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Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις και στην Πάρο 
είσαι και ό,τι γουστάρεις. Το τι «ψώνιο» κυκλοφορεί 
στην πολιτική πιάτσα και το πόσοι έχουν μεγαλό-
πνοες ιδέες για να «σώσουν» το νησί, δεν λέγεται. 
Ανάθεμα και αν οι περισσότεροι εξ αυτών γνωρί-
ζουν τι σημαίνει ένας σχεδιασμός μελέτης ή το τι 
διαδικασίες χρειάζονται για ένα έργο. Οι περισσότε-
ροι σκέφτονται τίτλους (αφοδεύτηκε η φοράδα στο 
αλώνι, επί της ουσίας) και άλλα τέτοια χαζοχαρού-
μενα.

Όλοι θέλουν να έχουν έναν τίτλο βρε παιδί μου, 
όλοι θέλουν να παίξουν ένα ρόλο. Και εγώ θέλω 
να παίξω σέντερ φορ στον Παναθηναϊκό, δίπλα 
στον παικταρά Μπεργκ, αλλά έχω την αυτογνωσία 
να καταλαβαίνω ότι αυτό θα γίνει αργότερα, όταν 
μεγαλώσω λίγο ακόμα… Οι άλλοι τίποτα βρε παι-
δί μου, εκεί! Ούλοι θέλουν να γίνουν δήμαρχοι και 
πρόεδροι οργανισμών. Το τελευταίο που κυκλο-
φόρησε στην πιάτσα είναι με ψωνάρα που θα γίνει 
πρόεδρος λέει του Λιμενικού Ταμείου, τον Αλα-
φούζο μου μέσα (πρόεδρα της τριφυλλάρας, εγώ 
βλέπεις, έτσι, λάου-λάου το πάω το θέμα για να 
παίξω σέντερ φορ στην ομαδάρα. Δεν το φωνάζω 
στους καφενέδες).

Άσχετο: κ. Βλαχογιάννη μας, με εκείνο το τοπι-
κό συμβούλιο της έρημης Παροικιάς, γίνεται τίποτα 
(θα σουτάρετε δηλαδή κανέναν λόγω των συνεχών 
απουσιών) ή να μην χαλάμε τις καρδιές μας, καθώς 
έρχονται και οι εκλογές;

Α, και μιας και πιάσαμε τον Βλαχογιάννη, μπο-
ρείτε να μας πείτε κ. δήμαρχε, τι γίνεται μ’ αυτό το 
οίκημα στην Παροικιά, που γράφει απέξω «ΕΡΤ 3». 
Εκτός αν είμαστε έτοιμοι για καμία νέα συμφωνία 
με τη Δημόσια Τηλεόραση και μας το κρατάτε για 
Χριστουγεννιάτικο μποναμά. Από τη μία ψάχνουμε 
για δημοτικά ακίνητα με το ντουφέκι και από την 
άλλη έχουμε ένα «φιλέτο» κλειστό, λες και εκεί 
μέσα φυλάμε το θησαυρό του νησιού.

Τώρα, για να πούμε και μία μεγάλη αλήθεια για 
το Συντονιστικό. Η όλη φασαρία που δημιούργησαν 
ορισμένοι είναι για να ακουστεί το ονοματάκι  τους 
ενόψει δημοτικών εκλογών. Έχουν να δουν πολλά 
ακόμα τα ματάκια μας όσο χειμωνιάζει. Θυμηθείτε 
το αυτό. Κατά τα άλλα «όλοι μαζί και ενωμένοι». Τες 
πα. Αυτολογοκρίνομαι again και δεν το συνεχίζω το 
θέμα.

Ψάχνοντας να βρω ποια είναι η καλύτερη θέση 
στην αυτοδιοίκηση (γιατί; Πρέπει και εγώ να κοιτά-
ξω σοβαρά το μέλλον μου και τι θα γίνω όταν με-
γαλώσω), ανακάλυψα πως με διαφορά η καλύτερη 
θέση είναι της κ. Λίτσας Φτακλάκη, που είναι υπεύ-
θυνη για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-

γαίου. Το τι ταξίδια έχει αυτή η υπόθεση και τι φω-
τογραφίες και ανούσια δελτία τύπου, δεν λέγεται!

Άσχετο 2: Έχω αρχίσει όπως βλέπετε και έχω 
κρίση ταυτότητας. Από τη μία θέλω να γίνω σέντερ 
φορ στον Παναθηναϊκό και από την άλλη ζαχαρώνω 
τη θέση της κ. Φτακλάκη. Εκτός και αν μας σώσει 
ο κ. Σώρρας… (βρε τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα).

Λοιπόν, έτσι και επιβεβαιωθεί η πληροφορία, 
πως οι υποψήφιοι δήμαρχοι πρέπει να κατεβάσουν 
ολοκληρωμένους δημοτικούς συνδυασμούς, μας 
βλέπω στις τοπικές εκλογές με ένα συνδυασμό όλο 
και όλο!

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Η ευθύνη των ΜΜΕ

Inside Information

Η ιστορία με την ανάπλαση του παραλιακού με-
τώπου Παροικιάς, βρίσκεται σε καλό δρόμο και 
σιγά-σιγά, ολοκληρώνονται οι υπογραφές που 
απαιτούνται, προκειμένου να μπούμε στην τελική 
ευθεία για το έργο. Επίσης, όλοι πιστεύουν στην 
«Ενότητα-ΚουΠεπέ» -για να μην ξεχνάμε και το 
«συνεργάτη»- ότι η ιστορία των εκλογών γέρνει 
και πάλι προς τη δική τους πλευρά. Όλα αυτά θα 
είχαν βάση μόνο αν είμαστε σε εποχή προ μνημο-
νίου. Η δημοτική πλειοψηφία θα «χτυπηθεί» γερά 
(και δικαίως), διότι έχει χάσει τελείως την ιστορία 
με τις προνοιακές δομές. Εκεί, δεν την «παλεύ-
ουν» την ιστορία και ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχή 
της θητείας τους δεν την πίστεψαν αυτή την υπό-
θεση. Αυτό θα το «παίξει» ο όποιος συνδυασμός 
βρεθεί απέναντι στη σημερινή πλειοψηφία. Φυ-
σικά, τα περισσότερα περί προνοιακών δομών, 
δεν είναι έτσι όπως ακούγονται. Τα περισσότερα 
κοινωνικά παντοπωλεία στη χώρα είτε έκλεισαν 
είτε υπολειτουργούν, ενώ τα δημοτικά ιατρεία 
έχουν τύχη μόνο αν βρίσκονται κοντά σε μεγάλα 
αστικά κέντρα. Όμως, επί της ουσίας σ’ αυτό τον 
τομέα (προνοιακές δομές) έχουν να ακουστούν 
πολλά στην προεκλογική περίοδο. Φυσικά, το 
«υπόστρωμα» της πολιτικής αντιπαράθεσης θα 
είναι ουσιαστικά «μνημονιακοί-αντιμνημονιακοί». 
Όσο και αν επιθυμεί η δημοτική πλειοψηφία να 
αποτινάξει από πάνω της το «μνημονιακοί» είναι 
δύσκολο να το πετύχει, και αυτό, διότι έστω και 
άθελά τους, πολλά άτομα της πλειοψηφίας θεω-
ρούν ότι με τον εθελοντισμό και τις φωνές «όλοι 
μαζί», μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Κα-
λώς ή κακώς, η δημοτική πλειοψηφία έχει ταυτι-
στεί με τη σημερινή κυβέρνηση και καλώς ή κα-
κώς, μία πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών –ίσως 
και η πλειοψηφία- αντιδρούν σε κάθε τι που έχει 
σχέση με κυβέρνηση μνημονίου. Κάτι μου λέει ότι 
οι ερχόμενες δημοτικές εκλογές στην Πάρο, δεν 
θα έχουν ως αντικείμενο «τι κάνετε, τι έπρεπε να 
κάνετε», αλλά το «εμείς» ή «αυτοί».

Πολλές φορές τον τελευταίο καιρό συζητήσαμε για 
τον ρόλο των ΜΜΕ. Πολλές φορές μιλήσαμε για τους 
πληρωμένους δημοσιογράφους και τα παπαγαλάκια 
του συστήματος. Ας αφήσουμε τη γενική συζήτηση για 
το θέμα αυτό και ας έρθουμε στα δικά μας. Με αφορ-
μή περιστατικά της τελευταίας περιόδου και ενόψει των 
δημοτικών εκλογών, ας αναζητήσουμε ποιον μπορού-
με να εμπιστευθούμε και σε ποιον πρέπει να βγάλουμε 
«κόκκινη κάρτα».

Το θέμα των τελευταίων ημερών είναι τα προβλήματα 
στη λειτουργία του συντονιστικού των φορέων για την 
υγεία. Πολλά ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα «επέν-
δυσαν» στο πρόβλημα και διαλαλούσαν την επερχόμενη 
διάσπαση. 

Δεν τους ενδιέφερε η ζημιά στο δυναμικό κίνημα των 
Παριανών και Αντιπαριωτών. Έτριβαν τα χέρια τους 
υποδαυλίζοντας την ένταση γιατί έτσι, θα είχαν να γρά-
ψουν και να λένε... Η υπεύθυνη θέση είναι να εντοπίσεις 
το πρόβλημα να πεις την θέση σου αλλά να παλέψεις για 
να αποτρέψει το κακό στο μέτρο των δυνατοτήτων σου.

 Ένα άλλο σοβαρό θέμα που μας απασχολεί είναι η 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Πόσα έχουν ειπω-
θεί, από μικρή ευτυχώς μερίδα των τοπικών ΜΜΕ, γι’ 
αυτό το μεγάλο έργο, μόνο και μόνο για να μην πούνε 
ότι καθοριστικά βοήθησε ο Γιάννης Ραγκούσης. Φτάσα-
νε στο σημείο να κάνουν «εξαγωγή» της κακίας τους σε 
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας χωρίς να τους 
ενδιαφέρει αν θα γίνει ζημία στο μεγαλύτερο έργο των 
τελευταίων ετών. Ίσως να το επιδιώκουν σαν νέοι Νέ-
ρωνες, προκείμενου να κατηγορήσουν τους πολιτικούς 
τους αντιπάλους.

Ξαφνικά τις προηγούμενες ήμερες με αποκλειστικά 
τάχα δημοσιεύματα έπεσε πανικός γιατί θα κλείσει το 
υπάρχον αεροδρόμιο μαζί με άλλα 22 ακόμα. Η είδηση 
αυτή έχει γραφτεί από τον Μάρτιο στη Φ.τΠ. Η δουλειά 
μίας εφημερίδας, έστω και επαρχιακής, είναι να αναδει-
κνύει το πρόβλημα και να πιέζει για την λύση του και 
όχι να κομπάζει για την τάχα αποκλειστική είδηση για να 
κατακεραυνώσει τους πάντες.

Πολλά παρόμοια παραδείγματα θα μπορούσε κανέ-
νας να απαριθμήσει για να προσδιορίσει την ευθύνη και 
τον ρόλο των ΜΜΕ. Ας το ψάξουμε λοιπόν το θέμα κα-
λύτερα και ας πάρουμε τα μέτρα μας....

Λαουτάρης
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Μία εντυπωσιακή νίκη με 7-0 σημείωσε ο Αστέρας 
Μαρμάρων, στον αγώνα πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, κόντρα στη Σέριφο, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. 

Τίποτα στην αρχή του αγώνα δεν έδειχνε αυτό που 
θα ακολουθούσε, καθώς η ομάδα της Σερίφου έφθασε 
πολύ κοντά στο γκολ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Ρα-
μπιάς των φιλοξενουμένων εκτέλεσε φάουλ και η μπά-
λα προσέκρουσε στο δοκάρι της Παριανής ομάδας.

Στη συνέχεια οι Παριανοί ποδοσφαιριστές ανέβασαν 
στροφές και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες στην 
εστία της Σερίφου. Παρόλα αυτά, η Σέριφος ήταν και 
πάλι η ομάδα που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να σκο-
ράρει όταν οι επιθετικοί της στο 16ο λεπτό (Παρίσης και 
Μποφίλιος), δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στην 
ανυπεράσπιστη εστία του Αστέρα. Μετά και την ευκαι-
ρία αυτή, η ομάδα των Μαρμάρων ήταν καταπέλτης 
και σχεδόν κάθε της επίθεση μύριζε γκολ. Το χορό των 
τερμάτων άνοιξε ο Β. Καράι στο 21ο λεπτό όταν πέρα-
σε όποιον βρήκε μπροστά του και μπήκε σχεδόν μόνος 
τους με την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Το 2-0 
για τον Αστέρα σημείωσε ο Χρ. Χριστόφορος στο 29ο λε-
πτό και ο Β. Καράι σκόραρε και πάλι στο 31ο λεπτό για 
να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 3-0. Η ομάδα της 
Σερίφου αντέδρασε στο 37ο λεπτό, όταν σουτ του Ρα-
μπιά, έστειλε την μπάλα και πάλι στο δοκάρι του Αστέρα. 

Το Β’ ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος της Παριανής 
ομάδας, καθώς η Σέριφος παρέδωσε τα όπλα. Το 4-0 
σημείωσε Ν. Κρητικός στο 52ο λεπτό. Ο Β. Καράι ση-
μείωσε το πέμπτο γκολ της ομάδας και το τρίτο δικό 
του προσωπικό, στο 67ο λεπτό, ενώ ο Ν. Κρητικός (τρία 
γκολ και αυτός) έγραψε το 6-0 στο 70ο λεπτό και το 7-0 
στο 81ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων*: (πρ. Αν. Κοπανίδης), Βιτζη-

λαίος, Γ. Ρούσσος, Γκεμπόρις, Χ. Χριστόφορος, (71ο Χ. 
Ρούσσος), Τριβυζάς, Ν. Κρητικός, Ελ. Χριστόφορος, 
Παντελαίος, Μ. Ρούσσος, Δ. Κρητικός (60ο Μ. Καράι), Β. 
Καράι (85ο Τσιγώνιας).

Σέριφος: (πρ. Μ. Παλαιός), Μ. Μουστάκας, Γαβριήλ 
(51ο Μαγουλάς), Σ. Μουστάκας, Κ. Βαλσαμάκης, Γερο-
ντάρης, Γ. Μποφίλιος (81ο Ρεβίνθης), Σ. Μποφίλιος, Α. 
Βαλσαμάκης (55ο Αντωνάκης), Κ. Παρίσης, Λιβάνιος.

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τους κ.κ. Σουλ-
τάνη και Μενδρινό.

* Η ομάδα του Αστέρα Μαρμάρων είναι ουσιαστικά η 
Ένωση Αστέρα Μαρμάρων και Μαρπησσαϊκού, που 
δημιουργήθηκε φέτος το καλοκαίρι. Η εφημερίδα μας 
αναφέρει την Ένωση, ως Αστέρα Μαρμάρων, καθώς 
ακόμα δεν έχουν γίνει οι τυπικές διαδικασίες και η ΕΠΣ 
Κυκλάδων την αναφέρει μ’ αυτό το όνομα σε όλες τις 
αναφορές της.

Η Σέριφος στις καρδιές μας! 
Η αγάπη για το ποδόσφαιρο ξεπερνά κάθε εμπόδιο 

και αυτό φάνηκε καθαρά με τη συμπαθητική ομάδα της 
Σερίφου.

Η Σερφιώτικη ομάδα δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο 
και κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες μετέχει κανονικά 
και αξιοπρεπέστατα στο πρωτάθλημα. Με χρήματα των 
ποδοσφαιριστών της και των φίλων της κατασκευάστη-
κε ένα ωραιότατο γήπεδο στο νησί τους, προκειμένου 
να αγωνίζονται ως γηπεδούχοι. Όμως το πόσο αγαπούν 
το ποδόσφαιρο τα παιδιά της Σερίφου, φάνηκε στον 
αγώνα του γηπέδου Μαρμάρων, με τον Αστέρα. Η απο-
στολή της Σερίφου ξεκίνησε από το νησί της την Κυρια-
κή το βράδυ. Έφθασε στην Πάρο και διανυκτέρευσε σε 
ξενοδοχείο του νησιού μας. Τη Δευτέρα αγωνίστηκαν 
στα Μάρμαρα και επέστρεψαν μέσω Πειραιά (!!!) στη 
Σέριφο, αφού προηγουμένως έκαναν μία ακόμα δια-
νυκτέρευση στο επίνειο της πρωτεύουσας της χώρας 
μας. Τα παιδιά της Σερίφου έχασαν μαθήματα (οι μαθη-
τές) και μεροκάματα (οι μεγαλύτεροι), προκειμένου να 
αγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Όλα τα έξοδα μετακίνη-
σής τους, ξενοδοχεία, φαγητά, πληρώθηκαν από τους 
ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Αν μη τι άλλο χρειάζεται 
μία βαθιά υπόκλιση στους εραστές του ποδοσφαί-
ρου από τη Σέριφο! 

Σ.σ.: Η περιπέτεια της Σερφιώτικης ομάδας, που 
προκειμένου να δώσει έναν αγώνα πρωταθλήματος σε 
νησί του ίδιου Νομού, έκανε το γύρο της μισής χώρας, 
αφιερώνεται από την εφημερίδα μας στους βουλευτές 
Κυκλάδων και της συγκυβέρνησης, κ.κ. Βρούτση και 
Ρήγα, για τους «αγώνες» τους και τα αποτελέσματά 
τους στην ενδοκυκλαδική συγκοινωνία. 

Νίκη Νηρέα
Σημαντική νίκη με 3-1 σημείωσε ο Νηρέας, στον 

αγώνα που έδωσε στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, το 
Σάββατο 12 Νοεμβρίου, με τον Πανσιφναϊκό.

Η ομάδα της Νάουσας προηγήθηκε 1-0 με γκολ του 
Σουλίδη στο 44ο λεπτό. Το 2-0 για το Νηρέα σημείωσε ο 
Μοστράτος με πλασέ, στο 55ο λεπτό. Στο 61ο λεπτό, με 
πέναλτι ο Τόδρη, έγραψε το 3-0 για την Παριανή ομάδα, 
ενώ η Σίφνος μείωσε σε 3-1 με το Ζουμή στο 64ο λεπτό.

Ο Νηρέας αγωνίστηκε με τους: Παπαδάκη, Π. Ρούσ-
σο (Κουτσίκου), Χασάνι, Τριπολιτσιώτη, Μπαρμπαρήγο, 
Ζενέλι, Τόδρη, Κορτιάνο, Σουλίδη (Γ. Τριπολιτσιώτη), Βε-
ντουρή (Δ. Ρούσσο), Μοστράτο.

Ήττα ΑΟΠ
Φοβερό παιχνίδι έγινε στη Μήλο μεταξύ του τοπικού 

Παμμηλιακού και του ΑΟΠ. Η Παριανή ομάδα κοίταξε 
στα μάτια τον περσινό φιναλίστ του πρωταθλήματος και 
αν ήταν λίγο πιο τυχερή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, 
θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Ο ΑΟΠ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 14ο λεπτό όταν 
μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ οι επιθετικοί της Μή-
λου έπαιξαν πολύ καλά το1-2 στην περιοχή μας και ο 
Ηλ. Κυρίτσης με σουτ έγραψε το 1-0. Τρία λεπτά αργό-
τερα ο Β. Καμακάρης, ξεκινώντας από την πλάγια γραμ-
μή του γηπέδου πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και 
έγραψε το 2-0. Ο ΑΟΠ μείωσε σε 2-1 με τον Κρώνη στο 
38ο λεπτό. Στο 63ο λεπτό η Παριανή ομάδα έμεινε με 10 
παίκτες στο γήπεδο έπειτα από δεύτερη κίτρινη κάρτα 
στο Γιουρτζίδη. Στο 67ο λεπτό ο Παριανός τερματοφύλα-
κας Χαριστός, απέκρουσε πέναλτι του Παπαδημητρίου 
και 10 λεπτά αργότερα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα και ο Τσιριγωτάκης των γηπεδούχων. Τη μεγαλύ-
τερη ευκαιρία για να ισοφαρίσει η Παριανή ομάδα την 
έχασε στο 90ο λεπτό, όταν σουτ του Σένκα, βρήκε το δο-
κάρι της Μήλου.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Χαρίστο, Κρουσταλάκη, 
Σταθερό (Κασιμάτη), Χρυσοχό, Μπαρδάνη, Γιουρτζίδη, 
Νίκα, Δαφερέρα (Τσόκα), Δημογιάννη, Σένκα, Κρώνη.

Βαθμολογία Β’ όμιλος 

1. Παμμηλιακός 6
2. Αστ. Μαρμάρων 4
3. Νηρέας 4
4. ΑΟΠ 1
5. Σέριφος 0
6. Σίφνος -1

Επτάστερος Αστέρας
Αστέρας Μαρμάρων – Σέριφος 7-0

φωτο: SportCyclades.gr
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Άντε πάλι!
Ένα θέμα, που ανέδειξε η εφημερίδα μας στις 23 

Μαρτίου 2013 με πρωτοσέλιδό της, ήρθε και πάλι στην 
επικαιρότητα μετά από ερώτηση στη Βουλή, των βου-
λευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ.κ. Γ. Δημαρά και 
Γαβρ. Αβραμίδη. Η ερώτηση αφορά το κλείσιμο 22 περι-
φερειακών αεροδρομίων, μεταξύ αυτών και της Πάρου.

Σύμφωνα με την ερώτηση των βουλευτών: «[…] Το 
κλείσιμο 22 αεροδρομίων κυρίως, σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές της χώρας εισηγείται προς την ελληνική 
κυβέρνηση η τρόικα (…) Το κλείσιμο αυτών των αερο-
δρομίων θα απέκλειε χιλιάδες πολίτες που ζουν στα νη-
σιά της λεγόμενης άγονης γραμμής, ενώ θα τορπιλίσει 
οποιαδήποτε προσπάθεια τουριστικής τους ανάπτυξης, 
αεροδρόμια που τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με 
τους φόρους του».

Από την πλευρά του το ΤΑΙΠΕΔ, ανέφερε ότι δεν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά επίσημη ενημέρωση 
από την κυβέρνηση –εδώ και μήνες που συζητείται το 
θέμα- δεν υπήρξε. Έτσι, η απάντηση της ερώτησης των 
βουλευτών στη Βουλή, αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ευχαριστήριο ΑΜΕΑΙ
Εις μνήμην της αγαπημένης μας και αξέχαστης ΚΟΥ-

ΛΑΣ, οι συμμαθήτριες και συμμαθητές, κατέθεσαν αντί 
στεφάνι, το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, για τους 
σκοπούς και τη λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Παι-
διών με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) Ναούσης. Θερμά τους 
ευχαριστούμε.

                         
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ

«Γλάροι» Αιγαίου
Α π ό λ υ τ η 

επιτυχία είχε 
η επίσκεψη 
των γιατρών 
–της ομάδας 
«Γλάροι» Αι-
γαίου- στην 
Α ν τ ί π α ρ ο , 
που εξέτα-
σαν πάρα 
πολλά παι-
διά του νη-
σιού.

Σε ανακοίνωσή τους ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. 
σημειώνουν:

«Ευχαριστούμε θερμά του Ιατρούς του Κοινωνικού, 
Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου «Γλάροι Αιγαίου» για 
την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν στα παιδιά του 
νησιού μας κατά την επίσκεψή τους στις 11, 12 και 13 
Οκτωβρίου.

Η αποστολή που αποτελείτο από γιατρούς ειδικοτήτων 
που αφορούν τα παιδιά (παιδοχειρουργό, χειρούργο ορ-
θοπεδικό, παιδίατρο με εξειδίκευση στην εφηβική ιατρι-
κή, παιδίατρο νεογνολόγο, Τεχν. Ακτινολόγο και ιατρική 
επισκέπτη) εξέτασαν 114 παιδιά, βρέφη και εφήβους, 
παρείχαν δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, 
συμβουλές και κατευθύνσεις όπου διέγνωσαν προβλή-
ματα άγνωστα ως σήμερα, έκαναν εμβόλια και μικροε-
πεμβάσεις (φιμώσεις κλπ).

Η μεγάλη προσέλευση των παιδιών και των γονέων 
τους απέδειξε για μια ακόμη φορά το σοβαρότατο πρό-
βλημα στην υγεία και ειδικότερα στην έλλειψη παιδιά-
τρου στο νησί μας. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και 
δράσεις, ο Δήμος μας και τις στηρίζει και τις επικροτεί.

Συγχαίρουμε τους Γλάρους του Αιγαίου για την πρω-
τοβουλία αυτή. Μακάρι να αποτελέσουν παράδειγμα 
προς μίμηση και για άλλους φορείς».

Διάλογος με γονείς
Ο Δήμος Πάρου, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου 

κ. Μάρκου Κωβαίου, του συμβούλου της περιφέρειας 
της Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Ηλία Μα-
ρούδα  και του Κέντρου πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ», ξεκινά 
άμεσα ένα ευρύτατο και ανοιχτό διάλογο με τους γονείς 
και τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης

 Σε λίγες μέρες ξεκινάει ένα πρόγραμμα επιμορφω-
τικών συναντήσεων και δράσεων για γονείς, που τα 
παιδιά τους φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 
Σχολεία της Πάρου, το οποίο θα διαρκέσει όλη τη σχο-
λική περίοδο και θα καλύψει κρίσιμους τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η συμβουλευτική γονέων, οι μαθησιακές 
δυσκολίες, η διατροφή, το διαδίκτυο, η βιβλιοφιλία κ.α. 
Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Κωβαίος: «Θέλουμε ένα σχο-
λείο ανοιχτό στην γνώση, ενταγμένο στην κοινωνία και 
στις ανάγκες του νησιού μας. Η πρωτοβουλία που ανα-
λαμβάνουμε είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά μας. Η 
γνώση είναι δύναμη!».

Τέλος, η πρωτοβουλία  θα στηριχθεί σε άρτια καταρτι-
σμένους επιστήμονες και φορείς του νησιού και θα πα-
ρέχει σημαντική γνώση σε γονείς και μαθητές.

Μικρές ειδήσεις
- Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, ξεκινάει κάθε 

Κυριακή, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, 
τις κατηχητικές συντροφιές του Ιερού Προσκυνήματος 
Εκατονταπυλιανής Υπεύθυνοι κατηχητές είναι ο π. Χρή-
στος Πετρόπουλος και ο π. Στυλιανός Μπιζάς.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», διοργα-
νώνει στην αίθουσά του το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και 
ώρα 18.00 εκδήλωση για την επέτειο 100 χρόνων από 
τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα μιλήσουν οι κ.κ. Αν-
δρέας-Διονύσιος Δ. Αλιπράντης, πολιτικός μηχανικός, 
και Κων/νος Ροδόπουλος, Ταξίαρχος ε.α.

- Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, 
θα διοργανωθεί τιμητική εκδήλωση στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Γηροκομείου Πάρου, για τα 50 και πλέ-
ον χρόνια προσφοράς στην ιστορική έρευνα και τη δη-
μοσιογραφία, του κ. Φαίδωνα Μαζαράκη-Μπαλτσαβιά. 
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η κ. Κατερίνα Πατέλη, 
η. Μοσχούλα Κοντόσταυλου και ο κ. Πέτρος Κένερ.

- Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωμα-
τίων Πάρου – Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους», 
που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες στις 15/9/13, έχει 
ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπιζάς Κων/νος 
ΑΝ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυδωνιεύς Ευθύμιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καστανιάς Γιώργος
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιλιτζίρη Μαρίζα
ΤΑΜΙΑΣ: Ζουμή Μαρίνα
ΜΕΛΗ: Ακάλεστος Μιχάλης, Κυριαζάνος Ιωάννης

- Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο διοργανώνει 
εκδήλωσε στην Αγροτολέσχη Μάρπησσας την Κυριακή 
20 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Ομιλητής θα είναι 
ο πρόεδρος Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών 
Πάρου, κ. Κ. Ροδόπουλος.

- Η νέα σύνθεση του ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων 
Πάρου-Αντιπάρου, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Μπαφίτης
Αν/πρόεδρος: Κώστας Βακιρτζής
Γεν. Γραμματέας: Μάνια Αμπατζή

Ταμίας: Αναστάσιος Γκίκας
Εκπρόσωπος στην Τουριστική Επιτροπή του Δή-

μου: Πηνελόπη Φραντζή – Ρούσσου.
- Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του Γενικού Λυκείου Παροικιάς, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάμπρου Αντώνης
ΑΝ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρεοπούλου Μαριέλλη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δαβανέλος Αντώνης
ΤΑΜΙΑΣ: Μπουγιούρη Ρένα
ΜΕΛΗ: Δανάμπαση Ειρήνη, Κρητικού Αγγελική, Δεκα-
βάλας Μανώλης
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ: Μπιζά Γαρυφαλιά, Δαμίγου Φωτεινή
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Δαβανέ-
λος Αντώνης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: Σπανού 
Μαργαρίτα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μπιζά Μαρία, Τσαντούλη 
Μαρία.

- O πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», διοργα-
νώνει ενημερωτική συζήτηση με θέμα την υπέρταση. 
Ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Βασίλης Χατζηγεωργίου και 
Τζανίδης Γεώργιος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα «Αρχίλοχος»,  την Κυριακή 20/10 στις 6 
το απόγευμα.

- Το ΔΣ του συλλόγου φίλων του παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς και Παλαιάς Αγοράς, που εκλέ-
χτηκε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Οκτωβρίου 2013, συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου
Αν/πρόεδρος: Στέλιος Γκίκας
Γεν. Γραμματέας: Καραγκούνη - Σπανού Ερμιόνη
Ταμίας: Κώστας Γράβαρης
Μέλη: Κώστας Αργουζής, Μανώλης Μπαρμπαρής, Μι-
κές Λεοντής.

- Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5 στις 4/8/13 απόφαση 
της Γ.Σ. του Α.Σ. Πάρου μέλη των πρώην Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της δύναμης της πρώην Ε.Α.Σ. Πά-
ρου, που απεχώρησαν πριν την μετατροπή της και δεν 
συμμετέχουν στον νέο Συνεταιρισμό μπορούν να γίνουν 
μέλη του αζημίως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 
με την υποβολή μιας δήλωσης εγγραφής στα γραφεία 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου ημέρες και ώρες 
λειτουργίας των γραφείων του.

Περίεργα
δημοσιεύματα

Η Κυριακάτικη εφημερίδα «Χωνί», σε δημοσίευμα στις 
13/10/2013 εμπλέκει τον πρ. υπουργό κ. Γ. Ραγκούση, 
στην υπόθεση κατασκευής του νέου αεροδρομίου Πά-
ρου.

Το δημοσίευμα –για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι 
διοχετεύτηκε από Παριανά κέντρα και πολιτικούς αντι-
πάλους της νυν δημοτικής αρχής- στηρίζεται σε μία επε-
ρώτηση που έγινε στις 19/8/2013 η βουλευτής Κοζάνης, 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μακρή.

Στην ερώτησή της η βουλευτής, υποστηρίζει πως γί-
νεται κατασπατάληση πόρων με το έργο του νέου αερο-
δρομίου και στηρίζει την άποψή της ζητώντας να μάθει: 
«γιατί δεν χρησιμοποιούνται για τις τουριστικές ανάγκες 
τα αεροδρόμια Μυκόνου και Σαντορίνης», «αν υπάρχει 
προηγούμενο κατασκευής αεροδρομίου σε νησιά που 
δεν αυξήθηκε η τουριστική κίνηση», «αν υπάρχει το εν-
δεχόμενο πώλησης του αεροδρομίου σε ιδιώτες», «αν 
δικαιολογεί η τουριστική κίνηση του νησιού την ανάγκη 
προσέγγισης μεγάλων αεροσκαφών» και άλλα παρόμοια 
πράγματα που δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Σημειώ-
νουμε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν από τις εμπλεκό-
μενες δημόσιες υπηρεσίες στην ερώτηση της κ. Μακρή, 
ήταν ανάλογες του σκεπτικού των ερωτήσεών της…

Επίσης, η εφημερίδα που δημοσιεύει το ρεπορτάζ, 
σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκτιμήσεις, ειδικεύεται 
σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ξεκαθάρισμα λο-
γαριασμών μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε πως στο δημοσίευμά της για το αε-
ροδρόμιο Πάρου έχει φωτογραφία τον επιχειρηματία κ. 
Σωκ. Κόκκαλη και αφήνει υπονοούμενα για την εταιρεία 
του που είναι ο ανάδοχος του έργου.

Ακόμα, το ρεπορτάζ, που θέλει να εμπλέξει τον κ. Ρα-
γκούση, αποσιωπά εντέχνως το γεγονός ότι η πολι-
τική απόφαση για την κατασκευή του νέου αεροδρο-
μίου μπορεί να δόθηκε από τον Παριανό πολιτικό, 
αλλά στη συνέχεια η όλη διαδικασία έγινε από το 
διάδοχό του στο υπουργείο, κ. Μάκη Βορίδη (δίχως 
αυτό να εμπεριέχει την παραμικρή υποψία, για τον έτσι 
και αλλιώς έντιμο Αθηναίο πολιτικό, που βοήθησε και 
αυτός με τον τρόπο του, για το έργο πνοής του νησιού 
μας). Δηλαδή, η εντολή για τη δημοπρασία δόθηκε και 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, για 60 μέρες επί υπουργίας Μ. Βορίδη, στις 7/11/11, 
ενώ στις 24/1/12 κατατέθηκαν οι προσφορές και στις 
30/11/12 αναδείχθηκε η εταιρεία «Πρίσμα Δομή», ανά-
δοχος του έργου. Με λίγα λόγια ο κ. Γιάννης Ραγκού-
σης έχει 100% την ευθύνη της πολιτικής απόφασης 
για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου, 
αλλά καμία ευθύνη και συμμετοχή στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης του έργου.

Τέλος, κύκλοι του κ. Γ. Ραγκούση, όπως αναφέρει η 
Παριανή ιστοσελίδα «Fileleutheros.net», σχολίασαν ότι 
ο πρ. Δήμαρχος του νησιού μας εξετάζει σοβαρά το εν-
δεχόμενο για τους τρόπους αντίδρασής του για το έργο 
πνοής της Πάρου, αλλά και τις ενέργειες που θα κάνει, 
ώστε να προασπίσει την τιμή του, μετά τα όσα γράφτηκαν 
στο ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Ειδήσεις



Ένθετο αφιέρωμα στη θέρμανση

Παρόλο που η θερµοκρασία παραµένει σε υψηλά 
για την εποχή επίπεδα,το ερώτηµα για το πώς θα 

ζεσταθούµε το χειµώνα µας απασχολεί όλους. 
-Θα συνεχίσουµε µε πετρέλαιο; Πότε και ποιός θα 

κάνει σωστή συντήρηση  του συστήµατος για να 
έχω καλή απόδοση και οικονοµία;

- θα απαλλαγούµε από το πετρέλαιο; Τι πρέπει 
να γνωρίζει κάποιος για να επιλέξει την καλύτερη 

λύση στη θέρµανση; Στις σελίδες του αφιερώµατος 
θα έχετε πληροφορίες για προϊόντα και τρόπους 

ώστε να ζεσταθεί «το κοκαλάκι µας» το χειµώνα.



αφιέρωμα στη θέρμανση

✓ Εύκολα, γρήγορα, οικονοµικά
✓ Απαλλαχθείτε από την συντήρηση λέβητα
& το κόστος πετρελαίου
✓ Μετατρέψτε το παραδοσιακό τζάκι σε ενεργειακό
✓ Αντιµετωπίστε τον πιο κρύο χειµώνα µε γλυκιά ζέστη
από το ενεργειακό τζάκι
✓ Ζεσταθείτε & µαγειρέψτε µε σόµπα ξύλου ή pellet
✓ Μεταφορά στο χώρο σας µε δικό µας φορτηγό

Οικονοµική λύση για τη θέρµανση στο σπίτι σας!

Με το παρόν κουπόνι έχετε
20% έκπτωση σε ενεργειακά τζάκια & σόµπες

Τηλ/Fax 22840 24275 | Κιν 693 6670555-4 | E-mail syrianos.paros@yahoo.gr

Αποκλειστικός
Αντ/πος

Κυκλάδων:

Ενεργειακά & απλά τζάκια | Σόµπες | Ψησταριές | BBQ | Φούρνοι | Καυσόξυλα

Αντιπροσωπεία: technocamini

Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει, η βασική αυτή 
ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια. Τα συμβατικά 
συστήματα πετρελαίου και αερίου έχουν υψηλό κόστος 
λειτουργίας και είναι παράλληλα βλαβερά για το περι-
βάλλον, καθώς λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα με την ανάγκη για εξεύρεση πιο οικονο-
μικού τρόπου θέρμανσης, έντονη είναι και η αναζήτη-
ση ενεργειακά πιο αποδοτικών συστημάτων με στόχο 
την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της κάθε 
κατοικίας. Γνωρίζοντας πως το 30-35% της κατανάλω-
σης ενέργειας πανευρωπαϊκά σχετίζεται με τις ανάγκες 
για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για 
οικιακές εφαρμογές, η νομοθεσία στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί προς την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κτιρίων και την ένταξη Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας σε αυτά, προγραμματίζοντας χρηματο-
δοτικά κονδύλια για κίνητρο των καταναλωτών. (http://
www.ypeka.gr/?tabid=526)

Σαν αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων πετρελαίου σε 
συνδυασμό με κλασσικά σώματα υψηλών θερμοκρασι-
ών (καλοριφέρ). 

Οι λύσεις που προτείνονται ειδικά τα τελευταία χρόνια 
είναι πολλές και όλες υπόσχονται εντυπωσιακή οικονο-
μία στη λειτουργία θέρμανσης. 

Παλαιότερες μέθοδοι και τεχνολογίες έχουν βγει και 

πάλι στην αγορά (λέβητες ιόντων, ηλεκτρικοί θερμο-
συσσωρευτές, πάνελ υπέρυθρων, τζάκια, αερόθερμα, 
ξυλόσομπες, pellets κλπ).

Η σύγχυση που δημιουργείται – στην οποία παγιδεύ-
εται και ο καταναλωτής – είναι στο κατά πόσον αυτά τα 
συστήματα μπορούν κατά πρώτον να θερμάνουν την 
κατοικία μας, αλλά και πόσο πιο οικονομικά μπορούν 
να το επιτύχουν αυτό. 

Έτσι αυτό που ακούγεται συχνά είναι το πόσο καλά 
ζεστάθηκε η κατοικία με έναν ηλεκτρικό λέβητα ή κά-
ποια πάνελ υπερύθρων – πράγμα για το οποίο δεν αμ-
φέβαλλε ποτέ κανείς - και όχι το πόσο πιο οικονομικά 
σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου που συνήθως πρου-
πήρχε. 

Οπως αποδεικνύει η έρευνα του Εργαστηρίου Ατμοκι-
νητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
του ΕΚΕΤΑ με σκοπό τη σύγκριση κόστους θέρμανσης 
από διάφορες προτεινόμενες τεχνολογίες θέρμανσης 
(http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051),

Ο οικονομικότερος τρόπος θέρμανσης αυτή τη στιγμή 
είναι η αντλία θερμότητας.  

Οι υπολογισμοί έδειξαν την ξεκάθαρη υπεροχή της 
αντλίας θερμότητας, σε σχέση με τα συμβατικά συστή-
ματα πετρελαίου και αερίου, αλλά και με τις υπόλοιπες 
εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες όπως αποδεικνύεται και 

επισήμως πλέον είναι περισσότερο κοστοβόρες.
Tα 4/5 της θερμότητας που χρησιμοποιεί, μια αντλία 

θερμότητας είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο περιβάλλον, 
και από εκεί την αντλούν και την αποδίδουν στον χώρο 
μας.

Για το λόγο αυτό η αεροθερμική ενέργεια που χρησι-
μοποιούν οι αντλίες θερμότητας, θεωρείται Ανανεώσι-
μη Πηγή Ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες μας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρή-
σης και παράλληλα να συνδυαστούν με ηλιακούς συλ-
λέκτες, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε 
κατοικία.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, ας δούμε ποιές 
είναι οι προτάσεις, για την  χρήση  Συστήματος  Αντλίας  
Θερμότητας:

Πρόταση Α:  Για εφαρμογές αντικατάστασης λέβητα.
Αντλία θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών αέρος-

νερού, νερό προσαγωγής 80℃.
Η θερμοκρασία λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος  

κυμαίνεται μεταξύ 65-80℃. Το ζητούμενο σε μια τέτοια 
εφαρμογή είναι η δυνατότητα νερού προσαγωγής αντί-
στοιχων θερμοκρασιών και με τρόπο πιο οικονομικό 
από αυτόν ενός συμβατικού λέβητα και παράλληλα η 
όσο το δυνατό μικρότερη – ή και καθόλου – επέμβαση 

Αντλία θερμότητας:
Η ξεκάθαρη υπεροχή



Το κόστος θέρµανσης

σας αγχώνει;

Περιφερειακός Παροικίας • Τηλ/Fax: 22840 27546 • e: klimatismos.paros@yahoo.gr

επικοινωνήστε µαζί µας για µια ΔΩΡΕΑΝ επίσκεψη από το µηχανικό µας ώστε να βρούµε για εσάς την καλύτερη και πλέον αποδοτική λύση για την κατοικία σας!

∆υνατότητα
χρηµατοδότησης
από το πρόγραµµα
    "Εξοικονόµηση Κατ' Οίκον" 

Με επιδότηση από 15% έως 70% 

Μείωση κόστους 
έως 80% ΤΩΡΑ!
• Χωρίς πετρέλαιο/φυσικό αέριο

• Θέρµανση και ψύξη

• Ζεστό νερό χρήσης

• Σηµαντική µείωση εκποµπών CΟ

∆υνατότητα αντικατάστασης

συµβατικού λέβητα πετρελαίου

χωρίς επεµβάσεις εσωτερικά! 

στο εσωτερικό της κατοικίας.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία που χρη-

σιμοποιεί δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυ-
κλώματα με διαφορετικό ψυκτικό μέσο 
υπάρχει στην αγορά εδώ και αρκετά 
χρόνια δίνοντας λύση σε συστήματα 
θέρμανσης. Τα τελευταία χρόνια ήρθε 
στην επικαιρότητα  λόγω της απόδοσής 
της όταν το ζητούμενο είναι οι υψηλές 
θερμοκρασίες νερού προσαγωγής.

Χρησιμοποιεί δύο συμπιεστές που 
αναλαμβάνουν ο μεν πρώτος να με-
ταφέρει τη θερμότητα που απορρο-
φάται στον εναλλάκτη της εξωτερικής 
μονάδας προς το δεύτερο κύκλωμα 
με γνώμονα πάντα το βέλτιστο βαθμό 
απόδοσης. Εκεί πλέον αναλαμβάνει ο 
δεύτερος inverter συμπιεστής και το 
κύκλωμα του R134a που θα μπορέσει 
εφόσον ζητηθεί να δώσει θερμοκρασί-
ες νερού μέχρι και 80℃ χωρίς χρήση 
αντίστασης.

Με δεδομένη την ανάγκη για χρή-
ση νερού υψηλών θερμοκρασιών, η 
συγκεκριμένη τεχνολογία υπερτερεί, 
όσον αφορά τη δυνατότητα επίτευξης 
της επιθυμητής θερμοκρασίας όσο και 
του βαθμού απόδοσης με την οποία το επιτυγχάνει, 
έναντι άλλων συστημάτων.

Πρόταση Β: Για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
και Fan Coils.

Αντλία θερμότητας ψύξης-θέρμανσης Χαμηλών Θερ-
μοκρασιών, νερό προσαγωγής 55-60℃ 

Ο εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας απορροφά 
θερμότητα,από τον αέρα του περιβάλλοντος και την με-

ταφέρει με τη βοήθεια του ψυκτικού κυκλώματος και 
του κυκλώματος νερού στο χώρο μας. Τα συγκεκριμέ-
να συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε στη λειτουργία 
θέρμανσης ή ψύξης ο βαθμός απόδοσης (COP) μπορεί 
να ξεπεράσει ακόμη και το 5. Αυτό μεταφράζεται σε 
500% απόδοση που σημαίνει πως για κάθε 1KWh που 
καταναλώνεται, αποδίδονται 5 KWh θερμίδες στο χώρο 
μας. 

Συμπερασματικά, οι μονοβάθμιες (χαμηλών θερμο-

κρασιών) αντλίες, αποτελούν την ιδα-
νική λύση για θέρμανση και για ψύξη 
νέων κατά κανόνα κατοικιών, σε συν-
δυασμό με ενδοδαπέδια συστήματα 
θέρμανσης και δροσισμού με μονάδες 
fan coils και οι  διβάθμιες (υψηλών 
θερμοκρασιών) αντλίες, σε εφαρμογές 
αντικατάστασης συμβατικού συστήμα-
τος πετρελαίου και κλασσικών θερμα-
ντικών σωμάτων που απαιτούν υψηλές 
θερμοκρασίες προσαγωγής.

Η  χρήση αντλίας θερμότητας  προ-
σφέρει την πλέον αποδοτική λύση 
όσον αφορά το κόστος λειτουργίας και 
παράλληλα την πιο εγγυημένη, όσον 
αφορά τη δυνατότητα επίτευξης  της 
θερμοκρασίας ακόμα και των 80℃ 
ανεξαρτήτως εξωτερικών θερμοκρα-
σιών. 

Να τονιστεί πως αυτό που διαφο-
ροποιεί τις αντλίες θερμότητας από τα 
υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης είναι 
πως δεν παράγει θερμότητα αλλά τη 
μεταφέρει με τη βοήθεια ενός ψυκτι-
κού κυκλώματος. 

Είναι γεγονός πως η σύγκριση κό-
στους λειτουργίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 
θέρμανσης ,είναι μια συνεχής διαδικασία, όμως, η χρή-
ση της αντλίας θερμότητας στη θέρμανση των κατοικι-
ών, είναι αδιαμφισβήτητα ο ιδανικότερος και οικονομι-
κότερος τρόπος θέρμανσης. 

klimatismos.gr
Μπαρμπαρής Φίλιππος



Το 
Heating

Cost
Reducer
H.C.R.

είναι µια επαναστατική µέθοδος,
που µας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε λέβητα

να µειώσει ΑΜΕΣΑ την ποσότητα
καυσίµων (πετρελαίου ή αερίου) που 
καταναλώνει, σε µεγάλο ποσοστό, µε την καύση του υδρογόνου.

αξιοποιώντας την εµπειρία µας αποφασίστε για τη λύση που σας ταιριάζει

Με την εγκατάσταση του συστήµατος εξοικονόµησης καυσίµων
Heating Cost Reducer (H.C.R.) επιτυγχάνετε:

• ∆ραστική µείωση της κατανάλωσης καυσίµου 40%
• Αύξηση του βαθµού απόδοσης του καυστήρα
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καυστήρα
• Μείωση των εκποµπών ρύπων και καθαρότερο λέβητα
•  Ελάχιστη συντήρηση
•  Αθόρυβη λειτουργία

ελάτε και εσείς

στη ζεστή αγκαλιά

της

ενηµερωθείτε για τις αντλίες θερµότητας και γνωρίστε τον πιο οικονοµικό και προσιτό πλέον τρόπο θέρµανσης

Ι. Κρήτικός | Κεντρική διασταύρωση Παροικίας
Τηλ. 22840 22244 | Κιν. 6944 804405 | E-mail. Jkritikos.energ@gmail.com

ηλιοθερµία | γεωθερµία | αντλίες θερµότητας

Μειώστε τώρα την κατανάλωση του καυστήρα σας
συµπληρώνοντας νερό     

Μειώστε τώρα την κατανάλωση του καυστήρα σαςΜειώστε τώρα την κατανάλωση του καυστήρα σας
νερό     



Τι είναι το σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης; 
Τι ακριβώς είναι υπέρυθρη θέρµανση;

Είναι ένα καινοτόμο σύστημα θέρμανσης, 
που βασίζεται στην εκπομπή υπέρυθρης θερ-
μότητας, όμοιας με την ευεργετική ακτινοβολία 
του ήλιου. Τα θερμαντικά εκπέμπουν υπέρυ-
θρη θερμότητα μέσα στο ίδιο φάσμα ακτινοβο-
λίας που εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα, 
αυτήν που οι επιστήμονες ονομάζουν «βιογε-
νετικό υπέρυθρο ή φως της ζωής». Επειδή 
όμως η υπέρυθρη εκπομπή έχει την ιδιότητα 
να ζεσταίνει απ’ ευθείας τα αντικείμενα και τους 
ανθρώπους έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέ-
σματα στην οικονομία, λόγω αποφυγής των 
απωλειών του θερμού αέρα, που ως γνωστόν 
είναι το μέσο θέρμανσης στα συμβατικά συστή-
ματα θέρμανσης. 

Τι επιτυγχάνεται µε το σύστηµα  υπέρυθρης 
θέρµανσης; 

Με το σύστημα αυτό, επιτυγχάνουμε ότι και η φύση: 
Οικονομία: Η θερμική ενέργεια δεν χάνεται πριν φτά-

σει στην γη, δεσμευόμενη από τον αέρα. 
Στέγνωμα υγρασίας: Όλοι γνωρίζουμε πως μόνο με 

τον ήλιο στεγνώνουμε τα υλικά σε βάθος. Άλλος τρόπος 
δεν υπάρχει… Μοναδικός φυσικός τρόπος, η υπέρυθρη 
ακτινοβολία. 

Ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία των οργανισμών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Γιατί ισχυρίζεστε ότι τα σύστηµα υπέρυθρης θέρ-

µανσης, αποδίδει θέρµανση µε χαµηλή κατανάλωση; 
Η φύση «επέλεξε» την υπέρυθρη ακτινοβολία, πρώτα 

απ’ όλα, για να επιτυγχάνει αποτέλεσμα, με το λιγότε-
ρο ενεργοβόρο τρόπο. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς με το 
σύστημα μας: Θερμαίνουμε απ’ ευθείας τα στερεά σώ-
ματα (διαπερνόντας τον αέρα) και αυτά μετατρέπονται 
με τη σειρά τους, σε πομπούς υπέρυθρης θερμότητας, 
ζεσταίνοντας απ’ ευθείας και τους ανθρώπους. 

Εδώ μην ξεχνάμε το ουσιώδες: Αυτό που αισθανό-
μαστε σαν θερμότητα, είναι ο μέσος όρος θερμότητας 
που λαμβάνουμε από εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολί-
ας (από τα γύρω αντικείμενα) και της θερμότητας που 
λαμβάνουμε από τον αέρα. 

Το σύστημα μας βασίζεται στην αύξηση του μέσου 
όρου «αισθητής θερμοκρασίας», θερμαίνοντας περισ-
σότερο τους τοίχους και τα αντικείμενα αλλά και εμάς 
απευθείας. Αποφεύγεται έτσι, η υψηλή θέρμανση του 
αέρα, που απαιτεί πολύ μεγαλύτερα φορτία ενέργειας. 
Και όχι μόνο: Ο θερμός αέρας διαφεύγει αμέσως, εξ’ αι-
τίας των αερισμών αλλά και από τις χαραμάδες. Επίσης, 
συνεχώς ανεβαίνει στα ψηλότερα στρώματα (ταβάνι), 
όπου εμείς δεν κατοικούμε. Όλες αυτές τις απώλειες τις 
γλιτώνουμε! 

Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό: Με το απόλυτο στέ-
γνωμα της υγρασίας που επιφέρουμε, ουσιαστικά μο-
νώνουμε το κτίριο μας, αφού η υγρασία (σαν καλός 
αγωγός της θερμότητας), μεταφέρει μεγάλα θερμικά 
φορτία από την εσωτερική ατμόσφαιρα, στο εξωτερικό 
περιβάλλον διαμέσου των υγρών τοίχων. 

Περίτρανη απόδειξη οικονομίας, είναι η μελέτη δυο 
ετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
πάνω στο σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης, που το κα-
τατάσσει ως κορυφαίο για την κατανάλωση, την θερμι-
κή άνεση και την ποιότητα κατασκευής. 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
 Πώς στεγνώνει την υγρασία των τοίχων; 
Η διαδικασία ακολουθεί έναν πολύ φυσικό νόμο: Η 

υγρασία που είναι σε αέρια μορφή, υγροποιείται και με-

ταφέρεται στο πιο ψυχρό σώμα. 
Στην περίπτωση των συμβατικών συστημάτων, που 

θερμαίνουν αέρα, τα πιο κρύα στοιχεία είναι οι τοίχοι και 
τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία. Άρα η υγροποίηση γίνε-
ται εκεί, ενώ η ατμόσφαιρα ξεραίνεται. Κάποιες φορές 
μάλιστα είναι πολύ υγρή, όταν το όριο κορεσμού των 
δομικών στοιχείων έχει ξεπεράσει την δυνατότητα του 
να αποθηκεύει υγρασία, οπότε εκπνέεται συνεχώς στην 
εσωτερική ατμόσφαιρα σε ποσότητες ανώτερες από τα 
επιτρεπτά όρια. 

Με το σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης, τα πράγματα 
λειτουργούν ακριβώς αντίθετα: Ο αέρας είναι το ψυχρό-
τερο στοιχείο, οπότε συνεχώς η υγρασία, μεταφέρεται 
από τους τοίχους (θερμότερο σώμα), στον αέρα (ψυ-
χρότερο σώμα). Αυτή η υγρασία είναι πάντα ωφέλιμη, 
διότι η ποσότητα της που προέρχεται από στεγνούς τοί-
χους, είναι πάντα μικρή και ευπρόσδεκτη. Εκτός και να 
οι τοίχοι είναι πολύ υγροί, οπότε τον πρώτο καιρό μέχρι 
να στεγνώσουν, χρειάζονται αερισμοί ή ακόμα και συνε-
χείς, με ένα μικρό παράθυρο ή χαραμάδα ανοιχτή. Αντί 
συχνών αερισμών, αυτό λύνεται για τις πρώτες ημέρες 
με ταυτόχρονη χρήση αφυγραντήρα, που απορροφά 
άμεσα την εκπνεόμενη υγρασία των τοίχων. 

Όμως υπάρχει και ένας δεύτερος βασικός λόγος που 
στεγνώνει η υγρασία των τοίχων: Τα υλικά έχουν την 
ιδιότητα να απορροφούν σε βάθος την υπέρυθρη ακτι-
νοβολία και αυτονόητα να στεγνώνουν – ακριβώς το 
ίδιο, που γίνεται με τον ήλιο. 

ΥΓΕΙΑ 
Γιατί η υπέρυθρη θέρµανση, είναι υγιεινότερος τρό-

πος θέρµανσης; 
Οι λόγοι είναι πολλοί και θα απαριθμήσουμε μερικούς: 
Πρώτος και βασικός, είναι ο μοναδικός τρόπος που η 

φύση επέλεξε να μας θερμάνει. Είναι ο φυσικός τρόπος 
του ήλιου, εν αντιθέσει με τα συμβατικά συστήματα, που 
παράγουν θέρμανση αντίστροφα, θερμαίνοντας βίαια 
τον αέρα. Κάτι το αφύσικο και τελείως ανθυγιεινό. 

Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι υπέρυθρη εκπομπή θερ-
μότητας θερμαίνει μόνο τα αντικείμενα πυκνής μάζας. 
Άρα τα δομικά στοιχεία, τα αντικείμενα και τους ανθρώ-
πους. Ο αέρας θερμαίνεται, αλλά σε δεύτερο χρόνο, 
αφού έλθει σε επαφή με τα θερμά αντικείμενα. 

Θερμαίνεται λοιπόν, ήπια και ομοιόμορφα, ενώ απο-
φεύγονται έτσι, τα θερμά ρεύματα αέρος που μεταφέ-
ρουν τις ιώσεις, τα μικρόβια, τις σκόνες και τους μικρο-
οργανισμούς. Οι πνευμονολόγοι το γνωρίζουν αυτό και 
συστήνουν ανεπιφύλακτα στους ασθενείς, συστήματα 
θέρμανσης με υπέρυθρη θερμότητα. 

Όμως, εκτός των άλλων, η υπέρυθρη εκπομπή θερ-
μότητας, είναι απολύτως ευεργετική για όλα τα συστή-
ματα του οργανισμού. Όλοι έχουμε την εμπειρία της 

ανακούφισης, κάποιου κρυολογή-
ματος μας ή κάποιου μυοσκελετι-
κού πόνου, κατά την έκθεση μας 
στον ήλιο, σε μια κρύα μέρα του 
χειμώνα. Η υπέρυθρη εκπομπή 
θερμότητας, ενισχύει συνεχόμενα 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα, 
ευνοεί την καλή λειτουργία του 
αίματος, επιταχύνει την θεραπεία 
των κακώσεων, καίει τα λίπη του 
οργανισμού, χαλαρώνει το νευρικό 
σύστημα, αποδίδει καλύτερο και 
ελαφρύτερο ύπνο στον χρήστη ενώ 
του χαρίζει ευεξία με το ξύπνημα. 

Τα βελτιωτικά αποτελέσματα στα 
μυοσκελετικά, αθριτικά, πόνους 
μέσης, άκρων, αυχένα κλπ, είναι 
άμεσα αρκεί το θερμαντικό σώμα 
να είναι πολύ κοντά στις θέσεις που 
συνήθως βρίσκεται ο χρήστης. Σε 

διαφορετική περίπτωση, τα αποτελέσματα θα φανούν 
μακροπρόθεσμα. 

Έχουμε και κάτι άλλο, πολύ βασικό: Στεγνώνει τα δο-
μικά στοιχεία του χώρου μας και έτσι εξυγιαίνει προ-
στατευτικά την περιουσία μας και τη υγεία μας, από 
τη διάβρωση, την μούχλα, τις μαυρίλες, τη δυσοσμία… 
Έτσι, έχουμε πιο υγιή ατμόσφαιρα σε καθαρό περιβάλ-
λον, αφού χάρις στο σύστημα μας, διατηρούμε πάντα 
ωφέλιμη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα μας: Πότε 
υγρή, πότε ξηρή… 

Όλοι λίγο πολύ, γνωρίζουμε την δυσφορία τέτοιων 
καταστάσεων. 

Αυτές και εκατοντάδες άλλες ευεργεσίες παρέχει το 
ολιστικό μας σύστημα, που δεν είναι απλά ένα σύστημα 
θέρμανσης, αλλά και ένα ιατρικό αντικείμενο, για συνε-
χή χρήση, στον χώρο μας.  

Μήπως έχει και κάποιες βλαβερές συνέπειες; 
Η υπέρυθρη θερμότητα είναι απολύτως ευεργετική 

και σε καμιά περίπτωση βλαβερή! 
Μην μπερδεύεστε με την υπεριώδη ακτινοβολία που 

εκπέμπεται σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος. 
Η υπέρυθρη εκπομπή θερμότητας, όχι μόνο δεν είναι 
βλαβερή, αλλά είναι ακτινοβολία απολύτως ευεργετική 
για όλα τα συστήματα του οργανισμού μας. Όμως, υπάρ-
χουν και κάποια συστήματα θέρμανσης με ακτινοβολία, 
που δημιουργούν δυσφορία. Είναι αυτά που αποδίδουν 
ακτινοβολία με χρώμα και φως. Το διακριτικό της ευερ-
γετικής υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκπομπής), είναι ότι 
είναι αόρατη στο μάτι. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
Η λειτουργικότητα του συστήματος μας είναι κορυ-

φαία: 
- Απλούστατη τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή.  
- Αρκεί μια πρίζα από μονοφασική παροχή. 
- Μεταφέρεται εύκολα σε πιθανή μετακόμιση.
- Δεν έχει έξοδα και ταλαιπωρία συντήρησης, όπως 

τα συμβατικά συστήματα (παράγοντας και οικονομίας). 
- Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος (παράγοντας 

και οικονομίας). 
- Είναι πανέμορφα και κατασκευάζονται σε διάφορες 

επιφάνειες: γυαλί – καθρέφτης – πίνακες με απεικονί-
σεις – φορητά – τροχήλατα – κρεμαστές σφαίρες – έπι-
πλα κ.λ.π.  

Εδώ, προσθέστε την δυνατότητα πολλές φορές εκτύ-
πωσης με πολύ λογικό κόστος, στην λευκή επιφάνεια 
του πάνελ, οποιουδήποτε θέματος της αρεσκείας του 
πελάτη, μέσω ενός link, με εκατομμύρια θέματα για να 
επιλέξει. Επιτέλους, ένα σύστημα θέρμανσης υψηλής 
αισθητικής αλλά και λειτουργικότητας.

Υπέρυθρη θέρμανση
συνέντευξη Χρ. Μαύρης

σώμα υπέρυθρης θέρμανσης από μαύρο γυαλί
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Η οικονομική κρίση που μας πιέζει  έχει επιφέρει ση-
μαντικές αλλαγές και στην αγορά ενέργειας κάνοντας 
σύνθετη και δύσκολη την επιλογή τρόπου θέρμανσης 
αφού η χρήση πετρελαίου για τη θέρμανση έχει κατα-
στεί πλέον απαγορευτική για τους περισσότερους. Μία 
επιλογή λοιπόν, που μπορεί να δώσει τη λύση στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, είναι και η χρήση αντλιών θερμότη-
τας σε συνδυασμό με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στις στέγες των κτιρίων.

Με αντλία θερμότητας και με την παράλληλη εγκα-
τάσταση ενός φ/β συστήματος στην στέγη, εξαλείφεται 
ουσιαστικά η ανάγκη  για κατανάλωση –της ακριβής- 
ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζοντας σημαντική οικο-
νομία.

Τι είναι λοιπόν το Νet Μetering;
Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ 

της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλε-
κτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεό-
νασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης. 

Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, 
ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά.

Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση 
του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια 
ενέργεια, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την 
αρχή για το επόμενο έτος.

Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγω-
γής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατα-
νάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εται-
ρεία ηλεκτρισμού.

Τα βασικά πλεονεκτήµατα του Net Metering
(α) Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να πα-

ράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύ-
οντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις 
των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλλει μια και καλή ένα 
συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και 
εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.

(β) Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολι-
τεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι 
χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς δεν υπάρχουν 
έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή 
πώλησης η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκών καθιστούν το Net Metering μια 
συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές κατανα-

λώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπο-
ρικών καταναλώσεων.

Το Net Metering όμως μπορεί να δώσει διέξοδο και 
στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα ση-
μαντικό κίνητρο να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των 
πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντι-
κατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από αντλία θερ-
μότητας αλλά  υπάρχει πραγματική δυνατότητα εφαρ-
μογής του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) 
στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αλλά και άλλων 
μορφών ΑΠΕ σε κτίρια. Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια 
που παρέχει το Net Metering και η προστασία ως προς 
τις μελλοντικές αυξήσεις της ενέργειας από τους πα-
ρόχους, παρέχει κίνητρο στους τελικούς καταναλωτές 
να αυξήσουν την ηλεκτρική τους κατανάλωση, μετα-
τρέποντας σε ηλεκτρική ενέργεια ένα μέρος από άλλες 
σημαντικές ενεργειακές ανάγκες όπως τη θέρμανση, τη 
ψύξη ή ακόμα και τη μετακίνηση με τη χρήση ενός ηλε-
κτρικού μέσου.

Οι εφαρμογές του Net Metering, δεν εξαντλούνται 
μόνο στον οικιακό τομέα. Υπάρχει πληθώρα εφαρμο-
γών σε κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά 
κτλ. που αποσκοπούν στην μείωση και στην σταθερο-
ποίηση του ενεργειακού κόστους.

+ Αντλίες Θερμότητας
= οικονομία

του Νίκ. Καλαϊτζή

Πρόδροµος · Πάρος
Τηλ.: 22840 41598 · Fax: 22840 42936 · Κιν.: 6944 556 610
 Site: www.pantelaios.gr · E-mail: info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

• Ενεργειακά τζάκια,
   αερόθερµα, καλοριφέρ
• Σόµπες ξύλου & pellet
• Καυστήρες pellet & ξύλου
• Καµινάδες & υλικά
   για εγκαταστάσεις σε σόµπες & τζάκια
• Ξύλα (ελιά | οξυά | δρυς | δαδί)
• Pellet
& η µεταφορά δωρεάν σε όλη την Πάρο

Πολλαπλές επιλογές εναλλακτικής θέρμανσης, όπως τα 
ενεργειακά τζάκια και οι σόμπες ξύλου, μπορείτε να αξιο-
ποιήσετε και φέτος, εφόσον έχετε αποφασίσει να απαλλα-
γείτε οριστικά από το πετρέλαιο.   

ΕΝΕΡΓΕΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ – ΣΟΜΠΕΣ  
Ξεκινώντας από τα ενεργειακά τζάκια, πρόκειται για μια 

εξαιρετική επιλογή, καθώς παρέχουν πλέον τη δυνατότη-
τα διανομής του θερμού αέρα μέσω αεραγωγών σε όλο 
το σπίτι. Εξωτερικά, η κύρια διαφορά ενός παραδοσιακού 
τζακιού και ενός ενεργειακού είναι ότι η εστία κλείνει με 
γυάλινο πορτάκι. Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά 
στην απόδοση. Κλείνοντας την εστία, γίνεται έλεγχος του 
ποσοστού οξυγόνου που διοχετεύεται στη φλόγα με απο-
τέλεσμα την ποιοτικότερη καύση και τις μικρότερες απώ-
λειες θέρμανσης από την καμινάδα. Επιπλέον, υπάρχει 
και η δυνατότητα μετατροπής ενός κλασικού τζακιού από 
πυρότουβλα, σε κλειστού, ενεργειακού τύπου, ενσωμα-
τώνοντας μια ειδική κασέτα – εστία, με αποτέλεσμα την 
εξασφάλιση των παραπάνω αναφερόμενων πλεονεκτη-
μάτων, χωρίς πολύ κόπο. 

Τα εν λόγω τζάκια απαιτούν μόλις έξι κιλά ξύλου ανά 
ώρα, έναντι 20 κιλών των συμβατικών τζακιών. Επίσης, 
μπορούν να κάψουν και βιομάζα (pellets) εκπέμποντας 
μόνο 6 γραμμάρια αερίων με άνθρακα ανά ώρα , σε 
σχέση με τα 47 γραμμάρια των παραδοσιακών τζακιών. 
Ασφαλώς, κατακόρυφα αυξημένη είναι και η ασφάλεια, 
καθώς η κλειστή πόρτα σημαίνει πως μπορείτε να λείπετε 

από το σπίτι ενόσω το τζάκι λειτουργεί. 
Με τον τρόπο αυτό, το ενεργειακό τζάκι κατορθώνει να 

αξιοποιήσει το 70% -90% της θερμογόνου απόδοσης του 
ξύλου, έναντι μόλις 10% - 15% του συμβατικού τζακιού. 

Τα ενεργειακά τζάκια εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τη 
ζέστη που τα ίδια παράγουν, με την καύση στον χώρο της 
εστίας, είτε διοχετεύοντας την γρήγορα και σωστά στον 
αέρα (αερόθερμο ενεργειακό τζάκι), είτε διοχετεύοντας 
τη στο νερό του δικτύου θέρμανσης (τζάκι καλοριφέρ), 
αποκτώντας έτσι πλήρη αυτονομία θέρμανσης. 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ       

- Η επιλογή των ξύλων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη 
προσοχή. Ορισμένα είδη παράγουν πολύ μεγάλο καπνό 
και έχουν δυσάρεστη οσμή ή «σκάνε». Προτιμάμε δρυ, 
που έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης, και οξιά, που δί-
νει ωραία φλόγα χωρίς προβλήματα. Το πεύκο ή το έλατο 
αρπάζουν γρήγορα και δίνουν μεγαλύτερη φλόγα, αλλά 
πρέπει να τα χρησιμοποιούμε κυρίως για προσάναμμα 
και όχι για συνεχή χρήση. 

- Επιλέγουμε μόνο φυσικά ξύλα. Αποφεύγουμε βαμμέ-
να και βερνικωμένα ξύλα, περασμένα από λαδομπογιές, 
κομμάτια από έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό. 

- Αποφεύγουμε τη χρήση χημικών προσαναμμάτων, 
με παράγωγα πετρελαίου και άλλες ανθυγιεινές ουσίες, 
αλλά μόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά. 

- Δεν αγοράζουμε ξυλεία εμποτισμένη με χημικά.

Προϊόντα & τρόποι
θέρμανσης

 Η σωστή
συντήρηση  

σημαίνει
εξοικονόμηση 

 Εάν η επένδυση σε κάποιον εναλλακτικό τρόπο 
θέρμανσης ξεπερνά τον οικονομικό σας προϋπο-
λογισμό, τότε η βελτίωση του υφιστάμενου είναι 
απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιήσετε την 
απόδοση του λέβητα-καυστήρα και έτσι να έχετε 
εξοικονόμηση πετρελαίου άρα και οικονομία στην 
τσέπη. Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για έκτα-
κτες βλάβες σε σχέση με ένα μη συντηρημένο σύ-
στημα και μεγαλώνει η διάρκεια ζωής του.

Ο λέβητας απαιτεί συντήρηση κάθε χρόνο. Οι 
περίοδοι συντήρησης σε λέβητα-καυστήρα είναι η 
άνοιξη και το φθινόπωρο. Προστατεύονται  με τις 
κατάλληλες εργασίες συντήρησης τους από τη δι-
άβρωση και έχετε καλύτερη εξυπηρέτηση από τον 
εγκαταστάτη-συντηρητή αφού μπορεί να προγραμ-
ματίσει καλύτερα το χρόνο εργασίας του.

Επιλέξτε έναν αδειούχο εγκαταστάτη-συντηρη-
τή,δώστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε καυστήρα 
– λέβητα, μεγιστοποιήστε την απόδοση και εξοικο-
νομήστε χρήματα.
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αφιέρωμα στη θέρμανση

∆ιαµαντόπουλος Ελευθέριος 6976 863598
Ζουµής ∆ηµήτριος 6944 658982
Ηλιόπουλος Γεώργιος 6944 592066
Καλακώνας Βασίλης 6976 682010
Καπούτσος Στέλιος 6945 108279
Καρποδίνης Γεώργιος 6944 639609
Κουτσαυτάκης Ιωάννης 6937 411191
Κρητικός Ιωάννης  6944 804405
Κρητικός Νικόλαος 6946 483905
Κυρίτσης Αχιλλέας 6977 904074
Λάζαρης Νικήτας 6945 213123
Μαλαµατένιος Γεώργιος 6972 024249
Μαλατέστας Στέλιος 6932 310841
Μαύρης ∆ηµήτριος 6977 590362
Μελανίτης Παναγιώτης 6977 546340
Μεσολογγίτης Μιχαήλ 6973 214291
Μόσχος Νικόλαος 6944 776225
Μπαρµπαρής Εµµανουήλ 22840 22085

Παντελαίος Ιωάννης 6977 354429
Παντελαίος ∆ηµήτριος 6974 327996
Ρούσσος Κων/νος 6977 786711
Σαµαλτάνης Μιχαήλ 6944 900855
Σαρρής Νικόλαος 6932 926560
Σιδέρης Σπύρος 6932 413062
Σκιαδάς Ιωάννης 6977 689029
Σκιαδάς Αβραάµ 6974 730056
Τζανετάκης Αλέξανδρος 6977 608839
Τριανταφύλλου Μιχαήλ 6944 573485
Τριβυζάς Άγγελος 6977 501883
Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 6944 919529
Τσιγώνιας Κων/νος 6936 532257
Τσουνάκης Γεώργιος 6948 877813
Φραγκούλης Ευστάθιος 6977 419029
Φραγκούλης Γεώργιος 6976 882038
Χανιώτης Κων/νος 6936 520377
Χασούρης Κων/νος 6977 684351

Πρόεδρος
Γ. Ηλιόπουλος

Γ. Γραµµατέας
Ν. Μόσχος

Το σωµατείο υδραυλικών 
Πάρου-Αντιπάρου προτείνει

να επιλέγετε αδειούχους εγκαταστάτες 
υδραυλικούς για την υπεύθυνη
και ασφαλή λειτουργία της 

εγκατάστασής σας.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, Τηλ.: 22840 24768,
Fax: 22840 24769, E-mail: ydroparos@hotmail.com

δίνουµε τη λύση και στη θέρµανση

λέβητες | καλοριφέρ | αντλίες θερμότητας | ενδοδαπέδια θέρμανση

Τι είναι η ενδοδαπέδια θέρµανση / 
δροσισµός;

Είναι ένα σύστημα θέρμανσης είτε δρο-
σισμού το οποίο προέρχεται από το εσω-
τερικό του δαπέδου.

Ποια είναι τα ήδη της ενδοδαπέδιας 
θέρµανσης;

A. Ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση
Όλο το δάπεδο ενός χώρου είναι δι-

αστρωμένο με ηλεκτρικές καλωδιώ-
σεις (ηλεκτρικές αντιστάσεις) οι οποίες 
τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια 
από το δίκτυο. Το σύστημα αυτό δεν παρέ-
χει τη δυνατότητα δροσισμού.

B. Υδραυλική ενδοδαπέδια θέρμανση 
και δροσισμός

Σε ολόκληρη την επιφάνεια του δαπέ-
δου εγκιβωτίζονται ειδικοί σωλήνες στους οποίους 
διοχετεύεται ζεστό νερό, εάν θέλουμε να επιτύχουμε 
τη θέρμανση ενός χώρου είτε κρύο νερό, εάν πρόκει-
ται για το δροσισμό του. Σε ένα υδραυλικό ενδοδαπέδιο 
σύστημα υπάρχουν πολλές επιλογές ως προς την πηγή 
που θα παράγει το νερό τροφοδοσίας του, όπως είναι 
οι λέβητες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), οι αντλίες θερ-
μότητας, η γεωθερμία, η ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικοί 
λέβητες, λέβητες ξύλου είτε pellet κ.α.

Πώς ακριβώς δουλεύει η ενδοδαπέδια θέρµανση;
Στην ενδοδαπέδια θέρμανση το δάπεδο λειτουργεί 

ως θερμαντικό σώμα. Οι σωλήνες κατανέμουν τη θερ-

μότητα εκεί που χρειάζεται (και όχι στο υπόγειο ή στους 
εξωτερικούς τοίχους) και αποδίδουν με ελάχιστη αδρά-
νεια και με χαμηλότερη θερμοκρασία του νερού προ-
σαγωγής. Εξάλλου, εξαιτίας της ειδικής συστάσεως του 
θερμομπετόν (που είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες 
αέρα), όλη η θερμότητα ακτινοβολείται στον εσωτερικό 
χώρο. Ακόμα, η πυκνή διάστρωση των σωλήνων κοντά 
στους εξωτερικούς τοίχους αναχαιτίζει το ψύχος, ενώ η 
αραιότερη διάστρωσή τους στο εσωτερικό των δωματί-
ων επιτρέπει την χαμηλότερη μετάδοση θερμικών φορ-
τίων. Χάρη στις μικρές θερμοκρασίες δαπέδου, περίπου 
26oC με 28oC, δεν παρατηρούνται καθόλου μετακινή-
σεις αερίων μαζών με ότι αυτό συνεπάγεται (αιωρού-
μενη σκόνη, βακτηρίδια, μικρόβια κ.α.).

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες πηγές 
ενέργειας, εκτός του πετρελαίου;

Η ενδοδαπέδια θέρμανση, λόγω της χαμηλής 
θερμοκρασίας του νερού που απαιτείται για τη 
λειτουργία της, μπορεί να συνδυασθεί ιδανικά με 
οποιαδήποτε πηγή παραγωγής ενέργειας, όπως 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (λέβητες), οι αντλί-
ες θερμότητας, η γεωθερμία, η ηλιακή ενέργεια κ.α.

Τι παραπάνω προσφέρει η ενδοδαπέδια θέρµαν-
ση;

• Παρέχει τη δυνατότητα ενδοδαπέδιου δροσι-
σμού εάν τροφοδοτηθεί με κρύο νερό.

• Εξοικονομεί χώρο στο διαμέρισμα.
• Παρέχει δυνατότητα ανακαίνισης των χώρων.
• Μπορεί να λειτουργήσει και με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.
• Κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα παντού.
• Θερμαίνει με ευχάριστο και βιολογικώς ορθό 

τρόπο, καθώς ζεσταίνει περισσότερο τα άκρα, αφή-
νοντας πιο δροσερό το κεφάλι.

• Δεν αναδύονται οσμές.
• Δεν υπάρχει περίπτωση τραυματισμών, αφού 

δεν προεξέχουν σώματα καλοριφέρ.
• Παρέχει δυνατότητα αυτονομίας ακόμα και σε 

κάθε δωμάτιο.
• Λόγω των ειδικών συνθηκών υγρασίας και 

θερμοκρασίας, προστατεύονται έπιπλα, αντίκες, 
μουσικά όργανα, πίνακες ζωγραφικής κλπ.

• Είναι εύκολη στη ρύθμιση και στο χειρισμό.
• Ηχομονώνει τα δάπεδα.

Ενδοδαπέδια θέρμανση
συνέντευξη Γ. Τριπολιτσιώτης (Πολύστροφος)
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπε-
δο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 
2284091094 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 110 τµ, µε 3 υ-
πνοδωµάτια, 2 WC, κεντρική 
θέρµανση και κλιµατισµό, 
ενεργειακά κουφώµατα, 
γκαράζ, κήπο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284091027, 
6948236900

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Ανα-
στασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. Τηλ.: 
6977624072, 2284042937  

ΑΓΚΑΙΡΙΑ και 
ΑΛΥΚΗ ενοικιάζονται µο-
νοκατοικίες επιπλωµένες. 
Τηλ.: 2284091126 (απογευ-
µατινές ώρες) 

ΑΣΠΡΙΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ε-
νοικιάζεται µονοκατοικία 
110 τµ, 2 υπνοδωµάτια, σα-
λονοτραπεζαρία, κουζίνα, 
αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. 
Τηλ.: 6985785623 

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, κατασκευή του 
2013, θέα στην Παροικία και 
στη θάλασσα. Με parking 
και δωρεάν internet. Τηλ.: 
6932331812  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία ανακαινισµένη, 110 
τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 
µε συνθετικά κουφώµατα, 
3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 
τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή 380,00 € . 
Τηλ: 6972607173 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
studio 25 τµ, για όλο το χρό-
νο, επιπλωµένο, σε άριστη 
κατάσταση, τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ.: 6976433642 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζονται ένα δυάρι 40 
τµ, ένα τριάρι 60 τµ και µια 
γκαρσονιέρα 25 τµ. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑ, 
βίλλα ζητείται προς ενοικί-
αση, για 1 χρόνο, µε 3 ή 4 
υπνοδωµάτια. Από 15 Οκτω-
βρίου. Τηλ.: 6945169793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καινούριο 
πηγάδι) ενοικιάζεται µίνι 
µάρκετ, γίνεται και µεταβίβα-
ση αδείας. Τηλ.: 6944702314, 
2284023516 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται. 
Τηλ.: 6934173780 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 100 
τµ, περιοχή Σουβλιά, πά-
νω στον κεντρικό δρόµο, 
µε πλήρη εξοπλισµό, όλα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Σε 
καλή τιµή. Επίσης, ∆ΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ, 96 τµ, πάνω από το 
συνεργείο, σε καινούρια κα-
τάσταση, θέα θάλασσα, 100 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχεί-
ρηση mini-market-ψιλικά, 
εν λειτουργία.  
Τηλ.: 2284021861

Ε Σ Τ Ι ΑΤΟ Ρ Ι Ο - Π Ι Τ Σ Α -
ΡΙΑ-ΚΑΦΕ στη Νάουσα 
πωλείται. Τηλ.: 6937423961-
62

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ παραδί-
δει µαθήµατα γερµανικών 
σε παιδιά και ενήλικες, σε 
όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 
6972605262 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ηλεκτρικής-ακουστικής 
κιθάρας και µπάσου παραδί-
δονται, καθώς και µουσικής 
τεχνολογίας, ενορχήστρω-
σης και demos.
Τηλ.: 6974036340

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ, 
µόνιµη κάτοικος Πάρου, 

παντρεµένη µε Έλληνα, α-
ναλαµβάνει κάθε είδους 
οικιακή εργασία, καθάρισµα, 
µαγείρεµα καθώς και φρο-
ντίδα ηλικιωµένων, παιδιών 
κλπ. . Τηλ.:6974036340

ΙΤΑΛΙΚΑ για επαγγελµατίες 
- έµφαση στην προφορική 
επικοινωνία και µαθητές 
-Προετοιµασία εξετάσεων 
για όλα τα διπλώµατα (CELI, 
Diploma Di lingua italiana, 
ΚΠΓ) και για σπουδές στην 
Ιταλία. Πλούσιο διδακτικό 
υλικό, ευελιξία ωραρίου. 
∆υνατότητα παρακολούθη-
σης και online. Τηλ. 6974 
365805 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ζητούν εργασία για φύλαξη 
ηλικιωµένων, παιδιών κλπ.
Τηλ.: 6999503093

ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών ζητεί 
νυχτερινή εργασία. Τηλ.: 
6979709866

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ – ΜΑΣΕΡ έ-
µπειρη ζητείται, µε γνώσεις 
µανικιούρ – πεντικιούρ, για 
µόνιµη συνεργασία. Βιογρα-
φικό στο jimzagan@gmail.
com 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΚΟΥΤΑΒΙ ΚΟΚΕΡ χάθηκε, 
θηλυκό, 4 µηνών, χρώµατος 
κανελί. Τηλ.: 6932668199 

BENELLI BECCACCIA πω-
λείται, έχει ρίξει µόνο τρεις 
τουφεκιές, σε άριστη κατά-
σταση, µε κάνη magnum, 61 
cm µε 3 εσωτερικά κρυογε-
νή τσοκ (***,****,*****). 
Τιµή 1.400 € (µετρητοίς) . Ε-
πίσης, Α 302 69 CM ΚΑΝΗ 
συλλεκτικό όπλο πωλείται, 
τιµή 850 € (µετρητοίς). Τηλ.: 
6980616240 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 26 Οκτωβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Στο κενό έπεσαν οι διασπαστικές κινήσεις που παρατηρήθηκαν το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σχετικά με τη θέληση ορισμένων να επιβάλλον δική τους γραμμή στη 
λειτουργία του Συντονιστικού.

Τόσο η παρέμβαση του κ. Βλαχογιάννη, όσο και η ήπια αντιμετώπιση των πραγμά-
των από τη Λαϊκή Συσπείρωση, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
13 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πάρου, βοήθησαν στην 
εκτόνωση της κατάστασης.

Ακόμα, οι ήπιες φωνές που ακούστηκαν μέσω ανακοίνωσης του Ένωσης Συλλό-
γων Γονέων Δήμου Πάρου, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το χρονικό των εξελίξεων
Η Λαϊκή Συσπείρωση, με ανακοίνωσή της είχε καλέσει αρχικά τα μέλη του Συ-

ντονιστικού ώστε να γίνει συζήτηση με θέματα: α) Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα προβλήματα υγείας και β) συγκεκρι-
μένος χρονικός προγραμματισμός για την υλοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας 
συνεδρίασής μας.

Αυτό προκάλεσε ένταση (αδικαιολόγητα) στον εμπορικό σύλλογο ο οποίος αντέ-
δρασε και με τίτλο «Χωρίς πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις», δημοσιοποίησε 
ανακοίνωση στην οποία καλούσε εκπροσώπους συλλόγων που συμμετέχουν στο 
Συντονιστικό, να παρευρεθούν σε συνάντηση συντονισμού που θα πραγματοποιού-
ταν τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στην αίθουσά του. Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη 
στις δημοτικές παρατάξεις και στους εκπροσώπους κομμάτων της Πάρου, διότι τους 
απέκλειε και καλούσε μόνο συλλόγους.

Την επόμενη μέρα η Ένωση Συλλόγων Γονέων Πάρου, δημοσιοποίησε μία ανα-
κοίνωση μετά από έκτακτη συνεδρίασή της, προκειμένου να καθορίσει τη στάση του 
στο θέμα της άτυπης διένεξης που έχει προκύψει μεταξύ φορέων.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων γράφτηκαν τα εξής: «[…] Δηλώνουμε προς κάθε 
κατεύθυνση, ότι βασικό κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς ΟΛΩΝ των συμμετεχό-
ντων στο Συντονιστικό είναι, πάνω απ’ όλα, η περιφρούρηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ της συλ-
λογικής αυτής προσπάθειας και θα σταθούμε αντιμέτωποι σε κάθε κίνηση τορπιλισμού 
και διάλυσής της.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό 
μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και καλούμε όλους τους φορείς του Συ-
ντονιστικού, να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης και ωριμότητας, προασπίζοντας τα ενω-
τικά και μαζικά χαρακτηριστικά μια προσπάθειας, που η τοπική κοινωνία περιέβαλε 
με μεγάλη εμπιστοσύνη το χρόνο που πέρασε. Επειδή, η Ένωση Γονέων Πάρου δεν 
αποτελεί έναν απλό Σύλλογο, αλλά λογοδοτεί και απευθύνεται σε 17 επιμέρους Συλ-
λόγους Γονέων, βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης η απόφαση που ελήφθη στην 

τελευταία Ολομέλεια του Συντονιστικού, να στραφούν οι φορείς στη βάση των μελών 
τους, πραγματοποιώντας Γενικές Συνελεύσεις για να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες πάνω στους τρόπους περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιή-
σεων με πραγματοποίηση Γενικής Απεργίας σε Πάρο και Αντίπαρο.

Κατά συνέπεια, προτείνουμε σύγκληση του λεγόμενου «μικρού Συντονιστικού» στις 
30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 6.00μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για να 
διευθετηθούν τα όποια ζητήματα έχουν ανακύψει και εκεί να καθοριστεί η ημερομηνία 
σύγκλησης της Ολομέλειας των Φορέων για την λήψη των οριστικών αποφάσεων για 
τις μορφές κινητοποιήσεων που θα προκριθούν».

Η παρέμβαση Βλαχογιάννη
Την προηγούμενη Παρασκευή και ενώ το θέμα, και μετά τα δημοσιεύματα της εφη-

μερίδας μας για την εμπλοκή που παρουσιαζόταν, ο δήμαρχος του νησιού μας κ. Χρ. 
Βλαχογιάννης, παρενέβη με ουσιαστικό τρόπο.

Ο κ. Βλαχογιάννης, δημοσιοποίησε μία ανακοίνωση στην οποία έθετε τα ζητήμα-
τα στη σωστή βάση. Η ανακοίνωση Βλαχογιάννη είχε ως εξής:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στο νησί μας την 30η Σεπτεμβρίου κατά γε-
νική ομολογία, δυστυχώς δεν κατάφερε να διαμορφώσει πρόταση διεκδίκησης 
με προοπτική την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που βιώνουμε οι νησιώτες 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Κατάφερε όμως αναμφίβολα να αποτελέσει αφορμή ώστε να αναδειχθούν 
οι μικροδιαφορές που υπάρχουν ανάμεσά μας και που είναι απολύτως φυσικό να 
υπάρχουν σ’ ένα πολυσυλλεκτικό όργανο όπως είναι το συντονιστικό για την υγεία. 
Ακολούθησε μία σειρά ανακοινώσεων από πολλούς που είναι μέλη του συντονιστικού 
με ιδιαίτερη ένταση τις τελευταίες ημέρες που αντί να ελαχιστοποιήσουν τις αντιθέσεις, 
με περισσή ελαφρότητα τις μεγιστοποιούν και διαμορφώνουν, θέλω να πιστεύω χωρίς 
πρόθεση, ρωγμές επικίνδυνες, στη συμπαγή ενότητα που υπήρξε στο συντονιστικό 
όλο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Πιστεύω ότι είναι χρέος όλων μας να βά-
λουμε μπροστά από τους διαγκωνισμούς και  τα πολιτικά τζαρτζαρίσματα για το ποιος 
θα πλασαριστεί στην πρώτη θέση προβολής, το συμφέρον των κατοίκων του νησιού 
μας και να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.

Προτείνω ο κάθε σύλλογος, φορέας ή μενονωμένο μέλος του συντονιστικού, αντί 
να εκδίδει ανακοινώσεις με προτεινόμενες ημερομηνίες σύγκλισης του συντονιστι-
κού, να εξουσιοδοτήσουμε τον μέχρι σήμερα, με την συν-αποδοχή ή συν-ανοχή 
Πρόεδρο του Συντονιστικού κ. Αργουζή, να ορίσει ημερομηνία σύγκλισης του 
συντονιστικού στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι και στην οποία θα μας δοθεί η ευ-
καιρία να συζητήσουμε για τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας, τις διαφορές και να διαπι-
στώσουμε, όπως πιστεύω, για μία ακόμη φορά, ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ 

Συντονιστικό
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ!
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περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν προπαντός στην υγεία.
Να αποφασίσουμε πως πρέπει να λειτουργεί το συντονιστικό, ποια θα είναι 

η δομή του και ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη της λειτουργίας τους. 
Να ξεφύγουμε επιτέλους απ’ αυτό το κλίμα της αμφισβήτησης των πάντων που τείνει 
να παγιωθεί.

Σε ότι με αφορά, δηλώνω, ότι έως ότου καταλήξουμε οριστικά στον τρόπο 
λειτουργίας του συντονιστικού, θα είμαι παρών και θα ανταποκρίνομαι σε κάθε 
πρόσκληση, έχοντας ως στόχο μου ένα και μοναδικό να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενω-
μένοι για να πετύχουμε ότι καλύτερο μπορούμε για το νησί μας».

Η συνέχεια
Την επόμενη μέρα ο εμπορικός σύλλογος εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία 

συναινούσε να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Συντονιστικού στις 30 Οκτωβρίου 
και ακόμα, δίχως να το γράψει στην ανακοίνωσή του ακύρωνε τη συνάντηση που είχε 
ως στόχο να πραγματοποιήσει στα γραφεία του με τους συλλόγους μόνο.

Στη συνέχεια η ΚΕΠ Πάρου, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Και Πάλι για το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ… Να σταματήσουμε τις Διαλυτικές Πολιτικές.
Στη προηγούμενη σχετική μας ανακοίνωση (03/10/2013) με τίτλο «Συντονιστικό 

Υγείας… ποιοι θέλουν να το διαλύσουν» γράφαμε:
...«Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, κρίνοντας ότι το γενικό καλό 

υπερισχύει του στενού παραταξιακού. Πρέπει να διαφυλάξουμε την Ενότητα του Πα-
ριανού Λαού σαν τα μάτια μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα 
δίκια μας. Οι μέχρι σήμερα ομόφωνες αποφάσεις Δήμου και Συντονιστικού, αποτε-
λούν το μπούσουλα για να προχωρήσουμε στις νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζουμε. 
Πιστεύουμε ότι, στις δύσκολες συγκυρίες που το Νησί και οι Πολίτες περνούν, εξ αι-
τίας της Ανάλγητης Μνημονιακής Κυβερνητικής Πολιτικής, προσπάθειες για ηγεμονι-
κές, προσωπικές  και μικροκομματικές πολιτικές δεν έχουν θέση. Εκτός και αν κάποιοι 
επιλέγουν τη πολιτική της Διάσπασης και Διάλυσης ενός Φορέα με μόνη αιτία ότι δεν 
μπορούν να τον ελέγξουν πολιτικά».

Δυστυχώς, η τοποθέτηση μας ήταν προφητική και, επαληθευτήκαμε. Το ΕΝΩΤΙΚΌ 
μας κάλεσμα δεν έγινε δεκτό. Κυκλοφόρησαν 2 ξεχωριστές προσκλήσεις για το θέμα. 
Η πρώτη της Λαϊκής Συσπείρωσης για την Κυριακή, και η δεύτερη του Εμπορικού 
Συλλόγου για τη Δευτέρα. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους, που θα σχολιάσουμε 
και θα τοποθετηθούμε εντός του Συντονιστικού, θεωρούμε ότι και τα δύο καλέσματα 
είναι Διασπαστικά, Αντιενωτικά και δεν εξυπηρετούν τον Αγώνα Ολόκληρου του Πα-
ριανού και Αντιπαριώτικου Λαού για την Υγεία. Δηλώνουμε ότι για τους παραπάνω 
λόγους δεν θα συμμετάσχουμε σε καμιά από τις δύο συναντήσεις. Δηλώνουμε ότι θα 
συνεχίσουμε την ίδια πολιτική Ενότητας και Αγωνιστικής Κινητοποίησης, που υποστη-
ρίξαμε απ’ την Αρχή.

Ευτυχώς υπήρξαν και δύο Ανακοινώσεις (χρονολογικά) της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμαρχου Χρήστου Βλαχογιάννη, που κινούνται σε 
πλαίσια Ενωτικά με στόχο την Υπεράσπιση του Συντονιστικού των Φορέων και την 
παραπέρα δραστηριοποίηση του. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου πιστεύει ότι οι 
θέσεις που εκφράζονται στη χτεσινή Παρέμβαση της Ένωσης Γονέων, μας καλύπτουν, 
για τα θέματα του Συντονιστικού και των Κινητοποιήσεων για την Υγεία, και τις υπο-
στηρίζουμε απόλυτα.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει δεκτή και η πρόταση Βλαχογιάννη προς Αργουζή, 
που σε συνεννόηση με την Ένωση Γονέων, να επιλύσουν τα όποια διαδικαστικά ζητή-
ματα, έτσι που να πάμε σε μια ΕΝΩΤΙΚΗ Συνάντηση των Φορέων, που να αποτελέσει 
μια Νέα Εκκίνηση του Συντονιστικού με στόχο την Ενιαία Έκφραση του, χωρίς απο-
κλεισμούς, αλλά με μόνο στόχο την ενδυνάμωση του και την προώθηση των Ομόφω-
νων Αποφάσεων του για Νέες Αγωνιστικές Κινητοποιήσεις με την συμμετοχή όλων 
των Δυνάμεων που πιστεύουν σε αυτές».

Η συνάντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης
Στη συνάντηση που προκλήθηκε από τη Λαϊκή Συσπείρωση, την Κυριακή 13/10 

μετείχε και ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, καθώς είχε δηλώσει «θα πηγαίνω όπου με κα-
λούν». Η εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης ήταν η εξής:

«Στις 2 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη πήραμε την πρωτοβουλία σύγκλησης του Συντο-
νιστικού και στείλαμε κείμενο-πρόσκληση σε όλα τα μέλη του για σήμερα 13-10, γιατί 
κατά την άποψη μας:

1. Εδώ και καιρό αναδεικνύονται ζητήματα στον τρόπο λειτουργίας του Συντονιστι-
κού που πρέπει να λυθούν για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της δημιουρ-
γίας του.

2. Πρέπει να προγραμματίσουμε σε συγκεκριμένους χρόνους τις αποφάσεις της 
προηγούμενης συνεδρίασης άμεσα

Με αυτό το σκεπτικό πήραμε την πρωτοβουλία σύγκλησης, δικαίωμα προφανώς 
που έχει κάθε φορέας που μετέχει σε αυτό. Το αυτονόητο όμως αμφισβητήθηκε 
για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν στην περιβόητη συνεδρίαση της 24ης Απριλί-
ου. Τα μέλη του Συντονιστικού είναι ισότιμα και κανείς δεν έχει το αποκλειστικό 
προνόμιο και δικαίωμα σύγκλησης του. Άλλωστε με αυτό τον τρόπο γίνονταν 
οι συγκλήσεις του μέχρι τώρα. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
ούτε τις επιθέσεις που έχουμε δεχτεί αυτό το διάστημα αλλά ούτε όσους αποφάσισαν 
να παίξουν ρόλο «Πόντιου Πιλάτου» σχετικά με την σημερινή σύγκλιση. Σε όσους μας 
κατηγόρησαν για σκοπιμότητα και για προσπάθεια κομματικής εκμετάλλευσης, 
ενώ υπηρετούν τις δικές τους μύχιες σκέψεις, θα απαντήσουμε, όταν θα είναι 
παρόντες.

(Εδώ είναι σκόπιμο να ανοίξουμε μια παρένθεση. Αμφισβητήθηκε από μέρους του  
Α. Αλιπράντη, η δυνατότητα φορέα, δηλαδή της Λαϊκής Συσπείρωσης, που μετέχει 
στο Συντονιστικό να το καλεί, επειδή διαφωνεί μαζί της και ταυτόχρονα ζητάει  την 

αποπομπή των δημοτικών παρατάξεων από το Συντονιστικό. Οφείλουμε να επισημά-
νουμε και να καταδικάσουμε όλοι μας, την αν μη τι άλλο αντιδημοκρατική νοοτροπία 
του, απέναντι σε φορείς που εκφράζουν το σύνολο του παριανού λαού και επομένως 
τη προσβολή ακόμα και των ίδιων μελών του εμπορικού συλλόγου που εκφράζονται 
μέσα από αυτές).

Στην πρόσκληση μας θέταμε τα συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης γιατί σε 
όλους σας είναι γνωστά τα λειτουργικά προβλήματα του Συντονιστικού. (Πώς συνεδρι-
άζουμε, τι συζητάμε, πως παίρνονται αποφάσεις, ποιοί καλούνται στις συνεδριάσεις 
και ποιός τους καλεί, ποια αιτήματα δεσμεύουν τη δράση μας κλπ).Από την άλλη βρι-
σκόμαστε στα μέσα του Οκτώβρη και μας απασχολεί ότι δια της βίας θα μπορέσουμε 
να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό των αποφασισμένων κινητοποιήσεων μέχρι 
τα Χριστούγεννα.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι δεν αποκλείσαμε από κανένα την δυνατότητα να 
βάλει θέματα στην Ημερήσια Διάταξη σήμερα, απλά ζητήσαμε να κάνουν νωρί-
τερα τις προτάσεις τους, ώστε να είναι γνωστά σε όλους και να έχουν όλοι την 
δυνατότητα να τοποθετηθούν. Ακόμα και για την ημέρα και ώρα της συνεδρία-
σης αφήσαμε ανοικτά τα ενδεχόμενα. Ο σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς» πολύ 
έγκαιρα γνωστοποίησε ότι σήμερα θα έχει εκλογές και δεν μπορεί να παρευρεθεί. 
Επίσης, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων λόγω της εμπλοκής της με τους επιμέρους 
Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης της απόφα-
σης της τελευταίας Ολομέλειας του Συντονιστικού διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 
30-10. Ταυτόχρονα σύλλογοι του νησιού βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης και 
διαμόρφωσης προτάσεων διεκδίκησης για τα ζητήματα υγείας με συγκεντρώσεις τους 
στις  23 Οκτωβρίου. Για όλους τους παραπάνω λόγους και παρά τη πίεση του χρόνου, 
θεωρούμε ότι σήμερα δεν μπορούμε να πάρουμε  αποφάσεις στα προτεινόμενα θέ-
ματα».

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου συνάντηση του Συντονιστι-

κού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Τρόπος λειτουργίας Συντονιστικού
2) Συγκεκριμένος χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των αποφάσεων της τε-

λευταίας συνεδρίασής μας και όποια άλλα θέματα προταθούν από τους φορείς.
Επίσης, να καθοριστεί προεδρείο που θα κρατήσει την διαδικασία και οι τοποθετή-

σεις να είναι αυστηρά πεντάλεπτες. Να ενημερωθούν οι φορείς ούτως ώστε να 
ορίσουν επίσημα τον εκπρόσωπό τους στο συντονιστικό όπως κάνανε και άλλοι 
φορείς.

Μετά από διαλογική συζήτηση οι παρευρισκόμενοι ομόφωνα συμφώνησαν στις πα-
ραπάνω προτάσεις και ζητούν από τον προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις του συντονι-
στικού Κ. Αργουζή να αναλάβει την πρωτοβουλία σύγκλισης του στις 30 Οκτωβρίου».

Νέα κριτική εμπόρων στη Λαϊκή Συσπείρωση
Και ενώ το θέμα πήγαινε για εκτόνωση, στις 14/10/13 ο εμπορικός σύλλογος δημο-

σιοποίησε μία νέα ανακοίνωση για τη Λαϊκή Συσπείρωση, που μεταξύ άλλων έγραφε:
«[…] Αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας, επιτίθεσθε και πάλι στον Απ. Αλιπράντη, 

ο οποίος δεν εκφράζει προσωπικές θέσεις αλλά τη συλλογική έκφραση του Δ.Σ. του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, ο οποίος αγωνίζεται για να αποτραπεί η παραταξι-
οποίηση του συντονιστικού, που στο τέλος θα το στερήσει από τους συλλόγους που το 
συγκροτούν. Εκθέσατε το συντονιστικό στο περιφερειακό συμβούλιο, όταν οι όποιες 
διαφορές έπρεπε να συζητηθούν στους κόλπους του. Προχωρήσατε σε μια συνεδρία-
ση με ελάχιστη συμμετοχή, εκμεταλλευόμενοι τη δήλωση του Δημάρχου ότι θα συμ-
μετέχει σε όλες τις επιμέρους συναντήσεις μέχρι να συγκληθεί το συντονιστικό από τον 
κ. Αργουζή. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, 
που πρώτος ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις για την υγεία θα αγωνιστεί για την επούλωση 
των τραυμάτων που εσείς με τις κομματικές σας επιδιώξεις δημιουργήσατε στο μαζικό 
κίνημα της Πάρου και της Αντιπάρου.

Θα μας βρείτε απέναντι στις όποιες κομματικές σας λογικές που επιχειρούν να κα-
πελώσουν την ελεύθερη έκφραση των συλλόγων. Θα μας βρείτε αντιμέτωπους στις 
όποιες προσπάθειές σας, να μετατρέψετε το συντονιστικό σε κομματικό καφενείο σε 
βάρος των κινητοποιήσεων που επιβάλλεται να οργανωθούν και να ξεκινήσουν το συ-
ντομότερο δυνατό. Σας ενημερώνουμε ότι ήδη ένας γιατρός, που έληξε η σύμβασή του 
έφυγε από την Πάρο…».

Το διά ταύτα
Η ουσία του θέματος που προκλήθηκε στο Συντονιστικό –όπως γράψαμε και στο 

περασμένο φύλλο μας- είναι η ανοργανωσιά που υπάρχει, και αυτήν, την εκμεταλ-
λεύονται ορισμένοι.

Οι προτάσεις που έκανε η Φ.τΠ. στο προηγούμενο φ. για την καλύτερη λειτουργία 
του Συντονιστικού, βρίσκουν ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Όλοι πλέον 
θέλουν να υπάρχουν επίσημοι εκπρόσωποι από τους συλλόγους, να υπάρχει μία ψή-
φος από κάθε φορέα κλπ. Ο κ. Κ. Ροδίτης, στη συνεδρίαση που προκλήθηκε από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση, εξέφρασε ένα παράπονό του και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί 
πως δεν είναι λογικό. Ο κ. Ροδίτης είπε πως συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση μόνος 
του ως ΝΔ, δίχως να φέρνει άλλους μαζί του και απέναντί του βρίσκονται 3-4 μέλη 
του ίδιου φορέα που συχνά του «επιτίθενται» και στη συνέχεια μπορεί για ένα θέμα 
να ψηφίζουν όλοι.

Όλα αυτά πρέπει να λυθούν και κυρίως όπως τονίστηκε στη συνάντηση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, να μπει ένα «φρένο» στις ατελείωτες τοποθετήσεις των μελών του 
Συντονιστικού. «Αυστηρά πεντάλεπτα τοποθετήσεων», τονίστηκε.

Τέλος, απομένει πλέον στον κ. Αργουζή, να ορίσει εκείνος τη σύγκλιση του Συντονι-
στικού και την καλύτερη οργάνωση του Φορέα για την πρώτη συνεδρίασή του.
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