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Κυκλοφοριακό Παροικιάς
Στο έλεος της μικροπολιτικής…
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■ Bloody Mary
Ο μύθος λέει ότι αν σβήσεις το φως και πας μπρο-

στά από έναν καθρέφτη, και φωνάξεις τρεις φορές 
«Bloody Mary», τότε το πνεύμα της αιμοβόρας Mary 
θα εμφανιστεί και θα σου γρατσουνίσει τα μάτια! 
Τώρα ποια είναι αυτή η Mary, κανείς μας δεν ξέρει, 
αλλά είναι ένας θρύλος σε όλο τον κόσμο που έχει 
αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλές ταινίες, τηλεο-
πτικές εκπομπές και βιντεοπαιχνίδια που ασχολούνται 
με το υπερφυσικό. Έτσι και όταν έγινε η ερώτηση στον 
δήμαρχο του νησιού μας για τι «ποιος έχει τοποθε-
τήσει τα μαύρα καλώδια στους δρόμους», κανείς δεν 
ήξερε να απαντήσει. Δηλαδή, αρχίσαμε όλοι να αντιμε-
τωπίζουμε το γεγονός ως λαογραφικό θρύλο.

■ Bloody Mary 2
Σύμφωνα με το τελετουργικό με τον καθρέφτη και 

την «Bloody Mary», στη συνέχεια οι νεαρές κοπέλες 
πρέπει να περπατήσουν μία σκάλα προς τα πίσω κρα-
τώντας ένα κερί και έναν καθρέφτη χεριών σ’ ένα 
σκοτεινό σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο και κοιτάζοντας 
τον καθρέφτη που κρατούν θα δουν μία εικόνα για το 
πρόσωπο του μελλοντικού συζύγου τους. Εμείς λοιπόν 
για να μην μπερδευτούμε σχετικά με το ποιος είχε το-
ποθετήσει τα καλώδια μέτρησης αρχίσαμε και κάναμε 
υποθετικά σενάρια για το ποιος εργολάβος έχει πάρει 
τη δουλειά, δήθεν της συγκοινωνιακής μελέτης.

■ Bloody Mary 3
Η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξεις ένα καθρέφτη επί 

ώρα σ’ ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, σίγουρα θα 
δεις το πρόσωπό σου να παραμορφώνεται. Κάπως 
έτσι γεννήθηκε και ο αστικός μύθος με την «Bloody 
Mary». Ο αστικός μύθος μεγάλωνε και στη συνεδρία-
ση του δημοτικού μας συμβουλίου, καθώς ο Μάρκος 
έδειχνε άρνηση να ονομάσει το όνομα του εργολά-
βου και σχεδόν όλοι είχαν πειστεί ότι κάτι έπαιζε με 
το θέμα, και ο δήμαρχος είχε βάλει μπρος τη συγκοι-
νωνιακή μελέτη της Παροικιάς, ύστερα από τέσσερα 
χρόνια που την υπόσχεται. Άλλοι έλεγαν «κάτι κρύβει», 
άλλοι έλεγαν «κάποιον κρύβει» και άλλοι «κάτι καλύ-
πτει». Μιλάμε για μυστήριο.

■ Original Bloody Mary
Το κοκτέιλ Bloody Mary «γεννήθηκε» στο Παρίσι το 

1920 όταν ένας μπάρμαν πειραματίστηκε με σάλτσα 
«Worcestershire», ταμπάσκο, αλάτι, πιπέρι, φρέσκο 
χυμό λεμονιού, βότκα και λίγο χυμό ντομάτας. Μεταξύ 
μας μια φορά το έχω πιει και μου θύμισε περισσότερο 
σάλτσα με αλκοόλ για μακαρονάδα. Επειδή όμως εί-
μαι παραδοσιακός στις γεύσεις μου και η καλή μακα-
ρονάδα είναι μόνο αυτή με κιμά, δεν το ήπια δεύτερη 
φορά αυτό το κοκτέιλ. Το κοκτέιλ Bloody Mary ση-
μείωσε μεγάλη δόξα την εποχή της ποτοαπαγόρευσης 
στις ΗΠΑ. Όλοι συμφωνούν ότι πίσω από την επιτυχία 
του κοκτέιλ στις ΗΠΑ κρυβόταν η εταιρεία «Smirnoff», 
που προσπαθούσε μ’ αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει 
τις πωλήσεις της βότκας που παρήγαγε. Τελικά, ο ιδιο-
κτήτης της εταιρείας, Βλαντιμίρ Σμίρνοφ, αφού πρώτα 
είδε τη βότκα του αρχικά να ιδιωτικοποιείται μετά την 

Οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία, αφού έκανε ντρί-
πλα στην Πολωνία και ξεκίνησε εκ νέου την παραγωγή 
της με Γαλλική ορθογραφία στην ετικέτα της, πούλησε 
την εταιρεία στους Αμερικάνους και τα τελευταία χρό-
νια ανήκει σε Εγγλέζους. Όλα λοιπόν έχουν μία ιστο-
ρία. Έτσι και τα περίφημα μαύρα καλώδια, που κανείς 
δεν ήξερε να απαντήσει στο δημοτικό συμβούλιο, απο-
καλύφθηκε ότι είχαν μπει από ιδιωτική εταιρεία των 
Αθηνών, για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής σούπερ 
μάρκετ. Εδώ γεννήθηκαν άλλα ερωτήματα.

■ «Α-μπε-μπα-μπλομ»
Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το «α-

μπε-μπα-μπλομ» των παιδιών δεν είναι ακαταλαβίστι-
κη παιδική λογοπλασία, αλλά πρόκειται για στιχομυθία 
που προέρχεται από παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά 
στην Αρχαία Αθήνα όταν γυμνάζονταν. Η φράση όπως 
έλεγαν ήταν «απεμπολών, του κείθεν εμβολών» και 
αποδίδεται στα νέα ελληνικά «σε απεμπολώ, σε απω-
θώ, σε σπρώχνω, πέραν, εμβολών σε με το δόρυ μου, 
με το ακόντιό μου». Τέτοια μεγαλεία δηλαδή. Μόνο 
πού, αυτή η περίφημη αρχαία φράση δεν υπάρχει σε 
κανένα βιβλίο της αρχαίας γραμματείας, καθώς και 
το δήθεν ρητό είναι εντελώς ασύναχτο. Το ρήμα «εμ-
βολώ» δεν υπάρχει, ενώ το «απεμπολώ» δε σημαίνει 
απωθώ, αλλά προδίδω. Τέτοια άγνοια για τους ελλη-
ναράδες που νόμιζαν ότι κάτι προσθέτανε στην έτσι 
και αλλιώς πλούσια ελληνική γλώσσα. Πώς όμως δεν 
ήξερε τίποτα ο δήμος Πάρου για τα μαύρα καλώδια 
στους δρόμους. Γιατί στη συνέχεια δεν τα ξήλωσε; 
Γιατί έβαλε την τεχνική του υπηρεσία να επιβεβαιώσει 
το γεγονός. Μήπως τελικά ήξερε και αν ναι, τότε το 
μυστήριο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. 

■ Θεωρία συνομωσίας
Θεωρία συνωμοσίας χαρακτηρίζεται κάθε θεωρία 

σύμφωνα με την οποία, κάποιο γεγονός, ή μια σειρά 
από γεγονότα, ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα συνω-
μοτικής, μυστικής, οργανωμένης και υπόγειας δρά-
σης. Οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν εναλλακτι-
κές απαντήσεις, αντί των επίσημων ερμηνειών γύρω 
από κάποιο θέμα, οι οποίες ερμηνείες εκλαμβάνονται 
ως προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών γεγο-
νότων. Ο Μάρκος λοιπόν όταν έλεγε «δεν γνωρίζω 
ποιος είναι ο εργολάβος» στο δημοτικό συμβούλιο, 
πραγματικά δεν ήξερε. Και δεν ήξερε, διότι πολύ απλά, 
ουδέποτε είχε αναθέσει στα τέσσερα χρόνια που εί-
ναι δήμαρχος κυκλοφοριακή μελέτη, σε κανέναν. Αυτό 
που τον ανησύχησε ήταν μήπως τα καλώδια μέτρησης 
είχαν στηθεί από κανένα φίλο και μετά άντε να τον 
ξεμπλέξει. Φίλος όμως με την πολυεθνική δε θα είναι. 
Θεωρία συνομωσίας λοιπόν!

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 | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: 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 461

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

Αιμοδότες
Με κεντρικό μήνυμα «Το αίμα μάς ενώνει όλους», 

γιορτάστηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου, η παγκόσμια ημέ-
ρα εθελοντή αιμοδότη.

Ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, «Μ. 
Ναυπλιώτη», για τη συγκεκριμένη ημέρα δημοσιοποί-
ησε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Αυτήν την ημέρα τιμάται διεθνώς, ο ανώνυμος 
εθελοντής αιμοδότης. Το μήνυμα του εορτασμού της 
ημέρας του εθελοντή αιμοδότη δεν είναι μόνο να 
εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια 
γύρω από την αιμοδοσία, αλλά κυρίως:

- να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες
- να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή 
τακτικοί εθελοντές αιμοδότες

- να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα 
της μη αμειβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μία 
έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης».

Δήλωση 
Μαλινδρέτου

Ο νέος γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, Χαρ. Μαλινδρέτος, έκανε την παρακάτω δήλωση 
για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων:

«Σκοπός μου, ως νέος Γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, είναι να ασκήσω όλες τις αρμοδιότητες 
της νέας μου θέσης, σκοπεύοντας πάντα στην ανα-
βάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου μας.

Θεωρώ ότι το ανώτατο όργανο του Δήμου οφείλει 
να λειτουργεί με διαφάνεια προς όφελος των δημο-
τών μας».

Ληστεία 
στον ΑΜΕΣ 
«Νηρέας»

Ληστεία σημειώθηκε στο γραφείο του ΑΜΕΣ «Νη-
ρέας» στις 12 Ιουνίου 2018 και όπως καταγγέλλει ο 
Παριανός σύλλογος χάθηκαν πολύτιμα πράγματα και 
προσωπικά στοιχεία μελών του.

Η ανακοίνωση του ΑΜΕΣ «Νηρέας» για το συμβάν 
έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ Δευτέρας βράδυ 
11/6/2018 και Τρίτης πρωί 12/6/2018 πραγματο-
ποιήθηκε διάρρηξη στα γραφεία του Συλλόγου μας, 
από όπου και εκλάπησαν ο κεντρικός υπολογιστής και 
αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Ενημερώθηκε και έσπευσε άμεσα η αστυνομία και 
αύριο το πρωί θα γίνει μήνυση κατά αγνώστων. Άμε-
σα πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε όλους τους κωδι-
κούς που χρησιμοποιούσαμε, όμως στον υπολογιστή 
υπήρχαν όλα τα προσωπικά στοιχεία των μελών του 
Συλλόγου, των μελών των Ακαδημιών όπως και όλα 
τα επίσημα έγγραφα του αρχείου με σφραγίδα και 
υπογραφές.

Παρακαλούμε να είσαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί 
εάν λάβετε οποιαδήποτε έγγραφο ή μήνυμα από δι-
αφορετικούς λογαριασμούς πλην των επίσημων του 
Συλλόγου, και αν υποπέσει στην αντίληψη σας οποια-
δήποτε περίεργη κίνηση παρακαλούμε να ενημερώ-
σετε αμέσως οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νηρέα».

Άδειες για 
τρακτέρ

Οι εξετάσεις για άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστή-
ρα (τρακτέρ), τύπου Α’, Β’ και πτυχίου χειριστού θα δι-
εξαχθούν την Παρασκευή 29/6/2018, και ώρα 10:30 
στο γραφείο του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πά-
ρου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25/6/2018):

1. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμία-

τρο και παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινή-

του ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
5. ΑΦΜ
6. Ηλεκτρονικό παράβολο (15 ευρώ) – εκδίδεται 

από την Υπηρεσία
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση 

άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τοπικές ειδήσεις
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Ιούνιος
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6: α) Πρόδρομος: Πλ. Αγ. Σπυρίδω-

να. Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα και «ζωντανή» 
μουσική με τον Ν. Οικονομίδη. Ώρα 21:30 β) Αλυκή: 
Γιορτή του Κλήδονα στην παραλία. Ώρα 21:00 γ) Μάρ-
πησσα: Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. Πλ. Παπά-
Γιώργη Στάμενα. Ώρα  21:00 δ) Νάουσα: Αναβίωση 
του εθίμου του Κλήδονα. Αύλειος χώρος Αγ. Αθανα-
σίου. Ώρα 19:00 ε) Λεύκες: Πλατεία Ηρώων, κάψιμο 
των μάηδων. Ώρα 21:00 στ) Παροικία: Θερινή μαθη-
τική συναυλία του δημοτικού ωδείου – αίθουσα Π.Σ. 
«Αρχίλοχος». Ώρα 20:30. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6: α) Άσπρο Χωριό: Αναβίωση του 
εθίμου του Κλήδονα. Ώρα  21:00 β) Κώστος: Αναβίω-
ση του εθίμου του Κλήδονα. Ώρα 21:00, γ) Νάουσα: 
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Προαύλιο Παναγίας. 
Ώρα 21:00, δ) Λεύκες: Ετήσια εκδήλωση σχολής μπα-
λέτου Έφης Λουδάρου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6: α) Κώστος: Εορτασμός Αγ. Αθα-
νασίου του Παρίου. Ώρα 21:00, β) Νάουσα: Θερινή 
συναυλία ωδείου «Μυθωδία». Θέατρο Πάρκο Πάρου. 
Ώρα 21:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6: α) Αλυκή: Γιορτή λήξης ακαδημι-
ών ποδοσφαίρου. Λιμανάκι Αλυκής. Ώρα 21:00 β) Νά-
ουσα: Παράσταση σχολής μπαλέτου «Central School 
of Ballet». Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00. 

ΠΕΜΠΤΗ 28/6: Νάουσα: Παράσταση σχολής 
μπαλέτου «Central School of Ballet». Θέατρο Πάρκο 
Πάρου. Ώρα 21:00. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6: α) Λεύκες: Θεατρική παρά-
σταση – αναπαράσταση της Μάχης των Θερμοπυλών. 
Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Παροικία: Έναρξη έκ-
θεσης φωτογραφίας. Δημοτικός χώρος τεχνών έως 
10/7. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6: α) Παροικία: Πανηγύρι Αγίων 
Αναργύρων. Ώρα  20:00, β) Μάρμαρα: Πανηγύρι Αγ. 
Αναργύρων, γ) Λεύκες: Παράσταση Καραγκιόζη. Θέα-
τρο Λευκών. Ώρα 21:00.

Ιούλιος
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7: Νάουσα: Γιορτή ψαριού στο λιμάνι. 

Ώρα 21:00.
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7: Αγκαιριά: Γιορτή λήξης παιδικής 

χορωδίας. Αυλή Σχολείου. Ώρα 21:00.
ΠΕΜΠΤΗ 5/7: Νάουσα: Έναρξη εικαστικής έκθε-

σης. Χώρος Τέχνης «Άγ. Αθανάσιος», έως 12/7.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7: α) Παροικία: Αναβίωση της πε-

ζότρατας. Παραλία Ζ. Πηγής. Ώρα 20:00 β) Νάουσα: 
Πανηγύρι του Νηρέα στον κήπο της Παναγίας. Ώρα 
21:00, γ) Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. 
Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00 δ) Μώλος: 6ο Kids 
Triathlon.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7: Χρυσή Ακτή: International Wind-
surfing Tour 2018 έως 15/7.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7: α) Παροικία: Έναρξη τριήμε-
ρου πολιτιστικού φεστιβάλ στον παραδοσιακό οικισμό, 
έως 15/7 β) Μουσικοθεατρική παράσταση. Θέατρο 
Λευκών. Ώρα 21:00.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7: α) Μαράθι: Ετήσιος χορός του 
συλλόγου «Άγιος Μηνάς». Προαύλιο σχολείου. Ώρα 
21:00 β) Νάουσα: Έναρξη εικαστικής έκθεσης. «Άγ. 
Αθανάσιος», έως 20/7, γ) Νάουσα: Βραδιά Τζαζ. Θέα-
τρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/7: Παροικία: Έναρξη Φεστιβάλ φω-
τογραφίας. Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος», έως 20/7. 

ΤΡΙΤΗ 17/7: Κώστος: Εορτασμός Αγίας Μαρίνας. 
Ώρα 21:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7:α) Νάουσα: Συναυλία με τον Marc 
Buronfosse. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00 β) 
Πρόδρομος: Παρουσίαση βιβλίου. Ώρα 20:30.

ΠΕΜΠΤΗ 19/7: α) Παροικία: Συναυλία «Rigas en 

Sample». Πλ. Βεντουρή. Ώρα 21:00 β) Νάουσα: Συ-
ναυλία «Opera Under the Star». Θέατρο Πάρκο Πά-
ρου. Ώρα 21:00. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7: α) Λεύκες. Παράσταση παρα-
δοσιακών χορών. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00 β) Πα-
ροικία: Έναρξη εικαστικής έκθεσης. Δημοτικός Χώρος 
Τεχνών, έως 27/7.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7: Λεύκες: Θεατρική παράσταση. 
Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7: α) Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσια-
κοί χοροί. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00. β) Λεύκες: 
Παράσταση Καραγκιόζη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7: α) Νάουσα: Παιδική θεατρική πα-
ράσταση. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00 β) Νά-
ουσα: Έναρξη έκθεσης. «Άγιος Αθανάσιος», έως 29/7.

ΤΡΙΤΗ 24/7: α) Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου 
Αιγαίου. Αίθουσα  ΕΠΑΛ, Cine Rex, Cine Enastron, 
Πάρκο Πάρου. Έως 29/7. β) Παροικία: Τοπικό πανη-
γύρι Αγίας Άννας. Ώρα 20:30 γ) Μάρμαρα: Εκδήλωση 
για τη γιορτή της Α. Άννας. Ώρα 21:00.

ΠΕΜΠΤΗ 26/7: α) Νάουσα: Συναυλία «Rigas en 
Sample». Λιμάνι Νάουσας. Ώρα 21:00. β) Παροικία: 
Υποδοχή διεθνούς ιστιοπλοϊκού Ράλλυ Αιγαίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7: α)Πρόδρομος: Παραδοσιακό 
πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα. Ώρα 21:30 β) Κώστος: 
Εορτασμός Αγ. Παντελεήμονα. Ώρα 21:00. γ) Μάρμα-
ρα: Βραδιά με την πανσέληνο. Ώρα 21:00, δ) Αλυκή: 
Λήξη τουρνουά ποδοσφαίρου. Ώρα 21:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7: α) Πρόδρομος: Γιορτή Ρεβυθιού 
β) Π. Λιβάδι: Συναυλία. Ώρα 21:00. γ) Λεύκες: Συναυ-
λία. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. δ) Παροικία: Έναρξη 
έκθεσης ζωγραφικής. Δημοτικός Χώρος Τεχνών, έως 
5/8. ε) Αλυκή: Παζάρι παραδοσιακών τοπικών προϊό-
ντων. Παραλία Αλυκής, έως 30/7, στ) Αλυκή: 7ο Kids 
Triathlon.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7: Νάουσα: Συναυλία με τον Δ. Μπά-
ση. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7: α) Λεύκες: Συναυλία με τον Πα-
ντελή Θαλασσινό. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00.

ΤΡΙΤΗ 31/7: α) Παροικία: Μουσική βραδιά. Αύλει-
ος χώρος Αγ. Κων/νου. Ώρα 21:00 β) Δρυός: Μουσική 
βραδιά. Ώρα 21:00 

Αύγουστος
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8: α) Λεύκες: 4ο Θερινό φεστιβάλ 

Θεάτρου. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00 (πολλές πα-
ραστάσεις όλο το καλοκαίρι), β) Παροικία: Συναυλία. 
Πλ. «Μαντώ Μαυρογένους». Ώρα 21:00. γ) Νάουσα: 
Έναρξη έκθεσης. «Άγ. Αθανάσιος», έως 22/8, δ) Μάρ-
πησσα: Έναρξη εικαστικής έκθεσης στην Αγροτολέσχη. 

ΠΕΜΠΤΗ  2/8:
Αλυκή: Συναυλία «Rigas en Sample». Ώρα 21:00.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/8: α) Αλυκή: Γιορτή βιβλίου. Πα-

ραλία Αλυκής, β) Παροικία: 20ο Paros Beach Volley, γ) 
Νάουσα: Συναυλία. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8: α) Λεύκες: Μουσική εκδήλωση. Θέ-
ατρο Λευκών. Ώρα 21:00, β) Μάρπησσα: Χορωδία του 
συλλόγου γυναικών. Πλατεία Χριστού. Ώρα 21:00, γ) 
Νάουσα: Συναυλία. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ  5/8: 
Μάρπησσα: Μουσικοθεατρική παράσταση. Πλατεία 

Παπά-Γιώργη Στάμενα. Ώρα 22:30. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8: α)Μάρπησσα: Πανηγύρι Μεταμόρ-

φωσης του Σωτήρος. Ώρα 21:30, β) Αλυκή: Γιορτή ψα-
ριού. Ώρα 21:00, γ) Παροικία: Έναρξη εικαστικής έκθε-
σης. Δημοτικός Χώρος Τεχνών, έως 12/8, δ) Νάουσα: 
Συναυλία. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/8: α) Λεύκες: Συναυλία Όπερας. 
Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00, β) Παροικία: 18ο Paros 
Beach Volley Mixed, έως 12/8.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/8: α) Λεύκες: Εορτασμός 35 χρόνων 

του «Υρία». Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. β) Κώστος: 
Εκδήλωση με «ζωντανή» μουσική. Ώρα 21:00, γ) Νά-
ουσα: Συναυλία. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ  12/8: Μάρμαρα: Εκδήλωση στον αύ-
λειο χώρο γυμνασίου Αρχιλόχου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8: Λεύκες: Συναυλία. Θέατρο Λευ-
κών. Ώρα 21:00. 

ΤΡΙΤΗ 14/8: Παροικία: Έναρξη έκθεσης ζωγραφι-
κής. Δημοτικός Χώρος, έως 23/8. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/8: Παροικία: Εορτασμός Ι.Π. Παναγί-
ας Εκατονταπυλιανής.

ΠΕΜΠΤΗ 16/8: Παροικία: «Parikia Music Festi-
val». Πλ. «Μαντώ Μαυρογένους». Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17/8: Παροικία: Συναυλία «ΜΠΛΕ». 
Παραλία Παροικιάς. Ώρα 21:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/8: α) Παροικία: Συναυλία του συ-
γκροτήματος «Fortissimo». Παραλία Παροικίας. Ώρα 
21:00, β) Λεύκες: Πανηγύρι του Καράβολα. Ώρα  
21:30, γ) Μάρμαρα: Νησιώτικη μουσική βραδιά στην 
παραλία του Μώλου. Ώρα 21:30, δ) Παροικία: Paros 
Beach Volley, έως 19/8.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/8: Συναυλία με τον Ηλία Λιούγκο. 
Αύλειος χώρος Αγίου Κων/νου. Ώρα 21:00. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/8: α) Νάουσα: Εκδηλώσεις για τα 
Εννιάμερα της Παναγίας, έως 22/08, β) Νάουσα: Συ-
ναυλία. Θέατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00.

ΤΡΙΤΗ 21/8: Λεύκες: Παρουσίαση βιβλίου. Θέατρο 
Λευκών. Ώρα 21:00. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8: α) Νάουσα: Περιπατητική ξενάγη-
ση σε μουσεία και μνημεία, β) Παροικία: Κολυμβητικός 
διάπλους Παροικίας. 

ΠΕΜΠΤΗ 23/8: Νάουσα: Κουρσάρικη βραδιά. 
Ώρα  21:00. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 24/8: α) Μάρπησσα: Έναρξη τριήμε-
ρου φεστιβάλ, έως 26/8, β) Δρυός: Πρωτάθλημα όρ-
θιας κωπηλασίας. Παραλία Χρυσής Ακτής, γ) Λεύκες: 
Παράσταση Καραγκιόζη. Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00, 
δ) Παροικία: Έναρξη εικαστικής έκθεσης. Δημοτικός 
Χώρος Τεχνών, έως 31/8, ε) Νάουσα: Έναρξη έκθεσης 
ζωγραφικής. «Άγ. Αθανάσιος», έως 30/8.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8: α) Κώστος: Εκδηλώσεις προς 
τιμή του Φραγκίσκου Βελέντζα, β) Μάρμαρα: Διήμε-
ρο πολιτιστικών εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο της 
Πέρα Παναγιάς, έως 26/8, γ) Πούντα: Κύπελλο ιστιο-
σανίδας FUN. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/8: Αλυκή: Γιορτή για την Πανσέληνο. 
Ροκ συναυλία. Πίσω Αλυκή. Ώρα 21:00. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8: α) Λεύκες: Little Village Festival 
στο Θέατρο Λευκών. Ώρα 21:00. Έως 29/8. β) Νάου-
σα: Πανηγύρι Αγ. Φανουρίου, Αμπελάς. 

ΤΡΙΤΗ 28/8: Νάουσα: Πανηγύρι Αϊ Γιάννη Δέτη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8: Νάουσα: Έναρξη έκθεσης κε-

ραμικής. Χώρος Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», έως 9/9. 

Σεπτέμβριος
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9: α) Παροικία: Γιορτή Κρασιού – Πα-

ραλία Παροικίας, Άγιος Κων/νος, β) Νάουσα: Διημερί-
δα «Οινικές Διαδρομές Παρίων». Έως 2/9, γ) Παροι-
κία: Εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης «Γεώργιος 
Π. Μπίσμπας». Έως 2/9, δ) Παροικία: Έναρξη έκθεσης 
φωτογραφίας. Δημοτικός Χώρος Τεχνών, έως 7/9. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9: Νάουσα: Ελληνικοί παραδοσιακοί 
χοροί. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9: α) Παροικία: 2ο Μουσικοχορευ-
τικό σταυροδρόμι. Πλ. «Μαντώ Μαυρογένους». Ώρα 
20:30, β) Νάουσα: Χορευτική παράσταση. Προαύλιο 
Παναγίας.  Ώρα 20:00, γ) Παροικία: Έναρξη εικαστικής 
έκθεσης. Δημοτικός Χώρος Τεχνών, έως 14/9. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9: Άσπρο Χωριό: 14η Μικρασιατική 
Συνάντηση Πάρου. Προαύλιο Ι.Ν. Ζ. Πηγής. Ώρα 20:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9: α) Αγκαιριά: Πανηγύρι Υψώ-
σεως Τιμίου Σταυρού. Ώρα 21:00, β) Νάουσα: «Καπε-
τανέικα», Επίδειξη ξύλινων παραδοσιακών σκαφών. 
Έως 16/9.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9: Παροικία: Εικαστική έκθεση. Δη-
μοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά, έως 30/9.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9:
Παροικία: Παράσταση χορευτικών συγκροτημάτων. 

Πλατεία «Μαντώς». Ώρα 20:00. Έως 24/9.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 Κώστος: Βελέντζειος αγώνας 

ανώμαλου δρόμου. 

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ Θανάσης Μαρινόπουλος, λίγες ημέρες πριν 
αποχωρήσει από την προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων για τους θερινούς μήνες.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
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Ιατρεία 
οικογένειας

Η ανάπτυξη των ιατρείων οικογένειας στο πλαίσιο 
λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, ΕΠΑΨΥ, παρουσιάστηκε σε 
επιστημονική ημερίδα στην Αθήνα με θέμα: «Οικογέ-
νειες και θεραπευτές σε συν-εξέλιξη».

Η ημερίδα οργανώθηκε από το ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας) και την 
Α’ πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, προς τιμή του καθηγητή ψυχιατρικής, 
Βλάσση Τομαρά, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Τα ιατρεία οικογένειας λειτουργούν από το 2011 
στην Πάρο και την Άνδρο με εξειδικευμένους ψυχοθε-
ραπευτές οικογένειας και ζεύγους των Κινητών Μο-
νάδων ΕΠΑΨΥ. Εφαρμόζεται η συστημική θεραπεία σε 
συνεδρίες με όλα τα μέλη της οικογένειας, όταν υπάρ-
χει κάποιο αίτημα για αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών 
δυσκολιών ενός μέλους (παιδιού ή ενήλικα). Επιστη-
μονικά κι εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν την απο-
τελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης, που 
στοχεύει στην ύφεση των ψυχοκοινωνικών δυσκολι-
ών, τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της οικο-
γένειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα πρωτοπόρα δράση για τα νησιά, 
με πολλαπλά οφέλη για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Στέλλα Παντελίδου 
Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια  

Επιστημονική Υπεύθυνη  
ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Κοινωνικό 
φροντιστήριο

Το κοινωνικό φροντιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης δήμου Πάρου, 
συνεχίζει και την καλοκαιρινή περίοδο.

Η εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών, που 
ανιδιοτελώς δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους 
ευαισθησία και αλληλεγγύη, φέτος δε σταματά με τη 
λήξη των σχολείων. Η πλειοψηφία αυτών συνεχίζει 
την πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές των σχο-
λικών μονάδων του δήμου Πάρου, των οποίων οι οι-
κογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές 
δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, η εθελοντική στήριξη γίνεται στα εξής 
μαθήματα: Νέα Ελληνικά Γ’ γυμνασίου, έκθεση Γ’ 
λυκείου, αρχές οικονομικής θεωρίας Γ’ λυκείου 
και ανάπτυξη εφαρμογών Γ’ λυκείου.

Δυνητικά ωφελούμενοι μαθητές μπορούν να εκδη-
λώνουν ακόμη ενδιαφέρον για τα ανοιχτά τμήματα 
των μαθημάτων α) αρχές οικονομικής θεωρίας και β) 
ανάπτυξη εφαρμογών στη κοινωνική λειτουργό του 
φορέα στον αριθμό τηλεφώνου 22840 24110.

«Πυρά» 
εκπαιδευτικών

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Παναγιώτης Καλλιέρος», 
δημοσιοποίησε δελτίο τύπου για τη δίχρονη υποχρεω-
τική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, η οποία φέτος 
δε θα λειτουργήσει στην Πάρο με απόφαση του δήμου 
Πάρου.

Στην ανακοίνωση οι εκπαιδευτικοί επιρρίπτουν ευ-
θύνες στην ΚΕΔΕ η οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της 
πολιτείας να χαράσσει εκπαιδευτική πολιτική και ότι 
αυτό γίνεται προκειμένου οι δήμοι να έχουν κομματι-
κή πελατεία και ψηφοθηρική εκμετάλλευση προς τους 
γονείς.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών έχει ως εξής:
«Η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) στο 

τακτικό της συνέδριο στα Ιωάννινα (30 Νοεμβρίου 
έως 2 Δεκεμβρίου 2017) επικαιροποίησε τη θέση της 
για τη διασφάλιση των δημοτικών δομών παιδικής 
φροντίδας και των εργαζομένων σε αυτές, με έκδοση 
σχετικού ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφία. 

H ΚΕΔΕ, μετά από εισήγηση του προέδρου της Γ. 
Πατούλη (Νέα Δημοκρατία), αντιδρά στις εξαγγελίες 
Γαβρόγλου για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεω-
τικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τότε 
μέχρι και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες ανακοινώσεων 
της ΚΕΔΕ και προσωπικών δηλώσεων του Προέδρου 
της που αμφισβητούν ουσιαστικά το δικαίωμα της 
πολιτείας να χαράσσει την εκπαιδευτική πολιτική.

Πρόκειται για απαράδεκτες, αυθαίρετες αντιεπιστη-
μονικές, αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές θέσεις της 
πλειοψηφίας των δημάρχων και της Κ.Ε.Δ.Ε., ενάντια 
στο δικαίωμα όλων των παιδιών 4-6 χρόνων να φοι-
τήσουν στο δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο. Η εγ-
γραφή όλων των παιδιών 4-6 χρόνων στο δημόσιο 
και δωρεάν νηπιαγωγείο θα στερούσε τους Δήμους 
από σημαντικά έσοδα αλλά και τους Δημάρχους και 
Δημοτικούς Συμβούλους από ένα μεγάλο αριθμό κομ-
ματικής πελατείας και ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης 
μέσω των δήθεν εξυπηρετήσεων.

Αν και πέρασε απαρατήρητο, ο Δήμαρχος Πάρου 
μέλος της τριμερής επιτροπής για την εφαρμογή 
της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγω-
γής σε βάθος τριετίας, κράτησε την ίδια θέση με 
την ΚΕΔΕ παρουσιάζοντας σαν επιχειρήματα:

- το θέμα ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων νη-
πιαγωγείων, υποστηρίζοντας ότι οι Δημοτικοί Σταθμοί 
λειτουργούν από τις 7.00 έως τις 16.00 με δυνατότη-
τα αποχώρησης του παιδιού όποτε επιθυμεί ο γονέας,

- ότι οι σταθμοί δύναται να κλείνουν μόνο για ένα 
μήνα το καλοκαίρι.

- λέγοντας ότι δεν εκπροσωπεί τους εκπαιδευτι-

κούς αλλά τους παιδικούς σταθμούς και τους γονείς
- εκφράζοντας την άποψη ότι υπάρχει πρόβλημα 

χώρου στα νηπιαγωγεία της Παροικίας και δεν χω-
ρούν τα παιδιά στις αίθουσες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια των εγ-
γραφών βγήκε και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο 
Πάρου που καλούσε τους γονείς να εγγράψουν τα 
προνήπια δηλ. ηλικίας 4-5ετών στους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς.

Ωστόσο, η στάση του Δημάρχου γεννά ερωτήματα 
και μάλιστα μετά τις πρόσφατες εγγραφές φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι τα νηπιαγωγεία της Παροικίας και χώρο 
έχουν και μόνιμες διορισμένες νηπιαγωγούς έτοιμες 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Στο 1ο νηπιαγωγείο εγγράφηκαν 31 νήπια Α-Β ηλι-
κίας, στο 2ο νηπιαγωγείο 21 νήπια Α-Β ηλικίας, στο 
3ο νηπιαγωγείο 15 νήπια Α-Β ηλικίας, στο 4ο 14 νή-
πια Α-Β ηλικίας.

Να θυμίσουμε εδώ ότι:
- το πρώτο νηπιαγωγείο έχει δύο οργανικές θέσεις 

και λειτουργεί με δύο τμήματα, μέχρι σήμερα, όμως η 
μία συνάδελφος κινδυνεύει να απομακρυνθεί από την 
οργανική της, αν συρρικνωθεί το μαθητικό δυναμικό 
σε ένα τμήμα.

- στο 2ο μέχρι πέρυσι λειτουργούσαν δύο τμήματα 
και έκλεισε το ένα με αποτέλεσμα να μετακινηθεί η 
δεύτερη συνάδελφος μακριά από την οργανική της 
θέση, το ίδιο ίσως συμβεί και φέτος, ενώ η μία αίθου-
σα θα παραμένει άδεια για δεύτερη συνεχή χρονιά.

- Στο 3ο νηπιαγωγείο που λειτουργούσαν δύο τμή-
ματα και ολοήμερο δύο χρόνια πριν τώρα θα λειτουρ-
γήσει μόνο ένα τμήμα, με μία επιπλέον αίθουσα άδεια.

- Στο 4ο νηπιαγωγείο με 14 νήπια υπάρχουν σα-
φώς πλεονάζουσες θέσεις.

Συνολικά λοιπόν στην Παροικία υπάρχουν πάνω 
από 50 πλεονάζουσες θέσεις στα δημόσια νηπιαγω-
γεία. Δεν συζητάμε για τα χωριά επειδή εκεί υπήρχαν 
πάντα και συνεχίζουν να υπάρχουν. Αναρωτιόμαστε 
λοιπόν κ. Δήμαρχε, κύριοι της Ένωσης Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεμόνων Πάρου, γιατί τέτοιος ζήλος 
ενάντια στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεω-
τικής προσχολικής αγωγής;

Διεκδικούμε:
- Να εφαρμοστεί δίχρονη και δωρεάν υποχρε-

ωτική προσχολική αγωγή σε δημόσιες δομές, πα-
ντού Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά.

- Να εξασφαλιστεί ικανή δημόσια χρηματοδότηση  
για την πλήρη κάλυψη της λειτουργίας (υποδομές, 
εξοπλισμός, προσωπικό) όλων των νηπιαγωγείων.

- Να γίνουν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπια-
γωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών, κάλυψη 
όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό 
προσωπικό. 

- Να δημιουργηθούν αμιγή ολοήμερα τμήμα-
τα και εναλλασσόμενη βάρδια για τους νηπιαγω-
γούς».
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Απαγορευμένες 
λέξεις

Κάθε τόπος έχει και τα μυστικά του. Τα καλά και τα 
κακά του, τις απαγορεύσεις του. Υπάρχουν λέξεις που 
αν προφέρεις θα ακουστούν ως κεραυνός εν αιθρία 
όπου και αν βρίσκεσαι, καφενείο, μπαρ, εστιατόριο, ή 
όποιον δημόσιο χώρο, όλοι θα γυρίσουν να σε κοιτά-
ξουν περίεργα, μερικές φορές άγρια και επιθετικά, σαν 
να έχεις κάνει κάποιο μεγάλο κακό.

Στον τόπο μας, το «κυκλοφοριακό» είναι μια από 
τις λέξεις, που αν ακουστεί οπουδήποτε, μεγάλες συ-
ζητήσεις θα ανοίξουν και θα καταλήξουν μέχρι και σε 
τσακωμούς. Πολλές φορές έχω δει ακόμα και φίλους 
να έχουν κόψει και την καλημέρα για αρκετές εβδο-
μάδες.

«Parcking». Μια ακόμα λέξη που έχει καταντήσει 
κόκκινο πανί, για τον οποιονδήποτε οδηγό που ψάχνει 
να παρκάρει αγανακτισμένος και αν βιάζεται και πα-
ρανομήσει; θα το πληρώσει ακριβά. Έτσι επιβάλλεται 
άλλωστε γιατί υπάρχει ο Κ.Ο.Κ. που όλοι πρέπει να 
σεβόμαστε. «Λιμάνι». Ακόμα μία λέξη που αντικατο-
πτρίζει την Παροικιά και εκνευρίζει τον κάθε Παροικι-
ώτη, βλέποντας τον τόπο του ως ένα λιμάνι και μόνο, 
χάνοντας την αίγλη του, υποβαθμίζοντας όλα τα καλά 
που έχει να δείξει (παραδοσιακό οικισμό, μουσείο, αρ-
χαίο Ελλαδικό και βυζαντινό πολιτισμό), επειδή ο κάθε 
επισκέπτης μόλις αντικρίζει το χάος που επικρατεί μετά 
την αποβίβασή του στο νησί, κοιτάει να απομακρυνθεί 
όσο το δυνατόν συντομότερα από το κομφούζιο αυτό, 
προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση εκτός Παροικιάς.

«Κέντρο υγείας». Από τα σημαντικότερα θέμα-
τα που όποια συζήτηση ξεκινήσει πάντα με αυτό το 
θέμα θα κλείσει, απογοητεύοντας τους συνομιλητές, 
αφού μετά από όσες προσπάθειες έχουν γίνει ουσι-
ώδες αποτέλεσμα δεν έχει επιτευχθεί. «Αρχαία λα-
τομεία». Ένα θέμα που αν το πιάσεις τελειωμό δεν 
έχει. Πολλές οι διαμαρτυρίες πολιτών, συλλόγων, αλλά 
καμιά ανταπόκριση από τους αρμόδιους που πρέπει να 
σπάσουν κάποια αυγά που θα χρειαστεί. Όσο για τη 
λέξη «αεροδρόμιο» κανέναν δε θα ενοχλήσει πλέον, 
αφού όλοι θα συμφωνήσουν γελώντας ότι το θέμα 
αυτό έχει λυθεί, και η λέξη «ταμπού» δεν εκνευρίζει 
πλέον, αλλά απλώς έχει αφομοιωθεί ως γελοιογραφία 
από τον Παριανό πολίτη, αλλά όχι και από τον επισκέ-
πτη του νησιού.

Τελευταία, μια νέα λέξη εκνευρίζει τον Παριανό λαό 
και ιδιαίτερα τον Παροικιώτη, που έχει βγει στο προ-
σκήνιο και πάλι, μετά από τόσες παρουσιάσεις προ-
τάσεων και τόσα «θα», που ακόμα και ένας Μαυρο-
γιαλούρος θα ζήλευε… Η δε λέξη αυτή «αγροκήπιο» 
Παροικιάς βιωματικό πάρκο. Ένα θέμα που ενώ έχουν 
παρθεί, απόφαση τοπικού, αποφάσεις στήριξης από 
όλους τους σημαντικότερους συλλόγους του νησιού 
και όχι μόνο, ακόμα που και ο υπουργός Γεωργίας έχει 
δεσμευτεί να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, ποτέ δεν 
έχει τεθεί για συζήτηση.

Το ερώτημα αλλά και η απάντηση για τις λέξεις 
ταμπού που μόνο εκνευρισμό και αγανάκτηση δημι-
ουργούν στον Παριανό πολίτη ρητορική: Τις πταίει; 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Πολιτική 
Προστασία

Η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου με ανακοίνωσή της για τη νέα αντιπυ-
ρική περίοδο 2018, έκανε γνωστό ότι απαγορεύεται 
η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1/5/2018 
μέχρι και 31/10/2018 χωρίς την έκδοση άδειας 
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στην ανακοίνω-
σή της σημειώνει: «Παρακαλούμε πολύ τους πολίτες 
των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδε-
κανήσου) λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολο-
γικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ύπαρξη 
ισχυρών ανέμων σε συνδυασμό με υψηλές θερ-
μοκρασίες κ.α.) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, 
να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία 
στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει 
πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία για οποιοδήποτε γε-
γονός υποπέσει στην αντίληψη τους».

Αντικεραυνικό Σύστημα
Υπογράφηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, 

Γ. Λεονταρίτη, η σύμβαση για την προμήθεια «Συντήρη-
ση-Εκσυγχρονισμός του Αντικεραυνικού Συστήματος 
Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου» η οποία και 
θα υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η προμήθεια αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από σχε-
τικό αίτημα του προσκυνήματος και του γεγονότος ότι, 
το υφιστάμενο παλαιό αντικεραυνικό σύστημα χρήζει 
επισκευής και συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτής της συ-
ντήρησης - εκσυγχρονισμού θα καλυφθεί ταυτόχρονα 
και η αντικεραυνική προστασία του Σχολικού Συγκρο-
τήματος που βρίσκεται όμορα με το Ι.Π. Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής.

Σαν Μούσα
Από τον αναγνώστη μας κ. Σταμάτη Αρκά-Σιταρά, 

λάβαμε επιστολή σχετικά με κείμενα του κ. Εμ. Ι. Χα-
νιώτη, που δημοσιεύσαμε σε προηγούμενα φ. της εφη-
μερίδας μας. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Ένας Όμηρος φάνηκε ξάφνου απ τον σύγχρονο 
πολιτισμένο κόσμο και μας ξύπνησε με τα δοκίμια του 
1 έως 4 σχετικά με τον άγνωστο Αρχίλοχο. 

Επειδή είναι πολυμαθέστατος με την εργασία του 
αυτή κυριολεκτικά μας φώτισε, διότι παλαιότερα κά-
ποιοι έγραψαν περίπου ότι ήταν μάγος και αγύρτης 
που γυρνούσε στα νησιά. Θα πρέπει έπειτα απ αυτό 
το γεγονός όλοι οι μορφωμένοι πια Παριανοί να πουν 
ένα ευχαριστώ με τον τρόπο τους σ αυτόν τον τολ-
μηρό άνδρα που για μια στιγμή έκανε τον Ελληνικό 
πολιτισμό κτήμα και του χριστιανού Παριανού, που 
έχει γαλουχηθεί

μονοδιάστατα, μη εκτιμώντας τα δώρα του γλωσ-
σοπλάστη ογκόλιθου Αρχίλοχου. Με το πόνημά του 
ο μουσικοδιδάσκαλος Μανώλης Ιωάννου Χανιώτης 
μας έδειξε το βάθος της έρευνας του. Τον ευχαρι-
στούμε από καρδιάς.

Υ.Γ. Μια απορία. Θα ήταν αντιχριστιανικό μερικά 
Παριανάκια να ονομάζονταν βαπτιζόμενα με το όνο-
μα του τεράστιου αυτού παγκοσμίου Λυρικού ποιητή; 
Υπάρχουν Ελληνίδες μανάδες στις οργανώσεις της 
Πάρου;».

Μελισσοκομία

 Σεμινάριο μελισσοκομίας διοργανώθηκε στην Πάρο 
από το ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς» της περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, στις 15-16 Ιουνίου 2018, σε συνδιοργάνωση με 
τον μελισσοκομικό σύλλογο του νησιού μας.

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, εντάσσεται στο 
έργο «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κα-
τάρτισης», με χρηματοδότηση της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου από ιδίους πόρους. Εισηγητής του σεμιναρίου 
ήταν ο καθηγητής της γεωπονικής σχολής Αθηνών, Δρ. 
Αντώνιος Τσαγκαράκης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο ήταν 
τα παρακάτω:

- Μελισσοκομία για αρχάριους
- Μελισσοκομία για προχωρημένους
- Πρόπολη. Συλλογή και διάθεση
- Οι εχθροί των μελισσών, ασθένειες και τρόποι κα-

ταπολέμησης τους.
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αι-

γαίου, έπαρχος Π.Ε. Πάρου και μέλος στο ΔΣ του ΚΕΚ 
«Γ. Γεννηματάς», Κώστας Μπιζάς, παρευρέθηκε στις 16 
Ιουνίου 2018 στην αίθουσα του Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού, όπου μίλησε στα μέλη του μελισσοκομικού συλ-
λόγου και τόνισε την αξία παρακολούθησης ανάλο-
γων σεμιναρίων. Ακόμα, υπογράμμισε τη σημασία που 
έχει ο πρωτογενής τομέας για την αειφόρο ανάπτυξη 
των νησιών μας, ανέφερε τις πρωτοβουλίες της Πε-
ριφέρειας για την ανάδειξη και προβολή των τοπικών 
μας προϊόντων -παρότι οι υπηρεσίες της είναι τραγικά 
υποστελεχωμένες-, ευχαρίστησε τον μελισσοκομικό 
σύλλογο για τη μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία κα-
θώς και τη διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού για 
την παραχώρηση της αίθουσας που πραγματοποιήθη-
κε το σεμινάριο.

Στο τέλος του σεμιναρίου απονεμήθηκε βεβαίωση 
παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, ενώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι το ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς» είναι αρω-
γός με ανάλογες δράσεις σε όλα τα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου.
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«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Μείωση πλαστικής 
σακούλας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εσόδων Α’ τριμήνου της ΑΑΔΕ οι πλαστικές σα-

κούλες που χρησιμοποιήθηκαν στο λιανικό εμπόριο και τα πολυκαταστήματα ήταν 

202.887.964 τεμάχια, ενώ το αντίστοιχο περιβαλλοντικό τέλος που βεβαιώθηκε από 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα αποδοθεί στον Ελληνικό 

Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ήταν 6.086.639 ευρώ.

Με βάση τις αντίστοιχες ποσότητες ετήσιας χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας 

στον τομέα του λιανικού εμπορίου και ανάγοντας την ποσότητα σε ετήσια βάση 

εμφανίζεται θεαματική μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας της τάξεως 

του 75% στα σούπερ μάρκετ, ενώ μείωση παρατηρείται και στο λιανικό εμπόριο.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας η ετήσια παραγωγή πλαστικής σακούλας κυμαινό-

ταν από 200 έως 500 τεμάχια ανά κάτοικο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φορέων 

της αγοράς και των οργανώσεων. Τα στοιχεία του Α’ τριμήνου δεν επαρκούν για την 

πλήρη εικόνα της χρήσης πλαστικής σακούλας, είναι όμως ενδεικτικά διότι από ένα 

μεγάλο τμήμα της αγοράς δίνουν ετήσιο ισοδύναμο συντελεστή χρήσης 75 τεμαχί-

ων ανά πολίτη.

Τέλος, η θέσπιση νέων εργαλείων όπως είναι η αποτύπωση σειριακού αριθμού 

(barcode) και σήμανσης σε κάθε σακούλα με ημερομηνία παραγωγής και χώρα 

προέλευσης, η καταχώρηση του συνόλου των παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο, η 

θέσπιση προδιαγραφών και οι ειδικοί έλεγχοι, θα μειώσουν περαιτέρω την χρήση 

της λεπτής πλαστικής σακούλας και στους τομείς του λιανικού εμπορίου που δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στα περιοριστικά μέτρα (λαϊκές αγορές και περίπτερα). 

Ζητούν μονοθεματική 
συνεδρίαση

Τη Δευτέρα 4/6/2018 τρεις φορείς (Ο.ΠΑ.Σ., σύλλογος Παρίων η «Εκατονταπυ-
λιανή», και σύλλογος παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς), κατέθεσαν αίτημα στον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πάρου για μονοθεματική συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου του νησιού μας, με θέμα την πρόταση για το αγροκήπιο Παροι-
κιάς – βιωματικό πάρκο.

Οι σύλλογοι μετά από συνάντησή τους στην οποία συμμετείχαν και οι σύλλογοι: 
«Αρχίλοχος», ΣΕΟΤΑΠΑ (συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στον δήμο), σύλ-
λογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Παναγιώτης Καλλιέρος», ΕΛΜΕ 
Πάρου – Αντιπάρου, κυνηγετικός σύλλογος, καθώς και μέλη του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ 
και ο πρόεδρος, Αθ. Μαρινόπουλος, αποφάσισαν τη σύνταξη του εγγράφου που 
ζητάει τη μονοθεματική συνεδρίαση.

Στη συνάντηση των συλλόγων διαβάστηκε επιστολή με τις κινήσεις που έχουν 
γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και το έγγραφο στήριξης που είχε στείλει 
στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Την επόμενη ημέρα συγκεντρώθη-
καν 52 υπογραφές εκ των οποίων οι 11 είναι δημοτικών συμβούλων και το αίτημα 
κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε σχετική ενημερωτική επιστολή που δημοσιοποιήθηκε από τον σύλλογο παρα-
δοσιακού οικισμού Παροικιάς, σημειώνεται: «[…] Σύμφωνα με το άρθρο 3.§δ του 
κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, (απόφαση 202/2011), 
το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται όποτε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συ-
νολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της 
μειοψηφίας. Αναμένουμε με περισσότερες ελπίδες αυτή τη φορά, να τεθεί προς 
συζήτηση ως μονοθεματικό και να ψηφιστεί, το συντομότερο δυνατόν, αφού ο 
Νόμος είναι σαφής. (Ο αριθμός των αιτούντων δημοτικών συμβούλων υποχρεώνει 
προς αυτή την κατεύθυνση). Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και συλλόγους που 
εργάστηκαν εντατικά και ακούραστα για τη στήριξη του αγροκηπίου ως βιωματικό 
πάρκο, τους εθελοντές μας, καθώς και τους πολίτες που με προτάσεις τους βοήθη-
σαν κατά τη διαβούλευση, ώστε η πρόταση να ολοκληρωθεί και ωριμάσει».



8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Η πρόταση που έγινε από τον δήμαρχο, Μάρκο Κω-
βαίο, ήταν το κλείσιμο της παραλιακής οδού όλο το 
εικοσιτετράωρο από 10 έως 20 Αυγούστου. Το θέμα 
πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού όπως υποστήρι-
ξε η αντιπολίτευση άλλα είχαν υποστηριχθεί από τις 
υπηρεσίες για το κλείσιμο του δρόμου, άλλα ψηφίστη-
καν από τη δημοτική κοινότητα Παροικιάς και άλλα 
ήρθαν προς συζήτηση, ενώ η απαραίτητη πρόταση της 
επιτροπής Ποιότητας Ζωής γράφτηκε το μεσημέρι της 
Τρίτης 12/6, δηλαδή, την ημέρα, που θα γινόταν η συ-
ζήτηση!

Στη συνέχεια της συζήτησης (που έγινε μεταξύ της 
12ης νυχτερινής της Τρίτης και 1ης πρωινής ώρας της 
Τετάρτης 13/6) η αντιπολίτευση και οι ανεξαρτητοποι-
ηθέντες δημοτικοί σύμβουλοι ξεκίνησαν μία «επίθεση» 
κατά της πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι η εισήγηση 
του δημάρχου για το κλείσιμο της παραλιακής οδού 
Γ. Πάριου, στην Παροικιά, ήταν πρόχειρη και βιαστική. 
Ο δε ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Αγ. Πατέλης, 
απευθυνόμενος προς τον εισηγητή του θέματος είπε: 
«Για το κυκλοφοριακό τόσο καιρό δεν κάνατε τίποτα 
και τελικά είπατε να κάνετε τώρα αυτό! Δηλαδή «αρ-
παχτή!».

Τελικά, η πρόταση του κ. δημάρχου για κλείσιμο 
της παραλιακής οδού όλο το 24ώρο από 10 έως 20 
Αυγούστου, έλαβε 8 θετικές ψήφους, η πρόταση για 
κλείσιμο του δρόμου σε άλλη ημερομηνία έλαβε μία 
ψήφο και η πρόταση του κ. Χρ. Βλαχογιάννη 
για άμεση ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης 
έλαβε 11 ψήφους.

Οι αποκαλύψεις…
Στις 14/6/2018 παραπολιτική ιστοσελίδα του νη-

σιού μας, έκανε μία αποκάλυψη σε ό,τι αφορούσε την 
αδυναμία του κ. Κωβαίου να ενημερώσει σχετικά με τα 
μηχανήματα μέτρησης (κυκλοφοριακού φόρτου) των 
οχημάτων, που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους του νη-
σιού μας.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μεταξύ άλλων έγρα-
ψε: «[…] Τα μηχανήματα κυκλοφοριακού φόρτου 
στους δρόμους του νησιού δεν έχουν τοποθετηθεί 
από καμία εταιρεία για να μετρήσουν την κίνηση, 
ώστε στη συνέχεια αυτό να αποτελέσει εργαλείο για 
τη συγκοινωνιακή μελέτη. Και πώς να γίνει κάτι τέτοιο 
άλλωστε, όταν ο δήμος Πάρου δεν έχει αναθέ-
σει ουδέποτε επί δημαρχίας Κωβαίου μελέτη, σε 
εταιρεία. Τώρα, πώς ήθελε μέσα στον 15Αύγουστο 
να κλείσει τον παραλιακό δρόμο της Παροικιάς για να 
γίνουν μετρήσεις, αυτό είναι μία άλλη ιστορία…

Τα μηχανήματα κυκλοφοριακού φόρτου στους 
δρόμους της Πάρου έχουν τοποθετηθεί από 
εταιρεία των Αθηνών για λογαριασμό «μεγαθή-
ριου» σούπερ μάρκετ της χώρας, που ετοιμάζει 
την κάθοδό του στο νησί μας. Ανήμπορος ο δήμος 
Πάρου είναι θεατής των εξελίξεων και αφήνει κάθε 
εταιρεία να μεταχειρίζεται του δρόμους του νησιού 
μας όπως επιθυμεί (…). Το καράβι βουλιάζει, αλλά πα-
ρασέρνει και άλλους μαζί του…».

Η απάντηση του κ. Κωβαίου
Με δελτίο τύπου στις 13/6/2018 και υπό τον τίτλο: 

«Όσα δε φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», ο 
συνδυασμός «Πάρος, τώρα στην Πράξη», δημοσι-

οποίησε για το θέμα το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η έκφραση ταιριάζει γάντι στις πολιτικές τοποθε-

τήσεις της Αντιπολίτευσης που βλέπουν τελευταία το 
φως της δημοσιότητας. Η ανεπάρκεια επιχειρημάτων 
και προτάσεων έχει ως αποτέλεσμα, αντί να αντιπο-
λιτεύονται επ’ ωφελεία του τόπου και του Παριανού 
Λαού που υπηρετούν, να υπονομεύουν την πορεία και 
την πρόοδο του.

Η καταψήφιση - κατά το χθεσινό δημοτικό συμβού-
λιο- των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί 
της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου, είναι μία επιπό-
λαιη ενέργεια, απέναντι στη κοινή λογική και το συμ-
φέρον της πόλης της Παροικιάς. Μοναδικός σκοπός 
τους είναι να ανακόψουν την υλοποίηση έργων και να 
δυσφημίσουν τη σημερινή δημαρχιακή θητεία. Όπως 
με το Αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής που ενώ έχου-
με εξαντλήσει τις διευκρινήσεις για την πορεία και 
την εξέλιξη των εργασιών, επιμένουν να σπέρνουν 
έριδες αντί να αναζητούν απαντήσεις από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του Δήμου.

Οι καιροί προβλέπονται χαλεποί καθώς ενόψει 
προεκλογικής περιόδου το μόνο θετικό που έχουν 
να προσφέρουν είναι στείρα κριτική, ανυπαρξία προ-
τάσεων, απουσία συγκροτημένης επιχειρηματολογί-

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 12 Ιουνίου 2018 
συζητήθηκε και το θέμα υπό τον τίτλο: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της παραλιακής οδού Γ. Πάριου, της δημοτικής κοινότητας Πάρου».

Κυκλοφοριακό Παροικιάς 
Στο έλεος της 
μικροπολιτικής…

«Λέγε, λέγε, ψέματα»
Υπό τον τίτλο: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», η αλήθεια στα πρακτικά 

του δημοτικού συμβουλίου», στις 15/6/2018 η «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου», 
εξέδωσε για το θέμα το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Με ένα δελτίο τύπου της παράταξής του, ο Δήμαρχος επιχειρεί με 333 λέξεις 
να ανατρέψει την πραγματικότητα σχετικά με τις αποφάσεις του τελευταίου δη-
μοτικού συμβουλίου αλλά και τα αποτελέσματα της πολιτικής του στη Παροικιά.

Σχετικά με το δεύτερο δε χρειάζεται να προσθέσει κανείς τίποτα, αφού μια 
απλή βόλτα από την παραλία μέχρι τον περιφερειακό της πόλης αρκεί, για να 
διαπιστώσει την δημοτική απραξία των τεσσάρων ετών που όξυνε στο έπακρο 
τα προβλήματα της πόλης και δημιούργησε νέα. Τώρα σχετικά με την απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

O Δήμαρχος εισηγήθηκε τη δοκιμαστική 24ωρη απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας στην παραλιακή οδό από τον ΟΤΕ μέχρι το «Μπουνταράκι», για 10 ημέρες 
στο διάστημα 10 με 20 Αυγούστου. Μετά από τέσσερα χρόνια αδιαφορίας, 
παρά τις συνεχείς αναφορές μας για το θέμα και χωρίς κανένα άλλο μέτρο, θε-
ωρήσαμε την πρόταση αυτή κοροϊδία επικοινωνιακού χαρακτήρα στη «τούρλα 
του Σαββάτου», που θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Αποδεχτήκαμε και 
ψηφίσαμε την πρόταση Βλαχογιάννη για άμεση ανάθεση κυκλοφοριακής μελέ-
της για την Παροικιά. Αυτή η πρόταση πήρε 11 ψήφους και η πρόταση Κωβαίου 
8. Αν ο Δήμαρχος δεν πείθει τους δημοτικούς συμβούλους με τις προτάσεις του 
αυτό είναι δικό του πρόβλημα. 

Επίσης, στο ερώτημα ποιος έχει τοποθετήσει τα μηχανήματα για τη μέτρηση 
της κίνησης των οχημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, απάντησε ψευδώς, 
ότι έχει ανατεθεί η εργασία αυτή από τον Δήμο αλλά δεν θυμάται το όνομα του 
εργολάβου. 

Την επόμενη ημέρα βέβαια αποκαλύφθηκε ότι τα μηχανήματα είχαν τοποθε-
τηθεί αυθαίρετα  για λογαριασμό εμπορικής πολυεθνικής από κάποια εταιρία! 
Τώρα που είναι «η αλεπού και που τα κρεμαστάρια» το ξέρει μόνο ο δήμαρχος.

Επειδή το πρώιμο προεκλογικό του άγχος τον αναδεικνύει σε οπαδό του 
«λέγε, λέγε, ψέματα όλο και κάτι μένει», ας αφήσει τις αναφορές στον «γκαι-
μπελισμό», ιδιαίτερα σε αυτούς που ήταν και είναι θύματα του και πολλοί τον 
πλήρωσαν στο παρελθόν με την ίδια τους τη ζωή».

Πρώτο Θέμα



 | 9www.fonitisparou.gr

ας και έλλειψη οράματος για το μέλλον. Αντ’ αυτού 
περιορίζονται σε επικρίσεις και άναρθρες κραυγές, 
επιδιδόμενοι σε έναν πόλεμο συκοφάντησης και σε 
γκαιμπελικές προπαγανδιστικές τακτικές. Εγκλωβι-
σμένοι μέσα στο δικό τους μικρόκοσμο των μετρη-
μένων ψηφοφόρων, με μια ιδεολογία ξεπερασμένη 
προσπαθούν με ψευδείς δηλώσεις και καταγγελίες 
να μειώσουν το έργο της δημοτικής αρχής και να 
αναδειχθούν στο πολιτικό σκηνικό. Το μόνο όμως που 
καταφέρνουν να κάνουν είναι να εκτίθενται καθημε-
ρινά στον Παριανό Λαό.

Αγαπητοί συμπολίτες, Φίλοι Παριανοί,
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν σημερινό πολιτικό 

αντίπαλο και σε οποιονδήποτε επίδοξο μνηστήρα της 
εξουσίας να παίξει με την αξιοπρέπειά μας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση 
του έργου που έχουμε αναλάβει και σκοπεύουμε να 
το φέρουμε εις πέρας με εργατικότητα, ευσυνειδη-
σία και συνέπεια. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις 
απαντήσεις μας με έργα και όχι με λόγια. Με 
έργα που θα απευθύνονται στην Παριανή κοινωνία, 
θα προάγουν πολιτισμό και θα είναι προς το συμφέ-
ρον της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου μας. 
Και θα αφήσουμε αυτούς να αναλώνονται στο στενό 
κλοιό της στείρας αντιπολίτευσης που ασκείται και 
της κομματικής νομενκλατούρας που υπηρετούν.

Εν τέλει ας μας κρίνει ο Παριανός Λαός».

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ενιαία Κίνηση 

Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», Χρ. Βλα-
χογιάννης, απαντώντας σε δημοσίευμα ιστότοπου 
σχετικά με το θέμα, δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Άγνωστε συντάκτη, διαβάζοντας προσεκτικά την 
ανάρτηση σου, με τίτλο: «Κυκλοφοριακό Παροικίας: 
Το θέατρο του Παραλόγου…» διαπίστωσα ότι ή είσαι 

μπερδεμένος και δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα ή δεν πα-
ρακολούθησες με προσοχή την σχετική συζήτηση ή 
βρίσκεσαι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Κατόπιν αυτών, 
επιθυμώ να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια ποια 
είναι η θέση της παράταξης μας επί του θέματος του 
κυκλοφοριακού Παροικίας που εξέφρασα κατά την 
τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
όπου και τέθηκε το θέμα.

Καταρχήν, εγώ ουδέποτε επέρριψα ευθύνες στον 
δήμαρχο και στη σημερινή πλειοψηφία για το γεγο-
νός ότι δεν έλυσε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
Παροικίας, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι μαγικές λύ-
σεις δεν υπάρχουν. Είναι δυνατόν όμως, να βελτιωθεί 
η κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα, αλλά με προ-
γραμματισμένη προσπάθεια και μεθοδική δουλειά, 
στο πλαίσιο της οποίας, θα καταθέσουμε τις εμπειρίες 
και τις προτάσεις μας, οι κάτοικοι, οι επαγγελματικοί 
και κοινωνικοί φορείς, η Ελληνική Αστυνομία, το Λι-
μεναρχείο, η Δημοτική κοινότητα Παροικίας και τέλος 
το δημοτικό συμβούλιο. 

Όλο αυτό το υλικό, θα τεθεί υπόψη του επιστήμο-
να μελετητή, στον οποίο προηγουμένως το δημοτικό 
συμβούλιο με απόφασή του θα του έχει αναθέσει την 
εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης, και ο οποίος 
αφού θα το επεξεργαστεί και διαμορφώσει την τελική 
του πρόταση, θα την υποβάλει για έγκριση στο δη-
μοτικό συμβούλιο και αφού ψηφιστεί θα εφαρμοστεί 
χωρίς περικοπές...

Αλήθεια, μιας και μιλάτε για «θέατρο παραλόγου», 
μπορείτε να μου πείτε πως χαρακτηρίζετε την στά-
ση του δημάρχου, ο οποίος στην συνεδρίαση αυτή 
μας είπε ότι ανέθεσε την κυκλοφοριακή μελέτη, σε 
μελετητή του οποίου το όνομα δεν γνωρίζει; Φαντά-
ζομαι, μιας και δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
ζήτημα αυτό, να έχετε πληροφορηθεί ότι τέτοια ανά-
θεση μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει γίνει και μελετητής ΔΕΝ 
υπάρχει… Μπορείτε να μας πείτε εσείς που γνωρίζετε 
τι είδους θέατρο είναι αυτό, διότι εγώ τόσα χρόνια 
στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτη φορά το βλέπω! Με 
δεδομένα λοιπόν αυτά, μπορείς να μου απαντήσεις 
εσύ και οι συνεργάτες σου, ποιος ή ποιοι αναλαμβά-
νουν την ευθύνη του να γίνονται πειράματα εις βάρος 
της πολύπαθης Παροικίας, κλείνοντας την Παραλιακή 
οδό στο φουλ της τουριστικής περιόδου; (Θυμίζω ότι 
οι προτεινόμενες ημερομηνίες ήταν από 20 Ιουλίου 
έως 10 Αυγούστου ή από 10 Αυγούστου έως 20 Αυ-
γούστου!).

Δεν πρέπει να σου διαφεύγει ότι η σημερινή πλει-
οψηφία συμπλήρωσε σχεδόν 4 χρόνια θητείας και 
παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις της μειοψη-
φίας και ανεξάρτητων συμβούλων, για ανάθεση κυ-
κλοφοριακής μελέτης, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις 
στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα, δεν έκανε ως τώρα 
τίποτα απολύτως και αποφάσισε μέσα στον κατακα-
λόκαιρο, της 4ης χρονιάς, να κάνει πειραματισμούς 
και μάλιστα με αυτή την προχειρότητα. Εσείς αυτό 
το θεωρείτε λογικό και κατακρίνετε την μειοψηφία κι 
εμένα προσωπικά;

Εδώ εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά κι αφήνω τις 
θέσεις μας στην κρίση των πολιτών.

Όσο για αυτό που αναφέρεις στην ανάρτηση, «δεν 
θέλουμε να πάρουμε το μέρος κανενός» επειδή δεν 
ξέρω ποιος είσαι, αφού φοράς την μάσκα της ανω-
νυμίας, σου λέω ότι στο νησί γνωριζόμαστε όλοι, και 
ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η σχέση του parosin.
gr με την σημερινή πλειοψηφία. Επομένως, τα περί 
αντικειμενικότητας, να τα απευθύνεις αλλού…

Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα 
καλά λόγια που έγραψες για μένα και να σου τονίσω 
ότι δεν είμαι από αυτούς που ΕΥΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟ-
ΝΤΑΙ. Γνωρίζω, πότε και με τι συμφωνώ και πότε και 
με τι διαφωνώ… Όσο, για «την καρέκλα» που αναφέ-
ρεις μάλλον με μπέρδεψες με αυτούς που συνανα-
στρέφεσαι, που δεν χάνουν ευκαιρία να φωτογραφί-
ζονται μπροστά της!

Μάθε λοιπόν, ότι αυτά που αναφέρεις καθόλου δε 
με αφορούν γιατί ΔΕΝ μοιάζω με αυτούς που σθε-
ναρά στηρίζεις, ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι!».

Τα καλώδια στους 
δρόμους

Στη συζήτηση του θέματος για το κλείσιμο 
του παραλιακού δρόμου, ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης 
ρώτησε πώς μπήκαν στους δρόμους της Πα-
ροικιάς οι μετρητές με τα μαύρα καλώδια στην 
άσφαλτο, με ποια διαδικασία έγινε αυτό, πότε 
ανατέθηκε η εργασία και πότε το θέμα της 
ανάθεσης πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο; 

Ο κ. Μ. Κωβαίος δεν απάντησε επί της ουσί-
ας (είπε ότι θα έχει στοιχεία στη συνέχεια), ενώ 
δεν ονόμασε και το όνομα του εργολάβου της 
εργασίας! Όπως υποστήριξε δεν ανακατεύεται 
να μαθαίνει τα ονόματα των εργολάβων των 
εταιρειών που παίρνουν τα έργα στον δήμο 
Πάρου!

Πρώτο Θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Βιασμός της 
λογικής

Όλο και περισσότερο αρχίζει και με ενοχλεί η 
μικροπολιτική διάθεση που δείχνουν ορισμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι στις συνεδριάσεις του δημο-
τικού συμβουλίου Πάρου.

Θεωρώ απαράδεκτη την τακτική ικανοποίησης 
των προσωπικών τους ψηφοφόρων. Δείχνουν 
έτσι, ότι αδιαφορούν για αυτονόητα πράγματα. 
Ένα από τα θέματα που με ενοχλούν είναι και 
αυτό των χρηματοδοτήσεων συλλόγων. Μία ιστο-
ρία που στο παρελθόν δίνονταν τρελά ποσά.

Θυμάμαι κάποτε που έδιναν χρηματοδότηση σ’ 
ένα σύλλογο σφραγίδα που διοργάνωνε πανηγυ-
ράκια σε κάποια παραλία της Αλυκής και έκανε 
-όπως έλεγε- αγώνες Beach Volley. «Βροχή» έπε-
φταν τα ευρώ στον σύλλογο. Αφήνω στην άκρη τι 
χρήματα έχουν δοθεί σε «συγγραφείς» βιβλίων ή 
τι αγορές είχαν γίνει για τις εκδόσεις που έκαναν… 

Η ιστορία με τις χρηματοδοτήσεις έχει παρατρα-
βήξει και πλέον ενοχλεί τους πολίτες που κατα-
νοούν ότι αυτά τα χρήματα για να δοθούν έχουν 
«φύγει» από άλλες σπουδαιότερες υποχρεώσεις, 
που υπάρχουν. Έτσι, είδα άλλη μία εξωφρενική 
απόφαση σε χρηματοδότηση, που ειλικρινά με 
έκανε να σκεφτώ ότι τελικά το πράγμα δεν αλ-
λάζει στην Πάρο, όποια δημοτική πλειοψηφία και 
αν έχουμε. Τις πρώτες πρωινές ώρες λοιπόν, σε 
μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτι-
κού συμβουλίου, είχαν και πάλι θέματα χρηματο-
δοτήσεων. Αυτά τα θέματα μπαίνουν πάντα (λες 
και είναι παράδοση) στο τέλος των συνεδριάσεων. 
Εκεί δηλαδή, που έχουν μείνει ελάχιστοι δημοτικοί 
σύμβουλοι και το μόνο που σκέφτονται είναι «άντε 
να τελειώνουμε να φύγουμε επιτέλους!». Στα θέ-
ματα χρηματοδοτήσεων υπάρχει ουσιαστικά μία 
πλειοδοσία. Δηλαδή, οι σύμβουλοι που έχουν μεί-
νει, ανάλογα με το αν ο φορέας που ζητάει χρημα-
τοδότηση είναι από την περιοχή τους σηκώνονται 
πάνω και λένε: «Βάλε κάτι ακόμα. Κρίμα είναι οι 
άνθρωποι. Προσπαθούν για το καλό του χωριού!». 
Μεταξύ μας το κατανοώ αυτό που υποστηρίζουν 
οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αν δε στηρίξεις το σπίτι 
σου, αυτό θα πέσει και θα σε πλακώσει.

Έτσι λοιπόν, στις 2 τα ξημερώματα, που είχε 
φτάσει η συνεδρίαση με τη συζήτηση περί χρημα-
τοδότησης συλλόγων, ακούστηκαν τα αιτήματα. Ο 
δήμαρχος είπε πόσα χρήματα μπορούν να δοθούν 
γι’ αυτό τον σκοπό. «Τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε 
να δώσουμε». Λογικότατα μου φάνηκαν όλα αυτά. 
Ποιος δήμος άλλωστε θα μπορούσε να δώσει πε-
ρισσότερα χρήματα σε συλλόγους και θα έλεγε 
«όχι».

Δόθηκαν λοιπόν τα χρήματα που μπορούσε να 
δώσει ο δήμος στους φορείς, μόνο πού… Όλα σ’ 
ένα τσουκάλι. Δηλαδή, τα ίδια σχεδόν χρήματα σε 
σύλλογο για διοργάνωση χοροεσπερίδας (μία τον 
χρόνο) και τα ίδια χρήματα στον ΑΜΕΣ «Νηρέας» 
με εκατοντάδες παιδιά που αθλούνται, με δεκάδες 
πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ. Όλα στο ίδιο 
τσουκάλι! Το ίδιο «βάρος» δηλαδή έχει ο «Νηρέ-
ας», που κάποιοι «παρκάρουν» παιδιά… και οι σύλ-
λογοι με τις συνάξεις για να πιούμε και να φάμε… 

«Ο κλήδονας 
μου έδειξε πως 
ταίρι θα σε 
πάρω»

«Ανοίξατε τον κλήδονα με τα πολλά κλειδάτσα 
να βγει το μηλαράτσι μου με τα γαρυφαλάτσα.
Στον κλήδονα σε έβαλα για να σε ριζιγάρω
κι ο κλήδονας μου έδειξε πως ταίρι θα σε πάρω». 
Παλαιότερα, παραμονή του Αϊ-Γιαννιού στην Πάρο, 

η γιορτή του Kλήδονα, θύμιζε αρχαία Ελευσινιακά και 
Διονυσιακά μυστήρια. Ο Κλήδονας είναι «ονειρομα-
ντεία περί γάμου, η οποία συνιστάται εις μαγικάς τελε-
τάς προς πρόκλησιν ονείρου», γράφει ο Νικ. Πολίτης. 
Με τον κλήδονα σχετίζεται και η κατοπρομαντεία.  

«Όλα τα κορίτσια πηγαίνουν, λίγες ώρες μετά το 
ηλιοβασίλεμα, να πάρουν νερό και να το μεταφέρουν 
μπροστά στο σπίτι τους. Ρίχνουν στο νερό καρπούς και 
τους βγάζουν την άλλη μέρα για να δουν τη μοίρα 
τους και να μαντέψουν αν θα παντρευτούν αυτό το 
χρόνο. Πηγαίνουν για νερό ολομόναχες, χωρίς άντρες, 
χωρίς τις μανάδες τους και δεν βγάζουν άχνα σ’ όλη 
τη διάρκεια της τελετής». Απορίας άξιο, πως μπορού-
σαν να κρατηθούν οι γυναίκες τόση ώρα και να μη 
μιλούν, έγραφε το 1968 ο Γερμανός ταξιδιώτης Iohan 
Riedesel, που παρουσίαζε τις Παριανές γυναίκες, ως 
τις καλύτερες χορεύτριες του Αιγαίου και απελευθε-
ρωμένες από τους Παριανούς άνδρες.

«Τα μάτια σου σαρδέλες
τα φρύδια σου σκουμπριά
οι τσίμπλες των ματιών σου
κάνουνε σκορδαλιά».
«Τη βραδιά του Κλήδονα, την παραμονή από βραδύς 

ανάβαμε φωτιές κι ηκάβγαμε τους Μάηδες κι ηλέαμε 
ποια γειτονιά θα κάψει τους πιο πολλούς. Ηπηδούσα-

με τσις φωτάρες κι ηβαστούσαμε και μια πέτρα βαριά 
στα χέρια μας. Κι ηλέαμε άμα πηδούσαμε : «Στ’ Άι-
Γιαννιού τη χάρη, ποτέ κοιλόπονος να μη με πιάνει». 

Τρεις φορές πηδούσαν τη φωτιά και φροντίζανε 
να είναι αναμμένη ως τα μεσάνυχτα. Μετά φτιάχνα-
νε τους κληδόνους. Παίρνανε μήλα και με γαρύφαλλα 
έγραφαν τ’ όνομα τους ή τ’ όνομα του αγαπημένου 
τους. Φτιάχνανε και τον «κλήδονα της μοίρας τους», 
μικρό μήλο με δυό τρία γαρύφαλλα. 

«Είχαμε μια κουρούπα μεγάλη κι ηβάναμε μέσα τα 
μήλα. Κατόπιν μ’ ένα τσουκαλούδι ηπαίρναμε νερό 
από τρία πηγάδια ή βρύσες. Στο δρόμο δεν έπρεπε 
καθόλου να μιλήσουμε».

Γεμίζανε τα κουρούπια νερό, έβαζαν επάνω ένα κόκ-
κινο πανί κι ένα μεγάλο κλειδί και την έβγαζαν τη νύ-
χτα στα άστρα, στο δώμα. 

«Μωρή σαρδέλα βρωμερή
σουπιά τηγανισμένη
κατάκωλα του βαρελιού
για πες μου ποιος με θέλει».   
Άλλες κοπέλες έπαιρναν από τρεις ρινιές τρία συ-

κόφυλλα και τα έβαζαν έξω από την πόρτα τους. Τα 
ονοματίζανε, έβαζαν πάνω τα ψηφία «τριών ομάτω» 
και τους έραναν στάχτη από τους καμένους Μάηδες. 
Όποιο δεν ξεραίνονταν ως το πρωί, έδειχνε και το 
όνομα του άντρα που θα έπαιρναν. Άμα μαραίνονταν 
και τα τρία, θα ήταν λεύτερη η κοπελιά δυστυχώς και 
αυτό το χρόνο.

Άλλες πάλι βρέχανε τις φτέρνες τους μ’ αμίλητο 
νερό και τρέχανε στα σοκάκια. Όποιο όνομα ακούγανε 
σε σταυροδρόμι έτσι θα λέγανε τον άντρα τους. 

Την άλλη μέρα το πρωί, γιορτή τ’ Αι-Γιαννιού, τε-
λειώνοντας η λειτουργία νιοι και νέες μαζί βγάζανε 
τον Κλήδονα στο δρόμο. Λέγανε τότε και πολλά τρα-
γούδια. 

Άλλοι γυρνάγανε στα περιβόλια, κλέβανε φρούτα, 
βατραχάτσα, φρόκαλα και τα βάζανε όλα μαζί στο 
νερό. Τρεις φορές, πρωί – μεσημέρι – βράδυ βγάζανε 
τα μήλα από το νερό και τα ξαναβάζανε μέσα. 

«Σ’ ένα σκουτελάτσι ηχύναμε μολύβι και κατόπιν το 
ρίχνανε μέσα στο νερό. Κι ότι σχήμα ήβγαινε, αυτή τη 
δουλειά θα ήκανε ο άντρας μας». Το ίδιο πράγμα κά-
νανε και με ασπράδι αυγού. 

Στις 12 το μεσημέρι πήγαιναν σε πηγάδι, σκέπαζαν 
το κεφάλι τους με κόκκινο ρούχο και κράταγαν ένα 
καθρέφτη. Ό,τι βλέπανε στο νερό αυτό θα γινόταν.

«Την παραμονή ηζυμώναμ’ ένα ψωμάτσι κι ηρίχταμε 
μέσα αλάτι, αλλά πολύ αλάτι και το τρώαμε. Το βράδυ 
όποιονε βλέπαμε στον ύπνο μας ότι μας έδινε νερό να 
πιούμε που ηδιψούσαμε, αυτόνε θα παίρναμε άντρα». 

«Απ’ όλα του προσώπου σου
ο μύτος σου μ’ αρέσει
που είναι σα σκορδοκόπανος
και κρέμεται να πέσει».
Πηγές: «Λαογραφικά Θέματα» της Δήμητρας Σο-

φιανού, από την «Ιστορία της Πάρου και Αντιπάρου».

Οδός Πακτίας
Πακτία, όνομα της αρχαίας Πάρου που μας πα-

ραδίδεται από διάφορες πηγές, λόγω του στερεού 
εδάφους της και της κατάστασης της ύλης της, να 

έχει σταθερό όγκο και σχήμα. 
Πακτία, αντί Πηκτία, παρά το πηκτός = στερεός. 

Πιθανώς δωρικός τύπος, αντί Πηκτία εκ του πηκτός 
– πήγνυμι, η στερεά. 

πηγές: α) «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας 
Πάρου», του Νίκου Χρ. Αλιπράντη. β) «Πάρος-Αντί-
παρος» με τα μάτια των χαρτογράφων και περιηγη-
τών 15ος – 19ος αιώνας, της Κυριακής Ραγκούση-
Κοντογιώργου. 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «Μινωίδος», 
έως την οδό «Δημητριάδος».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Αρχείο 
«Φωνής»

Η «Φωνή της Πάρου», από τις 11 Δεκεμβρίου 2009 
με επιστολή είχε κάνει γνωστό στο δημοτικό συμβού-
λιο του νησιού μας ότι παραχωρεί το ιστορικό αρχείο 
της εφημερίδας, στον δήμο Πάρου.

Η πρόθεση της εφημερίδας αποσκοπούσε στο να 
γίνει «κτήμα» διαχρονικά όλων των Παριανών και 
Αντιπαριανών, αφού, αυτό το αρχείο, είναι η ζωντανή 
ιστορία των νησιών μας, από την 1η Οκτωβρίου 1945, 
οπότε και κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο.

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 35/2010 
ομόφωνη απόφαση του στις 26 Ιανουαρίου του 2010, 
έκανε αποδεχτή την προσφορά του αρχείου. Ο μονα-
δικός όρος της προσφοράς αυτής -που έγινε αποδε-
κτός- ήταν το αρχείο να ψηφιοποιηθεί και το υλικό να 
παραδοθεί σε όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες, 
και σε όλους όσοι θα ενδιαφερθούν. Στις 26 Αυγού-
στου 2011, σε ανοικτή εκδήλωση στο θέατρο Λευκών, 
παραδόθηκε το έντυπο και το ψηφιακό αρχείο στον 
δήμο. Το παρέλαβε η τότε εξουσιοδοτημένη δημοτική 
σύμβουλος, Άννα Κορτιάνου Κάγκανη. Ακολούθως, το 
δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 330/2011 της 
19ης Σεπτεμβρίου 2011 απόφασής του, συγκρότησε 
επιτροπή παραλαβής υλικού εντύπου και ψηφιακού 
αρχείου της εφημερίδας, «Φωνή της Πάρου», αποτε-
λούμενη από τους: Κωβαίο Μάρκο, αντιδήμαρχο Πά-
ρου, Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα, δημοτική σύμβουλο 
και Σκιαδά Λουκά, υπάλληλο τμήματος μηχανογράφη-
σης και πληροφορικής δήμου Πάρου.

Από τότε πέρασαν σχεδόν 8 χρόνια και όλο αυτό 
το διάστημα υπήρχαν διάφορα προβλήματα ώστε η 
εφημερίδα στην ψηφιακή της μορφή να μην είναι δια-
θέσιμη στο κοινό.

Τελικά, η «Φωνή της Πάρου», είναι πλέον δι-
αθέσιμη ηλεκτρονικά σε όλο το κοινό που επιθυμεί 
μέσω αυτής να πληροφορηθεί τα γεγονότα στο νησί 
μας από το 1945 στην ιστοσελίδα του δήμου Πάρου. 
http://dimos.paros.gr/istoriko_arxeio_fonis_tis_
parou/

Εκδήλωση
Ο δήμος Πάρου, η τοπική κοινότητα Κώστου και ο 

ΜΕΑΣ Κώστου διοργανώνουν διήμερες εκδηλώσεις 
προς τιμή του Αγ. Αθανασίου του Πάριου, στις 24-
25/6/2018 στον Κώστο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κυριακή 24/6 στις 20.00 Μέγας Αρχιερατικός 

εσπερινός με αρτοκλασία. 
Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 07:15 Όρθρος και Αρ-

χιερατική Θεία Λειτουργία. 10:00 Λιτάνευση της ιερής 
εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγ. Αθανασίου, 
συνοδεία της φιλαρμονικής του δήμου Πάρου. 21:00 
Παραδοσιακοί χοροί.

Πάρος – 
καθαρό νησί

Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του ζητάει την συμ-
βολή κατοίκων και επιχειρηματιών, για να μείνει το 
νησί μας καθαρό.

Ο δήμος στην ανακοίνωσή του σημειώνει τις καθη-
μερινές προσπάθειες που γίνονται, αλλά όπως επιση-
μαίνει η έλλειψη προσωπικού και οι ισχύουσες νομο-
θετικές διατάξεις αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα. 
Στην ανακοίνωση ο δήμος του νησιού μας σημειώνει 
ότι αναμένει να του δοθεί η δυνατότητα των προσλή-
ψεων 29 εργατών καθαριότητας με επτάμηνη σχέση 
εργασίας και σε δεύτερο στάδιο 33 εργατών καθα-
ριότητας και 6 οδηγών απορριμματοφόρων αορίστου 
χρόνου μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Στην ανακοίνωση του δήμου Πάρου τονίζεται: «[…] 
Παρακαλούμε τους κατοίκους και τους επιχειρημα-
τίες, για το επόμενο χρονικό  διάστημα και εν μέσω 
της τουριστικής περιόδου, να δείξουν κατανόηση 
και να συνδράμουν το έργο μας ακολουθώντας τον 
επικαιροποιημένο οδηγό καθαριότητας που σας επι-
συνάπτουμε. Επίσης, στο τηλέφωνο 22843 60166 
υποδεχόμαστε τις επισημάνσεις των πολιτών για τα 
σημεία που χρήζουν τη προσοχή της υπηρεσίας. Στον 
αγώνα για να διασφαλίσουμε την υγιεινή και 
να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό, είμαστε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ΟΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ».

10 τρόποι

Ο δήμος Πάρου στην ανακοίνωση επισημαίνει 10 
τρόπους ώστε να βοηθήσουμε όλοι για την καθαριό-
τητα του νησιού μας.

1. Συσκευάζω τα απορρίμματα σε βιοδιασπόμενους 
σάκους τους οποίους πρέπει, λίγο πριν την διέλευση 
του απορριμματοφόρου, να τοποθετώ μέσα στον κάδο 
που έχει τοποθετήσει ο δήμος.

2. Για λόγους αισθητικής και της δημόσιας υγείας 
δεν τοποθετώ τους πλαστικούς σάκους σκουπιδιών 
έξω από τους κάδους, μπροστά από ξένη ιδιοκτησία 
και δεν τους κρεμάω σε δέντρα ή κολώνες.

3. Διαχωρίζω από τα συνήθη απορρίμματα τα χαρ-
τοκιβώτια (ελαχιστοποιώ τον όγκο τους και  τα περι-
δένω) και αυτά που είναι από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 
TETRAPAK, αλουμίνιο και λοιπά μεταλλικά αντικείμενα  
και τα τοποθετώ στους αντίστοιχους  ΜΠΛΕ κάδους 
που έχει τοποθετήσει ο δήμος για τα ανακυκλώσιμα 
υλικά, χωρίς να περιδέσω την πλαστική σακούλα.

4. Διατηρώ καθαρό το οικόπεδό μου από απορρίμ-
ματα και προβαίνω στην  αποψίλωσή του οπωσδήποτε 
πριν από τη θερινή περίοδο για λόγους πυρασφάλειας.

5. Τα υπολείμματα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, 
φύλλα, γκαζόν κλπ) οφείλω να τα απομακρύνω με 
δική μου αποκλειστική ευθύνη από τα όρια της ιδιο-
κτησίας μου και  να τα μεταφέρω στο Χ.Υ.Τ.Α. και όχι 
δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά και 
μόνο κατόπιν συνεννόησης, τα μεταφέρω στην Ένω-
ση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάρου, όπου λειτουργεί 
μονάδα κομποστοποίησης.

6. Τα μπάζα και τα άλλα αδρανή υλικά που προ-
έρχονται από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών, κατε-
δαφίσεων (ΑΕΚΚ) και λοιπών οικοδομικών εργασιών, 
τα  μεταφέρω επίσης  με δική μου ευθύνη και δαπάνη 
στις συμβεβλημένες μονάδες ανακύκλωσης αδρανών 
υλικών που λειτουργούν στο νησί

7. Τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιώ για την 
επιχείρησή μου, κατόπιν άδειας,  οφείλω να τον δια-
τηρώ καθαρό με δικά μου μέσα. Επίσης, οφείλω να 
διατηρώ καθαρό και ασπρισμένο το πλακόστρωτο 
έμπροσθεν της οικίας μου ή του καταστήματός μου.

8. Δε ρυπαίνω το περιβάλλον ρίχνοντας φέιγ-βολάν 
και δεν επικολλώ αφίσες ούτε τοποθετώ αεροπανό 
στις κολώνες των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ-
ΟΤΕ κλπ), στα δένδρα, στους κάδους απορριμμάτων 
και γενικά στους χώρους που απαγορεύεται η αφισο-
κόλληση.

9. Δεν παρκάρω το αυτοκίνητό μου δίπλα σε κά-
δους απορριμμάτων για να μην εμποδίζω την ομαλή 
αποκομιδή των απορριμμάτων και δεν εγκαταλείπω το 
παλαιό όχημά μου σε κοινόχρηστο χώρο ή ιδιωτικό 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
ιδιοκτήτη του. 

10. Απορρίπτω στους ειδικούς κάδους που υπάρ-
χουν σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και στα ΚΕΠ τις 
άχρηστες μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-
ές και τις ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες).

Για τις άχρηστες οικιακές ηλεκτρικές και ηλε-
κτρονικές συσκευές και για τα παλαιά ογκώδη 
απορρίμματα (έπιπλα – στρώματα κλπ) καλώ 
το 1562 ή το 22843-60166 και μετά την ενη-
μέρωσή μου από την αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου τα βγάζω μπροστά από την οικία μου το 
πρωινό της ημέρας που θα περάσει το όχημα 
του δήμου.

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον κανο-
νισμό καθαριότητας ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα με 
την υπ’ αριθ. 287/2009 απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του δήμου Πάρου, στον οποίο προβλέπονται 
αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις για τους παραβάτες».
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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) 

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται 

από την εταιρεία DPS. Επικοινωνία 

στο τηλ: 6937 411 195 και στο email: 

info@dps.com.gr

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY και 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητούνται από 

ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6944 647 383

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ, -Α και ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητούνται από ταβέρνα 

στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

522 480

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εποχική 

απασχόληση, από εταιρεία διανοµής 

τροφίµων. Πληροφορίες στο τηλ. 

22840 53040

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 

στη Νάουσα Πάρου για την καλο-

καιρινή σεζόν για τις θέσεις: ψήστη, 

βοηθός κουζίνας, λαντζέρη-ας. Άδεια 

εργασίας απαραίτητη. Τηλ. 22840 

51192

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6974 364 045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 

εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 

στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-

ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 

του αντικειµένου και άλλων ξένων 

γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 

να στείλουν βιογραφικό στο email: 

parospharma@yahoo.com

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ άντρας ζητείται µε 

δίπλωµα οδήγησης, για πλήρη 

απασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 22821

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται 18-26 ετών, κατά 

προτίµηση φοιτήτρια/απόφοιτος, για 

δηµιουργική απογευµατινή απασχό-

ληση δύο κοριτσιών 3,5 και 6 ετών, 

τον Αύγουστο, στην περιοχή Χρυσή 

Ακτή της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 

6944 140 433

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ζητείται. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο: 6984 133 000

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ενδυ-

µάτων ζητείται στις Λεύκες Πάρου για 

Ιούλιο -Αύγουστο. Εξαιρετικές γνώ-

σεις γλωσσών. Χρήση υπολογιστών, 

δίπλωµα οδήγησης, µη καπνίστρια. 

Βιογραφικό µε φωτογραφία στο 

email: egeorgia2000@gmail.com

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/

ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 

ξύλινα κουφώµατα και ΜΗΧΑΝΟ-

ΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 

2D και 3D και για προεργασία παρα-

γωγής. Αποστολή βιογραφικών στο: 

info@expa-sa.gr Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 42542

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 

ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών και 

Η/Υ, για εργασία σε  ξενοδοχείο στην 

Παροικιά. Πληροφορίες στο τηλ. 6948 

511 309

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΛΑΝΤΖΑ για 

απογευµατινή βάρδια και ΣΕΡΒΙ-

ΤΟΡΟΣ για απογευµατινή βάρδια 

µε γνώση αγγλικών, ζητούνται από 

εστιατόριο έξω από την Παροικιά. Α-

παραίτητα χαρτιά και άδεια εργασίας. 

Τηλ. 6934 173 780

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙ-

ΝΑΣ ζητούνται άµεσα για ξενοδοχείο 

στη Νάουσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6982 186 189

ΓΥΝΑΙΚΑ µε προϋπηρεσία στα 

τηγάνια ζητείται από εστιατόριο στην 

Αλυκή , για άµεση πρόσληψη. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6978 370 698, 6946 

630 596

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FIAT SCUDO 9 θέσε-

ων πωλείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 

21575, κος Νίκος

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 

ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 

ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

Ταξίδι ζωής στα Πανάγια προσκυνήματα
Ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής, διοργανώνει 7ήμερη προσκυνηματική περιήγη-

ση στους Αγίους Τόπους, για να προσκυνήσουμε όλα τα Θεοβάδιστα μέρη. Τον 

Πανάγιο Τάφο, τον ναό της Αναστάσεως, τον τάφο της Παναγίας, τον Γολγοθά, τη 

Βηθλεέμ, το Πραιτώριο, τη Ναζαρέτ, το  Όρος Θαβώρ, τη  λίμνη της Γαλιλαίας, τον 

τάφο του Λαζάρου, τον Ιορδάνη ποταμό κ.α.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΡΙΤΗ  9  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018

Για δηλώσεις και πληροφορίες (θέσεις περιορισμένες), απευθύνεστε στον  π. Εμ-

μανουήλ. Τηλ.: 22840 21203

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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Mundial και 
παραλία 
Αλυκής

Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κάθε 
4 χρόνια, κάνει την ανθρωπότητα να υποκλί-
νεται στη στρογγυλή θεά. Δίνει το έναυσμα 
και την αφορμή σε τόπους και παρέες να 
γραφούν ιστορίες και αναμνήσεις. Έτσι συ-
νηθίζονταν και στην παραλία Αλυκής, πριν 
κάτι δεκαετίες που δεν υπήρχε η «ανάγκη» 
της «ανάπτυξης» και της όποιας επιχειρηματικότητας 
ή «φιλοξενίας» …. 

Πώς ήταν διαμορφωμένο το τοπικό σκηνικό του 
εκάστοτε Mundial στην Αλυκή; Ήταν το κτίριο Μ. Γα-
βαλά, η στάση του ΚΤΕΛ, κτίριο του Ρήγα, τα ιστορικά 
εστιατόρια και τα Rooms to Let, το παρκάκι, το περί-
πτερο του Αποστόλη με τάβλι και TV (για τις προβολές 
αγώνων Mundial) και η μη «οργανωμένη» παραλία, 
με θεμιτό υγιή  ανταγωνισμό… που ασφυκτιούσε από 
λουόμενους.

Ήμασταν και εμείς (εντόπιοι και μη) στο σκηνικό 
αυτό, οι μικροί και μεγάλοι, λάτρεις της μπάλας με 
τις καλοκαιρινές παρέες. Όταν έφτανε το απόγευμα, 
διακριτικά, ευγενικά και επίμονα, με μια μπάλα δια-
μορφώναμε το παιχνίδι (σήμερα beach soccer) στην 
παραλία. Οι μικροί, ήταν: εγώ «Γαβαλάς» (ξέφευγα από 
το μπακάλικο του παππού μου) ο αδελφός μου, Γιώρ-
γος Χ. Παρούσης «Λαδάς», Κώστας Σ. Σκανδάλης «Κο-
κός», Άκης, Κωστής Κονδύλης, Βασίλης «Λαφτσής», 
«Μίχος», Φώτης «Λουκανίγκος», Νίκος «Βιετνάμ», Νι-
κονίας, Τάσος Νομικός, Αρσένης Ι. Αλιπράντης, Σταύ-
ρος Χαρίσης, Γιάννης Αλιπράντης, ο ξάδερφος του 
ο «ξανθός», Μανόλης «Βάζελος» κ.α και οι μεγάλοι 
ήταν: Μ. Κονιτόπουλος, ο Σάββας και Νικόλας Σπανός, 
Σταύρος Π. Παρούσης, μικρός Σταύρος o «Θ», Ναούμ, 
Δημήτρης «Τσιφ», ο Τάκης και Νίκος Παρούσης, οι Α/
φοί Καλανδράνη κ.α.) συνήθως έπαιζαν ρακέτες στην 
παραλία μετά των ερωτικών διαθέσεων-συναισθημά-
των (βλ. καμάκι) του θέρους και αργότερα μπάλα, όταν 
το κάναμε «μόδα». Γιατί οι μεγάλοι έπαιζαν συνήθως, 
στον κοκκινόχωμα του Αγ. Νικολάου με αυτοσχέδιες-

περιστασιακές ομάδες Γερμανών, 
Ιταλών, τουριστών κ.α. με τους 
ηττημένους να κερνούν τα ποτά, 
στην ντίσκο «Romantica», μετά 
της μέθεξης του Ξενίου Διός, του 
Ποσειδώνος και της Θεάς Αφρο-
δίτης.

 Εξιστορώντας τα Μundial της 
νιότης μας, επισημαίνω ότι, τότε 
δεν υπήρχαν κανάλια TV (αρχικά),  
ίντερνετ, smartphone, facebook, 
Instagram, κλπ, αλλά φυλλάδες, 
περιοδικά με σιδερότυπα και τα 
χαρτάκια (στις σοκολάτες συνή-
θως!) με τους ποδοσφαιριστές 

που συλλέγαμε για το λεύκωμα του Mundial:
Espana’82. Οι μικροί στην παραλία και οι μεγάλοι 

στο κοκκινόχωμα προσπαθούσαμε να μοιάσουμε στον 
Ταρντέλλι, Σιρέα, Ρόσι, Μπόνιεκ, Ρουμενίγκε, Σώκρα-
τες, Λιτμπάρσκι, Σαχνερ κ.α. Ακούγαμε τις περιγραφές 
αγώνων, από την TV του Αποστόλη. Εμείς στην παρα-
λία, αγωνιζόμενοι με θεατές να μας παρακολουθούν. 
Με τον αέρα της αλλαγής του ΠΑΣΟΚ (!) και της ανά-
πτυξης πέριξ της παραλίας.

Mexico’86. Σιγά-σιγά έρχονται μαζί μας και οι 
μεγάλοι στην αναπτυσσόμενη παραλία μας, μαγεμέ-
νοι από το ταλέντο και την «θρησκευτική» ευλάβεια 
του Μαραντόνα αλλά και των υπολοίπων (Βαλντάνο, 
Μπουρουσάγκα Σαντσες, Λίνεκερ, Πλατινί, Έλκιερ, Α/
φοί Λαουντρουπ & Όλσεν, Σίφο, Μπουντραγκένιο, κ.α) 
και η ΤV του Αποστόλη να μεταδίδει αγώνες με τις 
γλαφυρές περιγραφές Διακογιάννη και Μαυρομάτη. 
Εμείς στην παραλία, πάντα στο επίκεντρο της ψυχα-
γωγίας και της χαράς όλων.

Italia ’90. Μικροί, μεγάλοι πλέον, όλοι μαζί στην 
παραλία πλαισιωμένοι νοερά από τους Σκιλάτσι, Μπα-
ρέζι, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Φέλερ, Σκούχραβι, 
Μιλλά, Χάτζι, Γκασκόιν κ.α και με το κλάμα του Μαρα-
ντόνα, («κυνηγημένος» από τους Ναπολιτάνους, ένεκα 
ημιτελικού). Εμείς στην παραλία, με την ΤV του Απο-
στόλη να μεταδίδει, ακούγοντας και τους χτύπους από 
τα παιχνίδια στο τάβλι των μεγαλύτερων μας. Η παρα-
λία οργανωμένη και αυτορυθμιζόμενη στο πλαίσιο της 
σιωπηρής οικονομικής ανάπτυξης.

(συνεχίζεται)
Γιώργος Ε. Δεκάριστος

Λειτουργία 
βρύσης

Από το γραφείο αντιδημάρχου Πάρου (Εμ. Μαλαμα-
τένιου), δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου σχετικά για τη 
λειτουργία δημοτικής βρύσης στην είσοδο της παιδι-
κής χαράς στη Νάουσα. Σημειώνουμε ότι η εφημερίδα 
μας προ ενός μηνός είχε κάνει αναφορά και είχε δημο-
σιεύσει, και σχετική επιστολή αναγνωστών της.

Η ανακοίνωση του δήμου Πάρου έχει ως εξής:
«Στη διάθεση των κατοίκων και των επισκεπτών 

της Νάουσας, που επιθυμούν να προμηθεύονται πό-
σιμο νερό, είναι από σήμερα η νέα δημοτική βρύση 
στην είσοδο της παιδικής χαράς.

Η μετακίνηση και αντικατάσταση της παλαιάς βρύ-
σης στο σημείο αυτό, αποτελούσε χρόνιο αίτημα των 
κατοίκων και πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή 
της ΔΕΥΑΠ. Η νέα βρύση που βρίσκεται σε εύκολα 
προσβάσιμο χώρο, αναμένεται να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των κατοίκων της Νάουσας και να τους πα-
ράσχει κατάλληλο πόσιμο νερό, απαλλάσσοντάς τους 
παράλληλα από το επιπλέον έξοδο της αγοράς εμφι-
αλωμένου για τη κάλυψη των καθημερινών τους ανα-
γκών. Για τον Δήμο Πάρου η ποιότητα του πόσιμου 
νερού είναι πρωταρχικής σημασίας και η ΔΕΥΑ Πά-
ρου εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας 
διασφαλίζοντας την καταλληλότητα του νερού και τη 
Δημόσια Υγεία.

Ευχαριστούμε για άλλη μία φορά την ΔΕΥΑ Πάρου 
για την άμεση ανταπόκριση και εκτέλεση του έργου».

Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στη γραμμή Πούντας-Αντιπάρου δημοσιοποι-
ήθηκε το πρόγραμμα δρομολογίων έως τις 30/6/2018

Από Αντίπαρο
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 

– 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 - 11:45 – 12:15 
– 12:45 – 13:15 – 13:45 - 14:15 – 14:45 – 15:15 
– 15:45 – 16:15 - 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 
– 18:45 - 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:15 – 23:15 - 
00:15 – 01:15 

Από Πούντα
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 

– 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 - 12:00 – 12:30 
– 13:00 – 13:30 – 14:00 - 14:30 – 15:00 – 15:30 
– 16:00 – 16:30 - 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 
– 19:00 - 19:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30 - 
00:30 – 01:30.

Θαλάσσια 
ρύπανση

Το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε το πρωί της 
17ης Ιουνίου, για την ύπαρξη θαλάσσιας ρύπανσης 
εντός του μικρού λιμένα στην περιοχή Πίσω Λιβάδι.

Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη του λιμεναρχείου, 
μαζί με υπάλληλο του λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντί-
παρου, όπου διαπίστωσαν μικρής έκτασης θαλάσσια 
ρύπανση (εκτάσεως περίπου 45-50 τ.μ.) ιριδίζουσας 
μορφής, η οποία εξαλείφθηκε πλήρως με μηχανικές 
αναδεύσεις ιδιωτικού σκάφους. Επιπρόσθετα, τοποθε-

τήθηκε απορροφητικό φράγμα πέριξ έτερου ιδιωτικού 
σκάφους, ελλιμενισμένου στην περιοχή, από το οποίο 
πιθανόν προκλήθηκε η ανωτέρω ρύπανση.

Αργότερα από το σκάφος, πέριξ του οποίου είχε το-
ποθετηθεί απορροφητικό φράγμα, διαπιστώθηκε η δι-
αρροή καυσίμου που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία ιριδίζουσας μορφής ρύπανσης, έκτασης περίπου 
20 τ.μ., η οποία αντιμετωπίστηκε επίσης με μηχανικές 
αναδεύσεις.

Τέλος, από το λιμεναρχείο Πάρου, που διενεργεί την 
προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκά-
φους, ελήφθησαν δείγματα προκειμένου αποσταλούν 
και αξιολογηθούν από την αρμόδια χημική υπηρεσία, 
ενώ πρόκειται να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των 
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
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ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Αρχισε 
το «Grand Chess Tour»

Α λλο ένα µεγάλο 
σκακιστικό γε-
γονός λαµβά-
νει χώρα, αυτήν 

τη φορά στο Βέλγιο. 
Πρόκειται για την έ-
ναρξη του «Grand 
Chess Tour», µιας δι-
οργάνωσης µε πολ-
λά σκέλη, που πε-
ριλαµβάνουν γρή-
γορο σκάκι (ράπιντ 
και µπλιτς) στο Σεντ 
Λιούις (10-16 Αυ-
γούστου), το κύπελ-
λο Σίνκφιλντ (17-28 
Αυγούστου) και ο-
λοκληρώνονται το 
∆εκέµβρη µε το µε-
γάλο τουρνουά του 
Λονδίνου (London 
Chess Classic). Ση-
µειώνουµε ότι στην 
περσινή διοργάνω-
ση αναδείχθηκε νι-
κητής ο Μ. Κάρλσεν, 
ο οποίος φέτος δεν 
συµµετέχει.

Από τις 12 µέχρι τις 14 Ιούνη 
πραγµατοποιήθηκαν 9 γύροι ρά-
πιντ (25 λεπτά συν 10 δευτερό-
λεπτα ανά κίνηση), ενώ χτες άρ-
χισαν οι αγώνες µπλιτς (5 λεπτά 
συν 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση), 
που θα ολοκληρωθούν σήµερα. 
Στο ράπιντ επικράτησε σχετικά 
εύκολα ο Γουέσλευ Σο, ακολου-
θούµενος από τους Λεβόν Αρο-
νιάν και Μαξίµ Βασιέ-Λαγκράβ.

Ακολουθεί µια παρτίδα από τον 
7ο γύρο του ράπιντ, στην οποία 
ο Χικάρου Νακαµούρα, παρά τη 
συνήθη δεξιοτεχνία του στο γρή-
γορο σκάκι, αντιµετωπίζει προ-
βλήµατα ήδη από την 7η κίνηση.

Χ. Νακαµούρα - Γ. Σο
1.δ4 Ιζ6 2.Αζ4 δ5 3.ε3 γ5 

4.δxγ5 ε6 5.β4 α5 6.γ3 Αδ7 7.Ββ3 
αxβ4 8.γxβ4 β6 9.Αδ6 Ιε4 10.Ββ2 
Ιxδ6 11.γxδ6 Βζ6 12.Βxζ6 ηxζ6 
13.β5 Αxδ6 14.α4 Ρε7 15.Αδ3 

Πγ8 16.Ιε2 ε5 17.ζ3 ζ5 18.Πα2 
Αε6 19.Πγ2 Αβ4+ 20.Ρζ1 Πxα4 
21.Πxγ8 Αxγ8 22.Ιεγ3 Αxγ3 
23.Ιxγ3 Πα3 24.Ιxδ5+ Ρδ6 
25.Ιxβ6 Αε6 26.Αβ1 Ργ5 27.Ιγ8 
Αxγ8 28.Ρζ2 Αε6 29.η4 ζxη4 
30.Αxθ7 Ιδ7 31.Πβ1 Πα2+ 32.Ρη3 
ηxζ3 33.θ4 ζ5 34.Ρxζ3 Ιζ6 0-1

Το πρόγραµµα συνεχίζεται την 
επόµενη βδοµάδα (20-24 Ιούνη) 
στο Παρίσι µε αγώνες ράπιντ και 
µπλιτς.

Μια κλασική θέση από την παρτίδα 
Σπάσκυ - Αβερκιν, που παίχτηκε στη Μόσχα 

το 1973. Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Βδ2 α1Β (1...Ρα1 2.Βγ1#) (1...α1Ι 2.Ιγ3#) 2.Βγ2#

Παίζουν τα μαύρα και κάνουν ισοπαλία

Ανάλυση μετά την παρτίδα

ΠΑΡΤ
ΙΔΑ

τη
ς 

ΕΒ
ΔΟ

Μ
ΑΔ

ΑΣ

Φ. Καρουάνα - Γ. Σο

Καθοριστική για την τε-
λική έκβαση του τουρνουά 
της Νορβηγίας ήταν η παρα-
κάτω, ιδιαιτέρως µαχητική, 
παρτίδα του τελευταίου γύ-
ρου. Πριν από αυτόν το γύ-
ρο ισοβαθµούσαν στην κο-
ρυφή τέσσερις παίκτες, µε-
ταξύ των οποίων ήταν και οι 
δύο αντίπαλοι. 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 
Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.δ3 Αγ5 5.0-0 Ιδ4 6.Ιxδ4 Αxδ4 7.Αα4 
γ6 8.γ3 Αβ6 9.Ια3 δ6 10.Αγ2 Αε6 11.Βε2 θ6 12.Ρθ1 
η5!? Εµποδίζοντας το 13.ζ4 και φανερώνοντας τη δι-
άθεση του Μαύρου να ριψοκινδυνεύσει προκειµένου 
να διεκδικήσει τη νίκη 13.Ιγ4 Αγ7 14.Ιε3 δ5 Τα λευκά 
πρόλαβαν να διεκδικήσουν πρώτα χώρο στο κέντρο 
και έχουν αποκτήσει ικανοποιητική θέση 15.Πε1 Βε7 
16.α4 0-0-0 17.Πβ1?! Αυτό φαίνεται αρκετά αργό και 
δίνει στα µαύρα τη δυνατότητα να πάρουν την πρωτο-
βουλία. Καλύτερο θα ήταν 17.εxδ5 Ιxδ5 18.Ιxδ5 Αxδ5 
19.Αε3 µε αµφίρροπη θέση 17...δ4 18.Ιζ1 Αβ6?! Τώ-
ρα όµως καθυστερεί ο Μαύρος χωρίς προφανή λόγο. 
Το 18...η4 φαίνεται προτιµότερο. 19.Αδ2 Αη4 Αναγκά-
ζοντας τον Λευκό να προωθήσει το ζ-πιόνι, προκει-
µένου να είναι ευκολότερο για τον Μαύρο να ανοίξει 
γραµµές στην πτέρυγα του Βασιλιά. Χάνει όµως κι άλ-

λο χρόνο. 20.ζ3 Αε6 21.Ιη3 
Πθη8 22.β4 η4 23.α5 Εί-
ναι φανερό ότι η επίθεση 
του λευκού «φτάνει» πρώ-
τη, οπότε ο Μαύρος επιλέ-
γει να δηµιουργήσει παιχνί-
δι στο κέντρο. 23...δxγ3!? 
24.Αxγ3 Αδ4 25.Αxδ4 Πxδ4 
26.β5 γ5 27.Αβ3 θ5 28.Ιζ5 
Αxζ5 29.εxζ5 Πε8 30.Πβγ1 
ηxζ3?! Αναπτύσσει χωρίς 
λόγο τη λευκή Βασίλισ-
σα. Καλύτερο ήταν το 30...
Ρβ8 31.Βxζ3 Πεδ8 32.Αγ4 
ε4 33.δxε4 Βε5 Μετά α-
πό 33...Πxε4 34.Αε6+! ζxε6 
35.Πxε4 τα λευκά θα ήταν 
πολύ καλύτερα 34.Αxζ7 
Πδ3? Επρεπε 34...Πxε4 
35.Πxε4 Ιxε4 36.Πε1 Πδ2 
µε δύσκολη θέση, αλλά µε 

τύχες για τα µαύρα. Ακολουθούν εκατέρωθεν λάθη 
σε αµοιβαία πίεση χρόνου, σε µια πολύ περίπλοκη θέ-
ση. 35.Βζ2 Π8δ4 36.Αδ5 Ρδ7 37.β6? Καλύτερο ήταν 
37.Πxγ5 απειλώντας, µεταξύ άλλων, 38.Αγ6+! 37...αxβ6 
38.αxβ6 Ιη4 39.Βη1 Ρδ8? Επρεπε 39...Πδ2 40.Πζ1 θ4 
41.θ3 Π4δ3 µε µεγάλες περιπλοκές 40.θ3? (βλ. διά-
γραµµα) Κέρδιζε το 40.Αβ7 ή το 40.Πζ1

40...Πxθ3+! 41.ηxθ3 Πδ3? Το τελευταίο λάθος. Τα 
µαύρα σωζόντουσαν µε 41...Πδ2! 42.θxη4 θxη4 αφού 
τα λευκά, για να γλιτώσουν το απειλούµενο µατ µε 
42...Βθ8+, πρέπει να δώσουν τη Βασίλισσα και µε-
τά από 43.Βη2 Βθ8+ 44.Ρη1 Πxη2+ 45.Ρxη2 Βθ3+ υ-
πάρχει ισοπαλία µε διαρκές σαχ. 42.Βη2 Πη3 43.θxη4 
Πxη2 44.Ρxη2 θ4 45.Ρζ3! Τώρα τα λευκά έχουν πολύ 
υλικό για την Βασίλισσα και κερδίζουν εύκολα. 45...
Βη3+ 46.Ρε2 θ3 47.Πη1 Βθ4 48.ε5 1-0

 l Βρισκόµαστε λιγότερο από 4 µήνες πριν από τις εκλογές της 
Παγκόσµιας Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE), που έχουν ορι-
στεί για τις 3 Οκτώβρη, και οι εξελίξεις «τρέχουν» συνεχώς. Μέ-
χρι τώρα έχουν ανακοινωθεί τρεις υποψηφιότητες, του τωρινού 
«τυπικά» προέδρου, Κ. Ιλιουµτζίνοβ, του αναπληρωτή προέδρου 
και προέδρου της ΕΣΟ, Γ. Μακρόπουλου, και του γκραν µετρ 
Νάιτζελ Σορτ. Εδώ και λίγες µέρες όµως, κυκλοφορούν δηµο-
σιεύµατα στο διαδίκτυο που ισχυρίζονται ότι ο Κ. Ιλιουµτζίνοβ 
θα αποσύρει την υποψηφιότητά του, εφόσον πάρει κάποιος άλ-
λος Ρώσος τη θέση του. Τα ίδια δηµοσιεύµατα εκτιµούν ότι οι 
πιθανοί αντικαταστάτες είναι τρεις: Ο πρώην παγκόσµιος πρω-
ταθλητής, Ανατόλι Κάρποβ, που ήταν υποψήφιος και το 2010, 
ο πρόεδρος της Ρωσικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας, Αντρέι Φι-
λάτοβ, και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος 
είναι αρκετά γνωστός στον σκακιστικό κόσµο, Ανκάντι Ντβορ-
κόβιτς. Θα επανέλθουµε όταν υπάρξει επίσηµη ανακοίνωση.

 l Με νικητή τον Φ. Καρουάνα ολοκληρώθηκε το «Altibox Norway 
Chess» (βλ. και «Παρτίδα της Βδοµάδας»), ο οποίος συγκέ-
ντρωσε 5 βαθµούς και βρέθηκε µπροστά από τους Κάρλσεν, 
Νακαµούρα και Ανάντ που είχαν 4,5 βαθµούς ο καθένας. Με-
γάλη νίκη σηµείωσε και ο Σαµ Σάνκλαντ, που ανέβηκε στο βά-
θρο του ατοµικού πρωταθλήµατος αµερικανικής ηπείρου, κα-
τακτώντας έτσι ακόµα έναν τίτλο και µια θέση στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο του 2019.



Πρωταθλητής ο ΑΟΠ
Συγκλονιστικό fi nal 4 στο μπάσκετ παμπαίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων είχαμε 

στο κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας, στο οποίο ο ΑΟ Πάρου κατέκτησε την 
πρώτη θέση.

Το φετινό fi nal 4 ήταν διαφορετικό από τα συνηθισμένα με δύο ημιτελικούς 
και τους νικητές στον τελικό, αφού έγινε ένα «μίνι» πρωτάθλημα με αγώνες 
όλων εναντίων όλων. Η κατάληξη ήταν τρεις ομάδες να ισοβαθμήσουν στην 
πρώτη θέση με πρωταθλητή τελικά τον ΑΟΠ λόγω καλύτερου συντελεστή.

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων ήταν τα παρακάτω:
Φανάρια – Ερμούπολη 37-35
ΑΟΠ – Άνδρος 42-40
Φανάρια – ΑΟΠ 45-61
Ερμούπολη – Άνδρος 34-30
Άνδρος – Φανάρια 48-50
ΑΟΠ – Ερμούπολη 41-44

Τελική βαθμολογία
1. ΑΟΠ 5
2. Ερμούπολη 5
3. Φανάρια 5 
4. Άνδρος 3
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ
ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

ΜΕ ΚΑΪΚΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   

HOW TO GET THERE
BY CAR: TURN TOWARDS KOLIBITHRES AND CONTINUE TO THE END OF THE ROAD. 

 BY SMALL BOAT: FROM THE HARBOUR OF NAOUSSA

beach bar FROM  2/6

restaurant FROM 22/6

E. iNFO@MONASTIRI-PAROS.GR  |  T. 22840 53560 - 22840 53325


