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Εξοικονόμηση ενέργειας
Ως το ’18 οι δημόσιες υπηρεσίες, 
ως το ’20 όλα τα κτίρια!
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■ Θέλω να αγιάσω…
Θέλω να αγιάσω μα δε μ’ αφήνουν. Είπα φέτος το 

καλοκαίρι να ελαττώσουμε τα παραπολιτικά σχόλια 
και να κάνουμε τη δεύτερη σελίδα με θέματα ιστορίας 
του τόπου και άλλα ιστορικά γεγονότα, μα δε μ’ αφή-
νουν επαναλαμβάνω. Είπα να ελαττώσουμε τώρα το 
καλοκαιράκι τα αιχμηρά πρωτοσέλιδα, αλλά… Όλα τα 
είχαμε τον Αλαφούζα μου μέσα, (Μπέργκ δε μου καί-
γεται καρφί που έφυγες), αλλά με αυτά που γίνονται 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, πώς να 
μείνω ήσυχος…

■ Συνεδρίαση
Την περασμένη Παρασκευή που είχε συνεδρίαση δη-

μοτικού συμβουλίου, πηγαίνω και ουσιαστικά δεσμεύ-
ομαι ενώπιον συμπολιτών μας (έχω και απόδειξη για 
το παραπάνω), πως αν ο αντιδήμαρχος Πάρου, που 
είναι και πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, ζητή-
σει για την «πατάτα» που έκανε το πρωί της Παρα-
σκευής ένα «συγγνώμη, ή αν πει έστω «έκανα λάθος, 
βιάστηκα», όχι μόνο να μη σχολιάσω αρνητικά για την 
παρακάτω υπόθεση, αλλά και να τον στηρίξω (τι άλλο 
θα μου τύχαινε), αν έγραφαν εναντίον του! Δηλαδή, 
μπλοκάρισα τον εαυτό μου να μη γράψει τίποτα, αν πει 
έστω ένα «βιάστηκα».

■ Τσουνάμι 
Στις 21/7/2017 τα ξημερώματα είχαμε τον σεισμό 

στην Κω, που εκτός τις καταστροφές που προκάλεσε 
στο νησί, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Τόσο στην 
ιστοσελίδα της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», όσο 
και στον «Fileleleutheros.net», η είδηση «ανέβηκε» 
σχεδόν στη γέννησή της με κάθε σεβασμό στα θύματα, 
στους συνανθρώπους μας στην Κω, και χωρίς καμία 
έξαρση για να κερδίσουμε περισσότερα «κλικ» στις 
επισκέψεις. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο παρουσιάστη-
κε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των σελίδων 
μας.

■ Τσουνάμι 2
Πριν καλά καλά φέξει το φως της μέρας ο αντιδή-

μαρχος Πάρου, πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής 
του νησιού μας και υπεύθυνος της πολιτικής προ-
στασίας… ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το παρα-
κάτω κείμενο: «Εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι 
(λόγω του μεγάλου σεισμού στην Κω) από το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο και το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ. ΟΙ υπηρεσίες να 
βρίσκονται σε ετοιμότητα. (Δεν πρόκειται για κάποιο 
αστείο)».

■ Τσουνάμι 3
Αυτά έγραψε ο κ. αντιδήμαρχος Πάρου και υπεύ-

θυνος επαναλαμβάνω για την τουριστική πρόοδο του 
νησιού. Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα τα τηλέφωνα πήραν 
«φωτιά», άλλοι που ήταν στην Αθήνα έπαιρναν και 
έλεγαν τι γίνεται, άλλοι ζητούσαν πληροφορίες για τα 
σκάφη τους, άλλοι ρωτούσαν τι να πουν στους πελά-
τες τους, κλπ. Την είδηση βέβαια, μιας και έφερε την 
υπογραφή ενός «υπευθύνου» για τον τουρισμό του 
νησιού μας, είχαν προλάβει και αναπαράγει και άλ-
λοι στις προσωπικές τους σελίδες. Ευτυχώς αυτήν τη 
«σπουδαία είδηση» του κ. αντιδημάρχου δεν την ανήρ-
τησε κανένα ΜΜΕ του νησιού μας. Προφανώς αυτοί 
έχουν καλύτερο IQ από τον υπεύθυνο τουρισμού του 
δήμου μας…

■ Τσουνάμι 4
Στη συνέχεια και αφού το θέμα άρχισε να λαμβάνει 

ολοένα και μεγαλύτερη διάσταση, αλλά και να σπέρνει 
πανικό στους επαγγελματίες της Πάρου, η «είδηση» 
στη σελίδα του κ. αντιδημάρχου «κατέβηκε» από τον 
ίδιο, ενώ στις 1.43 το μεσημέρι ο δήμος του νησιού 
μας υποχρεώθηκε να εκδώσει το παρακάτω δελτίο 
τύπου: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους 
και επισκέπτες του νησιού ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
για τσουνάμι στην Πάρο, από το σεισμό που έπληξε 
τα Δωδεκάνησα σήμερα (21/07/2017)  μετά τις 1:30 
τα ξημερώματα. Η εντολή που δόθηκε στην τοπική 
Πολιτική Προστασία από την Γενική Γραμματεία και 
αναδημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ήταν κυρίως τυπι-
κού περιεχομένου και δίνεται κάθε φορά μετά από 
έναν δυνατό σεισμό, ενώ δεν αναφερόταν σε 
αυτή εξ’ αρχής το νησί της Πάρου. (Σχετικό έγ-
γραφο το με αρ.πρωτ. 5260/21-07-2017 της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας)».

■ Τσουνάμι 5
Με λίγα λόγια ο δήμος Πάρου πήρε απόσταση από 

την «πατάτα» του υπεύθυνου τουρισμού και τον άδεια-
σε μεγαλοπρεπέστατα γράφοντας: «Η εντολή που δό-
θηκε στην τοπική Πολιτική Προστασία από την Γενική 
Γραμματεία και αναδημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ήταν 
κυρίως τυπικού περιεχομένου και δίνεται κάθε φορά 
μετά από έναν δυνατό σεισμό, ενώ δεν αναφε-
ρόταν σε αυτή εξ’ αρχής το νησί της Πάρου». 
Άρα κάθε δικαιολογία του κ. αντιδημάρχου είναι σαν 
να ψάχνουμε να βρούμε γωνία στο τάλιρο.

■ Τσουνάμι 5
Η κίνηση του αντιδημάρχου με την ανάρτηση στην 

προσωπική του σελίδα στο facebook προκάλεσε ερώ-
τηση εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου της περασμένης Παρασκευ-
ής, από τη δημοτική σύμβουλο, Μ. Χανιώτη. Και ω 
(!) του θαύματος! Ο κ. αντιδήμαρχος, αλαζονικός με 
λαϊκίστικο τρόπο και λόγο υποστήριξε ότι δε βλέπουν 
την καταστροφή που βρήκε την Κω, αλλά θέλουν να 
βγάλουν θέμα! Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι του είχε 
έρθει χαρτί από την Περιφέρεια που έγραφε για τσου-
νάμι ενός μέτρου και έπρεπε όλοι να γνωρίζουν τον 
κίνδυνο! Μετά όμως, όπως είπε ο Σέρλοκ Χολμς των 
τσουνάμι Ν. Αιγαίου και Περιχώρων, τα πράγματα ήταν 
καθησυχαστικά (ουφ, τέτοια αγωνία δεν είχα πάρει 
ούτε στις τελευταίες βολές του Φώτση με τους ακα-
τονόμαστους) και κατέβασε την ανάρτηση.

■ Τσουνάμι 6
Σε εκείνο το σημείο άρχισε να τα παίρνει στο κρα-

νίο ο Ρόκο και του θύμισε ότι σε παλαιότερες τραγω-
δίες που δέχθηκε το νησί μας (ναυάγια, πλημμύρες, 
πυρκαγιές) οι προηγούμενες δημοτικές αρχές πέτυχαν 
να μην σκορπίσουν τον πανικό. Ακριβώς τα αντίθετα 
δηλαδή απ’ ότι πέτυχε ο αντιδήμαρχος Πάρου και 
πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, που ειρήσθω εν 
παρόδω με πόσους συμβούλους συνεδριάζει και ποιοι 
λαμβάνουν τελικά τις αποφάσεις…. Και καταλήγοντας 
ο Ρόκο του είπε: «Αν υπήρχε ανακοίνωση της Πολιτι-
κής Προστασίας για τσουνάμι, το πρώτο που έπρεπε 
να κάνεις –και όχι να γράφεις στο facebook- ήταν να 
συγκαλέσεις άμεσα το τοπικό όργανο Πολιτικής Προ-
στασίας και όχι να θορυβήσεις έναν ολόκληρο κόσμο 
στο νησί».

■ Προς κ. Κωβαίο
Ο παραλογισμός του κ. αντιδημάρχου σας, συν όλα 

τα άλλα για εκείνον που δεν είναι της παρούσης, σας 
οδηγεί σ’ έναν και μόνο δρόμο, καθώς ομιλούμε για 
τον υπεύθυνο τουρισμού στο νησί μας. Άμεσα να ζη-
τηθεί η παραίτηση του από την επιτροπή τουρισμού.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 3



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Πέρασε ένας 
χρόνος

Με αφορμή τη συμπλήρωσης ενός έτους από τη λει-
τουργίας του νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, από 
τον δήμο Πάρου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την ένταξη της Πά-
ρου στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το νησί, 
χάρη στη στοχευμένη στρατηγική προσέγγισης των 
αγορών που συστηματικά γίνεται τα τελευταία χρόνια 
και χάρη στη βελτίωση των υποδομών του, με κυρί-
αρχο έργο το αεροδρόμιο, δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις να αποτελέσει πλέον διεθνή προορισμό.

Η τεράστια αύξηση (275%) της αεροπορικής κίνη-
σης κατά τον Ιούνιο του 2017 σε σχέση με τον Ιού-
νιο του 2016 αλλά και η σημαντική αύξηση (12%) 
των ακτοπλοϊκών αφίξεων αποδεικνύουν ότι η Πάρος 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο και αναμένονται ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η 
επιτυχία ανήκει σε όλους, Δήμο, επαγγελματίες και 
κατοίκους. Και φυσικά, ανήκει στο ίδιο το νησί με τη 
μακραίωνα ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, την 
αρχιτεκτονική, το φυσικό τοπίο και τη θρησκευτική 
παράδοση. Ένα νησί, που, όχι μόνο δεν υπολείπεται 
από κανένα άλλο, αλλά συγκεντρώνει ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων που μπορεί 
να απευθυνθεί σε κάθε τουρίστα, αφού ικανοποιεί 
όλες τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των επισκε-
πτών του.

Ωστόσο, πρέπει και η Πολιτεία να αποδείξει, πέρα 
από λόγια και το έμπρακτο ενδιαφέρον της ως ελάχι-
στη αναγνώριση αυτής της συνεισφοράς στην εθνική 
οικονομία. Και αυτή η αναγνώριση δεν έχει επέλθει 
για το αεροδρόμιο, του οποίου την επέκταση είχε 
υποσχεθεί δημόσια ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός κατά 
την ομιλία του στην τελετή εγκαινίων σαν σήμερα, 
ακριβώς πριν από έναν χρόνο. Η στείρα  ανακύκλω-
ση υποσχέσεων και εξαγγελιών είναι περιττή. Αρκεί 
η υπενθύμιση τους σε εκείνους που προέβησαν μεν 
σε αυτές αλλά δεν τις έχουν μέχρι στιγμής πραγμα-
τοποιήσει».
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Τριπλασιασμός 
χρημάτων  
για το ΚΗΦΗ 
Νάουσας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανα-
τολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και 
ενίσχυσης των δομών που έχουν στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, τρι-
πλασιάζει τους πόρους που διατίθενται για τη χρημα-
τοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου και Νάουσας 
Πάρου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νό-
τιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνει 
τη διάρκεια χρηματοδότησής τους μέχρι το τέλος του 
2019.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. 

Γιώργος Χατζημάρκος μεταξύ άλλων υπέγραψε ττην 
απόφαση «Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας 
Πάρου Η ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπο-
λογισμός της πράξης αυξάνεται σε 390.716,51 ευρώ 
(από 130.108,84 ευρώ της αρχικής χρηματοδότη-
σης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 
30.06.2017 σε 31.12.2019. 

Με τις παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη λειτουργία των δύο ΚΗΦΗ και του σημαντικού 
κοινωνικού έργου που επιτελούν, μέχρι και το τέλος 
του 2019. 

Στόχος των ΚΗΦΗ είναι:
- Η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού ατόμων που 

είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ού-
τως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην το-
πική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών 
φροντίδας των ηλικιωμένων

- Η βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 
των ηλικιωμένων μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
και ποιοτικών υπηρεσιών

- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών φιλικών 
προς την οικογένεια

- Η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας στο 
φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον

- Η δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και στην πλήρω-
σή τους από γυναίκες άνεργες 
(πτυχιούχους Νοσηλευτικής, 
Κοινωνικές Λειτουργούς)

- Στην αναβάθμιση του κοι-
νωνικού επιπέδου της ευρύτε-
ρης περιοχής, με την ενίσχυση 
του θεσμού της οικογένειας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΗΦΗ είναι:
Νοσηλευτική φροντίδα, Παραπομπή για περαιτέρω 

ιατρική βοήθεια, Εργασιοθεραπεία, Διατήρηση Ατομι-
κής Υγιεινής, Οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγι-
κών εκδρομών, Προβολή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ, 
Ομιλίες για θέματα που απασχολούν ηλικιωμένους, 
Ψυχαγωγικά προγράμματα και Συνεργασία με τον Κοι-
νωνικό Λειτουργό από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι».

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δύο ΚΗΦΗ 
είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώ-
θηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-
τιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Λαϊκή  
Συσπείρωση  
Ν. Αιγαίου

Υπό τον τίτλο:«Μη επιλέξιμη» η αντισεισμική 
προστασία του λαού, όπως και κάθε του ανά-
γκη», η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, εξέδωσε το 
παρακάτω δελτίο τύπου για το Περιφερειακό Συμβού-
λιο στις 24/07/2017 στη Ρόδο:

«Στη διαπίστωση ότι το νησί και οι υποδομές «άντε-
ξαν», επιχειρήθηκε να εστιάσουν τη συζήτηση για το 
φονικό σεισμό στην Κω η Περιφερειακή Αρχή και η 
παράταξη του κ. Μαχαιρίδη. Η εγκληματική πολιτική 
που αφήνει αθωράκιστο το λαό και ακολουθείται από 
κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες, ούτε θίχτηκε 
στις τοποθετήσεις τους, ούτε και πάρθηκε απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για διεκδίκηση έρ-
γων προστασίας αντισεισμικής θωράκισης και ασφά-
λειας για όλα τα νησιά. Τα έργα αυτά δεν έχουν επεν-
δυτικό ενδιαφέρον, δεν εξασφαλίζουν κέρδη για το 
κεφάλαιο και επομένως δεν χρηματοδοτούνται. Αυτό 
καταδεικνύεται και από τα διάφορα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, τα οποία δεν κρίνουν ως «επι-
λέξιμα» τέτοια έργα, όπως και έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας, που επίσης είναι απαραίτητα.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε ένα πλαίσιο αιτημά-
των από την πρώτη μέρα του καταστροφικού σει-
σμού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 21ης Ιου-
λίου που αναβλήθηκε και δεν συζητήθηκε, ενώ και 
στο Π.Σ. της Δευτέρας επιχειρήθηκε ν’ απαξιωθεί η 
συζήτηση επί της ουσίας με ευθύνη του Προεδρεί-
ου. Επειδή η περιοχή μας είναι σεισμογενής με βαρύ 
ιστορικό, το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης δεν 
πρέπει ο ίδιος ο λαός -που πληρώνει με τραγικό τρό-
πο τις συνέπειες αυτής της πολιτικής- να το αφήσει 
να υποτιμηθεί και να ξεχαστεί. Είναι δική του υπόθεση 
να απαιτήσει τη λήψη μέτρων για:

Να γίνει προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολικά 
κτήρια της Περιφέρειας, όλα τα κτήρια που χρησιμο-
ποιούνται ως φοιτητικές εστίες και χώροι εκπαίδευ-
σης και να εξασφαλιστεί η αντισεισμική θωράκισή 
τους. Να ελεγχθούν προσεισμικά τα κτήρια που στε-
γάζονται τα φροντιστήρια. Να ελεγχθούν προσεισμι-
κά τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, οι προνοιακές 
δομές, οι χώροι που διασκεδάζει η νεολαία. Να θε-
σμοθετηθεί ειδικό πλαίσιο κατασκευής και λειτουρ-
γίας αυτών των χώρων και να καθιερωθεί σχέδιο 
εκκένωσης τους. Να ελεγχθούν προσεισμικά όλα τα 

δημοτικά κτήρια, τα κτήρια που στεγάζονται υπηρεσί-
ες της Περιφέρειας, αλλά κι όσα άλλα κτήρια στεγά-
ζουν δημόσιες υπηρεσίες. Να ελεγχθούν προσεισμικά 
όλοι οι χώροι εργασίας. Να στελεχωθούν με το κα-
τάλληλο προσωπικό, όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Επίσης για το θέμα της αντιμετώπισης των ζημιών 
να προχωρήσει, χωρίς  καθυστέρηση, με άμεση χρη-
ματοδότηση, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η 
αποκατάσταση όλων των υποδομών και η αποζημίω-
ση των πληγέντων.

Όλες οι άλλες παρατάξεις, ενώ κράτησαν σιγή 
ιχθύος για τα παραπάνω ζητήματα, κονταροχτυπή-
θηκαν στις λεπτομέρειες –ενώ το ψήφισαν- σε θέμα 
που αφορούσε αίτημα ένταξης δράσεων τουριστικής 
προβολής στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Οικονομίας ύψους 3.000.000 ευρώ. Σε απόλυ-
τη προστασία και έξω από την αντιπαράθεση βέβαια 
οι κατά βάση κερδισμένοι από όλη αυτήν την προβο-
λή, τα τουριστικά πρακτορεία (π.χ. TUI), οι εταιρείες 
(όπως η FRAPORT), οι αλυσίδες ξενοδοχειακών συ-
γκροτημάτων, που όχι μόνο δεν πληρώνουν με δικά 
τους χρήματα την διαφήμιση για την αύξηση της κερ-
δοφορίας τους, αλλά καλύπτουν την προβολή τους 
από τη φοροληστεία όλου του λαού. Κρατικά κονδύ-
λια και αντισταθμιστικά οφέλη για τα νησιά μεταφρά-
ζονται σε ενίσχυση του τουριστικού κεφαλαίου, την 
ίδια ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι υποφέρουν να 
κρατηθούν στην αγορά, οι εργαζόμενοι ξεζουμίζονται 
στους χώρους δουλειάς και οι κοινωνικές υποδομές 
διαλύονται από την υποχρηματοδότηση. 

Και σαν κερασάκι στη τούρτα της πολιτικής τους 
ταύτισης ενέκριναν σε  εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα - με τη μορφή του επείγοντος- τη χρηματοδότη-
ση του «Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης», του 
οποίου στόχος είναι να εξωραΐσει τις ευρωπαϊκές πο-
λιτικές, αυτές δηλαδή που βιώνει με δραματικό τρόπο 
ο Ελληνικός λαός, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. 

Ανάμεσα στην επικοινωνιακή και άνευ ουσίας αντι-
παράθεση των δυνάμεων που στηρίζουν την συνδι-
αμορφωμένη και από αυτές αντιλαϊκή πολιτική, οι 
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα χρειάζεται να πα-
ρεμβάλουν διεκδικητικά, οργανωμένα και μαζικά την 
ικανοποίηση των δικών τους αναγκών».
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Κυκλοφορεί!

Αναζήτησέ το σε επιλεγµένα σηµεία!

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Πάρο

∆ΩΡΟ!
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΜΙΑ  ΜΑΡΚΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΛΛΗ 1 ∆ΩΡΟ!

ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ

Ταξίδι στον Κυκλαδικό 
πολιτισμό

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία το 2011 που 
περιλάμβανε την παρουσίαση τριών εκθέσεων, το μουσείο κυ-
κλαδικής τέχνης συνεργάζεται εκ νέου με τον διεθνή αερολιμένα 
Αθηνών διοργανώνοντας την έκθεση με τίτλο: «Ταξίδι στον Κυ-
κλαδικό Πολιτισμό». Η έκθεση θα διαρκέσει από 27 Ιουλίου μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2017 και θα φιλοξενηθεί στον χώρο «Τέχνη & 
Πολιτισμός» στο επίπεδο αφίξεων του αεροδρομίου. 

Η έκθεση αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της μεγάλης έκ-
θεσης «Κυκλαδική Κοινωνία, 5.000 χρόνια πριν» που διοργάνωσε 
φέτος το μουσείο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας, 
υπό την επιμέλεια του διευθυντή του, Νικόλαου Σταμπολίδη. 

Καθώς έως σήμερα, δεν υπάρχουν τεκμήρια γραφής της Πρω-
τοκυκλαδικής Περιόδου, η έκθεση επιχειρούσε να αναγνώσει με 
απλό και εύληπτο τρόπο τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων 
κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200 έως 2000 π.Χ.), το 
φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι, τις ασχολίες 
τους, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις πίστεις και τις δοξασίες τους.

Το μουσείο κυκλαδικής τέχνης προσφέρει στους επισκέπτες του αεροδρομίου μία 
συνοπτική παρουσίαση αυτής της έκθεσης για να γνωρίσουν τον Πρωτοκυκλαδικό 
Πολιτισμό μέσα από φωτογραφίες αλλά κυρίως μέσα από μια ταινία-ποίημα τεσσά-
ρων λεπτών σε σενάριο-αφήγηση του καθηγητή Νικόλαου Σταμπολίδη, σκηνοθεσία 
Τζώρτζη Γρηγοράκη, μουσική Μαριλένας Ορφανού και παραγωγή του μουσείου κυ-
κλαδικής τέχνης και της «Haos Film». Η ταινία προβάλλει αντιπροσωπευτικά δείγμα-
τα του πολιτισμού αυτού, συμπυκνώνοντας τη ζωή και τη δημιουργία της κυκλαδικής 
κοινωνίας, 5.000 χρόνια πριν. Το απόκρημνο γεωγραφικό ανάγλυφο, ο θαλάσσιος πε-
ριορισμός και η ανάγκη ώθησαν τη δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, 
όπου η ανθρώπινη μορφή (γυναικεία και ανδρική) σε ειδώλια κυριαρχεί, μιλώντας 
εύγλωττα για την κοινωνική ιεραρχία, τις ασχολίες, τις πίστεις και τις δοξασίες των 
προϊστορικών Κυκλαδιτών.

Μέσα από την έκθεση, οι επισκέπτες του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών θα πάρουν 
μια πρώτη εικόνα για το πώς ήταν οι Κυκλάδες το 3000 π.Χ., πριν επισκεφθούν τα 
νησιά του Αιγαίου.

Νέο βιβλίο από 
τον Ν. Χρ. Αλιπράντη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίου του 
κ. Νίκου Χρ. Αλιπράντη, με τον τίτλο: 
«αναδρομές στον κόσμο της αρχαί-
ας Πάρου».

Το βιβλίο του κ. Ν. Αλιπράντη είναι 
το 43ο στο σύνολο των συγγραφι-
κών δραστηριοτήτων στον αρχαίο 
κόσμο της γενέτειράς του. Όπως 
γράφει ο ίδιος στον πρόλογο του 
βιβλίου: «Επιστρέφω για να εγκύ-
ψω στο μυθολογικό τώρα, αλλά, 
παράλληλα, και στο ιστορικό, περι-
βάλλον της Πάρου, μελετητής και 
ερευνητής της λατρείας των Θεών 
των Παρίων και του κόσμου μέσα 
στον οποίο είχαν δράσει ήρωες, 
θεοί και άνθρωποι, και είχαν δημι-
ουργήσει ιστορία και πολιτισμό».

Επίσης, ο κ. Αλιπράντης στον 
πρόλογο του βιβλίου ευχαριστεί 
τον αρχαιολόγο, Γ. Κουράγιο που 
του επέτρεψε να φωτογραφίσει επιγραφές από το μουσείο και να χρησιμοποιήσει 
φωτογραφίες αρχαιολογικών χώρων, καθώς επίσης την κ. Katharina Brandt, της 
βιβλιοθήκης του γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου Αθηνών και για τμήματα 
της μετάφρασης στο παράρτημα του βιβλίου, την κ. Ρίτα Λατσούδη-Καρίκα.
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Αυθαίρετη δόμηση στη 
μαρτυρική Μακρόνησο

Ερώτηση και κατάθεση εγγράφων στη Βουλή, έκανε ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μετα-
ξύ αυτών και οι τρεις Κυκλαδίτες βουλευτές (Μανιός, Συρίγος Συρμαλένιος), για αυθαίρετη 
δόμηση στη Μακρόνησο!

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στους υπουργούς Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχει ως εξής:

«Η Μακρόνησος από την 5η Ιουνίου του 1989, με απόφαση της τότε υπουργού Πολιτισμού 
Μελίνας Μερκούρη, χαρακτηρίστηκε ως  ιστορικός τόπος και προστατεύεται καθώς έχει 
σημαδέψει την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, γιατί αποτελεί χώρο μνήμης όχι μόνο γι’ 
αυτούς που έζησαν όλη τη φρικαλεότητα της περιόδου 1946-1953, αλλά για όλους τους 
Έλληνες, και κυρίως για τις νέες γενιές, γιατί αποτελεί σύμβολο καταδίκης του εμφυλίου 
πολέμου, όλων των βασανιστηρίων και κάθε καταπίεσης από οπουδήποτε προερχομένης, 
βωμός ελευθερίας της σκέψης και των ιδεών». 

Ακόμη, όλα τα κτίρια των στρατοπέδων χαρακτηρίζονται ιστορικά και διατηρητέα μνημεία 
«γιατί πολλά από αυτά κτίστηκαν από τους ίδιους τους κρατούμενους, μέσα στα οποία έζη-
σαν κάτω από τις γνωστές συνθήκες». Στον τόπο ιστορικής μνήμης και μαρτυρίου, εκεί όπου 
βασανίστηκαν από το 1947 χιλιάδες κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι και άνθρωποι 
«ύποπτων πολιτικών φρονημάτων» υπάρχουν μέχρι σήμερα τα μισογκρεμισμένα κτίρια των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης για να θυμίζουν μια από τις πιο μαύρες πτυχές της ιστορίας. 
Παρ’ όλα αυτά σήμερα δρουν ανεξέλεγκτα κάποιοι επιτήδειοι ο οποίοι συμφωνά με δημοσι-
εύματα προσπαθούν να «αξιοποιήσουν» το νησί και να το μετατρέψουν σε χώρο εμπορικής 
εκμετάλλευσής. Μετά από πολλαπλές καταγγελίες διεξαχθεί πριν λίγες μέρες αυτοψία από 
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος οι οποίοι  κατέγραψαν δεκαεπτά αυθαίρετα, στάνες, αλλά 
και σπίτια σε επτά παραθαλάσσια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη σχετι-
κή καταγραφή βρέθηκαν τα εξής:

- Στον όρμο «Φυλακή», εντοπίστηκαν δύο μαντριά μέσα στη ζώνη απόλυτης προστασίας 
της Μακρονήσου, το ένα μάλιστα έχει περίφραξη μήκους ενός χιλιομέτρου, που καλύπτει 
όλο το πλάτος του νησιού από τη δυτική έως την ανατολική ακτή.

- Εκεί που λειτουργούσε (παράνομα) το παλιό ιχθυοτροφείο παραμένουν και χρησιμοποι-
ούνται πέντε κτίσματα, από λαμαρίνες, τσιμεντόλιθους και άλλα υλικά. Σε ένα, μάλιστα, από 
αυτά φωτογραφήθηκε πέργκολα και μικρή προβλήτα για να δένουν μικρά σκάφη.

- Στη θέση «Συκιά» υπάρχει μια μικρή προβλήτα προσέγγισης και δίπλα ένα ισόγειο από 
λιθοδομή 15 τετραγωνικών. Ακριβώς δίπλα ένα ισόγειο κτίσμα χωρίς σκεπές. Πιο ψηλά στο 
δρόμο υπάρχει ένα κτίριο 20 τετραγωνικά με σιδερένια πέργκολα και καινούρια δοκό. Δίπλα 
του και μια κατοικία περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων, με φωτοβολταϊκό και καμινάδα από 
τζάκι.

- Στον όρμο «Του κουλού» υπάρχει κτίσμα με φωτοβολταϊκά, ενώ σαν στάνες χρησιμοποι-
ούνται τα ιστορικά κτίρια. Δύο επίσης κτίσματα στον ίδιο όρμο έχουν ανακαινιστεί και έχουν 
πόρτες με κλειδαριές.

- Στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού καταγράφηκε ένα μεγάλο ισόγειο σπίτι με πέργκο-
λες και περιφραγμένο χώρο, σε έκταση που ξεπερνά τα 1.200 τετραγωνικά.

- Ένα πέτρινο σπίτι με ολοκαίνουργια κεραμοσκεπή «φύτρωσε» δίπλα στην εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου

- Κοντά στα ερείπια του Α’ Τάγματος Σκαπανέων υπάρχει ένα μακρόστενο κτίριο, επίσης 
καταγράφηκαν άλλα τρία σπίτια.

- Άλλα τρία σπίτια καταγράφηκαν κοντά στους θαλάμους των κρατουμένων.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι επεμβάσεις στα παλαιά κτίσματα, η δημιουργία περιφράξεων, 

είτε από πέτρες είτε από σύρμα αλλά και η ίδια η κίνηση αυτοκινήτων πάνω στο νησί, απα-
γορεύονται ρητά από το Προεδρικό Διάταγμα.

Α. Με βάσει τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1) Επειδή θεωρούμε απαράδεκτο κάποιοι να καπηλεύονται για ιδιοτελείς σκοπός τον χώρο 

«Ιστορικής Μνήμης και Μαρτυρίου», ποιες είναι οι προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων 
για την προστασία του Μνημείου. Να κατατεθεί στην εθνική αντιπροσωπεία το πόρισμα των 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Δόμησης.

2) Επειδή οποιαδήποτε επέμβαση στα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια γίνεται μετά από 
γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού». Υπάρχει τέτοια 
γνωμοδότηση;

3) Θα αναζητηθούν οι ποινικές και αστικές ευθύνες απ’ αυτούς που αποδεδειγμένα παρα-
βιάζουν την κείμενη νομοθεσία προστασίας μνημείων; Επίσης θα  ζητηθεί από την πολιτεία 
η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκαλέσει με ιδία δαπάνη;

Β. Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου που επιτρέπει να πραγματο-
ποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο,

Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή: Η αίτηση γνωμοδότησης όπως και η γνωμοδότηση 
του αρμόδιου Συμβουλίου».

Τρώμε εισαγόμενα  
ψάρια!

Πώς γίνεται μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με τόσο μεγάλη παράδοση 
στην αλιεία, να εισάγει σήμερα το 66% των ψαριών που κατα-
ναλώνει; Από πότε η αλιεία στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου δεν 
μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες των καταναλωτών και οι εισαγωγές έχουν 
αγγίξει τα 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως; Μπορεί η καταπολέμηση της 
υπεραλίευσης και η υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών να αλλάξουν την 
εικόνα; Η νέα έκθεση του WWF ρίχνει φως στις «διαδρομές του ψαριού» 
στη Μεσόγειο» και καλεί για αλλαγή πορείας!  

Τα Μεσογειακά κράτη της ΕΕ - Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλο-
βενία, Ισπανία και Πορτογαλία - τα οποία αναλύονται στη νέα έκθεση 
του WWF, Seafood and the Mediterranean: local tastes, global markets 
(Θαλασσινά και Μεσόγειος: τοπικές προτιμήσεις, παγκόσμιες αγορές), 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές ψαρικών παγκοσμί-
ως. 

Η περιοχή έχει ετήσια μέση κατανάλωση 33,4 κιλών ψαρικών κατ’ άτο-
μο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 22,9 κιλά και ο διεθνής 
μέσος όρος 19,2 κιλά. Αναφορικά με την Ελλάδα, ιδιαίτερα υψηλή είναι η 
ετήσια κατανάλωση ψαρικών κατ’ άτομο, η οποία αγγίζει τα 19,6 κιλά, εκ 
των οποίων το 66% είναι εισαγόμενα, το 22% προϊόντα εγχώρι-
ας υδατοκαλλιέργειας και μόνο το 12% προϊόντα εγχώριας αλιείας. 
Αντίστοιχα, η κατανάλωση στην Πορτογαλία είναι 56,8 κιλά, τα οποία 
αντιστοιχούν σε πάνω από ένα κιλό ψαρικών κατ’ άτομο την εβδομάδα, 
ενώ η Ισπανία έχει την επόμενη υψηλότερη κατανάλωση, με 42,4 κιλά 
ψαριών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το μεγαλύτερο πο-
σοστό των ψαρικών που πωλούνται στις αγορές της Μεσογείου είναι 
εισαγόμενα και προέρχονται, κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ 
σημειώνεται παράλληλα, ότι για κάθε κιλό ψαρικών που αλιεύονται ή 
εκτρέφονται στα μεσογειακά κράτη της ΕΕ, σχεδόν δύο ακόμα κιλά εισά-
γονται από άλλες χώρες.

Για να κατανοήσει κανείς την κλίμακα του εμπορίου αρκεί να αναφέ-
ρουμε ότι τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ καταναλώνουν σχεδόν 7,5 εκα-
τομμύρια τόνους ψαρικών ετησίως. Παρόλα αυτά, εξ αυτών μόνο οι 2,75 
εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από εγχώριες πηγές. Αυτό σημαίνει ότι 
αφενός για να καλύψουμε τη ζήτηση, κάθε χρόνο αναζητούμε από άλλες 
χώρες 5 εκατομμύρια τόνους ψαρικών και αφετέρου, ότι ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, εξαρτώνται 
από αυτήν την υψηλή ζήτηση ψαρικών στη Μεσόγειο. Σημειώνεται μάλι-
στα ότι  τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ απορροφούν το 36% όλων των ψα-
ρικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Μεγάλο μέρος των εισαγωγών 
προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη), 
ενώ σημειώνεται ότι το 2014, τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ εισήγαγαν πε-
ρίπου 1,8 εκατομμύρια τόνους από αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής 
(Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Αίγυπτος και Τουρκία).

Τα πράγματα όμως, δεν ήταν έτσι και στο παρελθόν. Παλαιότερα, η 
Μεσόγειος είχε μεγάλη επάρκεια ψαρικών, σε αντίθεση με σήμερα που 
η υπεραλίευση, η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, αλλά και η μη 
υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή στις θάλασ-
σές μας.

Ο Marco Costantini, υπεύθυνος του Μεσογειακού γραφείου του WWF 
για θέματα αλιείας δήλωσε: «Η κατάσταση στη Μεσόγειο αντανακλά 
την παγκόσμια κρίση στον τομέα της αλιείας. Πρέπει επειγόντως να δι-
αχειριστούμε καλύτερα τις σχέσεις μας με τα ψάρια και τις θάλασσές 
μας, και να εντάξουμε την έννοια της βιωσιμότητας στο επίκεντρο των 
αγορών ψαρικών στην περιοχή μας».
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Απουσίες 
δημοτικών 
συμβούλων

Θέμα σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες απουσίες δη-
μοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου, έθεσε στις 21/7/2017 η μείζονα αντι-
πολίτευση, στη συνεδρίαση.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης: «Ενιαία Κίνη-
ση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», Άγγελος Άγουρος, 
έθεσε το ζήτημα σε γνώση του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου, Β. Ρούσσου, με ημερομηνίες απουσιών.

Ιδιαίτερα ο κ. Αγ. Άγουρος, έθεσε το θέμα του τέως προ-
έδρου Χρ. Σαραντινού, ο οποίος απουσιάζει επί εννέα 
συνεχείς συνεδριάσεις δίχως να έχει παρουσιάσει κα-
μία δικαιολογία γι’ αυτό.

Από την πλευρά του, ο κ. Βατίστας Ρούσσος, υποστήριξε 
ότι ήταν διστακτικός να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, 
καθώς είναι ο αντικαταστάτης του, αλλά σε περίπτωση 
που συνεχιστούν οι αδικαιολόγητες απουσίες, θα κινήσει 
τη διαδικασία (αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου).

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 68 
νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης): «Ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον 
Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολό-
γητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συ-
νεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης 
των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτε-
ρο από τρεις συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της 
υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος».
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Κάθε χρόνο η “Φωνή της Πάρου” µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς
ενηµερώνει µέσα από ειδικό αφιέρωµα τους αναγνώστες της

για θέµατα γύρω από την παιδεία και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Νέα σχολική χρονιά µε µήνα προσφορών

Εκµεταλλευτείτε τις 4 εκδόσεις
της νέας σχολικής χρονιάς

και προβάλετε την επιχείρησή σας
µε έκπτωση 65%
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Ενηµέρωση
Σας ενηµερώνουµε ότι καθηµερινά στην 

Ιατρόνησο θα βρείτε τους ιατρούς:

Πάντος Τριαντάφυλλος - Παθολόγος
Μιχαήλ ∆ιγενής - Γενικός Ιατρός

Φιλίτσα Ζουµπούλογλου - Βιοπαθολόγος
Νοµική Μονοκανδήλου - Γυναικολόγος

Νίκος Κατσιγιάννης - Ορθοπαιδικός
Σταύρος Κωνσταντόπουλος - Ακτινολόγος

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com

w w w . i a t r o n i s o s . g r

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης: 22840 24055

Μικρές ειδήσεις
Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων και το 

λιμενικό σώμα – Ελληνική ακτοφυλακή, δημοσιοποι-
ήθηκαν οι παρακάτω ειδήσεις:

Σύλληψη μη νόμιμου αλλοδαπού στην Πά-
ρο-εξιχνίαση βιασμού

Την 18-07-2017 το απόγευμα συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Πάρου, 25χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος 
διέμενε παράνομα στη χώρα μας και σε βάρος του 
κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής. 

Επίσης, ο 25χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με 
σχετική καταγγελία, ότι την 13-07-2017 πρώτες 
πρωινές ώρες, εξανάγκασε σε συνουσία 22χρονη 
υπήκοο Ιρλανδίας.

Αποβίβαση αλλοδαπού ασθενή από Ι/Φ 
σκάφος στην Πάρο

Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα (20/7), η Λι-
μενική Αρχή Πάρου, από το Ενιαίο Κέντρο Συντο-
νισμού Έρευνας και Διάσωσης, ότι 80χρονος αλ-
λοδαπός, ευρισκόμενος εντός του υπό ιδιοκτησίας 
του Ι/Φ σκάφους, ονόματι «BALLERINA», σημαίας 
Γερμανίας, εντός του όρμου «ΦΑΡΑΓΓΑΣ» νότια ν. 
Πάρου, είχε χάσει τις αισθήσεις του και έχρηζε άμε-
σης ιατρικής περίθαλψης.

Διάρρηξη οικίας
Στις 20/7/2017 από 19:05 έως 20:40 έγινε διάρ-

ρηξη οικίας στην Πάρο. Άγνωστοι δράστες, παρα-
βιάζοντας παράθυρο οικίας ιδιοκτησίας 47χρονης 
ημεδαπής και αφαίρεσαν χρηματικό πόσο και κο-
σμήματα. Δράστες αναζητούνται.

Καλό ταξίδι 
Πηνελόπη

Η εκπαιδευτικός Πηνελόπη Δήμου (φωτό από θε-
ατρική παράσταση που μετείχε στο νησί μας) έφυ-
γε από κοντά μας από την ασθένεια που μαστίζει 
όλο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 37 ετών… Η κηδεία 
της Πηνελόπης έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 
22/7/17 στην Άνω Πόλη Άρτας,

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης Πάρου – Αντιπάρου, «Παναγιώτης Καλλί-
ερος», εξέδωσε το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Πηνελόπη, με ευλάβεια υπηρέτησες την εκπαί-
δευση, στην οποία τόσο πολύ πίστευες. Έθετες 
τις διδακτικές σου ικανότητες σε δεινή δοκιμασία, 
άλλοτε πειραματιζόμενη και άλλοτε με την απλό-

τητα του ανθρώ-
που που πίνει ένα 
ποτήρι νερό, με 
γνώμονα, πάντοτε, 
την επικοινωνία με 
τους μαθητές σου. 
Η εκπαίδευση από 
σήμερα είναι ήδη 
πιο φτωχή».

Εκ μέρους όλων 
των συναδέλ-
φων/-ισσών σου 
απευθύνουμε το 
ύστατο Χαίρε και 
στέλνουμε ένα 
στεφάνι να σε συντροφέψει στην τελευταία σου 
κατοικία.

Καλό παράδεισο στο μακρινό σου ταξίδι, στην 
ατελεύτητη χώρα των μακάρων».

Τέλος, η εφημερίδα μας εκφράζει στους οικείους 
της και τους συναδέλφους της θερμά συλλυπητήρια.
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Εξοικονόμηση ενέργειας
Ως το ’18 οι δημόσιες υπηρεσίες,  
ως το ’20 όλα τα κτίρια!

Ένα μεγάλο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια ετοιμάζεται να 
προωθήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα, μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται η χρηματο-
δότηση δράσης για την αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κτήρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα, με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας 
σε δημόσιες υποδομές που μπορεί να επιτευχθεί με παρεμβάσεις όπως η ενεργειακή 
θωράκιση του κελύφους των κτηρίων, η αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, η εγκα-
τάσταση «έξυπνων συστημάτων» μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης 
συστημάτων ΑΠΕ μικτής κλίμακας, κ.α.

Οι υποδομές που έχουν προτεραιότητα είναι: δημόσιες υποδομές Υγείας (Νοσοκο-
μεία, Κ.Υ.), εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα α/θμιας και β/θμιας εκπαί-
δευσης, κτήρια ΑΕΙ-ΤΕΙ), πολιτισμού (μουσεία κλπ), κτιριακές  υποδομές (διοικητήρια 
κλπ) και δίκτυα (π.χ. φωτισμού πόλεων ή βασικών οδικών δικτύων) των ΟΤΑ και των 
φορέων τους, καθώς και σημαντικής κλίμακας κτιριακές υποδομές άλλων φορέων 
του Δημοσίου (αστυνομία, πυροσβεστική, γυμναστήρια κλπ).

Τι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας
Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Γ. Μαρκάτο, ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ, πρ .πρύτανη, 

επισκέπτη καθηγητή πανεπιστημίου Texas και Γιώργο Μ. Σταυρακάκη, διδά-
κτωρ ΕΜΠ, επιστημονικού συνεργάτη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονό-
μησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), όπως έγραψαν στο αφιέρωμα του επαγγελματικού 
οδηγού «ΔΟΥΝΑΙ + ΛΑΒΕΙΝ» 2017-2018, «η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά 
από την προφανή αρχή, ότι είναι προτιμότερο να βρίσκουμε τρόπους ορθολογικής 
χρήσης της και μείωσης της κατανάλωσής της, και άρα της ζήτησής της, αντί να 
παράγουμε όλο και περισσότερη ενέργεια με στόχο την κάλυψη μιας συνεχώς αυ-
ξανόμενης ζήτησης (…)».

Συνεχίζοντας οι δύο καθηγητές υποστηρίζουν: Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί 
να πραγματοποιηθεί στον οικιστικό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, που 
απορροφούν σχεδόν το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας σε κάθε χώρα.

Ευτυχώς η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας έχει πια μπει σοβαρά 
στη ζωή μας. Γενικά περιλαμβάνει τρόπο σκέψης, μεθόδους, εξειδικευμένα συ-
στήματα, υλικά, πληροφοριακά συστήματα, αυτοματισμούς, διαδικασίες και πολλά 
άλλα, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί τελικά να επιτευχθεί. Η Εξοικονόμηση ενέρ-

γειας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, οι κυριότεροι από τους οποίους 
περιγράφονται πιο κάτω. Οι σημαντικότεροι τρόποι επίτευξης εξοικονόμησης ενέρ-
γειας περιλαμβάνουν την:
• Ορθολογική χρήση της Ενέργειας.
• Εφαρμογή συστημάτων για σωστή και αποδοτική διαχείριση της Ενέργειας.
• Εφαρμογή συστημάτων για την άμεση μείωση της καταναλισκόμενης Ενέργειας.
• Εφαρμογή συστημάτων για μείωση της μέγιστης ζήτησης Ενέργειας.
• Εφαρμογή συστημάτων για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της απορριπτό-

μενης Ενέργειας.
• Θερμομόνωση σωληνώσεων, συστημάτων, εναλλακτών κλπ, για μείωση των 

απωλειών Ενέργειας.
• Χρήση αποδοτικότερων λαμπτήρων φωτισμού για μείωση των απωλειών Ενέρ-

γειας.
• Ένταξη φωτοσωλήνων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων
• Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων.
• Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων, καυστήρων, αεροσυμπιεστών, ψυκτικών μηχα-

νημάτων, κλιματιστικών μηχανημάτων, οικιακών συσκευών κλπ με άλλα βελτιω-
μένου βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας.
Πριν να παρθεί η απόφαση για εγκατάσταση οποιοδήποτε συστημάτων εξοικο-

νόμησης ενέργειας θα πρέπει φυσικά να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση και 
αξιολόγηση του όλου ενεργειακού συστήματος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μεγάλα 
έργα. Μετά ακολουθεί πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη, που τελικά θα δείξει την 
οικονομική βιωσιμότητα ή όχι της ενεργειακής επένδυσης.

Άλλες λεπτομέρειες
Κάποιες λεπτομέρειες των κυριότερων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι οι 

λαμπτήρες LED (Light Emitting Diode) και φωτοσωλήνες
Υπάρχουν τριών κυρίως ειδών λαμπτήρες για συνήθεις εφαρμογές, π.χ. οικιακή 

χρήση: 1. Λαμπτήρες πυράκτωσης, 2. Λάμπες φθορισμού και  3. Λαμπτήρες LED.
Τα κύρια πλεονεκτήματα των λαμπτήρων LED σε σχέση με τους λαμπτήρες πυρα-

κτώσεως και φθορισμού είναι: Σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν τα LEDS 
μετατρέπεται σε φως, και όχι σε θερμότητα. Η διάρκεια ζωής τους είναι περίπου 
100.000 ώρες δηλαδή 27 χρόνια με λειτουργία 10 ωρών ημερησίως. Σε αντίθεση 
με μια κοινή λάμπα και ενός λαμπτήρα φθορισμού οι λαμπτήρες LED λόγω του 
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μεγέθους τους και της ενιαίας συμπαγούς 
κατασκευής τους θεωρούνται πρακτικά 
άθραυστοι και επομένως και η μοναδική 
λύση προστασίας εξωτερικού φωτισμού 
από βανδαλισμούς. Παρότι οι λαμπτήρες 
LED είναι πιο ακριβοί λόγω της πιο σύν-
θετης κατασκευής τους, το κόστος τους 
αποσβένεται από τα μειωμένα έξο-
δα για το ηλεκτρικό ρεύμα σε μικρό 
χρονικό διάστημα και αποφέρει μετά 
σημαντικό επιπλέον κέρδος.

Φωτοσωλήνες
Οι φωτοσωλήνες τοποθετήθηκαν σε χι-

λιάδες σπίτια και επιχειρήσεις γνωρίζοντας 
μεγάλη ανάπτυξη κυρίως σε Αμερική και 
Αυστραλία. Οι φωτοσωλήνες στην Ευρω-
παϊκή αγορά παρουσιάστηκαν εδώ και μία 
δεκαπενταετία κερδίζοντας αμέσως σημα-
ντικό μερίδιο της αγοράς συστημάτων φυ-
σικού φωτισμού.

- Στην Ελλάδα και Κύπρο οι φωτοσωλήνες έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό μέσω 
των πολλών εφαρμογών κυρίως σε μεγάλους χώρους όπως βιομηχανίες, αποθή-
κες, υπεραγορές κλπ. Ταυτόχρονα όμως οι φωτοσωλήνες βρήκαν ευρύτατο πεδίο 
εφαρμογών στις οικίες μέσω ενημερωμένων στις νέες τεχνολογίες αρχιτεκτονικών 
γραφείων.

- Οι φωτοσωλήνες αποτελούν έξυπνη λύση σε χώρους του σπιτιού με ανεπαρκή 
φωτισμό όπως υπόγεια, σοφίτες και αποτελούν τα πιο σύγχρονα και αποτελεσμα-
τικά συστήματα ημερήσιου φυσικού φωτισμού. Είναι εύχρηστοι, αποτελεσματικοί, 
προσφέρουν πολύ φωτεινό και ευχάριστο περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η λειτουργία τους βασίζεται στο ότι το ατμοσφαιρικό φως δεν διασχίζει απλά το 
κάτοπτρο αλλά συνεχώς αντανακλάται πάνω στα τοιχώματα του φωτοσωλήνα.

Τα πλεονεκτήματα των φωτοσωλήνων είναι ότι: Παρέχουν πλήρη και απόλυτα 
ελεγχόμενο φωτισμό. Ελαχιστοποιούν τη μεταφορά θερμότητας στο εσωτερικό σε 
αντίθεση με άλλες μεθόδους φυσικού φωτισμού. Εγκαθίστανται εύκολα, καθώς δι-
αθέτουν πλήθος ειδικών πρακτικών εξαρτημάτων τόσο για οικίες όσο και για βιομη-
χανίες. Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Μεγάλη διάρ-
κεια ζωής με εργοστασιακή εγγύηση 25 ετών. Τέλος, οι φωτοσωλήνες είναι φιλικά 
συστήματα προς το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
Τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συστήματα τα οποία 

μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την τάση, την ένταση, τις αιχμές τάσης, 
τον συντελεστή ισχύος και τις αρμονικές, και επομένως παρέχουν ως αποτέλεσμα 
μία σωστή παροχή σταθερής ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτελούνται από συστήματα ελέγχου για κάθε φάση ξεχωριστά, τα οποία ελέγ-
χονται και ενεργοποιούνται ανεξάρτητα, αναλόγως των προκαθορισμένων παραμέ-
τρων σχεδιασμού για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μπορούν να σχεδιαστούν 
και να εγκατασταθούν για μονοφασική ή και τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος.

Τα οφέλη αυτών των συστημάτων γίνονται προφανή όταν σκεφτούμε τις αρ-
νητικές συνέπειες για παράδειγμα μιας ανισορροπίας τάσης που είναι: Υπερθέρ-
μανση των ηλεκτροκινητήρων με αποτέλεσμα βλάβες στη μόνωσή τους. Ανισορρο-
πία τριφασικού ηλεκτρικού φορτίου. Φθορά στα ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων. 
Μειωμένη ποιότητα παραγωγής. Μειωμένη απόδοση ηλεκτροκινητήρων. Χαμένη 
ηλεκτρική ενέργεια που οδηγεί σε υψηλότερους ηλεκτρικούς λογαριασμούς. Χαμέ-
νες επενδύσεις και λειτουργικά κεφάλαια. Χρήση μεγάλου μεγέθους μηχανημάτων. 
Δυσκολότερη ικανοποιητική προστασία από υπερφόρτιση ηλεκτρικής εγκατάστα-
σης. Αύξηση θορύβου και δόνησης μηχανημάτων. Αύξηση κόστους συντήρησης και 
φθοράς μηχανημάτων. Μείωση διάρκειας ζωής μηχανημάτων.

Συστήματα ανάκτησης θερμότητας
Ανάκτηση θερμότητας είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αξιοποίηση 

μέρους της θερμότητας που αποβάλλεται από κάποια μονάδα παραγωγής θερμό-
τητας. Η ανάκτηση γίνεται μέσω εναλλαγής θερμότητας μεταξύ ρευμάτων ρευστών 
που αποβάλλονται (π.χ. καυσαέρια, απόνερα κλπ.) και ρευστών που συμμετέχουν 
στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. αέρας καύσης, νερά διεργασιών κλπ). Η ανάκτηση 
θερμότητας από τα απορριπτόμενα θερμά ρεύματα επιτυγχάνεται με εναλλάκτες 
θερμότητας, που είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της θερμι-
κής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερμοκρασίας. 

Σε περιπτώσεις που η απορριπτόμενη θερμότητα είναι σημαντική, μπορούν να 
εγκατασταθούν στρόβιλοι ORC (Οργανικού Κύκλου Ranking) που θα μετατρέπουν 
τη χαμένη αυτή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια ή κίνηση ανάλογα με τις απαιτήσεις 

της εγκατάστασης.
Τα συστήματα παραγωγής θερμότητας 

παρουσιάζουν πάντοτε απώλειες. Παρόλο 
που οι απώλειες θερμότητας υφίστανται 
σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, εί-
ναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί σωστά το 
μέγεθός τους, προκειμένου, σε συνδυασμό 
με το απαιτούμενο κόστος, να αποφασισθεί 
εάν είναι ορθολογική μία επένδυση για την 
ανάκτηση μέρους αυτών των απωλειών.

Εξοικονόμηση σε κτήρια
Τα ολοκληρωμένα συστήματα ενεργει-

ακής διαχείρισης κτιρίων προσφέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η λεπτο-
μερής παρακολούθηση των ενεργειακών 
καταναλώσεων δίνοντας την δυνατότητα 
εφαρμογής πολιτικών ενεργειακής εξοικο-
νόμησης από τους χρήστες. 

Με την εφαρμογή του συστήματος 
ISO50001:2011 επιτυγχάνεται μια διαρκής 

καταγραφή του ενεργειακού προφίλ καθώς και της απόδοσης των τεχνικών εξοικο-
νόμησης που επιλέγονται τακτικά. Σε όλα τα σύγχρονα μεγάλα κτίρια (ξενοδοχεία, 
γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια κ.λ.π.) είναι απαραίτητος ο αυτόματος 
κεντρικός έλεγχος για την ορθολογική κατανομή της ενέργειας καθώς και για την 
ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Εξοικονόμηση στη Βιομηχανία
Η ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊό-

ντος) που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία είναι υψηλή σε σχέση με χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν παρεμφερή βιομηχανική δομή και ανάπτυξη. 
Αυτό σημαίνει για τη χώρα μας κατανάλωση ενέργειας με χαμηλό βαθμό απόδοσης.

Ο χαμηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της ελληνικής βιομηχανίας οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και εκσυγχρονι-
σμού. Η σχετικά μικρή συμμετοχή του ενεργειακού κόστους στο τελικό κόστος του 
προϊόντος, στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, παράλληλα με τα γενικότερα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, έχουν σαν αποτέλεσμα η υλο-
ποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας να μην ανήκει στις προτεραιότητες 
των περισσότερων ελληνικών βιομηχανιών. Συγχρόνως, υπάρχει και άγνοια για τις 
σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που υπάρχουν στην ελληνική 
βιομηχανία, καθώς και για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Οι 
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μία ελληνική βιομηχανία μπορούν να εί-
ναι από ένα απλό «ενεργειακό νοικοκύρεμα» με χαμηλό κόστος, μέχρι επεμβάσεις 
υψηλότερου κόστους με μεσο-βραχυπρόθεσμη απόσβεση. Τα σημαντικότερα από 
τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία είναι: 
Μείωση του κόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος και συνεπώς αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων 
και προσαρμογή των βιομηχανιών στις υπό εφαρμογή σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. 
Θετική συμβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της κατανάλω-
σης ενέργειας. Συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για μείωση της εξάρτησης από 
εισαγόμενα καύσιμα και αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος. Συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της χώρας, που έχουν τεθεί για τη μείω-
ση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο.

Άλλοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας
Είναι φανερό ότι υπάρχουν και αρκετοί άλλοι τρόποι να εξοικονομήσουμε ενέρ-

γεια όπως για παράδειγμα:
Θερμομόνωση (διπλοί υαλοπίνακες, πετροβάμβακας , πολυστερίνη κτλ. Συστήμα-

τα μείωσης άεργων ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών ενέργειας. Συστή-
ματα κάρτας για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε δωμάτια ξενοδοχείων όταν 
απουσιάζουν οι πελάτες (KEY FOB). Συστήματα κλιματισμού με inverter.

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων
H Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ αντικαθιστά την προγενέστερη 2002/91/ΕΕ 

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Με βάση την Οδηγία, Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια 

με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και 
β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 

αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια NZEB.

* Όλο το αφιέρωμα για την εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να το 
διαβάσετε στο «δούναι+λαβείν» 2017-2018.
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«Κάρπα»
Η Πάρος από την προϊστορική εποχή που πρωτοκατοική-

θηκε αναδείχτηκε σ’ ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του 
Κυκλαδικού πολιτισμού. 

Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με πολλά ονόμα-
τα: Δημητριάς, επειδή λατρευόταν η Θεά Δήμητρα, που 
έμαθε στους Παριανούς τη σπορά και την καλλιέργεια 
της γης. Καβαρνίς, από τον Κάβαρνο που ειδοποίησε τη 
Θεά Δήμητρα για την αρπαγή της κόρης της Περσεφόνης, 
από τον Πλούτωνα. Μινώα, από τον βασιλιά της Κρήτης 
Μίνωα, που είχε κατακτήσει το νησί. Πλατέα, λόγω της 
πλατύτητας της. Στρογγύλη, λόγω του σχήματος της. 
Πακτία, λόγο του στερεού εδάφους της. Υλήεσσα, διότι 
ήταν δασώδης. Υρία, είχε αυτό το όνομα μετά την κάθοδο 
των Δωριέων. Πάρος, που μέχρι σήμερα ονομάζεται έτσι 
από τον Πάρο, που αποίκησε μαζί με άλλους Αρκάδες το 
νησί, γιο του Παρράσιου και εγγονό του βασιλιά της Αρκα-
δίας Λυκάονα. 

Δεν γνωρίζω αν θα διατηρήσει το νησί μας, το ίδιο όνομα 
στο μέλλον, διότι παρατηρείται μεγάλος αποικισμός τροχο-
φόρων, που μπορούν να μετονομάσουν το νησί από Πάρο 
σε «Car-Πάρο» ή «Καρ-πάρο» ή «Κάρπα» ή «Παρ-
caro». Καραβιές ολάκερες, από αυτοκίνητα, μηχανάκια, 
ATV (γουρούνες), ξεφορτώνονται στο λιμάνι για να τρέ-
ξουν στους «αυτοκινητόδρομους» της Πάρου. Ο αυτοκινη-
τοστόλος του νησιού, είναι τόσο μεγάλος που μαθηματικά, 
αν υπολογίσουμε στο περίπου τα αυτοκίνητα, έχουμε 5.000 
των ντόπιων, 5.000 τα ενοικιαζόμενα και 15.000 των επι-
σκεπτών του καλοκαιριού = 25.000 Χ 4m το κάθε αυτοκί-
νητο = δύο φορές ο γύρος της Πάρου.     

Και όλα αυτά γιατί, καλώς έχουμε ομαλό επαρχιακό δί-
κτυο, με προσβάσιμους προορισμούς, αλλά κακώς δεν 
έχουμε περιφερειακούς και τις υπόλοιπες υποδομές που 
θα βοηθήσουν να διοχετευτούν τα τροχοφόρα. Έτσι λοιπόν, 
συγκεντρώνεται το φορτίο στους κεντρικούς δρόμους, με 
αποτέλεσμα μπλοκαρίσματος και ειδικότερα στη Παροικιά 
που είναι και το λιμάνι επιβατικό-εμπορικό. Υπάρχει κάποια 
πρόβλεψη για όλα αυτά;  Πόσα χρόνια ακούμε για το δεύ-
τερο περιφερειακό, ακόμα χαράζεται… σ’ ένα αόρατο χάρ-
τη! Το εμπορικό λιμάνι, κολυμπώντας σιγά σιγά θα φύγει 
από τη Παροικιά! Τα πάρκινγκ;  Έχετε σκεφτεί τι θα γίνει με 
τα πάρκινγκ όταν πέσει το ρυμοτομικό της Παροικιάς, που 
θα θέλουν οι ιδιοκτήτες να οικοδομήσουν; Θα παρκάρου-
με στις ταράτσες! Ας μη πιάσουμε τώρα το θέμα για τους 
πεζούς, που είναι τα πεζοδρόμια; οι διαβάσεις; οι σκεπα-
στές στάσεις λεωφορείων; οι στάσεις ξεκούρασης; κλπ. Ο 
επισκέπτης θέλει τις διακοπές του με τις ανέσεις του αλλά 
δεν θα θέλει να κάνει διακοπές σ’ ένα νησί που του θυμίζει 
την πόλη του. 

Όπως πάει λοιπόν, με το όνομα «Κάρπα» θα μετονο-
μαστεί, δηλαδή «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση», για 
να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν η κυκλοφορία του «αί-
ματος» και να μεταφερθεί οξυγόνο στους πνεύμονες της 
«πόλης».

Χριστόδουλος Μαούνης

Νικηφόρος 
Γ. Κυπραίος

Γεννήθηκε στην Παροικιά στις 29 Ιουλίου1877 

όπου και έζησε δημιουργώντας την οικογένεια 

του. 

Είκοσι χρονών κατατάχθηκε εθελοντής στον 

απελευθερωτικό πόλεμο της Κρήτης και από τότε 

μονιμοποιήθηκε στον στρατό, μετέχοντας στους 

εθνικούς αγώνες. 

Το 1930 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αν-

θυπολοχαγού. Ως κοινωνικός παράγοντας του 

νησιού συνέβαλε πολύ στα κοινά αλλά στις 28 

Ιανουαρίου 1946 και ενώ βρισκόταν ακόμα στις 

επάλξεις, μάχιμος, ως πρόεδρος της Κοινότητας 

Παροικίας, έφυγε από τη ζωή. 

Είχε διατελέσει επί σειρά ετών πάρεδρος δη-

μάρχων στην Παροικιά. Προξενικός πράκτορας 

της Γαλλίας, διευθυντής της εταιρίας Οίνων και 

Οινοπνευμάτων της Πάρου, γραμματέας του εκ-

κλησιαστικού συμβουλίου της Εκατονταπυλιανής. 

Ίδρυσε το μνημείο των Γάλλων, επισκεύασε το μο-

ναστήρι των Αγίων Αναργύρων και δεντροφύτευε 

τη γύρω περιοχή, αλλά το μεγάλο του μεράκι ήταν 

η ιστορία και ο πολιτισμός της Πάρου, δημιουργώ-

ντας «Λαογραφικές Συλλογές», οι οποίες βραβεύ-

τηκαν από την Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας. 

Το πνευματικό του έργο συνίσταται στη συγγραφή 

και έκδοση βιβλίων, στη δημοσίευση άρθρων, με-

λετών σε κυκλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, 

στη συλλογή λαογραφικού υλικού και σε ομιλίες. 

Διακαής του πόθος ήταν να αποδείξει την αξία 

της Πάρου ως ιστορικού νησιού, τη θέση που κα-

τείχε στις σελίδες της Ελληνικής ιστορίας, καθώς 

και την προβολή της.

(πηγές «Παριανά τευχ.61») 

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Οδυσσέα 

Ελύτη», όπου και η οικία του, έως την οδό «Ν/

ρχου Β. Γράβαρη», στην Επάνω Πόρτα, στην περι-

οχή του Κάστρου.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοµατοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Πλάνο 
προώθησης 
του τουρισμού

Η περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου, σταθερά 
προσανατολισμένη στην υλοποίηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης Τουρισμού, που μέχρι σήμερα έχει 
δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και το οποίο χρηματο-
δοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους της Περιφέ-
ρειας, αποφάσισε να ζητήσει την συνδρομή της κυβέρ-
νησης για την συνέχιση του πλάνου προώθησης του 
τουρισμού των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, 
την διετία 2018-2019.

Ειδικότερα, η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, μετά και την 
έγκριση της σχετικής πρότασης από το περιφερειακό 
συμβούλιο στις 24/7/2017, πρόκειται να υποβάλει 
αίτημα στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για 
την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Προώθη-
ση – Παρουσίαση της ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε 
νησιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στο Αναπτυ-
ξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 
2017 – 2020.

Οι δράσεις του προτεινόμενου έργου, που καλύπτουν 
οριζόντια τα νησιά της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, περι-
λαμβάνουν τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκ-
θέσεις τουρισμού καθώς και εκθέσεις ειδικού σκοπού 
(αγροτικών προϊόντων κλπ), με σκοπό την ανάδειξη 
του μοναδικού brand name κάθε νησιού, μέσα από 
ένα «πακέτο» συντονισμένων δράσεων προώθησης 
και δημοσιότητας. Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2017-2020 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 
25 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε 
σχετικά με την πρόταση:

«Η προτεραιότητα και το βάρος που ρίχνουμε στην 
τουριστική προβολή, όπως και η υποβολή μιας πρότα-
σης που να καλύπτει οριζόντια όλα τα νησιά της Περι-
φέρειάς μας, αποτελεί πολιτική επιλογή. 

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου υλοποιεί το μεγαλύτερο 
πλάνο προώθησης του τουρισμού στη χώρα, μετά το 
υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Αναγνωρίζοντας 
ότι ο τουρισμός είναι ο μοναδικός κλάδος της οικο-
νομίας που παράγει εισόδημα και δημιουργεί θέσεις 
εργασίας, χρηματοδοτήσαμε με ίδιους πόρους το με-
γαλύτερο πλάνο τουριστικής προβολής που είχε ποτέ 
το Νότιο Αιγαίο. Μέσα από το Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα για τα νησιά μας, επιδιώκουμε να δια-
σφαλίσουμε την συνέχειά του και για την διετία 2018-
2019, διότι, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου επλήγη από την προσφυγική κρίση, αλλά και 
από μια σειρά άλλων παραγόντων που επηρέασαν την 
ανταγωνιστικότητά της ως τουριστικού προορισμού, 
εν τούτοις, κατάφερε να σημειώσει πρωτιές στους το-
μείς των αφίξεων και των εισπράξεων, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ και του ΙΤΕΠ. 

Τις θεαματικές επιδόσεις του Νοτίου Αιγαίου, παρά 
τις αντιξοότητες, επιδιώκουμε να τις διατηρήσουμε 
και να τις επεκτείνουμε, αξιοποιώντας για το σκοπό 
αυτό πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος».



www.fonitisparou.gr

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

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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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

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 

τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, µία 
µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ και µία 
µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 3 Υ/∆. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
µπάνιο, τζάκι και αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση. Βρίσκονται 100 µέτρα από 
την κεντρική παραλία. Τηλ: 22840 
91302/6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή µαζί. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 

δανείου. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday)

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
οικόπεδο 330 τ.µ. µε την άδεια 
οικοδοµής. Τηλ: 6989 871 269

ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, πω-
λείται διαµέρισµα δυάρι 3ου ορόφου. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 41461

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία, επιφάνειας 40 τ.µ., αποτελούµενη 
από 1 Υ/∆, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο. 
Βρίσκεται 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 22840 91302/6932 
901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑ-
ΝΙΟΥ, ενοικιάζεται ανοιχτός χώρος 
κατάλληλος για πάρκινγκ 250 τ.µ., µε 
πρόσβαση από 2 πλευρές. τηλ. 6945 
781 061

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
δυάρι 45 τ.µ. 3ου ορόφου, πλήρως 
επιπλωµένο και εξοπλισµένο µε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο 
και ίντερνετ, επί της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, πλησίον Μετρό Αµπελο-
κήπων. Τηλ. 6945 355 327

ΣΠΙΤΙ ενοικιάζεται έξω από τις 
Λεύκες, 65 τ.µ. καινούριο, µε θέα και 
βεράντες, φωτεινό, µε κλιµατιστικό, 

ίντερνετ, µερικώς επιπλωµένο. Τηλ 
6977 646 827

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ενοικίαση 
µε 2 ή 3 Υ/∆, 90 τ.µ. και πάνω, στην 
περιοχή από ∆ρυό, Μάρπησσα, 
Μάρµαρα, Πρόδροµο έως και Υστέρνι. 
∆υνατότητα µακροχρόνιας ενοικία-
σης, άνω των 3 ετών. Τηλ. 6978 643 
546, 22840 44043

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ζητείται για φύ-
λαξη ηλικιωµένης, που αντιµετωπίζει 
προβλήµατα υγείας, στην περιοχή της 
Μάρπησσας Πάρου. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6932 300 418

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
εστιατόριο στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6938 522 480

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για ξενοδοχείο 
5* πλησίον Παροικίας. Ιδανικές συν-
θήκες εργασίας σε φιλικό περιβάλλον. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932 239 
048

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται βοηθητική για 
5 ώρες εργασία την ηµέρα για ένα 
µήνα, (έως τέλος Αυγούστου). Ώρες 
εργασίας από τις 10:00 -15:00. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 761 768

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαµβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αµερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινοµηχανή, 
καφετιέρα, προτζέκτορας µε πανί και 
διαιρέτης. Πληροφορίες στο τηλ. 6978 
830 949/22308

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Αγ. Απόστολοι, Νάουσα | Τ. 22840 53402 | Κ. 6970054341
Αλυκή, Αεροδρόµιο | Τ. 22840 91000 | Κ. 6944585880

e-mail: elin.tsalikis@gmail.com |     Tsalikis elin

νέα γενιά καυσίµων

τώρα σας εξυπηρετούµε
και από το νέο πρατήριο
µας στην Αλυκή!

Παροικιά Πάρος | T. 22840 24804 | K. 6944 266653
panagiwtissarris@hotmail.com

µόνωση | στεγανοποιήση

κατασκευή | επίβλεψη | ανακαίνιση

Παναγιώτης
Σ α ρ ρ ή ς

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€

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30-21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 9.00-15.00

Τηλέφωνα έκτακτής ανάγκης

6944714971 & 6980960960

∆έχονται καθηµερινά

» Μικροβιολόγος

Γεωργακόπουλος Αθανάσιος

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00

» Ακτινολόγος Γαζιώτης Γεώργιος

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

» Γενικός Ιατρός Μητσάκης Όθων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.00-17.00

» Παθολόγος Αποστολόπουλος 

Νικολαος Σάββατο 10:00 -13:00

& Τετάρτη 18:00-20:00 µε ραντεβού

» Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 

2-20/8

» Ενδοκρινολόγος Μπεκιάρη 

Βασιλική 4/8 & 25/8

» Ωτορινολαρυγγολόγος

Ευχαριστήριο
Η κυρία Ευγενία Λεοντή και οι οικογένειες των τέ-

κνων Δημοσθένη, Μιχάλη και Μαριλένας, ευχαριστούν 
το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλ-
λίνικον για την παρουσία του στην εξόδιο ακολουθία 
του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού 
Γρηγόρη Λεοντή. Επίσης ευχαριστούν όλους τους εκ 
Πάρου φίλους για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπα-
ράσταση στο πένθος τους και το Σύλλογο Παρίων – 
Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή», την κυρία Φλώρα 
και Γιάννη Βλάχο, την αδερφή Φλώρα Χαραλαμπο-
πούλου, την ανιψιά Αλεξάνδρα Γαβαλά και την κυρία 
Δέσποινα και Μιχάλη Πώλο για την οικονομική προ-
σφορά τους στον οίκο ευγηρίας «Η Εκατονταπυλιανή».

Με εκτίµηση
Η οικογένεια

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Ο «Στρατηγός» στην Πάρο
Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου, Μίμης Δομάζος, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο 22/7/2017 στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, για την παρουσίαση του 
ποδοσφαιρικού του λευκώματος: «Μυστικά και… άλλες αποκαλύψεις».

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας, 
ενώ μαζί με τον Δομάζο ήταν και ο κανονιέρης του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
Αντώνης Αντωνιάδης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης εκτός από τις τοπικές αρχές ήταν και φίλοι του 
ποδοσφαίρου όλων των αθλητικών αποχρώσεων, σύλλογοι και φορείς, και φυσι-
κά οι τρεις κόρες του «στρατηγού», Ουρανία, Πόπη και Ευαγγελία.
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Πρωτοβουλία 
ΕΠΣΚ

Με πρωτοβουλία της ΕΠΣ Κυκλάδων στάλθηκε επι-
στολή-αίτημα στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Νησιώτικης Πολιτικής και τις ναυτιλιακές εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, ώστε να βρε-
θεί λύση για τις μετακινήσεις των σωματείων.

Η επιστολή της ΕΠΣΚ γράφει:
«Με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσου-

με, για ακόμα μια φορά, την τραγική ενδοκυκλαδική 
ακτοπλοϊκή διασύνδεση, την οποία υφίστανται τα 
νησιά μας και κατ’ επέκταση τα αθλητικά σωματεία 
μας, που μετακινούνται με τα δρομολόγια αυτά και 
δυσκολεύονται να συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα 
μας, κάνοντας πολύωρες μετακινήσεις και «περιττές» 
διανυκτερεύσεις, με τεράστια οικονομικά έξοδα.

Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε, ενόψει και της έναρ-
ξης της νέας αθλητικής περιόδου, που αρχίζει στα 
μέσα Σεπτεμβρίου, άμεση συνάντηση μαζί σας, για να 
σας παραθέσουμε τις σκέψεις και προτάσεις μας, κα-
θώς και των σωματείων μας, για τον καλύτερο σχεδι-
ασμό των χειμερινών δρομολογίων».

Στην επιστολή η ΕΠΣ Κυκλάδων ανέγραψε όλες 
τις αθλητικές ενώσεις που υπάρχουν στις Κυκλάδες 
και πραγματοποιούν πρωταθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, 
στίβος), και τα σωματεία που έχουν στη δύναμή τους, 
Ομοίως, η ΕΠΣΚ έστειλε επιστολή στη ΕΣΚ Κυκλάδων, 
την Τ.Ε. Πετοσφαίρισης Κυκλάδων και στην ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Κυκλάδων, για να προσυπογράψουν.

Κολύμβηση 
ΝΟΠ

Την Πέμπτη 13/7/2017 πραγματοποιήθηκε ο κολυμ-
βητικός διάπλους Πούντας-Αντιπάρου. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε στον διάπλου 
με αρκετούς αθλητές από τα τμήματα κολύμβησης, οι 
οποίοι είχαν αξιόλογη παρουσία.

Τα αποτελέσματα των κολυμβητών:
8ος Παρούσης Ορέστης 20 λ. 53 δ.
11η Μάλτζη Ηλέκτρα 23 λ. 27 δ.
21η Χανιώτη Αρσενία 28 λ. 53 δ.
24η Πανταζίδου Χρυσάνθη 29 λ. 09 δ. 
25η Κβαστ Άννα 30 λ. 26 δ.
27η Τριβυζά Ελισάβετ 30 λ. 30 δ.
28ος Quake Stephen 30 λ. 38 δ.
34ος Ασπρολούπος Κων/νος 32 λ. 45 δ.
49η Χαμηλοθώρη Ιωάννα  49 λ. 08 δ.
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ ευχαρίστησε 

τις προπονήτριες του ομίλου μας, Μαρία Παντελαίου 
και Χριστίνα Ζαμπέτα.

Παιδικό  
τρίαθλο

Το Σάββατο 15 Ιουλίου ο ΝΟΠ διοργάνωσε στην 
παραλία του Μώλου το παιδικό τρίαθλο, για παιδιά 
ηλικίας 8-15 ετών.

Το παιδικό τρίαθλο είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός 
αγώνας, καθώς περιλαμβάνει κολύμβηση 300 μ., πο-
δηλασία 6 χμ. και στο τέλος τρέξιμο 2 χμ. Στον αγώνα 
έλαβαν μέρος 23 παιδιά και όλοι οι συμμετέχοντες τον 
απόλαυσαν και διασκέδασαν αρκετά.

Τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΓΟΡΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ
1ος Γεροχρήστος Νικόλας 23:07
2ος Πούλιος Αντώνης 26:25
3ος Μητσάτσος Δημήτρης 28:22

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ
1η Μελανίτη Νικολέττα  42:10
ΑΓΟΡΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
1ος Παρούσης Ορέστης 37:44
2ος Πούλιος Φωκάς 41:23
3ος Σπανός Στέλιος 43:05
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
1η Τσαντουλή Μαρία 43:10 
2η Τσιγώνια Νεφέλη 44:36
3η Τσιγώνια Άννα-Μαρία  47:26
ΑΓΟΡΙΑ 13-15 ΕΤΩΝ
1ος Στάμενας Βασίλης 41:59
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13-15 ΕΤΩΝ
1η Τζιώτη Κωνσταντίνα  43:20
2η Ρήγα Ελένη 43:46
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1η Ομάδα Σακελλαρίδη Κατερίνα, Σακελλαρίδης 

Θεολόγος, Σακελλαρίδη Ειρήνη 39:58
2η Ομάδα Πανταζίδη Χρυσάνθη, Πελέκης Άγγελος, 

Χρυσάκης Χρήστος 43:56.
Τέλος, ο ΝΟΠ με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τον 

Ποδηλατικό Όμιλο Π¨αρου για την πολύτιμη βοήθειά 
του στην οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα, την 
Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων, που είναι πάντοτε πα-
ρούσα και αρωγός σε κάθε αθλητικό γεγονός και τον 
σύλλογο του Μώλου, ο οποίος τους στήριξε με εθε-
λοντές και χαρούμενη διάθεση, ώστε να πραγματοποι-
ηθεί ο αγώνας.

Αλλαγές στο 
πρωτάθλημα 
μπάσκετ

Το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 συνήλθε έκτακτη γε-
νική συνέλευση της ΕΣΚ Κυκλάδων, όπου συζητήθη-
καν ζητήματα και ψηφίστηκαν σημαντικές αποφάσεις 
λειτουργικού χαρακτήρα ενόψει της νέας αγωνιστικής 
σαιζόν 2017-2018. 

Πιο συγκεκριμένα:
Για τη μικτή ομάδα Κυκλάδων ανακοινώθη-

κε η προσπάθεια συμμετοχής της σε αγώνα που θα 
γίνει στην Ρόδο την προσεχή 28η Οκτωβρίου 2017. 
Θα προηγηθεί προπόνηση υπό την καθοδήγηση του 
προπονητή Ανδρέα Μαύρου. Η διεξαγωγή του αγώνα 
θα γίνει με την αρωγή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και του δήμου Ροδίων. Θα λειτουργήσουν τα δύο 
camp (βορρά-νότου) για τη συγκρότηση της μικτής με 
γεννηθέντες 2003 και 2004.

Για το πρωτάθλημα των ανδρών ΕΣΚΚ ψηφί-
στηκε ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος να 
γίνει με τη μορφή ενός ομίλου αν οι ομάδες που θα 
δηλώσουν συμμετοχή είναι επτά. Στη περίπτωση που 
είναι 8+ οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους και 

θα ακολουθήσουν play off με τον νικητή να χρειάζεται 
δύο νίκες. Σε ό,τι αφορά τους αγώνες και το πρόγραμ-
μα, αυτοί θα γίνονται διπλοί, μόνο εάν υπάρχει κοινό 
αίτημα και από τις δύο ομάδες.

 Μέριμνα της Ένωσης θα είναι η συντόμευση του 
πρωταθλήματος, η τοποθέτηση αγώνων κατά το 
δυνατόν χωρίς μεγάλα κενά διαστήματα, καθώς και 
οικονομικότερη επιλογή για τις μετακινήσεις των ομά-
δων. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ προηγούμενη 
απόφαση του συμβουλίου όπου οι παραπάνω συνθή-
κες έχουν αν χρειαστεί μεγαλύτερη βαρύτητα από το 
πρόγραμμα που έχει κληρωθεί.

Να σημειωθεί εδώ ότι επειδή παρατηρήθηκε το φαι-
νόμενο οι ομάδες να ζητάνε διαρκώς αναβολές 
ή τροποποιήσεις του προγράμματος, η ΕΣΚΚ 
ενημερώνει ότι φέτος αυτές δε θα γίνονται 
δεκτές αφού η κατάρτιση του προγράμματος είναι 
ασφυκτική με τα περιθώρια αλλαγών να περιορίζονται 
μόνο σε περιπτώσεις απαγορευτικού ή απεργιών.

Τέλος, τα νησιά που προτίθενται να διοργανώσουν 
Final Four για οποιαδήποτε κατηγορία καλούνται να 
υποβάλουν στην ΕΣΚΚ το αργότερο μέχρι τέλη Νο-
έμβρη φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει έξοδα δι-
αμονής, σίτισης και μετακίνησης των ομάδων. Αυτό 
γίνεται προκειμένου να υποβάλλει η ΕΣΚΚ εγκαίρως 
τα αιτήματα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
τον αντίστοιχο δήμο, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα 
χορηγία μέρους τον εξόδων.
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Κατάργηση Ε.Φ.Κ.  
στο κρασί

Εντός του έτους θα καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί, δήλωσε 
σε επίσκεψη στο Αίγιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Βαγγέλης Αποστόλου, 
προσθέτοντας ότι το κρασί αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ελληνικών εξαγω-
γών.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σε μονάδα οινοποιίας και αποσταγματο-
ποιίας στο Αίγιο, ο Βαγγέλης Αποστόλου δήλωσε ότι «αποτελεί προτεραιότητα για 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη στήριξη της 
ελληνικής αμπελουργίας και της οινοποιίας». 

Επίσης, ο Βαγγέλης Αποστόλου σημείωσε: «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
στηρίζει έμπρακτα τον αμπελο-οινικό τομέα, τόσο με το πρόγραμμα για την ανα-
διάρθρωση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμε-
ταλλεύσεων, όσο και με τα ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα και τα ειδικά προ-
γράμματα προώθησης οίνου σε τρίτες χώρες», που αποτελούν, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, «το μοχλό ανάπτυξης για τον κλάδο».

Αγροτικά πλεονεκτήματα
Στις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για την προστασία της ελληνικής 

φέτας στις διεθνείς αγορές, αλλά και στη σημασία που έχει για τις μελλοντικές 
εξελίξεις η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, για την 
προστασία της ονομασίας προέλευσης της ελληνικής φέτας, αναφέρθηκε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την διάρκεια συνάντησης που 
είχε στα Καλάβρυτα, με τους εκπροσώπους του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού και 
κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ειδικότερα, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου τόνισε πως «μετά τη συμφωνία με την 
Ιαπωνία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες» και πρόσθε-
σε πως, «στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της κυβέρνησης είναι 
η ανάδειξη των συγκριτικών αγροτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, με 
στόχο τη διατροφική επάρκεια, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στις δι-
εθνείς αγορές, και την παραγωγική, κοινωνική και πληθυσμιακή επανατοποθέτηση 
της υπαίθρου».

Εκδηλώσεις στην Πάρο
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν οι πολιτιστικές- αθλλητικές εκδηλώσεις που 

θα πραγματοποιηθούν στην Πάρο, από την Παρασκευή 28 Ιουλίου, έως και την Πέ-
μπτη 3 Αυγούστου 2017.

28/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Στιγμές Οπερέτας και Όπερας «Σφίξε με και τα Χείλη ας Μένουν» με τους: Νικόλα 

Καραγκιαούρη, Φωτεινή Αθανασάκη, Πάνο Λουμάκη. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέατρο Λευκών 28/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έως 30/7
Παζάρι παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Διοργάνωση Π. Σ. Αγκαιριάς. Παραλία 

Αλυκής
28/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έως 6/8
Έναρξη έκθεσης σύγχρονης τέχνης «so greek…so contemporary» υπό την επιμέ-

λεια της Μαρίνας Αθανασιάδου. Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά Παροικίας
29/7 ΣΑΒΒΑΤΟ έως 30/7
3ο Διήμερο Φεστιβάλ Ρεβιθάδας - Αφιέρωμα στην παραδοσιακή ρεβιθάδα. Δι-

οργάνωση Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος» - Περιφέρεια Ν. Αιγαίου -Δήμος Πάρου– 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Πρόδρομος

29/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
3ο Θερινό Φεστιβάλ Θεάτρου. Παιδική Θεατρική Παράσταση «Ο Φιλόσοφος Ξάν-

θος και ο Δούλος του Αισώπου». Σκηνοθεσία Φαίδωνα Γεωργίτση. Διοργάνωση 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Θέατρο Λευκών 29/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30
Μια Βραδιά για το Μανο Χατζιδάκι. Ερμηνευτές- Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Φάμης, 

Ζαχαρούλα Κληματσάκη. Πάρκο Πάρου Νάουσα 
30/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:30
Κώστας Χαρδαβέλλας «Τι έζησα στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή». Παρουσία-

ση βιβλίου. Διοργάνωση Δήμος Πάρου – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Υπό την αιγίδα του  Ι.Π. Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής. Αύλειος  χώρος Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής

30/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Βραδιά παραδοσιακής μουσικής  Διοργάνωση Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Τε-

χνηντάρι» - Δ/Κ Πάρου. Πλατεία Ταξιάρχη Παροικία
1/8 ΤΡΙΤΗ 21:00
3ο Θερινό Φεστιβάλ Θεάτρου. Θεατρική παράσταση «Τα Κίτρινα Γάντια» από την 

Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. Θέατρο Λευκών
1/8 ΤΡΙΤΗ 20:00
Αφήγηση παιδικού παραμυθιού «Ο Δράκος Κέφαλος» από τη Μοσχούλα Μαρμα-

ρά. Διοργάνωση Δ/Κ Αρχιλόχου – Αναπτυξιακός Σύλλογος «Πρόοδος – Ανάπτυξη». 
Νηπιαγωγείο Μαρμάρων

2/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00
Συναυλία «Δύο Κιθάρες» με τους Ιάκωβο Κολανιάν, Larry Hammett, Zoe Sherinian. 

Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – Δ/Κ Πάρου. Αύλειος χώρος Αγίου Κων/νου  Κάστρο Πα-
ροικίας 

2/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00
Συναυλία «Ρεμπέτικα και  Λαϊκά» με τον Αστέριο Ρήγα και την ομάδα του. Διοργά-

νωση ΜΕΕΑΣ ΥΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ. Θέατρο Λευκών 
3/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:30
Συναυλία «Restart» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τους Ευγενείς Αλήτες. Διορ-

γάνωση Κύκλος Κυκλάδων - Πάρκο Πάρου. Θέατρο Πάρκο Πάρου Νάουσα
3/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Συναυλία «Μανώλης Χιώτης… από το ρεμπέτικο στο Swing» με την μουσική ομά-

δα «Rigas en Sample». Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – Δ/Κ  Μάρπησσας. Πίσω Λιβάδι
3/8  ΠΕΜΠΤΗ έως 6/8
18ο Τουρνουά Beach Volley. Διοργάνωση ΝΟΠ. ΝΟΠ Παροικία 
3/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
3ο Θερινό Φεστιβάλ Θεάτρου. Παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του 

Αργύρη Αθανασίου. Θέατρο Λευκών.
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Προσκύνημα
Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο 
στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή 

Από Πειραιά: 
Σάββατο 12/8/17
Κυριακή 13/8/17 
Δευτέρα 14/8/17
Αναχώρηση από Πειραιά 23:55
άφιξη στην Πάρο 04:45

hsw.gr

Από Πάρο: 
Τρίτη  15/8/17
Τετάρτη 16/8/17
Αναχώρηση από Πάρο 16:35  
άφιξη στον Πειραιά 21:25

Η προσφορά ισχύει για τα δρομολόγια του “Νήσος Σάμος” 
με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής 
για τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έκπτωση 50% 
στα εισιτήρια 
επιβατών και ΙΧ!


