃ ὁ ὄρθρος μὲ τὴν θεία 

Λειτουργία. Ἡ ὅλη ἀκολουθία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 5.00 π.μ. καὶ 

θὰ τελειώσῃ κατὰ τὶς 10.15 π.μ. περίπου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ

Νέο Δ.Σ.

Η δημοτική τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας 
Πάρου – Αντιπάρου, έπειτα την εκλογή μελών της στις 
εσωκομματικές εκλογές, σχηματίστηκε σε σώμα ως 
εξής:

- Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, πρόεδρος και υπεύ-
θυνη στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας

- Θεοδοσία Μανωλάκη, αντιπρόεδρος και υπεύ-
θυνη τοπικής αυτοδιοίκησης (Πάρου)

- Βασιλική Αλιπράντη, γραμματέας
- Κατερίνα Λουκή Σάρδη, ταμίας
- Κωνσταντίνος Μαζαρός, υπεύθυνος εκλογικής 

ετοιμότητας
- Γιάννης Μπιζάς, υπεύθυνος εργαζομένων ιδιω-

τικού τομέα
- Δημήτρης Σιφναίος, υπεύθυνος εργαζομένων 

δημόσιου τομέα
- Μιχάλης Τριαντάφυλλος, υπεύθυνος τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Αντιπάρου)
- Μαρία Φραγκούλη, υπεύθυνη παραγωγικών και 

επιστημονικών φορέων
- Μαρία Πριμηκυρίου, υπεύθυνη γυναικείων θε-

μάτων.

«Υψηλές» 
γεύσεις στον 
Αϊ Γιάννη

Ευχάριστα φαίνεται να είναι να τα νέα που έρχονται 

από το πολιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου, στον Αϊ Γιάν-

νη Δέτη.

Συγκεκριμένα, ένα νέο σχήμα ανέλαβε τη διαχείριση 

του εστιατορίου και του beach bar και η μέχρι τώρα 

έρευνα δείχνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με «οδη-

γό» τον κ. Σωτήρη Χρόνη. Δημιουργός του επιτυχημέ-

νου «Il Baretto» με 4 εστιατόρια / καφέ, αλλά και του 

διάσημου πλέον αστικού καφενείου «Σερσέ λα Φάμ», 

η ομάδα που αναλαμβάνει φέρνει σημαντική και πολύ-

χρονη εμπειρία στο χώρο της εστίασης.

Οι εργασίες για μια πιο ολοκληρωμένη κουζίνα και 

μια ήπια αισθητική παρέμβαση προχωρούν κανονικά, 

και το καινούργιο beach bar (με signature χαρμάνι 

καφέ, draft beer και πολλά cocktails) αναμένεται να 

ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 2/6. Στο «Μοναστήρι» 

θα λειτουργεί πλέον και κανονικό εστιατόριο με το με-

νού να φέρει την επίβλεψη του γνωστού chef Ανδρέα 

Λαγού. Ως ημερομηνία έναρξης του εστιατορίου έχει 

οριστεί η 22/6.

Αναμένουμε όλοι μας με ανυπομονησία το αποτέ-

λεσμα.

Φεστιβάλ 
παραδοσιακών 
χορών

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον δήμο Πάρου, 
την ΚΔΕΠΑΠ και τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, 
μας καλεί στο 7ο φεστιβάλ ελληνικών παραδοσιακών 
χορών που θα γίνει το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 και 
ώρα 21:00 στην πλατεία παπά Γιώργη Στάμενα, στη 
Μάρπησσα . 

Τα χορευτικά που συμμετέχουν είναι:
- Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας
- Αδελφότητα Παναγιάς Καλαμπάκας - Κουτσού-

φλιανη
- Εργαστήρι ελληνικής μουσικοχορευτικής παράδο-

σης «Χορεία»
- Πολιτιστικός σύλλογος Κερατέας «Ηγέχορος»
- Πολιτιστικός σύλλογος  Άστρους 
- Χορευτικός όμιλος «Ειρήνη» Ηρακλείου Αττικής 
Οι μουσικοί που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση: 

Κλαρίνο: Θοδωρής Τασούλας, βιολί - τραγούδι: Γιάν-
νης Παυλόπουλος, λαούτο - τραγούδι: Κώστας Μή-
τσιος, κρουστά: Ανδρέας Παπάς, σαξόφωνο: Φώτης 
Βελισσαρόπουλος, τραγούδι: Σπύρος Μπρέμπος.

Εκλογές  
στους ΦΕΠ

Εκλογές στον σύλλογο «Φιλόζωοι Εθελοντές Πά-
ρου» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Μαΐου 
μεταξύ των ωρών 12.00-16.30 στο εστιατόριο «Open 
Garden» στη Nάουσα.
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«Ναι» στο 
καταφύγιο 
ζώων 
συντροφιάς 
στην Πάρο

Εδώ και χρόνια συζητιέται η δημιουργία καταφυγί-
ου ζώων συντροφιάς στην Πάρο, το οποίο θα πληρεί 
τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και τις από την ελληνική νο-
μοθεσία απαραίτητες προδιαγραφές. 

Με στόχο, όχι μόνο να μη δημιουργεί όχληση στους 
κατοίκους της περιοχής αλλά τουναντίον, να συνει-
σφέρει στην πολιτισμική αναβάθμιση του νησιού. Πα-
ράλληλα, θα λειτουργεί και ως χώρος αναψυχής και 
εκπαίδευσης για τα νέα παιδιά που θα το επισκέπτο-
νται για να διδαχθούν στην πράξη τη φιλοζωία και τις 
σωστές σχέσεις που θα πρέπει να αναπτύξουν με τα 
ζώα.

Τόσο η δημοτική αρχή όσο και ο σύλλογος προστα-
σίας ζώων Πάρου-PAWS έχουν καταβάλλει τεράστιες 
προσπάθειες την τελευταία πενταετία για την εξεύρε-
ση ενός κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου και νόμιμου καταφυγίου. 

Η δράση του συλλόγου PAWS τα τελευταία 20 πε-
ρίπου χρόνια που λειτουργεί στην Πάρο, είναι γνωστή, 
όπως και το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που προσφέρει 
στο νησί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πάνω από 200 
σκυλιά και γατιά φεύγουν κάθε χρόνο από την Πάρο 
με προορισμό οικογένειες που τα υιοθετούν. Τα ζω-
άκια που περισυλλέγονται, περιθάλπονται, εμβολιάζο-
νται, στειρώνονται και τσιπάρονται με αποτέλεσμα να 
βλέπουμε όλο και λιγότερα πια αδέσποτα στο δρόμο. 

Ένα ακόμα σημαντικό έργο του συλλόγου μας είναι 
και η σίτιση από εθελοντές μας, 400 περίπου γατιών 
σε διάφορες γατο-γειτονιές, έτσι ώστε να μη γυρνάνε 
ψάχνοντας για τροφή στους κάδους απορριμμάτων. 
Όλα αυτά, έχουν τεράστια σημασία για ένα τουριστικό 
νησί όπως η Πάρος, αφού η αγάπη και φροντίδα των 
ζώων αποτελούν αδιαμφισβήτητα δείγματα πολιτι-
σμού και ευαισθησίας.

Το τηλέφωνο του συλλόγου μας δέχεται δεκάδες 
κλήσεις καθημερινά για να περιμαζέψουμε κάποιο 
ταλαίπωρο ή χτυπημένο ζωάκι, κουτάβια και γατάκια 
πεταμένα, παρατημένα σε κάθε μεριά του νησιού. Και 
εμείς, με τα όποια μέσα διαθέτουμε, τρέχουμε  να βο-
ηθήσουμε. Έτσι λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα γύρω στα 
40 σκυλάκια, από τα οποία τα περισσότερα κουτάβια, 
που κάποιοι τα παράτησαν «για να τα μαζέψει κάποιος 
άλλος (!)», αφού οι ίδιοι δεν φρόντισαν έγκαιρα για την 
στείρωση των σκυλιών τους! Το ίδιο συμβαίνει και με 
πεταμένα νεογέννητα γατάκια, τα οποία λόγω έλλει-
ψης χώρου, φιλοξενούνται σε σπίτια εθελοντών μας.

Έφτασε λοιπόν η ώρα να δημιουργηθεί ένας σωστά 
διαμορφωμένος χώρος με όλες τις σύγχρονες προδια-
γραφές, όπου θα φιλοξενούνται προσωρινά, όλα αυτά 
τα ζωάκια που ΕΜΕΙΣ πετάμε στον δρόμο. Έτσι ώστε 
να υπάρξει μία  αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των αδέσποτων, με μόνο θετικά αποτελέσματα  για το 
νησί μας. Ενώ παράλληλα, θα πρέπει να στειρώνου-
με τα ζώα που έχουμε σπίτι ή αυτά που φροντίζουμε 
εκτός, προκειμένου να μειωθεί σιγά-σιγά ο πληθυσμός 
των αδέσποτων στην Πάρο.

Για όλα τα πιο πάνω, ΝΑΙ λοιπόν στην δημι-
ουργία καταφυγίου ζώων συντροφιάς.

Ρ. Ελευθεριάδου 
Πρόεδρος PAWS

Γονείς και 
Όρια στην 
προσχολική 
και πρώτη 
σχολική 
ηλικία

Η οριοθέτηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δια-
παιδαγώγησης, ωστόσο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι 
γονείς συχνά αναρωτιούνται αν χρειάζονται τα όρια, 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μπουν όρια στη 
συμπεριφορά ενός παιδιού, από ποια ηλικία και μετά 
χρειάζεται να ξεκινούν κλπ.  

Με τη γέννηση ενός βρέφους, οι γονείς προσπαθούν 
να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του για τρο-
φή, φροντίδα, αγκαλιά, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές 
και ζεστό περιβάλλον, με αγάπη και στοργή χωρίς όρια. 
Καθώς το μωρό μεγαλώνει προκύπτει και η ανάγκη 
να τίθενται όρια σε κάποιους τομείς. Μετά από λίγους 
μήνες, ήδη πριν την ηλικία των 12 μηνών ξεκινούν συ-
νήθως τα συχνά ΟΧΙ από τους γονείς. Μέχρι 2 ετών τα 
παιδιά δεν αναγνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεων 
και χρειάζονται συνεχή καθοδήγηση από τους γονείς 
για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Αναμενόμενο είναι τα 
παιδιά πολλές φορές να αντιδρούν, να παίρνουν πρω-
τοβουλίες, να λένε επίσης ΟΧΙ. Ωστόσο, είναι σημαντι-
κό να μπαίνουν ξεκάθαρα όρια ήδη από μικρή ηλικία, 
καθώς μέχρι τα 7 έτη έχει συνήθως διαμορφωθεί η 
σχέση του παιδιού με τα όρια. Πολλοί γονείς προσπα-
θούν στην εφηβεία να θέσουν όρια, ωστόσο αν αυτή 
η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, θα συ-
ναντήσουν μεγάλη δυσκολία. 

Κάποιοι τομείς στους οποίους χρειάζεται να θέτο-
νται τα πρώτα όρια είναι οι παρακάτω: 

- Ύπνος: ορίζεται συγκεκριμένη ώρα ύπνου το βρά-
δυ, τα παιδιά κοιμούνται στο δικό τους κρεβάτι και το 
δικό τους δωμάτιο κλπ

- Φαγητό: τα παιδιά ενθαρρύνονται να τρώνε μόνα 
τους, όταν κατακτήσουν τις σχετικές δεξιότητες, δια-
χωρίζεται η ώρα του φαγητού από την ώρα του παι-
χνιδιού, τρώνε στο τραπέζι κλπ

- Τηλεόραση, κινητά, υπολογιστές: ανάλογα την ηλι-
κία, τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα για συγκε-
κριμένη ώρα κλπ

- Συμπεριφορά: περιορισμός επιθετικής συμπεριφο-
ράς προς τους άλλους κλπ

- Σώμα: το παιδί μπορεί το ίδιο να αγκαλιάζει και 
φιλάει κάποιον ή να δέχεται αντίστοιχα αγκαλιές μόνο 
όταν το ίδιο το θέλει κλπ

Τα όρια και οι κανόνες δεν πρέπει να μπαίνουν με 
αυστηρό κι άκαμπτο τρόπο που, δεν θα αφήνει στο 
παιδί χώρο για πρωτοβουλίες κι επιθυμίες, ούτε θα 
πρέπει να ακολουθούνται από αυστηρές τιμωρίες και 
υπερπροστασία. Από την άλλη, δε βοηθάει να είναι 
πολύ χαλαρά ή ανύπαρκτα, καθώς το παιδί μαθαίνει 
να λειτουργεί εγωκεντρικά και τελικά παρουσιάζει δυ-
σκολίες προσαρμογής και σε άλλα πλαίσια (σχολείο, 
ομαδικές δραστηριότητες).  

Τα όρια χρειάζεται να ορίζονται με σαφή και στα-
θερό τρόπο, καθώς βοηθούν το παιδί να λειτουργεί 
υπεύθυνα κι ανεξάρτητα. Λειτουργούν προστατευτικά, 
ώστε να μπορεί να εξερευνήσει με ασφάλεια τον κό-
σμο γύρω του, καθορίζουν τον τρόπο που σχετίζεται 
με τους άλλους, βοηθούν το παιδί να αποκτά έλεγχο 
του εαυτού του,  να αναγνωρίζει και να σέβεται τις 
ανάγκες, επιθυμίες του ίδιου και των άλλων. Τέλος, το 
παιδί μαθαίνει να βάζει και το ίδιο όρια στους άλλους, 
σημαντικό εφόδιο και για τη μετέπειτα ζωή του. 

Όταν οι γονείς θέτουν κανόνες, είναι σημαντικό να 
προσπαθούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας μικρές, 
κατανοητές προτάσεις, ανάλογα με την ηλικία του παι-
διού, χωρίς να δίνουν πολλές πληροφορίες ταυτόχρο-
να. Η συζήτηση με τα παιδιά για το θέμα αυτό είναι 
καλύτερα να γίνεται όταν γονείς και παιδιά είναι ήρε-
μοι κι όχι ενώ υπάρχει κάποια ένταση-έντονη διαφω-
νία για κάτι που συνέβη. Χρειάζεται σταθερότητα από 
την πλευρά των γονιών, ώστε να μη δίνονται διπλά 
μηνύματα για το τι επιτρέπεται και τι όχι, και συχνή εν-
θάρρυνση κι επιβράβευση της θετικής συμπεριφοράς, 
όχι μόνο επισήμανση της μη αποδεκτής συμπεριφο-
ράς. Είναι σημαντικό επίσης κι οι γονείς να ακολου-
θούν όρια, καθώς τα παιδιά ταυτίζονται μαζί τους κι 
εσωτερικεύουν στάσεις και συμπεριφορές.  

Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία, και να δι-
αμορφώνονται τα όρια ανάλογα με το αναπτυξιακό 
στάδιο και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, με συνε-
χή έλεγχο αν είναι πολύ ασφυκτικά ή χαλαρά για την 
ηλικία του και αν τελικά χρειάζεται να επαναπροσδιο-
ριστούν. Επίσης, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι 
τομείς στους οποίους χρειάζεται να μπουν αυστηρό-
τερα όρια και να υπάρχει κοινή γραμμή των γονιών κι 
όσων εμπλέκονται στη φροντίδα των παιδιών. Τα όρια 
τίθενται και από τους δυο γονείς.

Επιπρόσθετα, η κριτική/ χαρακτηρισμοί ως προς μια 
μη αποδεκτή συμπεριφορά χρειάζεται να επικεντρώ-
νονται στην ίδια την πράξη, όχι στο παιδί και τα συ-
ναισθήματα του. Ενθαρρύνουμε τη συναισθηματική 
έκφραση, δεν ενοχοποιούμε το παιδί επειδή θύμωσε, 
αλλά κατευθύνουμε προς αποδεκτούς τρόπους έκ-
φρασης του θυμού. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΧΡΗ-
ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΒΙΑ, καθώς έχουν ΜΟΝΟ αρνητικές συνέπειες 
στα παιδιά.

Τέλος είναι σημαντικό να θυμόμαστε:
- Θέτοντας όρια διαπραγματευόμαστε και τη δική 

μας σχέση με τα όρια, όπως διαμορφώθηκαν στη δική 
μας πατρική οικογένεια.

- Δε χρειάζεται να έχουμε ενοχές επειδή προσπα-
θούμε να θέσουμε όρια... θέτω όρια δε σημαίνει ότι 
δεν αγαπώ τα παιδιά μου, ούτε ότι εκείνα δε θα με 
αγαπούν..

- Χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε τις 
αντιδράσεις και τα συναισθήματα του παιδιού (θυμός, 
γκρίνια, κλάμα): είναι φυσιολογικό τα παιδιά να αντι-
δρούν, να δοκιμάζουν τα όρια.

- Είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι επίσης να αντέ-
ξουμε και τα δικά μας συναισθήματα, όταν τα παιδιά 
αντιδρούν στα όρια. Δεν αντιδρούν για να μας αμφι-
σβητήσουν ως γονείς, αλλά γιατί είναι φυσιολογικό να 
αντιδρούν ως παιδιά...

Στέλλα Παντελίδου
Κλινική cυχολόγος ΜSc, PhD (cand.) 

Θεραπεύτρια Οικογένειας
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Πετάνε τις 
αποφάσεις στα 
σκουπίδια

Ως κράτος εν κράτει, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Ανακύκλωσης, ο φορέας του συστήματος των 
μπλε κάδων πανελλαδικής εμβέλειας με περιεχόμενο 
τα απόβλητα συσκευασιών των δήμων προς ανακύ-
κλωση, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, 
τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις έτσι όπως προκύ-
πτουν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
και τον πρόσφατο νόμο για την ανακύκλωση, σύμφω-
να με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Αυγή», στις 
20/5/2018.

Έτσι, λοιπόν, στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο που υπέβαλε ως όφειλε στον Ελληνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης, με ορίζοντα εφαρμο-
γής τα έξι χρόνια από την ημερομηνία έγκρισής του, 
εμφανίζεται να περιφρονεί τα βασικά και στοι-
χειώδη. Δηλαδή, την καθιέρωση τεσσάρων 
(γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί) ξεχωρι-
στών ρευμάτων ανακύκλωσης των αποβλή-
των συσκευασίας. Επ’ αυτού, παίζει ένα ιδιότυπο 
κρυφτούλι με τις αρμοδιότητες των δήμων και τις 
δικές της, ενώ χωρίς καμία τεκμηρίωση υποστηρίζει 
πως με τα σημερινά ετήσια έσοδα των 20 εκατ. ευρώ 
«δεν βγαίνει» και προτείνει σχεδόν διπλασιασμό (να 
φτάσουν στα 37 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της είναι οι 
πόροι που καταβάλλει η κοινωνία μέσω των συμβε-
βλημένων με αυτή επιχειρήσεων, αφού στην τιμή των 
προϊόντων είναι ενσωματωμένο το τέλος της ανακύ-
κλωσης.

Κτηματολόγιο
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Παρόν της Κυ-

ριακής», ένας από τους κυριότερους λόγους καθυ-
στέρησης του κτηματολογίου ήταν ο δικαστικός αλ-
ληλοσπαραγμός των μελετητών, γεγονός το οποίο, σε 
συνδυασμό με την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύ-
νης στη χώρα μας και τη διαχρονική διοικητική ανε-

πάρκεια του φορέα του έργου, το κατέστησε «γεφύρι 
της Άρτας». 

Όπως σημειώνει η εφημερίδα οι ανάδοχοι των έρ-
γων κτηματογράφησης συνεχίζουν τα πυροβολούν τα 
πόδια τους και μαζί με αυτά και την πρόοδο του έργου. 
Μέσα στον Μάιο αναμένεται να εκδικαστούν υποθέ-
σεις που αφορούν εννέα νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ 
αυτών και η Πάρος.

Το 
γραμματόσημο 
στην Πάρο

«Αν το βρεις μην το πετάξεις γιατί είναι σπάνιο». 
Με αυτήν τη φράση θα ξεκινήσω τη σκέψη μου για να 
φωτίσω τους αναγνώστες σχετικά με την ιστορία της 
αλληλογραφίας του νησιού μας και όχι μόνο.

Την 21η Μαΐου 1860 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί 
γραμματοσήμου. Τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα 
–που έχουν συμβολικά την κεφαλή του Ερμή- σχεδιά-
στηκαν από τον διάσημο Γάλλο χαράκτη Albert Barre 
και τυπώθηκαν στο Παρίσι.

Ο Νόμος άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Οκτωβρί-
ου 1861, οπότε πρωτοξεκίνησαν και το ταξίδι τους τα 
ελληνικά γραμματόσημα. Πριν φύγει η επιστολή από 
το ταχυδρομείο, οι ταχυδρομικοί επιστάτες ακύρωναν 
το γραμματόσημο με «ρομβοειδή στικτήν σφραγίδα» η 
οποία έφερε στο κέντρο τον αριθμό του ταχυδρομικού 
γραφείου. Έτσι, π.χ. η Αθήνα είχε το Νο 1, ο Πειραιάς 

το Νο 2, η Μύκονος το Νο 73, η Σύρος το Νο 76, 
η Νάξος το Νο 74 και η Πάρος το Νο 75. Αυτές οι 
σφραγίδες ονομάζονταν «πρώτου τύπου σφραγίδες».

Σε νησιά όπως η Πάρος, που η αλληλογραφία δεν 
ήταν και τόσο συχνή, οι σφραγίδες αυτές είναι δυσεύ-
ρετες και γι’ αυτό τον λόγο θεωρούνται σπάνιες. Στην 
Πάρο υπήρχε ένα κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων που εξυπηρετούσε όλο το νησί μαζί με 
την Αντίπαρο, που ονομαζόταν Ωλίαρος.

ΠΗΓΗ: Μωϋσής Κωνσταντίνης: «Τα ταχυδρομεία 
στην Ελλάδα». Σφραγισμένα γραμματόσημα: Αρχείο 
Μ. Ρουμπάνου.

Μιχάλης Ρουμπάνος

Ειδήσεις

Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

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

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr
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Στα ύψη τα 
καύσιμα

Οι υψηλοί φόροι και η διεθνής αστάθεια ανεβάζουν 
υπέρμετρα τις τιμές των καυσίμων σύμφωνα με τους 
πρατηριούχους. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πα-
ρατηρητηρίου τιμών διαπιστώνεται ότι η τιμή ξεπερ-
νά το 1.95 ευρώ το λίτρο σε Σποράδες Κυκλάδες και 
σε Δωδεκάνησα ενώ η μέση τιμή της αμόλυβδης 
και του πετρελαίου κίνησης είναι η υψηλότερη 
που καταγράφεται τα τελευταία 5 χρόνια!

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατη-
ριούχων - Εμπόρων Καυσίμων: «Στην άνοδο των δι-
εθνών τιμών του αργού πετρελαίου, από την γενικό-
τερη πολύχρονη αστάθεια στον ευρύτερο χώρο της 
Μέσης Ανατολής, στην οποία προστέθηκε και η από-
φαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν 
από την συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος με 
το Ιράν οφείλονται οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές 
των καυσίμων της τελευταίας περιόδου. Συγκεκριμέ-
να οι τιμές του BRENT διαμορφώθηκαν στα 77,47 
δολάρια το βαρέλι στις 10/5/2018, από τα 47,86 
στις 8/6/2017, δηλαδή αύξηση 60% περίπου η οποία 
επηρεάζει αναλογικά την διαμόρφωση των τιμών λια-
νικής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.».

Τέλος, η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει ακόμη ότι η βασική αι-
τία για τις υψηλές τιμές στην Ελλάδα είναι η φορο-
λογία καθώς π.χ. σε ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης οι 
φόροι είναι περίπου 0,94 ευρώ. Σύμφωνα με τα σχε-
τικά στοιχεία η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη και την τρίτη 
υψηλότερη λιανική τιμή μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Πάρος

Στη σελίδα του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυ-
σίμων η τιμή λίτρου αμόλυβδης 95 οκτανίων, που 
είχαν στις 21/5/18 τα πρατήρια της Πάρου, ήταν από 
1,818 έως 1,840 ευρώ.

Για την τιμή λίτρου αμόλυβδης 100 οκτανίων η 
τιμή κυμαινόταν από 1,890 έως 2,090 ευρώ! Σημειώ-
νουμε ότι η τιμή αυξάνεται στα πρατήρια του νησιού 
μας με γεωγραφική πρόοδο, δηλαδή, όσο πιο μακριά 
είναι το πρατήριο από την Παροικιά, τόσο «ανεβαίνει» 
και η τιμή…

Στην Αντίπαρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων 
η τιμή κυμαίνεται από 1,890 έως 1,930 ευρώ, ενώ 
για την αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι στο 1,990 
ευρώ.

Για το πετρέλαιο κίνησης στα 20 πρατήρια που 
έχουν δηλωθεί στο πρόγραμμα του παρατηρητηρίου 
τιμών από την Πάρο, η τιμή κυμαινόταν στις 21/5/2018 
από 1,505 έως και 1,608 ευρώ! Στη δε Αντίπαρο η 
τιμή λίτρου για το πετρέλαιο κίνησης ξεκινάει 
από το 1,600 και καταλήγει στα 1,630 ευρώ.

Τέλος, σημειώνουμε ότι στα νησιά μας (που έτσι και 

αλλιώς η τιμή υγρών καυσίμων είναι από τις ακριβό-
τερες της χώρας), σε διάστημα περίπου τριών μηνών 
έχουμε αύξηση έως και 0,10 ευρώ το λίτρο!

Οι ΗΠΑ…

Η κούρσα ανόδου των υγρών καυσίμων αποδίδε-
ται στην αντίστοιχη πορεία στις διεθνείς αγορές του 
Μπρεντ και του αργού, και φυσικά στη χώρα μας και 
στην υψηλή φορολόγηση που υπάρχει. Μαζί με αυτά 
στα νησιά μας πρέπει να υπολογίσουμε και την έναρξη 
της θερινής σαιζόν…

Η φρενήρης τροχιά εδώ και τρεισήμισι μήνες 
επιταχύνθηκε από τότε που η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συμ-
φωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά. Το κλίμα 
ήταν ήδη αρνητικό καθώς η Βενεζουέλα είχε 
μειώσει δραματικά την παραγωγή της.

Ερώτηση Ντ. Μπακογιάννη

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομίας Γιάννη 
Δραγασάκη, Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και 
Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη κατέθεσε η βουλευ-
τής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, καταγγέλλοντας 
«όργιο κερδοσκοπίας» στην αγορά των καυσίμων.

Επικαλούμενη στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών 
υγρών καυσίμων, η κ. Μπακογιάννη σημειώνει ότι «το 
τελευταίο διάστημα παρατηρείται όργιο κερδοσκοπί-
ας σε βάρος των καταναλωτών. Σε πολλές περιοχές 
της χώρας, η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζί-
νης φτάνει τα 2 ευρώ, τη στιγμή που ο πανελλαδικός 
μέσος όρος στις 9 Μαΐου ήταν 1,593 ευρώ». Όπως 
τονίζει, «οι έλεγχοι στην αγορά είναι ανεπαρκείς 
και πολλοί πρατηριούχοι αυθαίρετα βάζουν 
«καπέλο» στον τιμοκατάλογο».

Ενδεικτική του προβλήματος, συνεχίζει η κ. Μπακο-
γιάννη, «είναι η άνευ λόγου αύξηση της τιμής της βεν-
ζίνης κατά τέσσερα λεπτά, μέσα σε λίγες ώρες από 
την ανακοίνωση της ανόδου της διεθνούς τιμής του 
βαρελιού, παρόλο που οι ποσότητες που διατίθενται 
στην ελληνική αγορά είχαν αγοραστεί στο παρελθόν, 
με πολύ χαμηλότερες τιμές. Το αποτέλεσμα είναι η 
κατακόρυφη αύξηση των περιπτώσεων αισχροκέρ-
δειας που πλήττουν κυρίως την τσέπη των κατανα-
λωτών».

Η κ. Μπακογιάννη καταγγέλλει απουσία των αρμόδι-
ων ελεγκτικών υπηρεσιών που, όπως τονίζει, «αφήνει 
πολλούς πρατηριούχους ανενόχλητους να νοθεύουν 
τα καύσιμα, να τα προμηθεύονται από τη μαύρη αγο-
ρά ή να τα πωλούν με «πειραγμένες» αντλίες, στερώ-
ντας έσοδα από τα δημόσια ταμεία».

Δημητριάδος
Δημητριάς ήταν ένα από τα ονόματα που είχε 

λάβει η Πάρος, κατά τους προϊστορικούς χρό-

νους. Το έλαβε επειδή λατρευόταν η Δήμητρα, 

η Θεά που έμαθε τους Παριανούς τη σπορά και 

την καλλιέργεια της γης. 

Ήταν από της κορυφαίες θεότητες της Πάρου. 

Στη γιορτή του θερισμού έστηναν στο χωράφι το 

είδωλο της Δήμητρας και δίπλα του ένα δεμάτι 

στάρι. Παραδόξως, ενώ άλλων Θεοτήτων έχουν 

ανακαλυφθεί ερείπια των ναών τους, του ιερού 

της Δήμητρας παραμένει ένα από τα αρχαιολογι-

κά αινίγματα της Πάρου.

Από τον 19ο αιώνα έχουν έλθει στο φως επι-

γραφές που αναφέρονται στη Δήμητρα και την 

Κόρη, αλλά και μαρμάρινα μέλη που μας μαρτυ-

ρούν ότι, οι Παριανοί τιμούσαν τη θεά της γεωρ-

γίας με τα επίθετα: Καρποφόρος, Θεσμοφόρος 

και Παρία. 

Τον ναό της Δήμητρας αναφέρει ο Ηρόδοτος, 

όταν ιστορεί την ατυχή εκστρατεία του Μιλτιά-

δη κατά της Πάρου την άνοιξη του 489 π.Χ. και 

την προσπάθεια του να αρπάξει από τον ναό της 

θεσμοφόρου Δήμητρας, ένα ιερό αντικείμενο, 

του οποίου η κατοχή του θα δήλωνε την κατά-

ληψη της πόλεως. Ο ναός βρισκόταν έξω από τα 

τείχη της πόλης επάνω σε λόφο. Τοπογραφικά, 

καταλληλότερη τοποθεσία ανταποκρινόμενη στις 

αρχαίες μαρτυρίες για την αναζήτηση του ιερού, 

θεωρείται ο λόφος της Αγίας Άννας.  

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας 

Πάρου», του Ν. Χρ.Αλιπράντη). 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού Ιω-

άννη Δ. Φωκιανού», έως το αδιέξοδο ανατολικά, 

στη συνοικία «Φράγκα Σκάλα».

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία



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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Η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων 
του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», 
πραγματοποιήθηκε στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, 
παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και 
κλαδικών φορέων του τουρισμού.

Πρώτο Θέμα

Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση ανάμε-
σα σε 47 χώρες (με πρώτη την Ισπανία), στις 
βραβεύσεις ακτών και μαρινών, όπως ανακοι-
νώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης, Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προ-
γράμματος «Γαλάζια Σημαία».
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 89 
σημαίες, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 
δεύτερη η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με 
41 σημαίες, τρίτη η Περιφερειακή Ενότητα Ρό-
δου με 35 σημαίες και ακολούθησαν η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων με 34 σημαίες, η Περι-
φερειακή Ενότητα Ηρακλείου με 22 σημαίες, η 
Περιφέρεια Αττικής με 20 σημαίες, κλπ. Σε ό,τι 
αφορά τις μαρίνες, πρώτη είναι η Περιφέρεια 
Αττικής και ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο 
το Νότιο Αιγαίο υπάρχουν μόνο δύο μαρίνες με 
γαλάζιες σημαίες (Κως και Κάλυμνος).

Κυκλάδες
Στις Κυκλάδες γαλάζιες σημαίες δόθηκαν: Στη 
Θήρα 9, στη Σύρο 6, στην Πάρο 5, στην Άνδρο 
τέσσερις, σε Μήλο, Κύθνο, Νάξο από τρεις, και 
σε Τήνο, και Μύκονο από μία.
Στην Πάρο γαλάζιες σημαίες δόθηκαν στις πα-
ραλίες: Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπησσα/Χρυσή 
ακτή, Πούντα και Τσερδάκια

Το Πρόγραμμα 
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον ανα-
γνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογι-
κό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο, σύμφωνα 
με τους οργανωτές τους. Απονέμεται από το 
1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν 
τις προϋποθέσεις βράβευσης. Η βράβευση έχει 
διάρκεια ενός έτους.
Τα κριτήρια είναι 33 και 51 για τις μαρίνες. 
Αυτά αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, 
πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επι-
σκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της 
ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιω-
τικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν 
τους προορισμούς που προτείνουν στους πελά-
τες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά 
και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το 
γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειρι-
στές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και camping, που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά και 
φυσικά πληρώνοντας για τη συμμετοχή τους 
σ’ αυτό. Σημειώνουμε ότι ο δήμος Πάρου 
πλήρωσε φέτος για κάθε παραλία που 
έλαβε «γαλάζια σημαία», από 430 ευρώ, 
δηλαδή συνολικά 2150 ευρώ, για τη 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμ-
ματος είναι το ίδρυμα για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση (Foundation for Environmental 
Education - FEE), που εδρεύει στη Δανία, με 
μέλη 73 χώρες απ’ όλες τις ηπείρους. Εκπρο-
σωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την πα-
λαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής 
εμβέλειας της χώρας από το 1951.

Η αλήθεια
Ουσιαστικά για να μπορέσει να πάρει μια παρα-
λία γαλάζια σημαία θα πρέπει να διαθέτει και 
μάλιστα σε καλή κατάσταση: 
1) Πίνακα ανακοινώσεων στον οποίο παρουσι-
άζεται όλη η πληροφόρηση που απαιτείται από 
το πρόγραμμα 
2) Εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες) οι οποί-
ες θα πρέπει να είναι καθαρές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας, 
3) Πινακίδες με τα όρια της ακτής, 
4) Ενδεικτικές πινακίδες κατεύθυνσης για τις 
ευκολίες (τηλέφωνα, ντους, τουαλέτες κλπ) που 
παρέχονται, 
5) Ντους, 
6) Τηλέφωνο, 
7) Πινακίδα με το σημείο δειγματοληψίας νε-
ρού, 
8) Ιστό γαλάζιας σημαίας, 
9) Ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, 
10) Ναυαγοσωστικό πύργο (αν υπάρχει ναυα-
γοσώστης), 

«Γαλάζιες Σημαίες»
Γαλάζιο παραμύθι…
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11) Εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, 
12) Κάδους απορριμμάτων, ανακύκλωσης και 
δοχεία για αποτσίγαρα, 
13) Σημαδούρες για την ασφαλή κολύμβηση 
των λουομένων, 
14) Διάδρομο θαλάσσιων σπορ (αν υπάρχουν) 
και 
15) Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες.
Με λίγα λόγια η απόκτηση γαλάζιας σημαίας 
δε σημαίνει αυτόματα ότι μόνο αυτή η περιοχή 
έχει κατάλληλες συνθήκες για κολύμβηση και 
όχι π.χ. η ακριβώς διπλανή παραλία. Η παραλία 
με γαλάζια σημαία σημαίνει ότι έχει όλα αυτά 
που της ζητούνται για να μετέχει στο πρόγραμ-
μα. Μερικά εξ αυτών είναι ίσως και αστεία (π.χ. 
ιστός γαλάζιας σημαίας).

Η διαμάχη
Το καλοκαίρι του 2015 ξέσπασε μάχη με το ΠΑ-
ΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευ-
νών), για το κατά πόσο το πρόγραμμα για τις 
«γαλάζιες σημαίες» είναι έγκυρο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι το ΠΑΚΟΕ σε ανακοίνωσή του 
σημείωνε:
«H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(Ε.Ε.Π.Φ) εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία 
νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά το 
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» χρηματο-
δοτείται από όλους τους φορείς που θέτουν 
υποψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από χορη-
γούς που στηρίζουν το πρόγραμμα. Επιπλέον 
χωρίς να διαθέτει δικά της πρωτογενή 
στοιχεία χρησιμοποιεί δωρεάν, αυτά που πα-
ράγει η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ) του 
ΥΠΕΚΑ, χρηματοδοτούμενη από τους Έλληνες 
Φορολογούμενους Πολίτες.
Χωρίς νομική υπόσταση είναι το πρό-

γραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» που υλοποι-
είται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που είναι ο 
«επίσημος φορέας», ο «εθνικός συντονιστής», 
αφού σύμφωνα με ενδελεχή έρευνα που έκα-
νε το ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόθων και νομολογίας 
της ημεδαπής (νομική σελίδα του ΣτΕ, νομική 
ιστοσελίδα «νόθος») δεν προέκυψε κάποιο 
ελληνικό νομοθέτημα ή απόφαση Ελληνικού 
δικαστηρίου που να διέπει ή να αναφέρεται 
στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Επιπλέον 
σε έρευνα και στη νομική βάση της Ε.Ε την 
CELEX, δεν βρέθηκε κάποιος κανονισμός 
ή οδηγία που να διέπει συγκεκριμένα τη 
λειτουργία του προγράμματος αυτού. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι στο ως άνω πρόγραμ-
μα, το οποίο δημιούργησε και υλοποιεί η FEE 
(Foundation for Environmental Education) 
οι δήμοι, οι κοινότητες και το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, συμμετέχουν «εθελοντικά», 
στη βάση ενός γενικού πλαισίου παροχής 
συνδρομής στη δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ 
και όχι στη βάση συγκεκριμένου νομικού 
πλαισίου που διέπει τη δράση και εφαρμο-
γή του προγράμματος».

Ο πόλεμος των Μ.Κ.Ο.
Η υπόθεση «γαλάζια σημαία» είναι μία ενέργεια 
περισσότερο για το θεαθήναι. Εκτός και αν πι-
στεύει κάποιος αναγνώστης μας ότι π.χ. ο νομός 
Αττικής έχει περισσότερες «καλές» παραλίες απ’ 
ότι όλες οι Κυκλάδες ή ότι τα νερά σε Γλυφά-
δα, Βουλιαγμένη, Βούλα, είναι καθαρότερα από 
την παραλία στον Άη Γιάννη Δέτη, που δεν έχει 
γαλάζια σημαία.
Το καλοκαίρι του 2010 η ανακοίνωση του 
ΠΑΚΟΕ απαντώντας στην Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης, Εθνικό Χειριστή του 
Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», 
έγραφε:
«[…] Επειδή το έργο σας είναι σημαντικό – για 
σας – αλλά βασικά στηρίζεται σε καθαρά 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (χρηματοδό-
τηση από ξενοδόχους, ιδιώτες, δήμους) 
και όχι στη συμμετοχή του λαού, γι’ αυτό 
πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένας «θεσμός» όχι 
αντικειμενικός και ουσιαστικά μη αξιο-
κρατικός (…).
Χωρίς να έχετε δικά σας πρωτογενή στοιχεία 
και στηριζόμενοι πάντοτε σε στοιχεία κρατι-
κών – κυβερνητικών μηχανισμών, εκμεταλ-
λεύεστε αυτά για να εξασφαλίσετε έσοδα 
από διάφορους ιδιώτες και να βραβεύσετε 
παραλίες που ουσιαστικά ανήκουν στους 
Έλληνες, υιοθετώντας τους φράχτες για τους 
οποίους εμείς είμαστε αντίθετοι. Αντί λοιπόν να 
επιδιώκετε να συνεργαστείτε ως ΜΚΟ με άλλες 
ΜΚΟ όπως το ΠΑΚΟΕ, δηλώνετε ότι το ΠΑΚΟΕ 
θέλει να μπει «δήθεν» στα χωράφια σας.
Θεωρώ ότι πλανάστε «πλάνη οικτρά», με το να 
πιστεύετε ότι η «συνεργασία» σας με την κρα-
τική μμηχανή, θα βοηθήσει να βελτιωθεί η 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε 
πολλές γαλάζιες σημαίες τις οποίες σας 
έχουμε επισημάνει».
Τέλος, σε πολλαπλές ανακοινώσεις του το ΠΑ-
ΚΟΕ (που χαρακτηρίζει πολλές «γαλάζιες ση-
μαίες» ως «μαϊμού») θέτει και κάποια αμείλικτα 
ερωτήματα:
- Πως συμβαίνει πάνω από 70% των «Γαλάζιων 
Σημαιών» να δίδεται σε ξενοδοχεία και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις;
- Πώς γίνετε χωρίς κανένα στοιχείο από την 
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Κ.Υ.Υ. του ΥΠΕΚΑ 
καθώς και χωρίς προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο, 
να δίνονται «Γαλάζιες Σημαιες»;
- Με ποια εμπιστοσύνη στα στοιχεία που κατα-
θέτουν οι υποψήφιοι (είναι και πελάτες με συν-
δρομή) παίρνουν τη Γαλάζια Σημαία;
- Θεωρείται αξιόπιστο ένα Σύστημα που δεν 
έχει διπλούς και τριπλούς ελέγχους;

Τα «τρελά» 
του 
συστήματος…
Πολλοί είναι εκείνοι που απορού-
σαν εδώ και χρόνια ακούγοντας 
για τη γαλάζια σημαία στην παρα-
λία του Στρατωνίου, με φόντο τη 
μεταλλευτική μονάδα. 
Η σημαία –που δίνονταν από το 
2010 στο Στρατώνι- ήταν ουσια-
στικά η καθαγίαση των μεταλλευτι-
κών δραστηριοτήτων… Σημειώνεται 
ότι στην περιοχή έχει απαγορευτεί 
από το 1980 διά νόμου το ψάρεμα, 
καθώς από το 1953 μέχρι και το 
1983, όπως σημειώνει το Παρατη-
ρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηρι-
οτήτων, ρίχνονταν από το εργοστά-
σιο εμπλουτισμού μεταλλευμάτων 
επικίνδυνα βιομηχανικά στέρεα 
απόβλητα απευθείας στη θάλασσα.
Τελικά, ύστερα από αναφορά και 
ανάδειξη του θέματος από Παρα-
τηρητήριο Μεταλλευτικών Δρα-
στηριοτήτων και στη βάση των ευ-
ρημάτων του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης απέσυρε φέτος από το 
πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» την 
παραλία του Στρατωνίου.
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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 έγκρι-
ση ∆ασικής Υπηρεσίας. Τιµή 90.000€. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6940 
271 612

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται µεζονέτα 3 
επιπέδων, 350 τ.µ., σε έκταση 14.500 
τ.µ. Υπόλοιπο συντελεστή δόµησης 80 
τ.µ. Τιµή: 700.000€. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6931 829 685

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για αγορά 

στην Πάρο, 120 - 160 τ.µ. 6946 454 
599 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται προς ενοι-
κίαση στην Παροικιά και στα Λιβάδια, 
για τη σεζόν από εργαζόµενο. Τηλ. 
6972 915 522 κ. Χρήστος.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εστιατόριο 
στη Νάουσα, για τις θέσεις: α)ΣΕΡΒΙ-
ΤΟΡΟΣ, -Α, για απογευµατινή βάρδια,  
απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας και β)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ή Β’. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6971 828 415, κος Θόδωρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 
εστιατόριο στην Παροικιά για τις θέ-
σεις: 1)∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY µε 
δικό του µηχανάκι, για απογευµατινή 
ή ολοήµερη εργασία, 2)ΝΕΟΣ, -Α, µε 
γνώσεις µπουφέ και κρύας κουζίνας, 
3)ΛΑΝΤΖΕΡΑ. Άµεση πρόσληψη. Τηλ. 
6979 976 712

ΓΥΝΑΙΚΑ µε προϋπηρεσία στα 
τηγάνια ζητείται από εστιατόριο 
στην Αλυκή , για εργασία από τις 15 
Ιουνίου περίπου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6978 370 698

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ζητείται 
από µπουτίκ στην Παροικία. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 
22840 24924 ή 6944 476 925. We 
are looking for an experienced sales 
lady, at a boutique in Paroikia. Please 
contact: 22840 24924 or 6944 476 
925.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εποχική 
απασχόληση, από εταιρεία διανοµής 
τροφίµων. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 53040

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΑ µε προϋπηρεσία σε αυτές 
τις θέσεις, ζητούνται από ξενοδοχείο 
5* στη Νάουσα. Τηλ. 22840-51976, 
Email : astirlogist@gmail.com

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

ΖΕΥΓΑΡΙ αναζητά εργασία σε του-
ριστική επιχείρηση στην Πάρο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6947 214 648

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

AYTOKINHTO RENAULT MEGAN 
1.600 κυβικά πωλείται, µοντέλο 
2005. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
22016, 6974 780 403

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΝΘΟΥΣ
Η οικογένεια του εκλιπόντος Γεωργίου Βασιλαρά, εκφράζει 

τις βαθύτατες ευχαριστίες της για τα συλλυπητήρια μηνύμα-
τα, τη συγκινητική παρουσία στην εξόδιο ακολουθία και τις 
εκδηλώσεις αγάπης στο βαρύ πένθος της, για τον λατρεμένο 
σύζυγο, πατέρα και παππού.

Ο Γεώργιος Βασιλαράς, ετών  82, απεβίωσε στις 19/5/2018. 
Με καταγωγή από το Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων διετέλεσε 
τυροκόμος στο Πρότυπο Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Αρχι-
λόχου για πάνω από 3 δεκαετίες. Μαζί με τη σύζυγό του Μα-
ρία, απέκτησαν 4 παιδία και 10 εγγόνια. 

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 318/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
4. Τη με αρ. πρωτ. 6731/14-5-2018 αίτηση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων  τμήματος του οικισμού «Κάμπος» της Δ.Κ. Πάρου του Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Τριανταφύλλου Αγγελικής 
του Δημητρίου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60144.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

    Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Το αθλητικό γεγονός που έγινε θεσμός στο νησί μας 
θα διεξαχθεί για όγδοη συνεχή χρονιά. 

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, σε συ-
νεργασία με τον δήμο Πάρου, την Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου καθώς και την υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, 
των συλλόγων Αθλητικού Ομίλου Πάρου και Ναυτι-
κού Ομίλου Πάρου, των τοπικών δημοτικών διαμε-
ρισμάτων, πολιτιστικών συλλόγων και της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Κυκλάδων, διοργα-
νώνουν τον 8ο ποδηλατικό γύρο στις 9 Ιουνίου 2018. 

Με συνολική απόσταση 65 χλμ και τη διαδρομή να 
διέρχεται από όλα τα χωριά της Πάρου, ο ποδηλατι-
κός γύρος δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού!

Πρόγραμμα 9/6/2018
15:00 Έναρξη λειτουργίας γραμματείας (Παραλια-

κή οδός Παροικιάς, έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου),  
Παρουσίες - παραλαβή αριθμών και τεχνικός έλεγχος.

16:30 Έναρξη ποδηλατικού γύρου.
Προεκκίνηση: 4 χλμ (περιμετρικά οικισμού Παροικιάς 

όπου οι συμμετέχοντες θα πηγαίνουν όλοι μαζί).Αγω-
νιστικό μέρος: 61 χλμ.

Διαδρομή: Παροικιά (αφετηρία στην παραλια-
κή οδό Παροικιάς - Αγ. Κωνσταντίνος) – Νάουσα – 
Υστέρνι – Κώστος – Λεύκες – Πρόδρομος – Μάρμα-
ρα – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι – Λογαράς – Δρυός 
- Άσπρο Χωριό – Αγκαιριά - Αλυκή - Αγκαιριά - πρώην 
Αεροδρόμιο - Βουτάκος - Παροικιά (είσοδος από πε-
ριοχή Αγία Άννας και τερματισμός στη παραλιακή οδό 
μπροστά από Αγ. Κωνσταντίνο).

21:00 Βραβεύσεις νικητών (στην παραλιακή οδό 
δίπλα από τον τερματισμό).

Γενικές πληροφορίες
 Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα αντοχής έχουν 

όλοι όσοι είναι ηλικίας 15 ετών και άνω. Ο ποδηλατι-
κός γύρος με ποδήλατα δρόμου απευθύνεται σε πο-
δηλάτες που βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση 
και δεν έχει το χαρακτήρα ποδηλατοβόλτας.  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση η 

εγγραφή των ενδιαφερομένων θα γίνεται και μέσω 
ηλεκτρονικής φόρμας έως και 3/6/2018 και μέχρι τις 
24:00. Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση που απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά δεν είναι απαραίτητο να είναι 
υπογεγραμμένη. Συμπληρώνεται τα στοιχεία σας, απο-
στολή στο poparou@gmail.com και υπογράφεται την 
ημέρα του αγώνα.

Κατηγορίες
Νέοι: 15-18 ετών. Ενήλικοι: Α1: 19-29, Α2: 30-39, 

Α3: 40-49, Α4: 50-59, Α5: 60 + ετών.
Γυναίκες: (όλα τα ηλικιακά γκρουπ).

Έπαθλα
Μετά τη λήξη του ποδηλατικού γύρου, θα γίνουν οι 

απονομές σε όλες τις κατηγορίες. Ο πρώτος κάθε κα-
τηγορίας θα παραλάβει κύπελλο και χρηματικό ποσό 
50 ευρώ. Οι 6 πρώτοι σε κάθε κατηγορία θα βραβευ-
θούν. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνη-
στικό δίπλωμα.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ηλε-

κτρονικής φόρμας. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία δη-
λώνονται υποχρεωτικά. Αν υπάρχουν παραλήψεις, η 
συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή. Ηλεκτρονική δήλωση 
συμμετοχής (www.poparou.gr) μέχρι και 3/6/2018 ή 
στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα 07:30-08:30.

Για τη συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα με θεωρημέ-
νο από δημόσια υπηρεσία το γνήσιο της υπογραφής. 
Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται και για τη συμμετοχή 
των ενηλίκων. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπάρχει στο 
www.poparou.gr και θα παραδίδεται στη γραμματεία 
την ημέρα του αγώνα. Ως επιβεβαίωση έγκρισης της 
συμμετοχής θα ενημερώνεστε από τη λίστα συμμετο-
χών που θα αναρτάται στο www.poparou.gr και στη 
σελίδα στο facebook.

Ειδικοί κανονισμοί
Ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΠ, και ειδικότερα οι 

κανονισμοί της ποδηλασίας δρόμου. Η χρήση κράνους 
είναι υποχρεωτική, ακόμα και στις επίσημες προπονή-
σεις (π.χ. ζέσταμα ή αναγνώριση διαδρομής πριν και 
μετά τον αγώνα), με το ποδήλατο και τον εξοπλισμό 
του να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τον 
Κ.Ο.Κ. (ιδιαίτερα η τήρηση της διπλής διαχωριστικής 
γραμμής). Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με απο-
κλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δε φέ-
ρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα, φθο-
ρές ή απώλεια αγωνιστικού υλικού, ενδυμάτων, κλπ.

Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρχουν πάνω από 50 
εθελοντές και τουλάχιστον 10 μοτοσικλέτες για την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων. Επίσης, τους ποδηλά-
τες θα ακολουθεί ασθενοφόρο όχημα και γιατρός. Τέ-
λος, ο εκπρόθεσμος χρόνος είναι τέσσερις ώρες.

Οικονομικοί όροι
Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ και περιλαμ-

βάνει chip χρονομέτρησης, αναμνηστικό μπλουζάκι, 
ενεργειακές μπάρες και ισοτονικά ποτά.

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προ-
κήρυξη οι διοργανωτές αποφασίζουν επί τόπου και 
τελεσίδικα, και έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του 
αγώνα και τη σύμπτυξη κατηγοριών.

Επιτακτική 
η ανάγκη 
συνεργασίας 
συλλόγων

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, Άγιος Φωκάς Παροικιάς. 
Μετά τον εσπερινό, ακολούθησε μια ήσυχη ρομαντική 
βραδιά, ρεμβάζοντας τα φώτα της πόλης. Τα πεζούλια 
ήταν γεμάτα με σκόρπιες παρέες που συζητήσουν, ενώ 
σε κάποια σημεία υπήρξαν και τα πηγαδάκια, με σχολι-
ασμό «περί της πανήγυρης». 

Ο κόσμος αναρωτιόταν, πού είναι ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, που εδώ και 
αρκετά χρόνια διοργανώνει το πανηγύρι. Με την απο-
ρία αυτή έφευγε ο κόσμος σιγά σιγά, ψελλίζοντας στα 
χείλη, «έσβησε κι αυτό το πανηγύρι». Μείνανε μερικοί 
που είχαν κάνει το κουμάντο τους με λίγα μεζεδάκια 
ρεφενέ πίνοντας το σουμάκι τους, με λίγο τυράκι και 
αγγουράκι. Εν τω μεταξύ ερχόντουσαν και κάποιοι 
αργοπορημένοι, ντόπιοι και επισκέπτες που γνώριζαν 
χρόνια για το πανηγύρι, αλλά και αυτοί έφευγαν με την 
ίδια απορία.   

Επειδή η συνήθεια είναι κακό πράγμα, καλό θα ήταν 
να υπήρχε μια ενημέρωση, για τον λόγο ότι πρέπει να 
συνεχιστεί αυτό το όμορφο πανηγύρι που διοργανω-
νόταν εδώ και χρόνια από τους εμπόρους. Αν πιθανόν 
υπήρχαν κάποια προβλήματα στους διοργανωτές, θα 
μπορούσαν να ξεπεραστούν σε συνεργασία με τους 
άλλους συλλόγους της Παροικιάς, καθώς και με τη 
συνδρομή του δήμου, της δημοτικής κοινότητας και 
της ΚΔΕΠΑΠ. 

Τι καταφέραμε λοιπόν, πέρα από το να περάσουμε 
μια ρομαντική βραδιά; Δεν καταφέραμε να κρατήσου-
με τον επισκέπτη, αλλά αντιθέτως τον αποτρέψαμε 
από το πανηγύρι και την Παροικιά γενικότερα. Πότε 
θα μονιάσουμε εδώ στην Παροικιά; Πότε θα σκεφτού-
με για το καλό της Παροικιάς; Πότε θα υπάρξει μια 
συνεργασία μεταξύ των συλλόγων (των επαγγελμα-
τιών, των αλιέων, των γυναικών, κ.α.) και του δήμου 
γενικότερα;

Ας ελπίσουμε ότι με πνεύμα συνεργασίας, οι σύλλο-
γοι της Παροικιάς θα σταθούν άξιοι αρωγοί και συνε-
χιστές της πανήγυρης της Αναλήψεως και θα διοργα-
νώσουν μια όμορφη εκδήλωση. 

Χριστόδουλος Μαούνης

Απόψεις 

Παιδικοί Σταθμοί
Από τον δήμο Πάρου σχετικά με τις εγγραφές στους 

δημοτικούς παιδικούς σταθμούς  του νησιού, δόθηκε 
στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Δικαίωμα εγγραφής έχουν και τα 4χρονα νήπια 
εφόσον ο δήμος Πάρου δεν υπάγεται στον κατάλογο 
των 184 δήμων που ανακοίνωσε το υπουργείο Παι-
δείας.

Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σύγχυ-
σης και να μην χάσουν οι γονείς σημαντικές παρο-
χές για τα παιδιά τους που φοιτούν στους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς και απολαμβάνουν μεταξύ 
άλλων, προσχολική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, 
διευρυμένο ωράριο, δωρεάν σίτιση και ιατρική φρο-
ντίδα, ενημερώνουμε ότι η υποχρεωτική εγγραφή τε-
τράχρονων σε νήπια ΔΕΝ ισχύει για τον δήμο Πάρου.

Σε κάθε περίπτωση στόχος της δημοτικής αρχής 
είναι να διασφαλίσει ότι δε θα διαταραχθεί η καθημε-
ρινότητα και ο οικογενειακός προγραμματισμός των 
εργαζόμενων γονέων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν τη 
δυνατότητα να φιλοξενούνται τα παιδιά τους σε δη-
μοτικές δομές που λειτουργούσαν 11, και όχι 9 μήνες 
το χρόνο και με διευρυμένο ωράριο.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας θα ανακοι-
νωθεί το προσεχές διάστημα».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

ΜΙΞΟΤΡΟΦΟ ΜΙΚΡΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

Παραξενιά της φύσης ή «τέλειοι» µικροοργανισµοί;

Τα μιξότροφα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Μερικά, όπως το Ceratium (Tripos) furca (1), μπορούν να φωτοσυνθέτουν, αλλά και να τρώνε 
άλλους μικροοργανισμούς. Μέλη της τάξης των Nasselaria (2) κλέβουν φωτοσυνθετικά όργανα από το πλαγκτόν που πέφτει θύμα τους. 

Είδη όπως το Karlodinium (3) ενεργούν όπως το Ceratium (Tripos) furca.

Ενδοσυμβιωτικά Εξειδικευμένα Μη Στοιχειώδη 
Μιξότροφα
Πλάσματα αυτής της ομάδας 
διατηρούν μέσα στο σώμα τους 
αποικίες θηραμάτων 
που φωτοσυνθέτουν. 
Εδώ, το Noctiluca scintillans 
είναι γεμάτο 
από Pedinomonas noctilucae.

Μονοκύτταρο πλαγκτόν

Μπορεί να φωτοσυνθέσει; ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μπορεί να φάει άλλα όντα;

Μπορεί να φωτοσυνθέσει 
από μόνο του;

Μπορεί να φάει ειδικά θηράματα 
για να αποκτήσει 

φωτοσυνθετικές ικανότητες;

Μπορεί να φάει ολόκληρους 
φυτόμορφους μικροοργανισμούς 

και να τους διατηρήσει 
μέσα στο σώμα του;

Μικροζωοπλαγκτόν
Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν φυτικές ικανότητες 
ώστε να τρέφονται μέσω της φωτοσύνθεσης, 
και έτσι πρέπει να τρώνε άλλο πλαγκτόν για να επιβιώσουν.

Μικροφυτοπλαγκτόν
Οι οργανισμοί αυτής της ομάδας λειτουργούν 
σαν τα φυτά της στεριάς, επιβιώνοντας 
μέσω της φωτοσύνθεσης.

Μιξότροφα

Στοιχειώδη Μιξότροφα
Αυτά τα κύτταρα - θηρευτές έχουν φυσιολογία που τους επιτρέπει 
να χρησιμοποιούν το ηλιακό φως 
και ανόργανες θρεπτικές ουσίες 
για να παράγουν ενέργεια. 
Ενα απ' αυτά, 
το Prymnesium parvum, 
εμφανίζεται εδώ να επιτίθεται 
σε ένα Dunaliela teriolecta.

Μη Εξειδικευμένα Μη Στοιχειώδη Μιξότροφα
Αυτά τα πλάσματα χρησιμοποιούν 
φωτοσυνθετικές οργανέλλες 
που έχουν πάρει από ποικιλία 
θηραμάτων. Εδώ 
το Strombidium oculatum 
κλέβει ένα κομμάτι 
του σώματος από το θύμα του, 
ένα μέλος του γένους Ulva.

Πλαστιδικά Εξειδικευμένα Μη Στοιχειώδη 
Μιξότροφα
Αυτοί οι θηρευτές κλέβουν 
κομμάτια από συγκεκριμένα 
θύματα, σκοτώνοντάς 
τα κατά τη διαδικασία. 
Το Dinophysis acuminata 
φαίνεται εδώ να κλέβει οργανέλλες 
από το Mesodinium rubrum.

Κ οντά στην επιφάνεια της θάλασσας, 
αόρατα στο γυµνό µάτι, σµήνη µικρο-
σκοπικού πλαγκτόν, άλλα µε ροζ α-
πόχρωση και άλλα µε σκούρα πρά-

σινη, κολυµπούν απορροφώντας τις ακτί-
νες του ήλιου και χρησιµοποιώντας την η-
λιακή ενέργεια για να φτιάχνουν θρεπτι-
κές ουσίες µέσω φωτοσύνθεσης. Ανάµε-
σά τους, ένα ον µε πλοκάµια, που ονοµά-
ζεται Mesodinium, πλησιάζει το φυτοπλα-
γκτόν κάνοντας κινήσεις ζιγκ - ζαγκ, ελ-
κυόµενο από τα σάκχαρα και τα αµινοξέα 
που διαφεύγουν απ' τα θηράµατά του. Το 
Mesodinium, µήκους µόλις 22 εκατοµµυ-
ριοστών του µέτρου, αλλά σηµαντικά µε-
γαλύτερο από το φυτοπλαγκτόν, απλώνει 
τα πλοκάµια του και εγκολπώνεται ένα α-
πό τα πράσινα είδη πλαγκτόν, τα νανοµα-
στιγοφόρα, το οποίο σύντοµα χωνεύει και 
απορροφά τελείως.

Ο θηρευτής είναι πιο επιλεκτικός αλλά το 
ίδιο βάναυσος µε τα ροζ θηράµατα, που ο-
νοµάζονται κρυπτόφυτα. Καθώς χωνεύει και 
καταστρέφει τα περισσότερα από τα κοµ-
µάτια τους, ο επιτιθέµενος κρατάει άθικτες 
τις οργανέλλες τους, όπου πραγµατοποιεί-
ται η φωτοσύνθεση. Μέσα σε λίγα λεπτά, το 
χλοµό Mesodinium αρχίζει να γίνεται κοκ-
κινωπό, καθώς συσσωρεύει µέσα στο σώµα 
του τα κλεµµένα µέρη - χλωροπλάστες και 
νουκλεοσώµατα - τα οποία παραµένουν α-
κέραια και λειτουργικά. Το Mesodinium δεν 
µπορεί να απορροφήσει και να χρησιµοποιή-
σει διοξείδιο του άνθρακα, όπως κάνουν οι 
πραγµατικοί φωτοσυνθέτες, έτσι στηρίζε-
ται στους χλωροπλάστες των θυµάτων του 
για να το πετύχει. Η διπλή στρατηγική αυ-
τού του πλάσµατος, να κυνηγά για την τρο-
φή του σαν ζώο και να φωτοσυνθέτει σαν 
φυτό, ονοµάζεται µιξοτροφία.

Ο θύτης γ ίνεται  θύµα
Το Mesodinium δεν χαίρεται για πολύ τα λά-

φυρα. Κοντά παραµονεύει ένα άλλο µιξότρο-
φο, ελαφρώς µεγαλύτερο και µε διαφορε-
τικές τεχνικές κυνηγιού: Το δινοµαστιγοφό-
ρο Dinophysis. Αρχίζει να κάνει κύκλους γύ-
ρω από το θύµα του και κάποια στιγµή εκτο-
ξεύει ίνες σαν καµάκια που ακινητοποιούν το 
Mesodinium. Τότε το Dinophysis καρφώνει το 
Mesodinium µε ένα προσάρτηµα, που µοιάζει 
και λειτουργεί σαν ...καλαµάκι, µε το οποίο 
ρουφά όλο το περιεχόµενό του, µαζί και τους 
κλεµµένους χλωροπλάστες. Αυτές οι από τρί-
το χέρι φωτοσυνθετικές βιοµηχανίες αφοµοιώ-
νονται στον νέο ξενιστή και αρχίζουν να παρά-
γουν µέσα στο Dinophysis, προσφέροντάς του 
ενέργεια και ζωτικά συστατικά. Τα υπολείµµα-
τα του κατακρεουργηµένου Mesodinium πα-
ρασύρονται µέσα στο νερό.

Αυτοί οι δύο µονοκύτταροι φονιάδες είναι µό-
νο δύο παραδείγµατα των δισεκατοµµυρίων µι-
ξότροφων µικροοργανισµών πλαγκτόν, που κο-
λυµπούν στις θάλασσες της Γης. Για πολύ και-
ρό, οι υδροβιολόγοι θεωρούσαν τα µιξότροφα 
ως µικρής σηµασίας παραξενιές της φύσης, συ-
γκρινόµενα µε τις δύο µεγάλες οµάδες µονο-
κύτταρου πλαγκτόν, που κυριαρχούν στη βάση 
της τροφικής αλυσίδας των ωκεανών. Η µία ο-
µάδα είναι το φυτοπλαγκτόν, που χρησιµοποι-
εί ηλιακή ενέργεια και ανόργανα θρεπτικά, ό-
πως τα νιτρικά άλατα, για να αναπτυχθεί και η 
άλλη το ζωοπλαγκτόν, που τρέφεται µε φυτο-
πλαγκτόν. Τελικά, οι θρεπτικές ουσίες περνά-
νε σε µεγαλύτερα ζώα που τρέφονται µε πλα-
γκτόν και των δύο κύριων οµάδων. Τα µιξότρο-
φα θεωρούνταν ότι είναι λίγο φυτοπλαγκτόν 
και λίγο ζωοπλαγκτόν, χωρίς να έχουν εξαιρε-
τική επίδοση σε τίποτα (στην ξηρά µιξότροφα 

είναι τα σαρκοφάγα φυτά Venus, που παγι-
δεύουν και αφοµοιώνουν έντοµα).

Παραµεληµένος 

παράγοντας;
Σύµφωνα µε την ερευνητική οµάδα της Α-

ντίτ Μίτρα, του πανεπιστηµίου Σουάνσι της 
Ουαλίας, η παραδοσιακή εικόνα για την τρο-
φική αλυσίδα στη θάλασσα είναι λαθεµένη. 
Μέσα από πειράµατα, παρατηρήσεις και µο-
ντέλα προσοµοίωσης πληθυσµών πλαγκτόν, 
οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι τα περισσό-
τερα είδη µονοκύτταρου πλαγκτόν δεν εί-
ναι ούτε φυτόµορφα, ούτε καθαροί κατανα-
λωτές φυτοπλαγκτόν. Τα περισσότερα είναι 
στον ένα ή τον άλλο βαθµό µιξότροφα και 
αν αυτό ισχύει, τότε η τροφική αλυσίδα της 
θάλασσας δεν λειτουργεί όπως θεωρούνταν. 
Στην περίπτωση αυτή το µέγεθος των πλη-
θυσµών φυτοπλαγκτόν δεν περιορίζεται α-
πόλυτα από την ηλιοφάνεια, καθώς µπορεί 
να αυξηθεί µέσω της κατανάλωσης άλλων 
µικροοργανισµών. Ταυτόχρονα, η ηλιακή ε-
νέργεια µπορεί να δώσει επιπλέον ενέργεια 
σε µικροπλαγκτόν που ζει τρώγοντας άλλο 
µικροπλαγκτόν.

Αυτές οι δυνατότητες έχουν επίδραση σε 
πολλά πράγµατα, από την ατµόσφαιρα µέ-
χρι τους πληθυσµούς των ψαριών. Για παρά-
δειγµα, από τη δραστηριότητα των µιξότρο-
φων κρίνεται πόσο γρήγορα οι ωκεανοί α-
πορροφούν το (αέριο του θερµοκηπίου) δι-
οξείδιο του άνθρακα από το νερό και µέ-
σω αυτού από την ατµόσφαιρα, δεσµεύο-
ντάς το µέσα σε θαλάσσια ιζήµατα (ανθρα-
κικά άλατα του κελύφους των µικροοργανι-
σµών). Επίσης, οι οµάδες µιξότροφων µπο-
ρεί να είναι λιγότερο ευάλωτες στις διακυ-
µάνσεις της ηλιοφάνειας, από τη µια εποχή 
στην άλλη. Τέτοια ευελιξία και αντοχή έχει 
πλεονεκτήµατα. Πληθυσµοί επωφελών µιξό-
τροφων µπορούν να παρέχουν τροφή σε πε-
ρισσότερες νύµφες ψαριών, σε όφελος της 
ανθρώπινης αλιείας. Αλλά µπορεί να υπάρ-
χουν και αρνητικές συνέπειες. Μερικά είδη 
µιξότροφων προκαλούν βλαβερές ανθήσεις 
φυκών, που µειώνουν το οξυγόνο στο νερό 
και το πέρασµα του φωτός πιο βαθιά µέσα 
στη θάλασσα, σκοτώνοντας µεγάλο αριθµό 
ψαριών και καταστρέφοντας καλλιέργειες 
οστρακόδερµων.

Αν αυτή η νέα οπτική της θαλάσσιας βιο-
λογίας, µε βάση τα µαθηµατικά µοντέλα για 
τα µιξότροφα, επιβεβαιωθεί µε εκτεταµέ-
νες παράλληλες παρατηρήσεις πραγµατικού 

χρόνου στην ανοιχτή θάλασσα, τότε η ι-
δέα της ωκεάνιας οικολογίας, που βασί-
ζεται µόνο στο «φυτόµορφο» και «ζωό-
µορφο» πλαγκτόν θα πάψει να είναι βά-
σιµη, παίρνοντας υπόψη τον παράξενο 
και παραµεληµένο µικροσκοπικό παρά-
γοντα, που κολυµπά στα κύµατα.
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Μουσική – 
Αρχίλοχος – 
Εκκλησία

(Μέρος 3ο)
Σταχυολογώντας μερικές από τις ρήσεις των μεγά-

λων, για τον ρυθμό και τον Αρχίλοχο, βλέπουμε ότι:

- Ο Μανουήλ Λογγίνος (12ος αιώνας), Αγιορείτης 

ιερομόναχος και μελωδός, τον θεωρεί δημιουργό του 

ιαμβικού τριμέτρου και του τροχαϊκού τετραμέτρου.

- Ο Κωνσταντίνος Ψάχος, μεγάλος μουσικολόγος, 

μελοποιός, ιστορικός και θεωρητικός της βυζαντινής 

και της δημοτικής μας μουσικής, γράφει στο παράρ-

τημα του περιοδικού «Εκκλησιαστική Αλήθεια» (τόμος 

Α, Κωνσταντινούπολις, 1900): «[…] 

Μη ταράττη παντάπασι η ποικιλία 

του ρυθμού εις την ποίησιν και το 

μέλος (…) Και εν τοις αρχαιοτά-

τοις χρόνοις, ο μετά τον Όμηρον 

ευφυέστατος εκείνος και εκφρα-

στικότατος ατυχής εραστής ο εκ 

Πάρου Αρχίλοχος, όστις ιάμβιζε 

και ελεγείαζε ίνα βάψει τα σκω-

πτικά του βέλη εις τόσον φαρμα-

κερόν ιόν, εκτός άλλων μετρικών 

σχημάτων υπ’ αυτού επινοηθέ-

ντων, επενόησε και το δυσκολώ-

τατον εκείνον σχήμα το εκ δύο 

μετρικών κώλων διαφόρου σχή-

ματος συγκειμένων εκ δακτύλων 

λ.χ. και τροχαίων χαλαρώς αλλήλοις διαζευγμένων 

(...) Άσματα εντέχνως ρυθμισμένα παρεισήχθησαν, 

συνθέσεις έχουσαι ρυθμόν απολελυμένον και μελω-

δίαν ουχί ακριβή, μήπως και παρά τοις αρχαίοις δεν 

υπήρχεν η υπό του Αρχιλόχου επινοηθείσα παρακα-

ταλογή;».

- Ο Χρύσανθος Προύσσης (Καραμάλλης, 1770-

1843), ο θεωρούμενος από τον καθηγητή, W. Christ, 

ως «ο σπουδαιότερος των Ελλήνων Θεωρητικών» και 

εκ των «εφευρετών» της «Νέας Μεθόδου Βυζαντινής 

Σημειογραφίας», στο Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής 

(Τεργέστη, 1832), γράφει: «Ο Αρχίλοχος εφεύρε την 

Ρυθμοποιίαν των Τριμέτρων, την Ένστασιν εις τους 

ομογενείς ρυθμούς, και την Παρακαταλoγήν, και την 

περί ταύτα κρούσιν. Εις αυτόν πρώτον αποδίδονται 

και τα Επωδά, και τα Τετράμετρα, και το Προκριτικόν, 

και το Προσωδιακόν, και η αύξησις του Πρώτου• κατά 

τινας δε, και το Ελεγείον. Κατέδειξεν έτι και το, από τα 

ιάμβεια άλλα μεν να λέγωνται παρά την κρούσιν, άλλα 

δε να ψάλλωνται. Ων δε αγαθός ποιητής, και αγωνι-

στής, και μελωποιός, εκαυχήθη τα εξής καθώς ανα-

φέρει ο Αθήναιος• ‘Ειμί δ’ εγώ θεράπων μεν ενυάλοιο 

άνακτος, και μουσέων ερατόν δώρον επιστάμενος’».

- Ο M. L. West, στο βιβλίο του, «Ancient Greek 

Music» (Oxford University Press, 1921), του χρεώνει 

και αυτός την παρακαταλογή και τη σύζευξη διαφό-

ρων ρυθμικών ποδών, προβάλλοντας ιδιαίτερα τον 

παίονα επιβατό (5/4=2/4+3/4). Επίσης, ότι πρωτοανα-

φέρεται στο διθύραμβο: «[…] αγαπητό άσμα του Κυρί-

ου Διονύσου που ο ζαλισμένος από το κρασί γλεντο-

κόπος μπορεί ν’ αρχίσει δίνοντας την τραγουδιστική 

σκυτάλη στους συντρόφους του».

Η συμβολή του Αρχίλοχου, στην όλη, ανάμεσα στους 

αιώνες, ανέλιξη του ρυθμού και της μουσικής, σε Ανα-

τολή και Δύση είναι μεγάλη. Ο Πλούταρχος λέει: «Ως 

θαυμαστής όντως φιλοσοφίας δ’ ην Ινδοί θεούς Ελ-

ληνικούς προσκυνούσι, Σογδιανοί πατέρας τρέφουσι 

και ου φονεύουσι, Σκύθαι θάπτουσι τους αποθανό-

ντας και ου κατεσθίουσι. Περσών 

δε και Γεδροσίων παίδες Ευρι-

πίδου και Σοφοκλέους άδουσι 

τραγωδίας». Ο Γ. Παπαδόπουλος 

γράφει: «...πάντες δε οι απλοί και 

σύνθετοι ρυθμοί τους των Αρά-

βων εισί κατά σχήματα προς τους 

των αρχαίων Ελλήνων ρυθμούς, 

ως εφευρέτην είναι, λέγουσι οι 

συγγραφείς τον Αρχίλοχον. Δι-

πλάσιος, τριπλάσιος επίτριτος, 

τριπλασιεπίτριτος, επόγδοος, 

ημιόλιος κλπ». 

Θα υπήρχαν άραγε όλοι αυτοί 

οι λαϊκοί εθνικοί χοροί αν δεν 

ανεδείκνυε τον τρίσημο πόδα; Οι 

πόλκες, οι μαζούρκες, οι πολωνέζες, τα μπολερό, ο Ελ-

ληνικός τσάμικος, και τόσοι άλλοι; Τα περίφημα βαλς 

των Στράους ή οι συνθέσεις των μεγάλων μουσουρ-

γών που εμπεριέχουν τον τρίσημο πόδα; Θα υπήρχαν 

οι Ελληνικοί χοροί των σύνθετων ρυθμών όπως ο Κα-

λαματιανός (7/8=3/8+4/8), ο Τσακώνικος (παίων επι-

βατός, των 5/8=2/8+3/8), ο Όρθιος νόμος και ο Τρο-

χαίος σημαντός (12/4=8+4 και 4+8) (Ι. Σακελλαρίδης, 

Ιερά Υμνωδία, Αθήναι 1902); Ρυθμούς που μαζί με 

όλους τους άλλους των Ελληνικών χορευτικών τρα-

γουδιών, με βάση τα αρχαία Ελληνικά μέτρα, αποδίδει 

με ακρίβεια το ρυθμόμετρο που εφεύρε ο ηδύμολπος 

βαρύτονος και εκπαιδευτικός της Μέσης Εκπαίδευσης, 

Θ. Παπασπυρόπουλος (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 1951). 

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο έργο του «Ρυθμολογία» προ-

βάλλει έξι μονούς σύνθετους ρυθμούς: 5/8, 7/8, 9/8, 

11/8, 13/8 και 15/8, ένα παιχνίδι τρόπων και ρυθμών 

όπως λέει.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Διπλ. Μουσικοδιδάσκαλος, τ. Καθηγητής Μουσικής

Αναγνώστης, Ιεροψαλτεύων

Ανοιξιάτικες 
αλλεργίες… 
άρρωστα 
φυτά;

Επειδή έχει παρεξηγηθεί η έννοια σε συνάρτηση με 
τη λειτουργία και συμπεριφορά των φυτών αυτή την 
εποχή λόγω γύρης, βαμβακάδας και έξαρσης αλλερ-
γιών σε πολλούς από εμάς. Πολλά δε τα τηλεφωνή-
ματα και καταγγελίες των πολιτών, που λαμβάνουν οι 
υπηρεσίες του δήμου για «άρρωστα» δέντρα γεμάτα 
γύρη, βαμβακάδα, έντομα, κλπ που πρέπει να κοπούν, 
αισθάνομαι την ανάγκη να ενημερώσω ότι βρισκόμα-
στε στην άνοιξη. Μια εποχή, που τα δέντρα και φυτά 
είναι ανθισμένα και φυσικά άνοιξη σημαίνει επικονία-
ση, γύρη, φύση σε οργασμό και αλλεργίες σε έξαρση.

Είναι η εποχή που αναπαράγονται τα φυτά απελευ-
θερώνοντας τη γύρη τους στον αέρα. Σίγουρα όμως 
μια αλλεργική αντίδραση στη γύρη μπορεί να είναι 
πολύ ενοχλητική και αφορά μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού. Επιστήμονες επισημαίνουν, ότι η αιτία είναι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα γονίδια. 

Οι κυριότεροι ένοχοι των αλλεργιών, είναι τα αγρω-
στώδη, τα φυτά δηλαδή του αγρού, τα ζιζάνια, το γκα-
ζόν, τα δημητριακά και κάποια δέντρα όπως το πεύκο, 
η ελιά, το κυπαρίσσι, η λεύκα κλπ. Ωστόσο, οι αλλεργί-
ες οφείλονται στη γύρη των παραπάνω φυτών και όχι 
στα προϊόντα η τα παράγωγά τους. Ο Μάιος, είναι ο 
μήνας έξαρσης όλης αυτής της κατάστασης, όταν όλα 
είναι σε αρμονία και η χλωρίδα του τόπου στην καλύ-
τερη υγιή της κατάσταση. Πρόκειται για φυσιολογική 
λειτουργία, άσχετη από ασθένειες φυτών και δέντρων.

Για την αλλεργία μας, επιβάλλεται να επισκεφτούμε 
αλλεργιολόγο, ο οποίος θα μας συστήσει αγωγή για 
να μειώσουμε την έκθεσή μας στους αλλεργιογόνους 
παράγοντες, που προέρχονται συνήθως από τα δέντρα 
και λουλούδια. Τα δε φυτά και δέντρα μας, για να τα 
«γιατρέψουμε» δεν χρησιμοποιούμε ποτέ χημικά σκευ-
άσματα, επειδή έχουν μεγάλη περίοδο τοξικότητας και 
δεν είναι επιλεκτικά, σκοτώνοντας όλα τα έντομα, ακό-
μα και τα ωφέλιμα, (μέλισσες, πασχαλίτσες, κλπ) τα 
οποία είναι απαραίτητα στις καλλιέργειες.

Φυσικοί τρόποι καταπολέμησης διαφόρων ασθενει-
ών υπάρχουν πολλοί.

1. Για μελίγκρες: Τσουκνιδόζουμο. (ψεκασμός). Διά-
λυμα πράσινου σαπουνιού με οινόπνευμα (ψεκασμός). 
Πασχαλίτσες: Ο πιο μισητός εχθρός των αφίδων (με-
λίγκρα). Υπάρχουν στο εμπόριο.

2. Για βαμβακάδα: Πλύσιμο με νερό με πιεστικό, ή 
τοποθετούμε φτηνές χάρτινες αυτοκόλλητες ταινίες 
με εντομολογική κόλα, που τοποθετούμε την άνοιξη 
και το έντομο «Marchalina» παγιδεύεται.

3. Για μύκητες: Το γάλα είναι από τα καλύτερα όπλα. 
(ένα μέρος γάλα, ένα μέρος νερού). Ψεκάζουμε τα μο-
λυσμένα φύλλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
γάλα που έχει ξινίσει.

4. Για σκωρίαση και περονόσπορο: Μία κουταλιά ξίδι 
σε ένα λίτρο νερό και ψεκάζουμε τις άρρωστες περι-
οχές των φυτών.

Ήπιους χειρισμούς λοιπόν για την καταπολέμηση 
των ασθενειών των φυτών μας, αφού ότι χρησιμοποι-
ούμε επιστρέφει σε εμάς μέσω του υδροφόρου ορί-
ζοντα.

Παναγιώτης Δημόπουλος
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Η χλωρίδα  
της Πάρου και  
πρακτικές 
εφαρμογές 

(Μέρος 2ο)
Κύπερη
Από το φυτό αυτό κατασκεύαζαν το χαρτί και τον 

πάπυρο.

Κώνειο
Κώνειο έπιναν οι γέροντες για να σταματήσουν τη 

ζωή τους. Μοιάζει με το σέλινο και το δηλητήριο του 

προέρχεται από τα φύλλα ή τη ρίζα. Οι καρποί του 

είναι φαρμακευτικοί.

Λειχήνα
Είδος λειχήνας που βάφονταν οι γυναίκες του 18ου 

αιώνα.

Λούπινο
Οι καρποί του τρώγονταν από τους φτωχούς.

Μάραθος
Με μάραθο αρωματίζουν τις ελιές της άλμης. Με τα 

σπέρματα του αρωματίζουν τα λουκάνικα.

Μαστιχάγκαθο
Απ’ το ωραίο αυτό και κόκκινο αγκάθι έπαιρναν ένα 

είδος μαστίχας, που έβγαινε από τον κομμένο σύρριζα 

βλαστό μετά από ώρες. Αυτή η κολλώδης ουσία χρη-

σίμευε και για την κατασκευή ενός είδους ιξόβεργας 

για την παγίδευση των πουλιών.

Μολόχα
Θεωρείται και αυτή τροφή των φτωχών. Τα σπέρ-

ματα της μολόχας τα παιδιά τα έλεγαν «ψωμάκια» και 

τα έτρωγαν.

Μυρτιά
Σύμβολο της ομορφιάς και της νεότητας. Με τον 

χυμό των καρπών της έβαφαν τα μαλλιά τους μαύρα. 

Με μυρτιές στολίζουν τα μνημεία και την παραμονή 

της γιορτής αγίων ραίνουν τους κοντινούς με το εκ-

κλησάκι δρόμους.  

Ορχιδέα
Είδη της άγριας ορχιδέας τα συναντάμε με τα ονό-

ματα, μυροσκέλα, σαλέπι, αρσενικοβότανο, πουλάκι 

της Λαμπρής. Από τις ρίζες της φτιανόταν το σαλέπι 

ποτό μαλακτικό και θερμαντικό.

Παπαρούνα
Με το αφέψημα των καρπών της κόκκινης παπα-

ρούνας των αγρών, κοίμιζαν τα μωρά παλαιότερα οι 

μανάδες. Η μήκων η υπνοφόρος δίνει το όπιον ή χα-

σίσι, από το χυμό που βγαίνει και στερεοποιείται, όταν 

χαράζεται ο καρπός.

Περδικάκι
Υπήρξε καταπραϋντικό και αντιφλογιστικό φάρμακο.  

Ρετσινολαδιά
Από τα σπέρματα του δέντρου αυτού έφτιαχναν το 

ρετσινόλαδο.

Ρηνειά
Αρσενική συκιά. Από τα σύκα της, γίνεται το γλυκό 

του κουταλιού του σύκου.

Σαπουνόχορτο
Οι ρίζες και τα φύλλα του τριβόμενα με νερό, παρά-

γουν αφρό σαν σαπούνι.

Σινάπι
Από το καλλιεργούμενο σινάπι φτιάχνεται η μου-

στάρδα.

Σπάρτο
Με βέργες σπάρτου έφτιαχναν οι αρχαίοι παπούτσια, 

ρούχα κ.α. Τα δεμάτια σταχιών δένονταν με σπάρτο. 

Από το σπάρτο έφτιαχναν βαφικό υγρό.

Σχινάρι ή σκίνος
Η βιοτεχνία παραγωγής ξυλοκάρβουνου, που γνώρι-

σε ακμή στις Κυκλάδες, στηρίχτηκε πολύ στο σχινάρι.

Τύφη ή ψαθί
Απ’ αυτό κατασκευάζονται οι ψάθες.

Φίδα
Τα κλαδιά της φίδας χρησιμοποιήθηκαν για τις στέ-

γες των σπιτιών, εξαιτίας της αντοχής τους.

Φλασκί
Με το φλασκί λύθηκαν πολλά προβλήματα καθημε-

ρινής ανάγκης.

Φλόμος
Με το γάλα του ναρκώνονται τα ψάρια. Στην Πάρο 

λέγεται και μαγιόξυλο και συμβολίζει τον φαλλό.

Φραγμίτης
Το αγριοκάλαμο που η φούντα του χρησίμευε για 

σκούπα.

Φρύγανο
Διάφορα είδη αγκαθωτών θάμνων, που χρησίμευαν 

ως προσάναμμα των φούρνων. 

Χαρουπιά ή κουντουριδιά
Από τα χαρούπια έφτιαχναν το χαρουπόμελο. Τροφή 

για τους έλληνες σε δύσκολους καιρούς. 

Χριστάγκαθο ή σταυράγκαθο
Από το μπουμπούκι του, έβαφαν με τον κόκκινο χυμό 

τα χέρια τους για το κακό μάτι.

Πηγές: «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα και 

φίδια, του Χρίστου Γεωργούση.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δε φταίνε οι 
άλλοι…

Μου φαίνεται σχεδόν γραφικό να γράφω από 
τούτη τη στήλη κατά καιρούς την παραβατικότητα 
που υπάρχει κατά των ζώων στο νησί μας. Μου 
φαντάζει εξίσου γραφικό να γράφω συνεχώς από 
τούτη τη στήλη για θέματα αυτονόητα για την 
προστασία των ζώων στην Πάρο και τελικά τίποτα 
από τα παραπάνω να μην είναι κατανοητά σε μία 
μερίδα του τοπικού πληθυσμού.

Πώς να αρχίσουμε και πώς να τελειώσουμε με 
όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εν τω με-
ταξύ –και σημειώστε το αυτό- τίποτα δεν είναι 
τυχαίο σ’ αυτήν τη ζωή και αν δεν υπάρχει πολι-
τισμός στις προθέσεις μας προς τα ζώα, αυτό, θα 
έχει και άλλες παραμέτρους. Έτσι, για την ιστο-
ρία και μόνο να σημειώσω, ότι μαζί με την άθλια 
συμπεριφορά κατά ζώων συντροφιάς ή άλλων 
οικόσιτων ζώων, στο νησί μας «κόκκινο» χτυπάει 
και η παραβατικότητα υποθέσεων που έχουν να 
κάνουν με το αστυνομικό δελτίο τύπου, και αφορά 
μικρές ηλικίες. Και επειδή από άρθρο καταγραφής 
της καθημερινότητας το σημερινό μας κείμενο 
τείνει να πάρει υπόσταση κοινωνιολογικής ανάλυ-
σης, να συμπληρώσω και την κακή συμπεριφορά 
που δείχνει ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας με 
τον τρόπο που απευθύνει τον λόγο, τον τρόπο 
που εκφράζεται δημόσια, έως και τον τρόπο που 
επικοινωνεί. Συγνώμη δηλαδή, αν δεν το βρίσκω 
ορθό να μπαίνει κάποιος σ’ ένα κατάστημα και να 
του απευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος με 
τη φράση: «Τι θέλεις;». Η όλη συμπεριφορά και 
ο τρόπος επικοινωνίας δεν είναι άσχετος με τις 
πράξεις μας ή ακόμα και με την άποψή μας για 
διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας.

Η καθημερινότητα στο νησί μας αντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα ακόμα και σε επίπεδο που έχει 
να κάνει με τη δημόσια υγεία. Ένα παράδειγμα –
που το γράφω ως αποδεικτικό στοιχείο όλων των 
παραπάνω που έγραψα- είναι και ο τρόπος που 
πολλοί συμπολίτες μας εναποθέτουν τα απορ-
ρίμματα από το σπίτι τους στους κάδους. Ποιος 
δεν έχει δει σακούλες απορριμμάτων πεταγμένες 
γύρω από τους κάδους ή ποιος δεν έχει δει μέσα 
στους κάδους για ανακύκλωση να έχουν πεταχθεί 
αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. 
Στη δε «πρωταθλήτρια» Νάουσα είναι σπάνιο 
φαινόμενο να πετάγονται τα απορρίμματα στους 
κάδους. Στο ίδιο χωριό, που οι κάτοικοί του υπε-
ρηφανεύονται για τις τουριστικές του οικονομικά 
επιδόσεις, δραστηριοποιείται ομάδα νέων ατόμων 
που επιδίδεται στο «σπορ» της καταστροφής δια-
φόρων πραγμάτων που είναι για δημόσια χρήση. 
Από το συνεχές σπάσιμο οργάνων της παιδικής 
χαράς, έως το σπάσιμο μαρμάρων σε πεζοδρό-
μια…

Τίποτα σ’ αυτήν τη ζωή δεν είναι τυχαίο και 
όλα τα πράγματα έχουν τις εξηγήσεις τους. Όταν 
λοιπόν διαβάζουμε αστυνομικά δελτία τύπου που 
αφορούν το νησί μας μην απορούμε και λέμε: «κά-
ποτε αυτά δε γίνονταν εδώ…».
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ΝΟΠ

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου μετείχε στον διασυλλογι-
κό αγώνα «Παστρικάκεια», με την ομάδα των Europe, 
που διοργανώθηκε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
τον  Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ιστιοπλοϊκό Όμι-
λο Πειραιά, στις 5-6 Μαΐου 2018.

Τα «Παστράκεια» πραγματοποιούνται σε ένδειξη τι-
μής στη μνήμη του πρώτου πεσόντα Ναυτικού Δοκί-
μου, Ιωάννη Παστρικάκη και είναι ένας από τους πιο 
ιστορικούς διασυλλογικούς αγώνες όπου αγωνίζονται 
πληθώρα κλάσεων όπως Optimist, 420, 470, Laser 
RDL, Laser 4,7, Laser STD, Finn, Europe. Το 2018 οι 
συμμετοχές στις διάφορες κλάσεις ανήρθαν στα 500 
σκάφη.

Η αθλήτρια του ΝΟΠ Πωλίνα Μαλατέστα έλαβε μέ-
ρος στον αγώνα και αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η 
δεύτερη συμμετοχή τους στην κλάση αυτή. Στον αγώ-
να συμμετείχαν 18 σκάφη Europe. Η Πωλίνα Μαλατέ-
στα τερμάτισε στην 3η θέση στη γενική κατάταξη και 
στην 1η θέση στα κορίτσια.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ ευχαριστεί τη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τον Ναυτικό Όμιλο Ελλά-
δος και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά για την άψογη 
φιλοξενία τους και διοργάνωση, ακτοπλοϊκή εταιρεία 
για τη χορήγηση εκπτωτικών εισιτηρίων και τον προ-
πονητή του, Παναγιώτη Ταγαρόπουλο.

Άνοδος της 
Θύελλας

Η Θύελλα Καμαρίου είναι η ομάδα που κέρδισε το 
πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων και αυτή που ανήλθε 
στην Γ’ εθνική κατηγορία. 

Η Θύελλα κέρδισε στο ουδέτερο γήπεδο της Νάξου 
τη Μύκονο με 2-1 στον τελικό του πρωταθλήματος. 
Πλέον η Σαντορίνη θα έχει δύο ομάδες (Πανθηραϊκός, 
Θύελλα), που θα αγωνίζονται στη νέα σαιζόν σε εθνική 
κατηγορία.

Η ομάδα της Θήρας άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό 
με κεφαλιά του Μαυρομάτη και έγραψε το 2-0 στο 
47ο λεπτό, με πλασέ του Αποστολίδη. Οι Μυκονιάτες 
μείωσαν σε 2-1 με τον Μπαμπακάρ στις καθυστερή-
σεις του αγώνα, ενώ έχουν και παράπονα διότι ο διαι-
τητής, Μ. Βακόνδιος, σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού 
αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος και δεν κρά-
τησε περισσότερες καθυστερήσεις κατά την άποψή 
τους.

Ανασκόπηση 
Α’ ΕΠΣΚ

Το φετινό πρωτάθλημα ανδρών της ΕΠΣ Κυκλάδων 
επιβεβαίωσε ότι το ποδόσφαιρο στα νησιά μας περνά-
ει μεγάλη κρίση. 

Οι αγώνες ήταν χωρίς ενδιαφέρον και χωρίς θεατές, 
ενώ από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος όλοι γνω-
ρίζαμε ότι τον τίτλο μπορούσαν να τον διεκδικήσουν 
μόνο τρεις ομάδες. Δηλαδή, η Θύελλα Καμαρίου, ο 
Πανναξιακός και η Μύκονος. Ο λόγος ήταν απλός. Οι 
τρεις παραπάνω ομάδες είναι οι μόνες αυτή τη στιγμή 
στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ που διαθέτουν οικονομική 
ευρωστία. Οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν ουσιαστικά 
τον ρόλο του κομπάρσου σ’ ένα πρωτάθλημα τριών 
ταχυτήτων. Η υψηλή ταχύτητα έχει τις τρεις προανα-
φερόμενες ομάδες, η δεύτερη ταχύτητα 4-5 ομάδες 
που έχουν αθλητικές ακαδημίες και κατεβάζουν αξι-
όλογες ομάδες στο πρωτάθλημα και η χαμηλή ταχύ-
τητα έχει τα περισσότερα σωματεία, που κατεβάζουν 
ομάδες στο πρωτάθλημα ανδρών είτε για την ιστο-
ρία τους, είτε για να υπάρχουν αθλητικές εκδηλώσεις 
στην περιοχή τους. Σ’ αυτό βέβαια το σημείο πρέπει 
να σημειώσουμε ότι η Μύκονος αποτελεί μία μεγάλη 
εξαίρεση, καθώς εκτός από οικονομική ευρωστία για 
να πρωταγωνιστήσει διαθέτει και τις καλύτερες οργα-
νωμένες ακαδημίες στα νησιά μας, με ανταγωνιστές 
μόνον το ΑΟ Πάρου, τον Αίαντα Σύρου και τον ΠΑΣ 
Νάξου. Η Μύκονος έχει ίσως το πλέον οργανωμένο 
σύνολο στις Κυκλάδες σε όλους τους τομείς και τις 
συνεργασίες της εκτός των νησιών μας.

Τα προβλήματα…
Η νέα διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων προσπάθησε από 

την πρώτη στιγμή να δείξει μία εξωστρέφεια και πα-
ρότι τα περισσότερα μέλη της είναι από τη Σύρο, προ-
σπάθησε να κάνει μία «από-Συριανόποιηση», κάνοντας 
ανοίγματα στα υπόλοιπα νησιά.

Έτσι, είδαμε αρκετά συμβούλια εκτός Σύρου, όπως 
και πολλές άλλες δραστηριότητές της. Ακόμα, η ΕΠΣΚ 
κάνει αγώνα για ανανέωση των διαιτητών και είδαμε 
αρκετά νέα παιδιά να συμμετέχουν στις σχολές διαι-

τησίας.
Από την άλλη, η αλλοπρόσαλλη απόφαση για μία 

κάθετη ουσιαστικά γραμμή με την ενοποίηση όλων 
των κατηγοριών με γεωγραφικά κριτήρια για λόγους 
οικονομικούς, έφερε πολλούς αγώνες να θυμίζουν 
Δαυίδ εναντίον Γολιάθ, δίχως όμως ποτέ να δούμε τη 
νίκη του Γολιάθ… Έτσι, ομάδες καφενεία (δίχως κανένα 
εισαγωγικό), βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν σχεδόν ημι-
επαγγελματικές ομάδες ή ακόμα χειρότερα να στήνουν 
τις άλλες ομάδες και να μην κατεβαίνουν ποτέ στους 
αγωνιστικούς χώρους. Ο ωχαδερφισμός ομάδων που 
είχαν περάσει και στη Β’ φάση του πρωταθλήματος 
φάνηκε και στην πιο ενδιαφέρουσα φάση των αγώ-
νων όταν άλλες ομάδες δεν εμφανίστηκαν ποτέ στους 
αγωνιστικούς χώρους ή άλλες πάλι ομάδες που στους 
τελευταίους αγώνες απείχαν. Αφήνουμε στην άκρη τα 
όσα τραγελαφικά έγιναν στον τελευταίο αγώνα Θύ-
ελλας Καμαρίου – Πανναξιακού, αφού μάλλον είναι 
μία ιστορία που όλοι θέλουμε να ξεχαστεί γρήγορα. 
Πάντως τυπικά –σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της 
ΕΠΣΚ- ο αγώνας έληξε κανονικά με 1-0 υπέρ των γη-
πεδούχων. «Ας το πιστέψουμε» που έλεγε και ο Χάρυ 
Κλυν στον αστυνόμο Μπέκα…

Αποχή φιλάθλων
Τα όσα περιγράφουμε παραπάνω και η έλλειψη εν-

διαφέροντος έχουν οδηγήσει τους φιλάθλους να μην 
παρακολουθούν πλέον αγώνες πρωταθλήματος της 
ΕΠΣΚ.

Ο κύριος λόγος της αποχής είναι βέβαια η έλλειψη 
ενδιαφέροντος και ο τρόπος που πραγματοποιείται το 
πρωτάθλημα, αλλά ίσως έχει παίξει ρόλο και η εκρη-
κτική άνοδος που έχουν παρουσιάσει άλλα ομαδικά 
αθλήματα στα νησιά. Η Νάξος π.χ. έχει εκπληκτικά 
αποτελέσματα στις ομάδες βόλεϊ και μπάσκετ, και 
ομάδες της αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες. Τα 
ίδια γίνονται και στη Σαντορίνη, αλλά εκεί η καλύτερη 
οικονομική κατάσταση που υπάρχει τους έχει οδηγή-
σει να έχουν και δεύτερη ομάδα (Θύελλα Καμαρίου), 
στην Γ’ εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι η Σύρος 
περνάει ημέρες πενίας ποδοσφαιρικά. Δίχως ομάδα 
πρωταγωνίστρια από τη Σύρο, δεν μπορεί να υπάρξει 
«αντιπαλότητα» στο τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. 
Αυτό αποτελεί μία μεγάλη αλήθεια. Είναι όπως χω-
ρίς Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να υπάρξει Ολυμπιακός 
και το αντίστροφο. Η νεολαία της Σύρου βλέπει κάθε 
εβδομάδα κορυφαίους αγώνες βόλεϊ και ευρωπαϊκά 
παιχνίδια λόγω Φοίνικα. Το ίδιο και οι οικονομικοί 
παράγοντες του τόπου που βλέπουν ότι το νησί τους 
«ανεβαίνει» κατηγορία μέσω του βόλεϊ. Κάπου εκεί 
έμειναν ορισμένοι ρομαντικοί να ασχολούνται με το 
ποδόσφαιρο… Έτσι, είδαμε φέτος το οξύμωρο να μην 
απασχολεί κανέναν το ποδόσφαιρο του γειτονικού μας 
νησιού. Από την άλλη, τα «μπόγια» και τα «σώματα» 
της νεολαίας βλέπουν πολύ φυσικό να ασχοληθούν με 
οτιδήποτε άλλο, εκτός του ποδοσφαίρου. Έτσι, αρχίζει 
το πρόβλημα…

Αθλητικά
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

Παγκόσµια Πρωταθλήτρια 
η Γουενζούν Ζου

Μ ε νικήτρια την Γουενζούν Ζου ολοκληρώ-
θηκε την Παρασκευή το Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Γυναικών στην Κίνα. Η 27χρο-
νη Κινέζα και Νο 2 στην παγκόσµια κα-

τάταξη, που συµµετείχε στο πρωτάθληµα ως 
διεκδικήτρια του τίτλου, επικράτησε στις παρ-
τίδες κλασικού χρόνου µε σκορ 6-4. Ενα γύ-
ρο πριν από το τέλος, το σκορ ήταν 5-4 και η 
Ζονγκί Ταν χρειαζόταν νίκη µε τα µαύρα στον 
τελευταίο γύρο, για να συνεχίσουν µε αγώνες 
µπαράζ. ∆εν τα κατάφερε και η Ζου ανακη-
ρύχθηκε Πρωταθλήτρια, ενώ πριν από πέντε 
µήνες είχε κερδίσει και το παγκόσµιο πρω-
τάθληµα γρήγορου σκακιού (rapid). Ενδιαφέ-
ρον έχει ότι, ενώ το πρωτάθληµα πραγµατο-
ποιήθηκε στην Κίνα, αφού και οι δύο συµµε-
τέχουσες είναι Κινέζες, οι πέντε πρώτοι γύ-
ροι πραγµατοποιήθηκαν στη Σανγκάη (γενέ-
τειρα της Ζου), ενώ οι πέντε επόµενοι στο 
Τσόνκινγκ (γενέτειρα της Ταν).

Ακολουθούν κάποιες από τις παρτίδες του 
µατς.

Ζ. Ταν - Γ. Ζου
5ος γύρος
1. ε4 ε5 2. Αγ4 Ιζ6 3. δ3 γ6 4. Ιζ3 δ5 5. Αβ3 α5 6. α4 Αβ4+ 

7. γ3 Αδ6 8. 0-0 0-0 9. εxδ5 γxδ5 10. Ια3 Ιβδ7 11. Πε1 θ6 
12. Ιβ5 Αβ8 13. δ4 ε4 14. Ιδ2 Ιβ6 15. ζ3 Πε8 16. Αγ2 Αδ7 17. 
Πβ1 εxζ3 18. Ιxζ3 Ιε4 19. Ιε5 Αxε5 20. δxε5 Αxβ5 21. αxβ5 
Πxε5 22. Αε3 Πε6 23. Αδ4 Ιγ4 24. Αδ3 Βη5 25. β3 Ιγδ6 26. 
Πβ2 Παε8 27. Πβε2 Ιζ5 28. Αγ2 Ιθ4 29. Βδ3 Ιη6 30. Αε3 
Βθ5 31. γ4 Ιε5 32. Βδ4 Πη6 33. Αxε4 δxε4 34. Ρζ1 Ιζ3 35. 
Βδ7 Ιxθ2+ 0-1

Γ. Ζου - Ζ. Ταν
8ος γύρος
1. δ4 δ5 2. γ4 ε6 3. Ιζ3 γ6 4. Αη5 ζ6 5. Αζ4 η5 6. Αxβ8 Πxβ8 

7. ε3 Αδ6 8. Ιγ3 Ιθ6 9. Αε2 0-0 10. Βγ2 Αδ7 11. ε4 δxε4 12. 
Ιxε4 Αβ4+ 13. Ιγ3 η4 14. Ιδ2 Αε8 15. Ιβ3 Αη6 16. Αδ3 ζ5 17. 
0-0-0 Βη5+ 18. Ρβ1 Πζε8 19. γ5 Αxγ3 20. Βxγ3 Πβδ8 21. 
Πθε1 Ιζ7 22. Αγ4 Βζ6 23. ζ4 ηxζ3 24. ηxζ3 β5 25. Αδ3 ε5 

26. δxε5 Πxε5 27. Αγ2 ζ4 28. Πxδ8+ Βxδ8 29. Αxη6 Πxε1+ 
30. Βxε1 θxη6 31. Βε4 Βζ6 32. Ιδ4 Ιε5 1/2-1/2

Ζ. Ταν - Γ. Ζου
9ος γύρος
1. δ4 Ιζ6 2. γ4 ε6 3. Ιγ3 Αβ4 4. Βγ2 δ5 5. α3 Αxγ3+ 6. Βxγ3 

Ιε4 7. Βγ2 γ5 8. δxγ5 Ιγ6 9. Ιζ3 Βα5+ 10. Αδ2 Ιxδ2 11. Βxδ2 
δxγ4 12. Βxα5 Ιxα5 13. ε3 β5 14. γxβ6 αxβ6 15. Ιδ2 β5 16. α4 
Ιβ7 17. Πα3 Πxα4 18. Πxα4 βxα4 19. Αxγ4 Αδ7 20. Ιε4 Ρε7 21. 
Ρε2 Πβ8 22. Πβ1 Αγ6 23. Ιγ3 Ιγ5 24. ζ3 ζ5 25. Ρδ2 η5 26. Αε2 
θ5 27. Ργ2 η4 28. Πδ1 Πη8 29. Πδ4 ηxζ3 30. Αxζ3 Αxζ3 31. 
ηxζ3 Πη2+ 32. Πδ2 Πη1 33. Πδ4 Πζ1 34. Ιxα4 ε5 35. Πθ4 Πζ2+ 
36. Ρδ1 Ιxα4 37. Πxα4 Πxζ3 38. Ρε2 Πθ3 39. Πα6 Πxθ2+ 40. 
Ρζ3 Πθ3+ 41. Ρζ2 Πθ2+ 42. Ρη3 Πε2 43. Ρζ3 Πxβ2 44. Πθ6 Πθ2 
45. ε4 Πθ4 46. εxζ5 Πζ4+ 47. Ρε3 Πxζ5 48. Ρε4 Πη5 49. Πα6 
Ρζ7 50. Πα7+ Ρη6 51. Πα6+ Ρη7 52. Πα7+ Ρθ6 53. Πα8 Πη7 
54. Ρxε5 Ρη5 55. Ρε4 Ρη4 56. Ρε3 Ρη3 57. Ρε2 Ρη2 58. Πθ8 
Πε7+ 59. Ρδ2 Πε5 60. Πη8+ Ρθ3 61. Πη7 θ4 62. Πη8 Ρθ2 63. 
Πη4 θ3 64. Πη8 Πε6 65. Πη7 Πε8 66. Πη6 Πα8 67. Ρε2 Πα2+ 
68. Ρζ1 Πη2 69. Πζ6 Πη5 70. Πζ2+ Ρθ1 71. Πζ6 Πη1+ 72. Ρζ2 
Πη2+ 73. Ρζ1 θ2 74. Πζ8 Πη1+ 75. Ρζ2 Πη2+ 76. Ρζ1 Πα2 77. 
Πζ7 Πα1+ 78. Ρζ2 Πα2+ 79. Ρζ1 Πα1+ 80. Ρζ2 Πα2+ 1/2-1/2

 l Ολα δείχνουν πως βρέθηκε προσωρινή λύση για τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς της Παγκόσµιας Σκακιστι-
κής Οµοσπονδίας (FIDE) µετά το πάγωµά τους από την 
ελβετική UBS. Οπως είχαµε γράψει σε προηγούµενο 
άρθρο, η UBS είχε προαναγγείλει από το Φλεβάρη ότι 
θα έκλεινε τους λογαριασµούς, επειδή ο (τυπικά) πρό-
εδρος της FIDE, Κιρσάν Ιλιουµτζίνοβ, βρίσκεται σε λί-
στα κυρώσεων των ΗΠΑ. Οι λογαριασµοί πάγωσαν την 
1η Μάη και τρεις µέρες µετά µεταφέρθηκαν σε δύο 
λογαριασµούς, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ελβετία. Το 
θέµα των λογαριασµών αποτελεί τον κεντρικό άξονα 
της προεκλογικής εκστρατείας του Νάιτζελ Σορτ, ο ο-
ποίος στις αρχές του µήνα ανακοίνωσε την υποψηφι-
ότητά του για τις ερχόµενες εκλογές.
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Βλ. Αρτέµιεβ - 
Βλ. Ντουµπόβ

Από το διασυλλογικό πρω-
τάθληµα Ρωσίας, µια παρ-
τίδα µεταξύ δύο εκ των ι-
σχυρότερων εκπροσώπων 
της νέας γενιάς του ρωσι-
κού σκακιού. 1.ε4 γ5 2.Ιγ3 

Ιγ6 3.η3 η6 4.Αη2 Αη7 5.δ3 δ6 6.Αε3 ε5 7.Ιθ3 Ιηε7 8.0-
0 0-0 9.ζ4 εxζ4 10.Ιxζ4 β5 11.α3 β4?! Επιδιώκοντας να 
επιτεθεί στην πτέρυγα της Βασίλισσας πριν ο Λευκός 
κάνει το ίδιο στην πτέρυγα του Βασιλιά, µε κόστος ό-
µως τον έλεγχο των κεντρικών τετραγώνων. Γι' αυτό εί-
ναι πιο σύνηθες να προηγείται του ...β4 το ...Πβ8 και 
...α5, ώστε στο αxβ4 του λευκού να ακολουθεί ...αxβ4. 
12.αxβ4 γxβ4 13.Ιγδ5!? προσφέροντας ένα πιόνι... 13...
Αxβ2?! (βλ. διάγραµµα)

14.δ4! ...και µία διαφορά, ώστε να αδυνατίσει τα µαύ-
ρα τετράγωνα γύρω από το µαύρο Βασιλιά 14...Αxα1 
15.Ιζ6+ Ρθ8 16.Βxα1 Βα5 17.Βδ1 Ιη8? Ο Μαύρος έχει 
πολλές αδυναµίες στην πτέρυγα του Βασιλιά για να 
µπορεί να αµυνθεί µε επιτυχία παθητικά. Επρεπε να 
επιδιώξει ενεργητικό παιχνίδι στην άλλη πτέρυγα µε 
17...Βα3 18.Πζ3 β3! 19.γxβ3 Πβ8 µε πολλές περιπλο-
κές. Π.χ. 20.η4 Βxβ3 21.Βε2 Ιη8 22.Ι4δ5 Ιxζ6 23.Ιxζ6 
Ββ2 24.Πθ3 θ5 18.Ι4δ5 Αε6 19.Ιxη8 Πxη8 20.Αη5 Πη7 
Tο 20...θ5 21.Βγ1 Βα3 22.Βζ4 β3 (έχανε και το 22...Αxδ5 
23.εxδ5 Ιδ8 24.η4) 23.γxβ3 Βxβ3 24.η4! θxη4 (ή 24...Αxη4 
25.Βxζ7) 25.Βζ2 δεν έδινε ελπίδες στα µαύρα 21.Αζ6 
Παη8 22.Ιε3 Ββ6 23.Βδ2 Ια5 24.θ4! Ο Λευκός φέρνει 

ενισχύσεις στην επίθεση 24...β3 25.Πβ1 β2 26.γ4 Πβ8 
27.Ρθ2 Ββ4 28.Βζ2 Ιxγ4 29.Ιxγ4 Αxγ4 30.δ5! Αποκό-
πτοντας και τον δεύτερο Αξιωµατικό από την άµυνα του 
Βασιλιά 30...Ββ6 31.Πxβ2 Αβ3 32.Βε1! Η λευκή Βασί-
λισσα βρίσκει τελικά τρόπο να ενισχύσει την επίθεση 
στο µαύρο Βασιλιά, από την πιο απρόσµενη διαδροµή 
32...Ββ4 33.Βα1 Πβη8 34.Βxα7 Βγ4 ή 34...Πζ8 35.Βε3 
Πβ8 36.Βθ6 Πβη8 37.Αxη7+ Πxη7 38.Βε3 35.Βxζ7 και 
τα µαύρα εγκαταλείπουν λόγω π.χ. 35...Βα4 36.Αxη7 
Πxη7 37. Βζ8+ Πη8 38.Βζ6+ Πη7 39.Βγ3 1-0

Παίζουν τα λευκά

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Ενα εύκολο ματ 
σε δύο κινήσεις 

για τους αρχάριους 
φίλους μας. 

Παίζουν τα λευκά.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
1.Πxη7+ Ρθ8 2.Πxζ7+ Ρη8 3.Πη7+ Ρθ8 

4.Πη5+ Πζ6 5. Αxζ6#

Η Γουενζούν Ζου



Εγκαίνια
Το Σάββατο 19 Απριλίου 2018 εγκαινιάστηκε στο λιμάνι της Αντιπά-

ρου το Ε.Γ - Ο.Γ «Άγιος Νικόλαος», παρουσία των τοπικών αρχών από 
την Αντίπαρο και την Πάρο.

Το πλοίο είναι δυναμικότητας 38 ΙΧ και 395 άτομα και αναμένετε τις 
επόμενες ημέρες να  έχει αρχίσει τα δρομολόγια Πούντα - Αντίπαρο.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ενώ το γλέντι κράτησε 
μέχρι τις πρωινές ώρες. Καλοτάξιδο!
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