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■ Μίνωας
Αν υπάρχει μία ιστορία από την ελληνική μυθολογία 

που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, είναι 
αυτή του βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα. Οι ιστορίες με 
την ελληνική μυθολογία, δεν ξέρω πόσο μύθος είναι. 
Και αυτό το στηρίζω διότι σχεδόν για όλες τις ιστορίες 
στη συνέχεια, βρήκαμε αποδείξεις. Έτσι και με το Μί-
νωα, έχουμε έξι χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, στην 
Κνωσό, το Μινωϊκό βασίλειο, που είναι μία ολόκληρη 
πόλη. Για το ποιός κατέλυσε το βασίλειο του Μίνωα, 
δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις, παρά μόνο μία ανα-
φορά του Ηρόδοτου, που λέει ότι είχε πληροφορηθεί 
ότι η επίθεση στο βασίλειο και το πλιάτσικο έγινε από 
έλληνες, και συγκεκριμένα από Αχαιούς. Μεταξύ μας 
αυτή την εκδοχή πιστεύω και εγώ. Πελοποννήσιοι, σου 
λέει σε μανούρα και πλιάτσικο. Δεν μπορεί; Αλήθεια 
θα είναι! Έχοντας γυρίσει όλη τη λατρεμένη Αχαΐα, 
σας προσυπογράφω ότι ήταν σίγουρα Πελοποννήσιοι! 
(Σημείωση για τους παίκτες του «Πάμε Στοίχημα». Δεν 
πιάνουμε να παίξουμε ποτέ ομάδα της Αχαΐας. Φέρνει 
ότι αποτέλεσμα έχει συμφωνήσει!).

■ Μίνωας 2
Ο Μίνας παντρευόταν συνέχεια, έκανε ένα τσούρμο 

παιδιά, έλεγε ψέματα στους ανθρώπους ότι οι Θεοί 
του Ολύμπου είχαν σχέδια γι’ αυτόν, έχει κατηγορηθεί 
για διάφορες σεξουαλικές ακολασίες και τελικά βρή-
κε φριχτό θάνατο στη Σικελία, όταν τον περίχυσαν με 
καυτό νερό! Αυτό που δεν είναι γνωστό σε πολλούς 
είναι ότι ο Μίνωας είχε περάσει και από την Πάρο. 
Έτσι εξηγούνται όλα και για τους Παριανούς μύθους 
της εξουσίας!

■ Ο γάμος
Ο ακόλαστος Μίνωας, που περιέργως, άλλοι (Όμη-

ρος, Πλάτωνας) του έχουν πλέξει το εγκώμιο και τον 
περιγράφουν ως μέγα νομοθέτη, ερωτεύτηκε στην 
Πάρο τη Νύμφη Παρία, με την οποία απέκτησε τέσσε-
ρα παιδιά. Τον Ευρυμέδοντα, τον Χρύση, τον Νηφαλί-
ωνα και τον Φιλόλαο. Ήταν η εποχή (δεύτερη χιλιετία) 
που ο Μίνωας είχε κάνει το μεγάλο ντου στις Κυκλά-
δες και με ένα μικρό ευκίνητο πλοίο, την επακτηρίδα, 
απάλλαξε το Αιγαίο από τους πειρατές, και κατέστησε 
ευκολότερα τα ταξίδια. Το ντου στις Κυκλάδες λένε ότι 
το έκανε αναγκαστικά, διότι τα πλοία από την Κρήτη 
είχαν προβλήματα με τους πειρατές που κρύβονταν 
στα νησιά. Η αλήθεια όμως είναι ότι το πρόβλημα με 
τους πειρατές ήταν «στάχτη στα μάτια», διότι εποίκισε 
με Κρήτες τα νησιά και ίδρυσε αποικίες. Έτσι κάνουν 
οι σωστοί ηγήτορες κύριοι του δήμου Πάρου. Δηλαδή, 
όταν όλος ο κόσμος σου λέει ότι υπάρχει μεγάλο πρό-
βλημα με το κυκλοφοριακό, δε βγαίνεις και λες έχω 

κάνει τόσες συνεδριάσεις για το θέμα, αλλά δε δίνεις 
καμία λύση.

■ Ο δήμος
Ο δήμος Πάρου, όλως τυχαίως, βεβαίως - βεβαίως, 

την περασμένη Παρασκευή που βγήκε η εφημερίδα  
μας με πρωτοσέλιδο το θέμα με το κυκλοφοριακό και 
τίτλο: «Στο έλεος της μικροπολιτικής», εξέδωσε αμέ-
σως δελτίο τύπου με δεκάδες ενέργειες που έχει κάνει 
για το θέμα. Δηλαδή, τις συζητήσεις που έχουν γίνει, 
τις μελέτες που προωθεί για το λιμάνι κλπ. Πουθενά 
όμως δε μας γράφουν στο δελτίο τύπου γιατί ως σή-
μερα (τόσα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
τους), δεν έχουν κάνει διαγωνισμό για κυκλοφοριακή 
μελέτη. Το δελτίο τύπου συνοδεύτηκε από το γραφείο 
δημάρχου Πάρου με μία πραγματικά ωραία φωτογρα-
φία σαν καρτ ποστάλ, η οποία δείχνει τον μύλο στο λι-
μάνι Παροικιάς και δίχως κανένα κυκλοφοριακό πρό-
βλημα στο δρόμο. Ουάου! Μιλάμε ότι η φωτογραφία 
είναι όλα τα λεφτά. Απίθανη σκέψη είχαν στην Αγία 
Άννα. Μόνου που…

■ Again Μίνωας 
Ένας από τους γιους του Μίνωα, ο Αδρόγεος, βρήκε 

τον θάνατο στην Αττική, επί βασιλείας στην Αθήνα του 
Αιγέα. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Το νέο του 
θανάτου του γιου του, βρήκε τον Μίνωα στην Πάρο, 
όπου θυσίαζε στις Χάριτες. Έφερε σε πέρας την τε-
λετή πετώντας το στεφάνι και ζητώντας να σταματή-
σει ο αυλός (έτσι αιτιολογείται το τοπικό λατρευτικό 
έθιμο να θυσιάζουν στις Χάριτες χωρίς στεφάνια στα 
κεφάλια και χωρίς αυλό)». Και αφού, ο Μίνωας, έκα-
νε όλες τις λειτουργικές του υποχρεώσεις στην Πάρο 
για τον θάνατο του γιου του, στη συνέχεια έκανε ντου 
στην Αττική και κυρίευσε τα Μέγαρα και την Αθήνα. 
Σύμφωνα με τον μύθο την Αθήνα την κυρίευσε με με-
σιτεία του Δία που έστειλε λοιμό στην πόλη. Με λίγα 
λόγια, από τότε, εμείς οι Παναθηναϊκοί, δεν τα είχαμε 
καλά με την εξουσία. Έτσι και ο Δίας, αντί να στηρίξει 
εμάς που υπερασπιζόμαστε την πόλη μας έσπευσε να 
βοηθήσει τους εισβολείς! 

■ Ο δήμος 2
Όταν λοιπόν το σπίτι σου έχει πιάσει φωτιά, εσύ 

πρέπει να το υπερασπιστείς επί της ουσίας. Δε βγάζεις 
ανακοινώσεις κύριε δήμαρχε μας και στέλνεις ωραίες 
φωτογραφίες. Κάνεις έργο. Κάνεις κυκλοφοριακή με-
λέτη. Αλλά επειδή οι μύθοι έχουν βαθιές καταβολές 
στο νησί, το πρόβλημα είναι ότι δεν πρέπει να χαλά-
σεις την καρδιά σου με όλους όσοι ωφελούνται από 
το μπάχαλο της Παροικιάς. Και ξέρεις κάτι. Είμαι σί-
γουρος ότι προεκλογικά θα κηρύξεις διαγωνισμό για 
την κυκλοφοριακή μελέτη! Αλλά, αλλά το καράβι έχει 
πάρει πλέον κλίση. 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 462

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

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

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

ΔΕΥΑΠ: Τα 
αποθέματα νερού 
δε φτάνουν!

Υπό τον τίτλο: «Άραγε, μετά την Γραβιέρα Πάρου 
Π.Ο.Π., το επόμενο αγροτικό προϊόν του νησιού μας 
θα είναι το ΡΥΖΙ;!», η ΔΕΥΑΠ δημοσιοποίησε στις 26 
Ιουνίου 2018 δελτίο τύπου στο οποίο γίνεται αναφο-
ρά για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα αποθέματα 
νερού. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Είναι γνωστό ότι το νησί μας παράγει εξαιρετικά 
αγροτικά προϊόντα, η φήμη των οποίων μεγαλώνει 
συνεχώς. Τέτοια είναι τα τυριά, η γραβιέρα, κρασιά 
από διάφορους παραγωγούς κτλ.

Δεν γνωρίζαμε όμως ότι πιθανόν υπάρχουν παρα-
γωγοί που καλλιεργούν ΡΥΖΙ! Η ΔΕΥΑΠ προφανώς δε 
διαθέτει γεωπόνους στο προσωπικό της, αλλά βλέπο-
ντας τις υπερβολικές καταναλώσεις νερού σε κά-
ποιες περιοχές και από κάποιους αγρότες, μας κάνει 
να πιστεύουμε ότι όντως κάποιοι έχουν στραφεί σε 
τέτοιου είδους καλλιέργειες!

Φέτος ήταν μια κακή χρονιά βροχοπτώσεων. Η 
ΔΕΥΑΠ καταβάλει τεράστια προσπάθεια να διαχει-
ριστεί σωστά τα αποθέματα νερού και να φθάσουν 
για όλους, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Γίνονται 
επενδύσεις και δίδονται μεγάλα ποσά για να αντικα-
τασταθούν παλαιά δίκτυα που έχουν απώλειες και 
εκσυγχρονίζεται συνεχώς ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός της Επιχείρησης για να ανιχνεύονται οι 
διαρροές. 

Με βάση, όμως, τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης 
των ΔΕΥΑ, για κάθε 100 κυβικά νερού που αντλού-
νται, τα 80m3 πηγαίνουν για άρδευση και μόνο τα 
20m3 προορίζονται για ύδρευση! Μάλιστα, από τα 
80m3 που πάνε για άρδευση, τα 60m3 χάνονται, δεν 
καταμετρούνται ποτέ, είτε από διαρροές στα δίκτυα 
άρδευσης είτε κλέβονται από το δίκτυο… Και ενώ θα 
περίμενε κάποιος σε έναν άνυδρο τόπο όπως το νησί 
μας, τα ποσοστά να είναι διαφορετικά, δυστυχώς από 
μετρήσεις και έρευνα της ΔΕΥΑΠ αποδεικνύεται ότι 
τα νούμερα είναι ακριβώς ίδια! Ενδεικτικά, υπάρχουν 
παραγωγοί στο νησί που καταναλώνουν πάνω από 
3.500 κυβικά νερού κάθε μήνα για τις ανάγκες των 
καλλιεργειών τους! Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως 
όσες προσπάθειες και να καταβάλει η ΔΕΥΑΠ, τα 
αποθέματα του νερού δεν θα φθάσουν αν συνε-
χιστεί η αλόγιστη άρδευση… Ήδη φέτος, σε άλλα νη-
σιά του Αιγαίου, αλλά και την Κρήτη έχουν ξεκινήσει 
τμηματικές διακοπές νερού και απαγορεύτηκε στους 
αγρότες να συνεχίσουν την άρδευση.

Καλούνται όλοι όσοι ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά 
είτε επαγγελματικά με την γεωργία, να περιορίσουν 
άμεσα τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούν, δια-
φορετικά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις 
Διακοπές Υδροδότησης μέσα στο καλοκαίρι! Επί-
σης, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την επάρ-
κεια των υδατικών αποθεμάτων τα επόμενα χρόνια, 
πρέπει άμεσα να προσαρμόσουν τις καλλιέργειες 
τους στις ανάγκες και τα δεδομένα του νησιού! Εν-
δεικτικά, προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες:

- Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης, 
τύπου στάγδην, με ηλεκτροβάνες και εξοπλισμό εξοι-
κονόμησης νερού

- Πότισμα τις βραδινές ώρες

- Καλλιέργεια σε εδώδιμων ειδών που δεν απαι-
τούν μεγάλες ποσότητες νερού

Καλείται να δραστηριοποιηθεί άμεσα ο Τοπικός Ορ-
γανισμός Έγγειων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), ενημερώνοντας τα 
μέλη τους.

Τέλος, η ΔΕΥΑΠ θα εντείνει τους ελέγχους στο δί-
κτυό της. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περιπτώ-
σεις υδροκλοπής για άρδευση, πέραν των υψηλών 
προστίμων που προβλέπονται από τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Ύδρευσης, θα ζητηθεί η συνδρομή των 
Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών και οι 
υποθέσεις θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Και μην ξεχνάμε, βασικός πυλώνας της Οικονομίας 
του νησιού μας είναι ο Τουρισμός. Χωρίς νερό, λοι-
πόν, δεν θα υπάρχει ούτε Τουρισμός, ούτε Ανάπτυξη…

Καλούνται οι Πολίτες να ευαισθητοποιηθούν 
άμεσα για να μην καταλήξει η Πάρος, ερημονή-
σι…».

Το θέμα της εβδομάδας
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Περί ανέμων και 
υδάτων

(Μέρος 1ο)
Αγαπημένο μου πρόσωπο, κάποια μέρα, δίπλα στη θάλασσα, με ρώτησε κοι-

τώντας το πέλαγος, που έδειχνε λίγο σεκλετισμένο, τι αέρας φυσούσε. Απά-
ντησα ότι φυσούσε Γαρμπής. Μου ζήτησε να ετυμολογήσω τη λέξη, κι εκεί, μ’ 
έπιασε αδιάβαστο. Αναγκαστικά, προκειμένου να φωτιστώ κι εγώ, προσέφυγα 
στην έρευνα. 

Στην έρευνα, επειδή το ’να φέρνει το άλλο, έμπλεξα ανάμεσα σε ανέμους, 
ανεμολόγια και πυξίδες. Μ’ άλλα λόγια, βρέθηκα ν’ αρμενίζω σε φουρτουνια-
σμένη από τους ανέμους θάλασσα. Θα τολμήσω να σας καταστήσω και σας, 
τους αναγνώστες, κοινωνούς των γνώσεων που απέφερε αυτή η έρευνα. Στις 
γραμμές που ακολουθούν, με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο θα εκτεθούν: 
Η δημιουργία των ανέμων, οι κατευθύνσεις τους, η ονομασία τους και η ετυμο-
λογία του ονόματός τους.

Ο άνεμος. Ροή αέρα. Φαινόμενο που η ύπαρξή του οφείλεται σε ιδιότητα 
των αερίων σωμάτων. Απλουστεύοντας, μπορούμε να πούμε ότι όταν ο αέρας 
θερμαίνεται γίνεται ελαφρότερος. Σαν ελαφρότερος ανεβαίνει, υψώνεται. Μπο-
ρούμε να το παρατηρήσουμε στον καπνό που ανεβαίνει προς τα πάνω. Το κενό 
που δημιουργείται από την ανύψωση της μάζας του θερμού αέρα, έρχεται να το 
αναπληρώσει ο περιβάλλων ψυχρός αέρας, δημιουργουμένου έτσι του ανέμου. 
Ροή αέριας μάζας. Κι αυτό το διαπιστώνουμε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Σε 
χώρο που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά βλέπουμε αυτή να τροφοδοτείται από ρεύ-
ματα αέρα που η ίδια προκαλεί, προσφέροντας με το οξυγόνο που περιέχει ο 
αέρας πλούσια τροφή για την εξέλιξή της.

Ο άνεμος μπορεί να έχει κατεύθυνση από οποιοδήποτε σημείο του ορίζοντα, 
προς άλλο σημείο στην επιφάνεια της Γης. Εύκολα μπορούμε να προσδιορίσου-
με την κατεύθυνσή του με τη χρήση μιας ευφυούς και απλής επινόησης του αν-
θρώπου. Του ανεμολόγιου. Η όλη δομή του ανεμολόγιου βασίζεται στον κύκλο 
και τις διαμέτρους του. Ο ορίζοντας, εξ ορισμού, είναι για τον παρατηρητή ένας 
κύκλος. Δηλαδή 360ο. Αν στον κύκλο αυτόν εγγραφούν δύο διάμετροι κάθετοι 

μεταξύ τους, τότε η περιφέρεια του κύκλου τέμνεται και διαιρείται σε τέσσερα 
τόξα 90ο το καθένα. Αν ένας παρατηρητής, με έκταση των χειρών του στραφεί 
προς την Ανατολή, τότε, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε στο δημοτικό σχολείο, 
το αριστερό χέρι δείχνει τον βορρά, το δεξί τον νότο και η πλάτη τη δύση. Έτσι, 
αναπότρεπτα, προκύπτουν τα τέσσερα ονόματα των ανέμων που φυσούν από 
αυτά τα σημεία του ορίζοντα: Βορράς, νότος, ανατολικός, δυτικός.

Επειδή ο άνεμος μπορεί να έχει την κατεύθυνσή του από οποιοδήποτε σημείο 
του ορίζοντα, για την ευκολότερη ανάγνωσή του, προστέθηκαν στο ανεμολόγιο 
άλλες δύο διαγώνιοι χωρίζοντας έτσι τα τέσσερα τόξα των 90ο σε οκτώ τόξα 
των 45ο που χωριζόμενα στα δύο με άλλες τέσσερις διαγώνιους, ισομοιράζουν 
τελικά τον κύκλο σε 16 τόξα των 22,5ο το καθένα. Σε κάθε μια από τις ακτίνες 
των διαγωνίων αντιστοιχεί και ένα όνομα. Έχουμε έτσι δεκαέξι ονόματα ανέμων. 
Όλα αυτά τα ονόματα ανέμων που οι ακτίνες ορίζουν, είναι, ξεκινώντας από τον 
Βορρά και ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του ωρολογίου: Βορράς, με-
σοβορράς, Μέσης, μεσαπηλιώτης, Απηλιώτης, ευραπηλιώτης, Εύρος, ευρονό-
τος, Νότος, λιβόνοτος, Λιψ (Λίβας), λιβοζέφυρος, Ζέφυρος, σκιρωνοζέφυρος, 
Σκίρων, σκιρωνοβορράς (με παχιά γράμματα δηλώνονται οι βασικοί άνεμοι, με 
κεφαλαίο αρχικό οι δευτερεύοντες και οι, ας τους ονομάσουμε, τριτεύοντες, με 
μικρά γράμματα). 

Εκτός όμως από τις επίσημες αυτές ονομασίες υπάρχουν και άλλες: Η τρέ-
χουσα γλώσσα των ναυτικών μας, η γλώσσα των εγγράφων και η διεθνής. Στην 
τρέχουσα νεοελληνική ναυτική γλώσσα τα ονόματα των ανέμων, διαβάζοντας 
το ανεμολόγιο πάλι από τον βορρά και σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου είναι: Τραμουντάνα, Γραιγοτραμουντάνα, Γραίγος, Γραιγολεβάντες, 
Λεβάντες, Σοροκολεβάντες, Σορόκος, Οστριασορόκος, Όστρια, Οστριογάρμπης, 
Γαρμπής, Πονεντογάρμπης, Πονέντες, Πονεντομαΐστρος, Μαΐστρος, Μαΐστρο-
τραμουντάνα. Η γλώσσα των ναυτικών εγγράφων, κυρίως των ημερολογίων 
των πλοίων, βασίζεται στα αρχικά γράμματα των κυρίων ανέμων: Β (Βορράς), 
Α (Ανατολικός), Ν (Νότος) και Δ (Δυτικός), με τους ενδιάμεσους ανέμους ΒΒΑ 
(Βόρειος-Βορειοανατολικός), ΒΑ (Βορειοανατολικός), ΑΒΑ (Ανατολικός-Βορειο-
ανατολικός), ΑΝΑ (Ανατολικός-Νοτιοανατολικός), κ.ο.κ. Στη διεθνή γραφή, που 
είναι η Αγγλική, πάλι με βάση τα αρχικά γράμματα, οι άνεμοι είναι: Ν (North), E 
(East), S (South), W (West), με τους ενδιάμεσους ανέμους NNE, NE, ENE, κ.ο.κ.

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Απάντηση Χρ. 
Βλαχογιάννη

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης δήμου Πάρου, 
Χρ. Βλαχογιάννης, δημοσιοποίησε επιστολή-απάντηση 
προς τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο, με τίτλο: «Απάντηση σε 
ανάρτηση Δημάρχου περί πάρτι και εργολάβων».

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, στην επιστολή του γράφει:
«Πριν λίγες μέρες ο κ. Κωβαίος, σε ανάρτηση του σε 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook), αναφέρθη-
κε σε «πάρτι» που κόστισαν ακριβά στο δήμο και σε 
«εργολάβους» κάθε είδους τους οποίους άφησε έξω 
από το γραφείο του! Ειλικρινά, αυτή η ανάρτηση, μου 
προξένησε μεγάλη έκπληξη.

Έκπληξη διότι, ο κ. Κωβαίος στην προηγούμενη 
δημοτική αρχή ήταν Αντιδήμαρχος, πρώτος τη τάξει, 
με πλήθος αρμοδιοτήτων και ουδέποτε διαφορο-
ποιήθηκε σε απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ή 
διαφώνησε σε κατ’ ιδίαν συζήτηση.

Αισθάνθηκα έκπληξη, διότι διαπιστώνω, όχι για 
πρώτη φορά ομολογώ, ότι μεταξύ του προφορικού 
του λόγου και του γραπτού υπάρχει τεράστια διαφο-
ρά! Άλλος είναι ο Μάρκος στις συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και άλλος ο Μάρκος στα Δελτία 
τύπου και τις ανακοινώσεις! Θυμάμαι πολύ καλά ότι 

κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, 
περισσότερες από μια φορά αναφέρθηκε σε χρηστή 
οικονομική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης 
του δήμου, και ΟΥΔΕΠΟΤΕ άφησε την παραμικρή 
υπόνοια για κακοδιαχείριση.

Αισθάνθηκα έκπληξη, γιατί σ αυτή του την ανάρ-
τηση υποπίπτει σε μεγάλες αντιφάσεις: Πρώτον, 
ενώ απευθύνεται σε όσους αρέσκονται σε τακτικές 
συκοφάντησής του, κάνει και αυτός το ίδιο κατασυ-
κοφαντώντας όχι μόνο τους πολιτικούς του αντιπά-
λους αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του αφού ήταν στην 
ηγετική ομάδα της προηγούμενης δημοτικής αρχής! 
Δεύτερον, στην ίδια ανάρτηση, αναφέρεται στην μα-
κρά πορεία του στα κοινά και το έργο που κουβαλάει 
και ταυτόχρονα συκοφαντεί το ίδιο το παρελθόν του!

Είναι προφανές ότι αυτή η σύγχυση οφείλεται στο 

γεγονός ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο (αν και 
είναι νωρίς) και η αγωνία και το άγχος του για το απο-
τέλεσμα απεικονίζεται στο πρόσωπο του.

Αγαπητέ Δήμαρχε, επειδή ο δρόμος για τις εκλογές 
είναι μακρύς, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, διότι έχεις 
αρχίσει να γίνεσαι τοξικός, και δεν πρέπει, στο βωμό 
μιας χούφτας ψήφων, να θυσιάζεις αρχές και αξίες, 
να λασπολογείς και να συκοφαντείς πρώην συνεργά-
τες σου. Το να δηλητηριάζεις το τοπικό πολιτικό σκη-
νικό με τέτοιες πρακτικές, δεν ταιριάζει στη κοινωνία 
ενός νησιού σαν την Πάρο.

Αν όμως παρ όλα αυτά επιμένεις στους ισχυρι-
σμούς σου περί «πάρτι», κι επειδή τόσο εγώ όσο και 
οι συνεργάτες μου, τότε και τώρα, δεν δεχτήκαμε και 
δεν δεχόμαστε να αμφισβητείται από κανέναν η εντι-
μότητά μας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ως δήμαρχος, ΑΜΕΣΑ να 
καλέσεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να δια-
πιστώσουμε:

- Πότε γίνονταν «πάρτι» στο παρελθόν ή τώρα;
- Πότε διοργανωνόταν ημερίδες που κόστισαν 

σκανδαλώδη ποσά στους παριανούς πολίτες;
- Πότε δαπανήθηκαν περισσότερα χρήματα σε δη-

μόσιες σχέσεις;
- Πότε δόθηκαν τόσες απευθείας εργολαβίες σε 

έργα και μελέτες; 
Στο παρελθόν ή τώρα; «Ιδού η Ρόδος ιδού και το 

πήδημα»…».

Απόψεις
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Λιμάνι Παροικιάς
Τηλέφωνο παραγγελιών:

22840 21096

Χάνουμε την ουσία…
Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας στις 8 Ιουνίου 2018 με τίτλο: 

«Εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πυρκαγιάς;», αναγνώστης μας έστειλε την παρακάτω 

επιστολή:

«[…] Θυμήθηκα χαρακτηριστικά ΑΚΡΙΒΩΣ στο σημείο της φωτογραφίας του εξώ-
φυλλου, τη συνομιλία που είχα πριν δύο χρόνια με έναν εποχιακό υπάλληλο του 
δήμου που φρόντιζε για την άρτια καθαριότητα του δρόμου κάτω από τον καυτό 
ήλιο του Ιουλίου...

Είχα προσέξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο αρκετές φορές και παλαιότερα (στην 
Παροικιά, στην Αλυκή, στην Πούντα, ακόμα και στην Σάντα Μαρία) και εκείνη την 
στιγμή του ζήτησα να μιλήσουμε για 5 λεπτά για να δω ακριβώς τι έκανε. Καθημε-
ρινά λοιπόν από τις 7 το πρωί και ακόμα νωρίτερα «με την αυγή του ήλιου» όπως 
μου ανέφερε, σκοπός του ήταν να καθαρίζει τον δρόμο από κάθε λογής σκουπίδια 
που έβρισκε χάρη στην προσφιλή συνήθεια όλων μας ως νεο-Έλληνες να θεω-
ρούμε ότι βρίσκεται εκτός αυτοκινήτου μας ότι είναι μία απέραντη χωματερή. Ο 
άνθρωπος αυτός εργαζόταν με εξάμηνη σύμβαση και φρόντιζε να δείχνει ο τόπος 
μας λίγο καλύτερος τόσο σε εμάς όσο και στους χιλιάδες τουρίστες μας. Από τότε, 
αν και εξακολουθώ να είμαι καθημερινά λόγω της εργασίας μου στους δρόμους, 
εδώ και δύο χρόνια ΔΕΝ ξαναείδα πάλι κάποιο άτομο να φροντίζει για αυτή την 
τόσο σοβαρή ανάγκη που υπάρχει. 

Προχθές το Σαββατοκύριακο χρειάστηκε να κάνω τη διαδρομή Νάουσας - Αγκαι-
ριάς, περίπου 25-30 χιλιόμετρα δηλαδή, του πιο «πολυσύχναστου» δικτύου του 
νησιού μας. Αμέτρητα σκουπίδια, μπουκάλια, σακούλες, χόρτα, φυτά, τσιγαρόκου-
τα, άδεια αναψυκτικά, και ό,τι άλλο φανταστεί ο νους σας... Το μάτι μου πήγαινε 

δυστυχώς συνέχεια εκεί, εμποδίζοντάς με να δω την όποια φυσική ομορφιά υπήρ-
χε γύρω μου. Και εδώ, μοιάζει, επιτρέψτε μου να πω, ως ειρωνικό το πρωτοσέλιδό 
σας ότι είμαστε εκτεθειμένοι, γιατί μάλλον το επιδιώκουμε τελικά, μη κάνοντας 
τίποτα για αυτό! Είτε είναι σκουπίδια, είτε είναι χόρτα, είτε είναι οι δρόμοι, είτε 
ακόμα και η ίδια μας η νοοτροπία που τα θέλουμε όλα έτοιμα στο πιάτο μας χωρίς 
όμως να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό...

Αλήθεια ξέρετε πόσο κόστιζε η εργασία αυτού του υπαλλήλου; 5-6 εκατοστάρικα 
το πολύ... Πολύ λιγότερα δηλαδή από μισθούς υπαλλήλων που κάθονται μέσα στα 
δροσερά γραφεία τους και το aircondition καίει στο φουλ από το πρωί μέχρι να 
σχολάσουν...

Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να βρεθούν ένας, ή δύο το πολύ τέτοιοι άνθρωποι 
να καθαρίζουν τους δρόμους μας καθημερινά και για όλο τον χρόνο; Πόσο «μέσα» 
θα μπούμε άραγε στον προϋπολογισμό μας; Μάλιστα μιλώντας τότε και με τον 
υπεύθυνο στον δήμο στο τμήμα Καθαριότητας γι’ αυτό το θέμα, μου ανέφερε και 
το εξής απίστευτο περιστατικό. Ο εποχιακός αυτός υπάλληλος κάποια μέρα βρή-
κε δίπλα στον δρόμο ένα ακριβό κινητό τηλέφωνο γνωστής εταιρίας, που άξιζε 
από 800 ευρώ και πάνω. Τελειώνοντας την βάρδια του πήγε να το καταθέσει στο 
αστυνομικό τμήμα, ένδειξη της τιμιότητάς του και της σωστής εργασίας του. Τέτοια 
άτομα μακάρι να είχα και εγώ στην εργασία μου!

Κλείνοντας το κομμάτι αυτό θα προσθέσω ακόμα δύο στοιχεία. Ο εν λόγω υπάλ-
ληλος δεν είναι Παριανός αλλά τελικά αγαπάει περισσότερο το νησί που ζει από 
εμάς που είμαστε ντόπιοι... Και δεύτερον, ξεφυλλίζοντας το τελευταίο σας φύλλο 
(461) αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα του νησιού μας, βλέπω στη δεύ-
τερη γραμμή όλη την αλήθεια.... Ότι στο έλεος της μικροπολιτικής χάνουμε πάντα 
την ουσία, και μαζί με αυτήν χάνουμε και πολύτιμους ανθρώπους που θα μπορού-
σαμε να αξιολογήσουμε και να «εκμεταλλευτούμε» πολύ καλύτερα...».

Επιστολές αναγνωστών
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Ευχαριστίες 
Τσέχων

Την έμπρακτη αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και 
την πολύτιμη βοήθεια όλων όσοι συμμετείχαν στις 
προσπάθειες ανεύρεσης της άτυχης τουρίστριας που 
έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των διακοπών της 
στο νησί μας, θέλησαν να ευχαριστήσουν η οικογένεια 
της και η εκπρόσωπος του ταξιδιωτικού γραφείου 
«FIRO TOUR», της Τσεχικής Δημοκρατίας, με επιστολή 
τους που έστειλαν στον δήμο Πάρου.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Μετά από 48 ώρες αγωνίας, βρέθηκε τις απογευ-
ματινές ώρες χθες από ένα διασώστη, η πελάτισσα 
του ταξιδιωτικού γραφείου «FIRO TOUR», της Τσεχι-
κής Δημοκρατίας, κ. Jitka. Εκ μέρους της οικογένειας 
και του ταξιδιωτικού γραφείου, θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε

- την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και τον πρόε-
δρο, κ. Γιώργο Παπαδάκη,

- τομ δήμο Πάρου και τον πρόεδρο της τοπικής κοι-
νότητας Αλυκής,

- το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου,
- το Λιμεναρχείο Πάρου,
- τους κατοίκους της Αλυκής,
- και το γραφείο τελετών της Πάρου».

Α.Μ.Ε.Α.  
και ισότητα

Σύμφωνα με το τμήμα της κοινωνικής ενσωμά-
τωσης ατόμων με αναπηρίες, ένας στους έξι πολί-
τες στην Ευρωπαϊκή ένωση, αντιμετωπίζει κάποιο 
είδος αναπηρίας. Στην Ελλάδα ο αριθμός των 
ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται στο 1.000.000 
περίπου. Η δε παραβίαση των δικαιωμάτων των 
ανθρώπων αυτών, είναι καθημερινό φαινόμενο.

Η εθνική συνομοσπονδία Α.Μ.Ε.Α. δίνει ολοκλη-
ρωμένη εικόνα, των εις βάρος των ανθρώπων αυ-
τών διακρίσεων, που μόνο τιμητική δεν είναι για 
τη χώρα μας. Οι νόμοι είναι απλώς περιγραφικοί, 
η δε τήρησή τους, ανάλογα με την ευαισθησία του 
κάθε πολίτη. Αρκετοί από εμάς, συναντάμε άτομα 
με αναπηρίες στις διάφορες κοινωνικές συνανα-
στροφές μας.

Προσφάτως φιλοξένησα έναν φίλο, άτομο με 
κινητικά προβλήματα, που κινείτο με αναπηρικό 
καροτσάκι. Από την πρώτη κιόλας ημέρα ανακά-
λυψα, τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άν-
θρωποι αυτοί, επί καθημερινής βάσης. Στο νησί 
μας προφανώς, δεν υπάρχουν υποδομές για αυτά 
τα άτομα. Στην κυριολεξία μετάνιωσα που έδωσα 
«χαρά» (νομίζοντας) στον άνθρωπο αυτόν, να επι-
σκεφθεί τον τόπο μας και να απολαύσει τον ήλιο, 
την θάλασσα, αλλά όχι και τις υποδομές μας. Η 
μετακίνηση επί χιλίων βασάνων.

Τη στιγμή που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, η με-
τακίνησή μας γίνονταν στην άκρη του δρόμου. Που 
όσο άκρη και να προσπαθήσεις να βρίσκεσαι, οι 
λακούβες και κακοτεχνίες των δρόμων δεν το επι-
τρέπουν, ακούγοντας τα αρνητικά σχόλια και επευ-
φημίες των βιαστικών οδηγών. Στην προσπάθεια 
να επισκεφθούμε το προσκύνημα της Παναγίας 
και μετά την όποια ταλαιπωρία, αφού κατορθώ-
σαμε να βρεθούμε στον προαύλιο χώρο, ανακα-
λύψαμε ότι ήταν αδύνατη η πρόσβαση εντός του 
ναού και με την ίδια ταλαιπωρία εξήλθαμε απογο-
ητευμένοι, χωρίς να καταφέρει να προσκυνήσει ο 
άνθρωπος αυτός.

Δεύτερη απόπειρα εξόδου προς κάποια πα-
ραλία και μετά από πολλές εξερευνήσεις, δεν κα-
ταφέραμε να βρούμε προσβασιμότητα για αυτόν 
τον άνθρωπο. Αναγκαστήκαμε να τον αφήσουμε 
σε κάποιο τραπεζάκι, να απολαύσει τουλάχιστον 
κάποιο μεζέ, παρακολουθώντας μας να απολαμ-
βάνουμε εμείς τη θάλασσα για «χάρη» του.

Τρίτη απόπειρα εξόδου και όπως ο κάθε επι-
σκέπτης, μας ζήτησε αν γινότανε να επισκεφτούμε 
το μουσείο, ή κάποιους αρχαιολογικούς χώρους 
του νησιού. Το μουσείο του το αποκλείσαμε από 
την αρχή, λόγω των αρκετών σκαλιών που πρέπει 
να ανέβει, ενώ του εξηγήσαμε ότι οι αρχαιολογικοί 
χώροι του νησιού, δεν είναι ακόμη επισκέψιμοι. 

Στο δια ταύτα: Τα άτομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεν έχουν την απαίτηση να γίνει ευκολότερη 
η ζωή τους. Το μόνο που αποζητούν, είναι η ισότη-
τα, με άμεση επιδίωξη τον σεβασμό της ατομικής 
τους ιδιαιτερότητας. Στο φιλόξενο κατά τα άλλα 
νησί μας, δεν απαιτείται μεγάλη οικονομική προ-
σπάθεια, αλλά ευαισθησία και συνειδητοποίηση 
της ευθύνης που όλοι έχουμε απέναντι στους συ-
νανθρώπους μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Mundial και 
η παραλία 
Αλυκής (2)

U.S.A. ’94, μικροί, μεγάλοι πλέον και αφού έχει πε-
ράσει ο άνεμος της αλλαγής, η οσμή της κάθαρσης και 
το Σκοπιανό πρόβλημα (από τότε!). 

Παίζουμε στην παραλία, αναμένοντας, την πρεμιέρα 
της παρθενικής συμμετοχής της Εθνικής μας. Με τον 
εκστασιασμένο Μαραντόνα, (βίωνε την παρακμή του!) 
τους Μπατιστούτα, Κανίγια, Μπρολίν, Ρομάριο, Μπε-
μπέτο, Μπάτζιο, Στόιτσκοφ, Γιεκινί, Αμοκάτσι κ.α και 
τους δικούς μας Σαραβάκο, Κωφίδη, Χατζίδη, Μανω-
λά, Μητρόπουλο, Τσιαντάκη (στη δύση της καριέρας 
τους) κ.α. βιώσαμε, το βατερλώ του παρορμητικού εν-
θουσιώδους Έλληνα. 

Εμείς στην παραλία να αγωνιζόμαστε ζώντας τα 
κάλλη της, μαζί με τις νεανικές παρέες μας. Με την 
τοπική οικονομία σε οργασμό ανάπτυξης, χωρίς πρό-
σθετες κατασκευές, ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζο-
καθίσματα και εντός της θαλάσσης. Διευρύνοντας, τις 
ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις με το θαλάσσιο περι-
βάλλον (κοκοβιούς, γλώσσες, κεφαλόπουλα, αστερίες, 
λύχνους, κοχύλια κ.α)

France ’98, οι μικροί και μεγάλοι μεγαλώσαμε, οι 
άσσοι που μας συνόδευαν, έχουν κρεμάσει τα παπού-
τσια. Εμφανίζονται νέοι άσσοι όπως, Ζιντάν-«Ζιζού», 
Ρονάλντο «το Φαινόμενο», Ανρί, Ριβάλντο, Σούκερ, 
Μπέργκαμπ, Τρεζεγκέ, Σιρερ, Κλάιφερτ, Ρομπέρτο 
Κάρλος κ.α Εμείς, στην παραλία μας, με αραιές πλέον 
εμφανίσεις, κάποιοι συνεχίζουν με ρακέτες και Beach 

Volley, δημιουργώντας νέα μόδα. Παρακολουθώντας, 
στην TV του Αποστόλη καθήμενοι στα παγκάκια, ζούμε 
τον Μουντιαλικό επίλογο του δημοφιλέστερου κορυ-
φαίου Έλληνα sportcaster, Γιάννη Διακογιάννη, στιγ-
ματίζοντας μια για πάντα τα κορυφαία ματς της νιότης 
μας.

Από τότε πέρασαν και άλλα mundial, οι μικροί και 
μεγάλοι έγιναν μεγαλύτεροι με οικογένειες και παιδιά. 
Η παραλία ανάμνηση, θυμίζοντας την ενεργητικότητα 
μας, τις ανησυχίες της εφηβείας και τα όνειρα της νιό-
της μας. Τα πολιτικά σκηνικά που βιώσαμε ήταν ουτο-
πικά, υπερβολικά και εικονικά, όπως αποδείχθηκαν εκ 
των υστερών. Ήρθε το ευρώ με μια πλασματική ευμά-
ρεια, για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα μέλλον που 
ξεκίνησε, με απόφαση ευθύνης. Γιατί, λεφτά υπήρχαν, 
φτάνοντας στην ελπίδα που ήρθε και την σκότωσαν. 
Ελπίδα, την οποία την είχαν άρρωστη οι προηγούμε-
νοι που την διαχειριστήκαν με ρουσφέτια, σκάνδαλα, 
νεποτισμό, κακοδιαχείριση κτλ. Δεν μπορούσε η πα-
ραλία μας να μην περάσει ανώδυνα, όλες αυτές τις 
καταστάσεις των καιροσκόπων, ιδιοτελών και εθε-
λοτυφλούντων της οικονομικής ανάπτυξης (φορέων 
αυτοδιοίκησης και κράτους, επιχειρηματίες και θαμώ-
νων που  υποστηρίζουν, αυτήν την μορφή οικονομικής 
ανάπτυξης). Παραλία, που γίνεται εφήμερη ιδιοκτησία 
με νομιμοφανείς διαδικασίες και ανάπηρους νόμους, 
μιας ξεπουλημένης σκοτωμένης ελπίδας που όλα ξε-
πούλιονται, Erga Omnes. Η συλλήβδην παραχώρηση 
της παραλίας και του αιγιαλού, αντιτίθεται με το συ-
νταγματικό κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα 
του παράκτιου οικοσυστήματος, ως δημόσιου αγα-
θού, με άμεσο κίνδυνο αλλοίωσης, λόγω υπερεκμε-
τάλλευσης! Μια παραλία, βορά κάποιων επιτήδειων 
που αποκαλούνται επιχειρηματίες, εκμεταλλευόμενοι 
καταστάσεις ανημποριάς αφελών ιδιοκτητών! «Προά-
γοντας» τον ανταγωνισμό για το κοινωνικό συμφέρον 
του χωριού.

Εν κατακλείδι, καλό είναι η τοπική και περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση να αντιδράσει -επιτελούς!- αυτόνομα. 
Χωρίς, τους παρανοϊκούς νόμους της αυθαιρεσίας των 
προθύμων απάτριδων πολιτικάντηδων ραγιάδων… Με 
τη δημιουργία αδιάβλητων αδέκαστων μηχανισμών 
ελέγχου των καταπατήσεων, της αυθαιρεσίας των αυ-
τοσχέδιων «επιχειρηματικών» παρεμβάσεων. Για καλό 
των επόμενων γενεών, της αειφορίας του οικιστικού 
περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επικειμένη ανα-
βάθμιση του λιμανιού μας. Με γνώμονα τα περιβαλ-
λοντολογικά κριτήρια των λιμενικών υποδομών και 
σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Τέλος, καλό είναι, να υπάρχει λογική και σύνεση του 
«εμείς», ένεκα της σταδιακής αποελληνοποίησης αλλά 
και αποπαριανοποίησης. Για να μη βρεθούν επενδυτές 
απόσχισης, με μεγάλο πορτοφόλι και αντί να μιλάμε 
για Δ. Δ. Αγκαιριάς – Αλυκής, να μιλάμε για νότια Πάρο 
και βόρεια Πάρο. Ζώντας, τα γεράματα μας την σύγ-
χρονη εφαρμογή των πόλεων-κρατών στον βωμό της 
παγκοσμιοποίησης και της κρίσης.

Γιώργος Ε. Δεκάριστος
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«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Εγκαίνια
Το κέντρο κοινότητας δήμου Πάρου εγκαινιάζεται 

την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στις 8 το απόγευ-
μα. Το κέντρο κοινότητας δήμου Πάρου έχει την έδρα 
του απέναντι ακριβώς από την κεντρική είσοδο του 
δημαρχείου.

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, με αφορμή τα 
εγκαίνια δημοσιοποίησε το παρακάτω μήνυμα:

«Αγαπάμε τον τόπο μας. Νοιαζόμαστε για την κοι-
νωνία. Φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας.

Στον δήμο Πάρου, από κοινού, αιρετοί, διοίκηση 
και εργαζόμενοι συνεργαζόμαστε απρόσκοπτα για 
το όφελος όλων των πολιτών και εφαρμόζουμε μια 
κοινωνική πολιτική που νοιάζεται για την αξιοπρέπεια 
και την ευημερία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Στο πλαίσιο αυτό προάγουμε δράσεις και υλοποιούμε 
πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα και προσφοράς, αξι-
οποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια πρωτοποριακή 
δομή που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Με το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθέτει και τις διευρυμένες κοινωνικές υπηρεσίες 
του, αναμένεται να φέρει δημιουργικές αλλαγές στον 
τρόπο εξυπηρέτησης των  πολιτών.

Δηλώνοντας ενθουσιασμένος από τη συγκεκριμένη 
δομή και τη λειτουργία της, σας καλώ να στηρίξετε 
στο σύνολο το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
δήμου Πάρου.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο 
κόσμο και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα το καταφέρουμε».

Εορτασμός Αγ. 
Αποστόλων

IEPA MHTPOΠOΛIΣ ΠAPONAΞIAΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΜΑΡΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ AΓIΩN AΠOΣTOΛΩN
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ
Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2018 πανηγυρίζει ὁ 

ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Καμαρῶν. 

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν θὰ ἔχῃ ὡς ἑξῆς:

Πέμπτη 28/6/18 καὶ ὥρα 7.30 μ.μ. θὰ τελεσθῇ 

μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας.

Παρασκευὴ 29/6/18 καὶ ὥρα 7 π.μ. θὰ ἀρχίσῃ 

ὁ ὄρθρος καὶ 8.30 π.μ. ἡ θεία Λειτουργία.

Παρασκευὴ 29/6/18 καὶ ὥρα 7.30 μ.μ. θὰ τε-

λεσθῇ Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας.

Σάββατο 30/6/18 καὶ ὥρα 7 π.μ. θὰ ἀρχίσῃ ὁ 

ὄρθρος καὶ 8.30΄ ἡ ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία. Θὰ 

προεξάρχῃ ὁ σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος.

Ἡ συμμετοχή σας στὶς ἀκολουθίες θὰ εἶναι γιὰ ὅλους 

μας ἰδιαίτερη χαρά.

Μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προσβάσιμες 
παραλίες

Ο δήμος Πάρου προχώρησε στην τοποθέτηση ρά-

μπας στις παραλίες Άγιοι Ανάργυροι (Νάουσα), Τσερ-

δάκια (Χρυσή Ακτή) και Λογαρά, με σκοπό την εξυπη-

ρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και την 

απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη θάλασσα.

Επιπλέον, έχει ήδη εγκατασταθεί στα Τσερδάκια και 

τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν στις παραλίες 

των Αγίων Αναργύρων και Λογαρά, ειδικά διαμορ-

φωμένα αμαξίδια μεταφοράς με μαξιλαράκι, που θα 

μεταφέρει τους χρήστες με ασφάλεια κατευθείαν στο 

νερό.

Σε σχετικό δελτίο τύπου από τον δήμο Πάρου ση-

μειώνεται: «[…] Καθιστώντας προσπελάσιμες για ΑμεΑ 
τις παραλίες αυτές, προσφέρουμε μία σημαντική 
υπηρεσία στα άτομα με κινητικά προβλήματα και μας 
δίνεται η δυνατότητα να προσελκύσουμε τουρίστες 
ειδικών αναγκών και απαιτήσεων στο νησί μας. Στό-
χος μας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και η 
ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα όλων των ατόμων με 
κινητικές δυσκολίες, όπως ΑμεΑ, έγκυες, υπερήλικες, 
τραυματίες κλπ».

Ανακοινώσεις
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Η «Φωνή της Πάρου», στις 15 Ιουνίου 2018, σε 
πρωτοσέλιδο θέμα της έκανε γνωστά τα όσα είχαν 
συζητηθεί γύρω από την επικείμενη εγκατάσταση(;) 
των φαραωνικών ανεμογεννητριών στο νησί μας.

Το αποκαλυπτικό μας ρεπορτάζ και οι διάλογοι που 
αναλυτικά δημοσιεύσαμε έφεραν αναστάτωση στην 
τοπική κοινωνία, καθώς όπως αποδείχθηκε σ’ αυτή την 
αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης η μόνη απάντηση 
είναι το δυνάμωμα του αγώνα μας, για να αποτρέψου-
με το επιχειρούμενο και καλά σχεδιασμένο έγκλημα 
κατά της Πάρου.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

Η «Φ.τΠ.» ζήτησε την άποψη του επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστα Ροκονίδα, 
για το θέμα.

Η άποψη του δημοτικού συνδυασμού έχει ως εξής:
«Στις αρχές του Ιούνη πραγματοποιήθηκε στη Σύρο 

η κυβερνητική φιέστα, το λεγόμενο «15ο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο». Η τακτική γνωστή. Ο δρόμος της παραπλά-
νησης και της καλλιέργειας ψεύτικων ελπίδων για τη 
«μεταμνημονιακή εποχή». Το «τέλος των μνημονίων», 
η «επιστροφή στη κανονικότητα», η «ανάκαμψη της οι-
κονομίας» ήταν μερικές από τις «μεταξωτές κορδέλες» 
που θέλησε να «πουλήσει» στους Κυκλαδίτες η κυβερ-
νητική κουστωδία.

Βέβαια η πραγματικότητα είναι άλλη για τους ερ-
γαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρο-
μεσαίους αγρότες, τη νεολαία και τις γυναίκες των 
Κυκλάδων και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι εκα-
τοντάδες μνημονιακοί νόμοι που έφεραν όλα αυτά τα 
χρόνια το σύνολο των αστικών κομμάτων που βρέθη-
καν στη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν, είναι και θα 
παραμείνουν σε εφαρμογή. Το  πολυνομοσχέδιο με τα 
πρόσθετα μέτρα για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης 
που είναι πλέον νόμος, όπως η μείωση των συντά-
ξεων και του αφορολόγητου, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας συνιστούν ουσια-
στικά ένα συμπληρωματικό μνημόνιο. Είναι ψέμα, ότι 
τα μέτρα αυτά δεν είναι δεδομένα και θα τα επανα-
διαπραγματευτεί η κυβέρνηση, γιατί τα «ματωμένα» 
πλεονάσματα έχουν συμφωνηθεί μέχρι το 2060 και 
η επιτήρηση θα συνεχιστεί. «Καθαρή έξοδος» για τα 
λαϊκά στρώματα σημαίνει κατάργηση των μνημονια-
κών νόμων, αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών, 
ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών».

Το συνέδριο
Ιδιαίτερη θέση στα θέματα της ατζέντας του «Συ-

νεδρίου» είχε η ενεργειακή πολιτική που υιοθετεί η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, δια στόματος του αρμόδι-
ου υπουργού Γ. Σταθάκη και του Σωκράτη Φάμελλου 
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Οι θέσεις αυτές αφορούν άμεσα όλη τη χώρα, τις Κυ-
κλάδες αλλά και τα νησιά μας ειδικότερα. Απολαύστε 
αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις τους:

«Φτιάχνεται πλέον ένα πεδίο που μετακινούμαστε 
μαζικά προς ΑΠΕ. Η μετακίνηση προς ΑΠΕ προβλέ-
πεται τα επόμενα 10 χρόνια θα διπλασιαστεί. Θα 
φθάσουμε γύρω στο 50% της ενέργειας που χρεια-
ζόμαστε (…). Η χώρα θα πάει σε ΑΠΕ. ΤΕΛΕΙΑ! (…). Το 
ειδικό χωροταξικό (για την ενέργεια εννοεί) θα επι-
κεντρωθεί στις περιοχές που έχουν υψηλό αιο-
λικό φορτίο. Αυτές οι περιοχές είναι δεδομένες 
(…). Τα συζητάμε όλα, αλλά στο μέτρο μίας εθνικής 
και ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι δεδομένη. 
Ό,τι κάνουμε και όλα είναι με ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές. Συνεπώς θα κινηθούμε μέσα σ’ ένα δεδομένο 
πλαίσιο. Ποιός υπουργός θα ακυρώσει ένα νόμιμο 
αδειοδοτημένο έργο. Υπάρχει έννομο συμφέρον πλέ-

ον. Δε γίνεται. Πώς θα γίνει; Όλα γίνονται θεσμικά. 
Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε (…). Όλοι περιμένουμε την 
απόφαση του Σ.τΕ. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε 
σ’ αυτή τη διαδικασία».

Γνωρίζοντας την ιδεολογία και την πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, εμάς δε μας ξαφνιάζουν αυτές οι τοποθετήσεις. 
Αναπαράγουν ακριβώς τις σκέψεις που ανέπτυξε ο Γ. 
Σταθάκης στη συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία 
κατά της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νη-
σιά μας.

Έχουμε λοιπόν και λέμε:
- Στρατηγική επιλογή στην ενεργειακή πολιτική της 

Ε.Ε. και του συνόλου των αστικών κυβερνήσεων σχε-
τικά με τις ΑΠΕ, είναι αυτή που βιώνουμε με τις προ-
γραμματισμένες  εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στα 
νησιά μας.

- Στόχος είναι, η δυνητικά παραγόμενη ενέργεια από 
τις ΑΠΕ να φτάσει στο 50% της ενέργειας που κατα-

Κ.Ροκονίδας: 
Στο χέρι μας είναι

Πρώτο Θέμα

Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών, και στις αλήθειες που έχουν ειπωθεί δεν μπορεί να κρύβεται 
κανείς πίσω από το δάκτυλο του. Οι  δρόμοι είναι δύο: Αποδοχή και ταύτιση με 
την πολιτική που υλοποιείται στο σύνολο της ή απόρριψη και αντίσταση σε αυτή

OXI



 | 9www.fonitisparou.gr

ναλώνεται.
- Η παραγόμενη ενέργεια από ανεμογεννήτριες θα 

αποτελεί «προνόμιο» των περιοχών με υψηλό αιολι-
κό φορτίο. Κατά την κυβερνητική πολιτική, λοιπόν, στις 
Κυκλάδες και τα νησιά μας ειδικότερα, όχι μόνο θα 
εγκατασταθούν οι αδειοδοτημένες ανεμογεννήτριες 
αλλά θα εγκατασταθούν και άλλες».

Ο αγώνας
«Είναι πλέον φανερό και στον κάθε καλόπιστο απέ-

ναντι στις κυβερνητικές προθέσεις, τι έχει να αντιμε-
τωπίσει ο αγώνας μας κατά της εγκατάστασης των 
αιολικών πάρκων στα νησιά μας. Παρά τα όσα έχουν 
αναλυτικά τεκμηριωθεί για τις συνέπειες και τις επι-
πτώσεις των αιολικών εγκαταστάσεων, οι πολιτικές 
αποφάσεις είναι δεδομένες. Καθαρές κουβέντες. 
Το σύνολο των κομμάτων, εκτός ΚΚΕ, αποδέ-
χονται το ίδιο δόγμα. «Ό,τι κάνουμε και όλα είναι 
με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συνεπώς θα κινηθούμε 
μέσα σ’ ένα δεδομένο πλαίσιο…» όπως είπε  ο υπουρ-
γός και εναποθέτει τις ελπίδες των αντιδρώντων στη 
απόφαση του ΣΤΕ που σημειωτέον, ούτε για τα μάτια 
του κόσμου δεν είπε ότι το υπουργείο του θα παραστεί 
υπέρ των εναγόντων στη δικάσιμη στο ΣΤΕ.

Γιατί αλήθεια, υπάρχει εμμονή σε μια πολιτική όπως 
αυτή της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, που 
συναντά σθεναρή αντίσταση στα νησιά μας, σε όλη 
την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη;

Επειδή η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, 
δεν είχε στόχο να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 
των λαϊκών στρωμάτων αλλά την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων που θα επενδύσουν στις ΑΠΕ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τον σκληρό ανταγωνι-
σμό παραγωγών και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, 
το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τον κατανα-
λωτή διαρκώς αυξάνεται.

Επιδοτήσεις για τους ομίλους που επενδύουν στις 
ΑΠΕ, δωρεάν πρώτες ύλες (ήλιος- αέρας), χαμηλό λει-
τουργικό κόστος, ανύπαρκτα έξοδα απεγκατάστασης, 
αδυναμία αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
με όλες τις γνωστές συνέπειες και επιπτώσεις  στο 
περιβάλλον, στη πολιτιστική κληρονομιά, στην υγεία, 
στην οικονομία και στο ακριβό ρεύμα που πληρώνει 
τελικά ο καταναλωτής. Αυτό είναι τα κομμάτια του 
παζλ που πρέπει να αντιπαλέψουμε.

Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και στις 
αλήθειες που έχουν ειπωθεί δεν μπορεί να κρύβεται 
κανείς πίσω από το δάκτυλο του. Οι  δρόμοι είναι δύο:

Αποδοχή και ταύτιση με την πολιτική που 
υλοποιείται στο σύνολο της ή απόρριψη και 
αντίσταση σε αυτή. Η πολιτική των επιχειρηματι-
κών συμφερόντων δεν αντιπαλεύεται με επιλεκτική 
αναφορά ή επί μέρους διαπραγμάτευση πτυχών αυτής 
της πολιτικής. Το λέμε αυτό γιατί στο όνομα ενός ιδι-
ότυπου «ρεαλισμού» κάποιοι μπαίνουν στη λογική της 
διαπραγμάτευσης. Ανάμεσα σε αυτούς και ο δήμαρχος 
Πάρου που στη τοποθέτηση του στη Σύρο, χωρίς κα-
μιά εξουσιοδότηση από την Δημοτική Επιτροπή κατά 
των αιολικών πάρκων, είπε: «Υπάρχουν ΑΠΕ άλλοι τύ-
που με άλλον άξονα. Αυτό, μπορούμε να το δούμε…». 
Όταν απέναντι σου έχεις θηρία και εσύ πηγαίνεις με 
σφεντόνες, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο…».

Καθολική αντίδραση
«Απέναντι στη «ζούγκλα» της απελευθερωμένης 

αγοράς και την άναρχη διαπάλη για την κατάκτηση 
μεριδίων σε αυτή, η λύση είναι ο σχεδιασμός και η 
διαχείρισή της ενέργειας από έναν αποκλειστικά 

Ενιαίο Κρατικό Φορέα Ενέργειας, που θα είναι 
μηχανισμός λαϊκής εξουσίας. Μόνο έτσι μπορεί να 
υπάρξει ένας συνολικός ενεργειακός σχεδιασμός με 
γνώμονα την  ισόρροπη παρέμβαση στο περιβάλλον, 
τη προστασία του πολιτισμού και της δημόσιας υγείας, 
αξιοποιώντας το σύνολο όλων των πηγών παραγωγής 
και διασφαλίζοντας φτηνή και επαρκή ενέργεια για τα 
λαϊκά νοικοκυριά.

Αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός 
μας, γιατί στη πολιτική που υπερασπίζεται 
συγκεκριμένα συμφέροντα αντιπαραθέτεις τη 
πολιτική που προασπίζεται τα δικά σου συμ-
φέροντα.

Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της τρέχουσας 
καθημερινότητας. Καλά κάναμε και προσφύγαμε στο 

ΣΤΕ αλλά δεν μπορούμε να είμαστε έρμαια της από-
φασης του. Προφανώς μια θετική για τα νησιά μας 
απόφαση του είναι σημαντική αλλά δεν θα είναι και η 
οριστική νίκη. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει 
και το αρνητικό ενδεχόμενο. Σε κάθε όμως περίπτωση 
τα οικονομικά συμφέροντα και το πολιτικό τους προ-
σωπικό μια γλώσσα καταλαβαίνουν. 

Αυτή της καθολικής αντίδρασης, της αντίστασης στα 
σχέδια τους.

Δε μένει λοιπόν παρά να πάρουμε τα μέτρα 
ενός ακόμα πιο ρωμαλέου κινήματος ενάντια 
στα αιολικά πάρκα, με ξεκάθαρους στόχους 
και πρακτικά μέτρα που δεν θα επιτρέψουν οι 
ανεμογεννήτριες να πατήσουν στη Πάρο. 

Στο χέρι μας είναι…».

Πρώτο Θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πόσο τουρισμό 
αντέχουμε

Έχει τύχει να έχω παραβρεθεί σε διάφορες συ-
ζητήσεις σχετικά με τον τουρισμό και τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στο νησί μας. Σχεδόν όλες οι 
συζητήσεις καταλήγουν με ευχολόγια, ενώ το ου-
σιαστικό αντικείμενο είναι η αύξηση του αριθμού 
επισκεπτών.

Η πιο σοβαρή τοποθέτηση που έχω ακούσει 
ήταν προ εβδομάδων σε μία σχετική συζήτηση, 
όταν σε συνεχείς ερωτήσεις για το κυκλοφοριακό 
ζήτημα το θέμα πήγε στον αστυνομικό διευθυντή 
του νησιού μας.

Ο αστυνομικός είπε κάτι πολύ σοβαρό, που 
ανάθεμα αν παραπάνω από 5-10 άτομα το «τύ-
πωσαν» στη σκέψη τους. Όταν λοιπόν άκουγε συ-
νεχώς για την αύξηση τουριστών στην Πάρο και 
συγχρόνως τον ρωτούσαν πώς θα διορθωθεί η 
κυκλοφοριακή κίνηση στον μοναδικό δρόμο (Πε-
ριφερειακός), που έχει η Παροικιά για τη σύνδεσή 
της με τα άλλα τα χωριά, ο αστυνομικός είπε ότι 
θα προσπαθήσει σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που θα υποδείξει ο δήμος, αλλά συ-
μπλήρωσε και αυτό: «Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί 
να γίνει με την αύξηση αριθμού του τουριστών 
που λέτε και αν μπορεί να αντέξει το νησί αυτούς 
τους αριθμούς. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε 
ποιο νούμερο (τουριστών) είναι αυτό που μπορεί-
τε να αντέξετε!».

Από την άλλη πολλοί συμπολίτες μας είναι αυ-
τοί που διαμαρτύρονται διότι η Πάρος χάνει την 
κλασική της παράδοση, ρυμοτομία και αισθητική. 
Ας τα βάλουμε όμως κάτω τα πράγματα. Αν δε 
θέλεις π.χ. φανάρια στην Πάρο, αυτό δεν μπορεί 
να γίνει συγχρόνως με αύξηση του τουρισμού. Αν 
δε θέλεις μπάρες στους δρόμους και ελεγχόμενες 
θέσεις στάθμευσης, αυτό δεν μπορεί να γίνει συγ-
χρόνως με αύξηση του τουρισμού. Αν δε θέλεις 
διάνοιξη νέων δρόμων, αυτό δεν μπορεί να γίνει 
συγχρόνως με αύξηση του τουρισμού. Αν δε θέ-
λεις περισσότερη καταπάτηση των δημόσιων χώ-
ρων από τις επιχειρήσεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει 
συγχρόνως με αύξηση του τουρισμού, κλπ.

Ακόμα όμως και αν συμφωνήσεις για να γί-
νουν όλα αυτά τα πράγματα, και κατανοήσεις ότι 
υπάρχει ανάγκη για διάνοιξη δρόμων-λεωφόρων, 
υπόγεια γκαράζ, μετατροπή δρόμων σε χώρους 
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κλπ, αυτό δε 
σημαίνει συγχρόνως ότι θα συνεχίσεις να έχεις 
αύξηση τουριστών. Άλλωστε, ο πιο αποκρουστι-
κός τόπος το καλοκαίρι για όλους είναι η περιοχή 
πέριξ του λιμανιού Παροικιάς. Και ο λόγος απλός. 
Είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση από το τε-
λευταίο μέρος που αντικρίζουν οι επισκέπτες του 
νησιού φεύγοντας από το λιμάνι Πειραιώς! Θεω-
ρώ προσωπικά ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση για τον τουρίστα, 
απ’ ότι το λιμάνι Παροικιάς.

Επειδή λοιπόν άλλα νησιά (Σαντορίνη), είδαν 
αυτό το πρόβλημα και έβαλαν πλαφόν στους επι-
σκέπτες κρουαζιερόπλοιων για αρχή, μήπως πρέ-
πει να ξεκινήσουμε και εμείς τη συζήτηση για το 
πόσους επισκέπτες μπορούμε να φιλοξενήσουμε 
στο νησί μας υπό τις σημερινές συνθήκες.

Η πανίδα της 
Πάρου και 
υπηρεσίες της

Στη πανίδα της Πάρου υπήρξαν και συνεχίζουν να 
υπάρχουν τα οικόσιτα ζώα, καθώς και λίγα άγρια 
(αγριοκούνελο, λαγός, ατσίδα, αετός, γεράκι, σαύρα, 
φίδι, κ.α.). Τα ζώα από τα πανάρχαια χρόνια χρησιμο-
ποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται και σήμερα από τον 
άνθρωπο για τη στήριξη της ζωής του, με σημαντικές 
υπηρεσίες τους. Γίνονται παραγωγοί πολλών προϊό-
ντων όπως: (κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, μαλλί, δέρματα, 
κέρατα, φτερά, κ.α.). Εκτός των της προς βρώση προϊ-
όντων, δίνουν και τα παρακάτω:  

Δέρμα: Ο ασκός για δοχείο μεταφοράς (τουλούμι), 
για όργανο μουσικής (τσαμπούνα, τουμπάκι), για θήκη 
είδος τυριού (τουλουμίσιο), για ασπίδες. Για φορεσιές, 
δέρματα ζώων φορούσαν ήρωες και θεοί (προβιές), 
γούνες. Από δέρμα κατσίκας κάπες, ταγάρια, δισάκια. 
Παπούτσια από δέρμα αγελάδας. Η ρετσινιά είναι κομ-
μάτι από δέρμα γίδας, που αλείφεται με ρετσίνι και 
χρησιμοποιείται σαν έμπλαστρο. Από αυτό βγήκε η 
φράση «μου κόλλησαν τη ρετσινιά». Το Χρυσόμαλλο 
δέρας από την Αργοναυτική εκστρατεία.

Κέρατα: Τα ιερά κέρατα του ταύρου και του κριού. 
Το κέρατο χρησιμοποιούταν σαν ποτήρι συνήθως για 
κρασί. Από κέρατο είναι η φλογέρα της τσαμπούνας. 
Το «κέρατο μου» και το «κέρατο βερνικωμένο», είναι 

συνηθισμένες βρισιές.
Τρίχες: Συνήθως από την ουρά αρσενικού αλόγου 

για τα έγχορδα όργανα, αλλά και για άλλες χρήσεις. 
Από τρίχες κατσίκας φτιαχνόταν η «σάουλα», η τριχιά, 
κάπες, χαλιά.     

Μαλλί: Το μαλλί των προβάτων τροφοδοτούσε 
οικιακές παραδοσιακές ασχολίες και βιοτεχνίες που 
εξήγαγαν διάφορα υφαντά, φλοκάτες, πουλόβερ, κλπ. 
Οι γεωργοί φορούσαν μάλλινη φανέλα για να τραβάει 
τον ιδρώτα.  

Φτερά: Τα πούπουλα της χήνας για μαξιλάρια, πα-
πλώματα, μπουφάν και τα φτερά του παγωνιού για 
στολίδι, και για του κορακιού για γράψιμο. 

Γάλα: Αγελαδινό, κατσικίσιο, πρόβιο, ξινόγαλο, αλλά 
και γαϊδούρας που το είχαν γιατρικό και σήμερα είναι 
υπερτροφή. Μια κουταλιά γάλα μαύρης γαϊδούρας, 
ήταν αρκετό για κοκίτη και ίκτερο. Η Κλεοπάτρα έκανε 
μπάνιο μέσα σε γάλα γαϊδούρας για να έχει όμορφο 
δέρμα.  

Κεντρί: Το δηλητήριο της μέλισσας ήταν γνωστό 
στους ανθρώπους και ως φάρμακο από τα πανάρχαια 
χρόνια.

Κοπριά: Βουδιές, βερβελιές, καβαλίνες, κουτσου-
λιές, όλες οι ακαθαρσίες των ζώων ήταν το λίπασμα 
στους κήπους και στα περιβόλια.  

Κρανίο: Βοδιού, αλόγου, κριού, τοποθετούσαν στα 
περιβόλια για σκιάχτρο και για να διώξουν το κακό.

Οπλή: Του γαϊδάρου την οπλή ή «καλύκι», τοποθε-
τούσαν στα «ξινά» οπορωφόρα δέντρα, για το μάτι.  

Βούρδουλας: Από το γεννητικό μόριο του βοδιού 
(ντανάς) μαζί με το δέρμα του.

Κοχύλι: Η γνωστή μπουρού, ως μέσο ειδοποίησης.  
Φυλαχτό: Δέρμα φιδιού, κοκαλάκι νυχτερίδας, λα-

γοπόδαρο, έφερναν γούρι, καλοζωία.
Λάφυρα διακοσμητικά. Κέλυφος χελώνας, βαλ-

σαμωμένα πτηνά, κεφάλια και δέρματα ζώων. 
Πέρα από αυτά που μας παρέχουν, τα ζώα είναι 

πολύτιμα μεταφορικά μέσα, εργαλεία στις διάφορες 
εργασίες μας, παρέχουν συντροφιά, αναλαμβάνουν 
καθήκοντα φυλάκων και κυνηγών.

Πηγές: α) «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα 
και φίδια, του Χρίστου Γεωργούση β) Αρχείο Χριστό-
δουλου Μαούνη.

Οδός Υρίας
Υρία, όνομα της αρχαίας Πάρου, που το πήρε από 

την πόλη της Υρία που υπήρχε στο ανατολικό τμήμα 
του νησιού πιθανώς, όπου η σημερινή τοποθεσία 
και παραλία Τσουκαλιά. 

Υρία λεγόταν και το χωριό Λεύκες, που είχε απο-
τελέσει δήμο ανεξάρτητο από το 1865 μέχρι το 
1912, με την ονομασία «Δήμος Υρίας».Ο κάτοικος 
της Υρίας λεγόταν Υριάτης. 

Μετά την κάθοδο των Δωριέων (1125-1120 
π.Χ.), συνυπήρχε και το όνομα «Ζάκυνθος», το νησί 
του Ιονίου Πελάγους, που ονομαζόταν και αυτό 
Υρία. Επιγραφή της Πάρου αναφέρει: «[…] Και εκεί-
θεν (από τη Σύρο) αύτις εις την πέρας Υρίαν το δε 
σπήλαιον έτι νυν υπό των κατοίκων του χωρίου 
Κοιράνειον καλείται».

Υρία, σημαίνει κυψέλη, κατά την Έρση Richards-
Μαντζουλίνου. Κατά τον μύθο ο Υριεύς (μελισοκό-
μος)

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας Πά-
ρου», του Ν. Χρ. Αλιπράντη). 

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

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς  

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Συναυλία
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, διοργανώ-

νει συναυλία με λαϊκά τραγούδια γνωστών Ελλήνων 
συνθετών τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 στις 9 το 
βράδυ, στο αμφιθέατρο του δημοτικού σχολείου 
Αγκαιριάς.

Στη συναυλία μετέχει η ορχήστρα και η χορωδία 
εφήβων του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, υπό τη 
διεύθυνση του Αστέριου Ρήγα.

Η είσοδος κοστίζει τρία ευρώ, ενώ για παιδιά έως 
12 ετών η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Κυκλοφοριακό 
Παροικιάς

Ο δήμος Πάρου την Παρασκευή 22/6/2018 έδωσε 
μακροσκελή δελτίο τύπου στη δημοσιότητα σχετικά με 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην Παροι-
κιά.

Το δελτίο τύπου αναφέρει το ιστορικό διαφόρων 
κινήσεων στο παρελθόν, όπως την απόφαση του λι-
μενικού ταμείου το 2014 με τον φάκελο τεχνικών 
προδιαγραφών για το «προγραμματικό σχέδιο λιμέ-
νος Πάρου», την απόφαση του παραπάνω φορέα για 
τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης κλπ, τις 
επιστολές προς την αστυνομία και το λιμεναρχείο, τις 
συζητήσεις, την εκπόνηση της μελέτης για το λιμάνι 
Παροικιάς, διαβουλεύσεις επί του κυκλοφοριακού 
προβλήματος κλπ. 

Στο δελτίο τύπου σημειώνεται ακόμα: «[…] Οι με-
μονωμένες ή/και εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που γίνονται σήμερα για να δίνονται προσωρινές λύ-
σεις σε ένα χρόνια άλυτο πρόβλημα, δε βελτιώνουν 
την κατάσταση. Γι’ αυτό με πολύ φροντίδα για την 
πόλη και τους κατοίκους της Παροικιάς αλλά και σε-
βασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της, αναζητού-
με λύσεις για το κυκλοφοριακό της, και σας παραθέ-
τουμε τις ενέργειές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και 
που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού 
σχεδιασμού για το λιμάνι της».

Τέλος, στην ανακοίνωση για το κυκλοφοριακό ζή-
τημα όλα παραπέμπονται στις επιμέρους μελέτες και 
μελετητικές εργασίες που θα εκπονηθούν από τον 
ανάδοχο της μελέτης για το προγραμματικό σχέδιο 
λιμένα Πάρου, που θα έχουν ως στόχο -σύμφωνα με 
την ανακοίνωση- α) την ανάλυση υφιστάμενης κατά-
στασης λιμένα: Λιμενική δραστηριότητα τελευταίας 
10ετίας, υφιστάμενες εγκαταστάσεις (οδική σύνδεση 
λιμένα, χώρου στάθμευσης, κυκλοφοριακή οργάνωση 
σε σχέση με τον εσωτερικό ιστό, εσωτερική οδοποιία) 
και β) τον σχεδιασμό χερσαίων υποδομών και ελευθέ-
ρων χώρων – πολεοδομική οργάνωση (σε προκαταρ-
κτικό επίπεδο): κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και 
οργάνωση των οδικών συνδέσεων με τον αστικό ιστό, 
τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων – με συγκριτι-
κή αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.

Χάρτα 
ισότητας

Με επιτυχία και αθρόα συμμετοχή κόσμου όλων των 
ηλικιών πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο χώρο του 
δημαρχείου Πάρου, μία ακόμα ξεχωριστή εκδήλωση 
στο πλαίσιο της Χάρτας Ισότητας.

Η Τένια Μακρή (οικογενειακή σύμβουλος), ειδική σε 
θέματα σχέσεων και συγγραφέας best sellers αφιε-
ρωμένα στην οικογένεια, μίλησε για την πιο σημαντική 
σχέση στη ζωή ενός ανθρώπου, τη σχέση μητέρας-
παιδιού, μία σχέση αγάπης, φροντίδας και τρυφερότη-
τας, αλλά συγχρόνως μία περίπλοκη σχέση εντάσεων 
και συγκρούσεων και πώς μπορούμε να βάλουμε αυτή 
την σχέση σε μια εποικοδομητική και υγιή βάση.

Η ατμόσφαιρά ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, κα-
θώς η ανάπτυξη του θέματος και η παρουσίασή του 
άγγιξε βαθύτατα τους παρευρισκόμενους, ενώ μετά 
την ομιλία ακολούθησε διάλογος με το κοινό στο 
οποίο η κ. Τένια Μακρή έδωσε συμβουλές και απάντη-
σε σε όλες τις ερωτήσεις που της έγιναν.

Σε σχετικό μήνυμά της η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα 
Σαρρή – Παπακυρίλλου σημείωσε: «Ευχαριστούμε τον 
κόσμο που παρευρέθηκε και μας τίμησε με τη συμ-
μετοχή του. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη φίλη Τένια 
Μακρή, που απέδειξε με την παρουσία της εδώ, την 
αγάπη της για το νησί μας και τους ανθρώπους του».

Αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός

Τη χρηματοδότηση των δήμων του Ν. Αιγαίου, που 
θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις αισθητικά και λει-
τουργικά άρτιες προτάσεις αστικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού παραλιών, που προέκυψαν μέσα από τους 
πρώτους, σε πανελλαδικό επίπεδο, αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς που διενήργησε η περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος, σε 
συνέντευξη Τύπου, στις 26/6/2018.

Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε με την ευκαιρία της 
ολοκλήρωσης των 5 από τους 9 συνολικά αρχιτε-
κτονικούς διαγωνισμούς ιδεών, τα αποτελέσματα των 
οποίων παρουσιάστηκαν σε μακέτες. Οι 5 πρώτοι πα-
νελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί που ολοκληρώ-
θηκαν, αφορούν τα νησιά της Περιφερειακής Ενότη-
τας Δωδεκανήσου, ενώ άλλοι 4 βρίσκονται σε εξέλιξη, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

Τόσο ο περιφερειάρχης, όσο και ο πρόεδρος του 
συλλόγου αρχιτεκτόνων, χαρακτήρισαν την ολοκλή-
ρωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών, ως 
μέρα ορόσημο, αφού μετά από σκληρή δουλειά 2,5 
και πλέον ετών, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο θεσμικό 
περιβάλλον, η Περιφέρεια που υιοθέτησε την πρόταση 
του συλλόγου και διενήργησε τους διαγωνισμούς, εί-
ναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδος που φέρνει εις 
πέρας ένα αριθμό ρεκόρ ταυτόχρονων διαγωνισμών, 
διαμορφώνοντας έτσι νέα δεδομένα για ολόκληρη τη 
χώρα. 

Σκοπός της Περιφερειακής Αρχής ήταν και παρα-
μένει η αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλ-
λοντος των νησιών, αλλά και η απόκτηση χαρακτηρι-
στικών που θα αποτελέσουν στοιχείο της ιδιαίτερης 
ταυτότητάς τους, μέσα από μια διαδικασία  που «απε-
λευθερώνει» την δημιουργική φαντασία του αρχιτε-
κτονικού δυναμικού της περιοχής, με την αναζήτηση 
πρότυπων σχεδιαστικών προτάσεων.

 Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, αφού 
ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για να έλθει 
εις πέρας το δύσκολο αυτό εγχείρημα και μάλιστα 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα, χαρακτήρισε την όλη 
πρωτοβουλία ως μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, που δι-
ήρκεσε περίπου τρία χρόνια , λόγω της δαιδαλώδους 
νομοθεσίας που διέπει τους αρχιτεκτονικούς διαγω-
νισμούς και την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
εφάρμοσε με πολύ μεγάλο σεβασμό και επιμονή, παρά 
τις δυσκολίες, τις καθυστερήσεις και το νομοθετικό 
κενό που προκλήθηκε όταν άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Ο κ. Χατζημάρκος πρό-
σθεσε ότι η περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα χρηματοδοτή-
σει τους δήμους σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες που 
θα θελήσουν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις 
προτάσεις επιλογής τους

Τέλος, με την ολοκλήρωση των πρώτων 9 πανελ-
λήνιων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, η περιφέρεια θα 
προχωρήσει σε δύο μεγάλους διεθνείς αρχιτεκτονι-
κούς διαγωνισμούς.

Ανακύκλωση
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ο δήμος Πά-

ρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπό-
κριση των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, 
στην προσπάθεια για ανακύκλωση των απορριμμάτων 
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο δημάρχου 
Πάρου σημειώνεται: «[…] Στόχος παραμένει η ελαχι-
στοποίηση της ποσότητας που τελικά θα διατίθενται 
προς υγειονομική ταφή∙ μέσω της ανακύκλωσης, της 
κομποστοποίησης, της βελτιστοποίησης των διαδικα-
σιών συλλογής, διαλογής και της συστηματικής δι-
αχείρισης των απορριμμάτων. Η υιοθέτηση μίας θε-
τικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αποτελεί πάγια 
δέσμευση της δημοτικής αρχής, η οποία θα συνεχίζει 
να καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση των πολιτών, 
να προωθεί κάθε δράση και να στηρίζει κάθε πρωτο-
βουλία προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότη-
τας ζωής και της οικονομίας του νησιού μας.

Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την προσπάθεια για ένα 
νησί καθαρό και για να κληροδοτήσουμε στις επόμε-
νες γενιές ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 

οικόπεδο 8 στρέµµατα, (2 χλµ. από-

σταση από το ΝΟΠ, δίπλα στο δασικό 

φυτώριο), οικοδοµείται 260 τ.µ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6932 684 504

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 

δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Η «smile» αναζητά GRAPHIC 

DESIGNER µε γνώσεις σουίτας 

Adobe Designer (Photoshop, 

Illustrator, InDesign). Στείλτε µας 

το βιογραφικό σας στο nadia@

smileweb.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ, -Α και ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητούνται από ταβέρνα 

στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

522 480

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εποχική 

απασχόληση, από εταιρεία διανοµής 

τροφίµων. Πληροφορίες στο τηλ. 

22840 53040

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6974 364 045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 

εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 

στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-

ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 

του αντικειµένου και άλλων ξένων 

γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 

να στείλουν βιογραφικό στο email: 

parospharma@yahoo.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ενδυ-

µάτων ζητείται στις Λεύκες Πάρου για 

Ιούλιο -Αύγουστο. Εξαιρετικές γνώ-

σεις γλωσσών. Χρήση υπολογιστών, 

δίπλωµα οδήγησης, µη καπνίστρια. 

Βιογραφικό µε φωτογραφία στο 

email: egeorgia2000@gmail.com

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/

ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 

ξύλινα κουφώµατα και ΜΗΧΑΝΟ-

ΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 

2D και 3D και για προεργασία παρα-

γωγής. Αποστολή βιογραφικών στο: 

info@expa-sa.gr Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 42542

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 

ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών και 

Η/Υ, για εργασία σε  ξενοδοχείο στην 

Παροικιά. Πληροφορίες στο τηλ. 6948 

511 309

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΛΑΝΤΖΑ για 

απογευµατινή βάρδια και ΣΕΡΒΙ-

ΤΟΡΟΣ για απογευµατινή βάρδια 

µε γνώση αγγλικών, ζητούνται από 

εστιατόριο έξω από την Παροικιά. Α-

παραίτητα χαρτιά και άδεια εργασίας. 

Τηλ. 6934 173 780

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ και ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙ-

ΝΑΣ ζητούνται άµεσα για ξενοδοχείο 

στη Νάουσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6982 186 189

ΓΥΝΑΙΚΑ µε προϋπηρεσία στα 

τηγάνια ζητείται από εστιατόριο στην 

Αλυκή , για άµεση πρόσληψη. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6978 370 698, 6946 

630 596

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY ζητείται 

για εργασία σε ψητοπωλείο στην 

Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 

647 383

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 

εταιρεία Ανακύκλωσης στην Παροικιά 

– Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 6932 

460 190, 6980 512 445, 22840-25131

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ µε 

µακροχρόνια παρουσία στο χώρο, 

αναζητά στέλεχος για το τµήµα εκ-

δόσεων κλάδου αυτοκινήτου στην 

Παροικιά Πάρου. Απαραίτητα προ-

σόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή γνώση 

αγγλικών, άριστη γνώση χειρισµού 

Η/Υ και επικοινωνιακή ευχέρεια. 

Σχετική επαγγελµατική εµπειρία θα 

ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογραφι-

κών στο: insparos@gmail.com 

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY µε δικό 

του µηχανάκι, για απογευµατινή ή 

ολοήµερη εργασία, µε πολύ καλό µι-

σθό ζητείται για εργασία σε εστιατόριο 

στην Παροικιά και ΑΤΟΜΟ µε γνώσεις 

µπουφέ και κρύας κουζίνας. Άµεση 

πρόσληψη. Τηλ. 6979 976 712

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για επιχείρηση 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Πα-

ροικιά ζητείται. Απαραίτητα,  δίπλωµα 

οδήγησης αυτοκινήτου και µηχανής, 

γνώση αγγλικών και  Η/Υ, ηλικίας από 

25-40 ετών. EMAIL επικοινωνίας: 

info@paroscarrental.com και Τηλ. 

22840 25027

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΕΟΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ και ΜΠΑΡΜΑΝ, 

απόφοιτος Σχολής Τουριστικών 

Επαγγελµάτων, γνώστης 3 ξένων 

γλωσσών, αναζητά εργασία σε ξενο-

δοχεία, εστιατόρια, µπαρ, µε παροχή 

δωρεάν διαµονής, στα νησιά: Πάρο, 

Νάξο, Σύρο, Μύκονο, Ίο. Παρακαλώ 

µόνο σοβαρές προτάσεις. Στέλιος, τηλ. 

6986 009 021.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 

ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 

ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός Νικόλαος Αποστολόπουλος, με-
ταφέρθηκε σε νέο χώρο, κοντά στη διασταύρω-
ση Περιφερειακού, επί της οδού Νικολάου Στέλλα 
με κατεύθυνση προς τη Νάουσα, στη θέση Βαγιά.
Λειτουργεί επίσης γυναικολογικό τμήμα με επι-
στημονικά υπεύθυνη τη γυναικολόγο, Μονοκανδήλου 
Νομική και από τον Ιούλιο παιδιατρικό τμήμα, με 
υπεύθυνη την παιδίατρο, Καρατάσιου Φωτεινή.
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Συγκεκριμένα, ένα νέο σχήμα ανέλαβε τη διαχείριση 
του εστιατορίου και του beach bar και η μέχρι τώρα 
έρευνα δείχνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με «οδη-
γό» τον κ. Σωτήρη Χρόνη. Δημιουργός του επιτυχημέ-
νου «Il Baretto» με 4 εστιατόρια / καφέ, αλλά και του 
διάσημου πλέον αστικού καφενείου «Σερσέ λα Φάμ», 
η ομάδα που αναλαμβάνει φέρνει σημαντική και πολύ-
χρονη εμπειρία στον χώρο της εστίασης.

Στο «Μοναστήρι» θα λειτουργεί πλέον και κανονικό 
εστιατόριο με το μενού να φέρει τη δημιουργία και την 
επίβλεψη του γνωστού chef Ανδρέα Λαγού.

Η «Φωνή της Πάρου» απευθύνθηκε στην υπεύθυνη 
καταστήματος, Φωτεινή Γούλα, σε μια προσπάθεια 
καλύτερης ενημέρωσης των αναγνωστών μας σχετικά 
με τα νέα δεδομένα στον χώρο της εστίασης του Πάρ-
κου Πάρου.

Αγαπητή κ. Φωτεινή Γούλα, όπως βλέπω στο 
χώρο της εστίασης του ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ έχετε 
κάνει μια ριζική αναβάθμιση, μια μεγάλη επέν-
δυση. Τι ακριβώς σχεδιάζετε, που στοχεύετε;

«Όπως βλέπετε γύρω σας βρισκόμαστε σε ένα ξε-
χωριστό χώρο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Μια μο-
ναδική τοποθεσία. 

Θεωρούμε απόλυτα φυσική την εναρμόνιση του 
χώρου εστίασης με το περιβάλλον και προς αυτήν την 
κατευθυνση κινηθήκαμε.

Θέλουμε με απλότητα να συνδυάσουμε την αισθη-
τική της φύσης, με μία ιδιαίτερη, δημιουργική, και 
κατά βάση Ελληνική γαστρονομική εμπειρία. Στοχεύ-
ουμε στην αισθητική, γευστική και ακουστική τέρψη 
των επισκεπτών μας».

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγαλόπνο-
ου οράματος χρειάζεται εμπειρία, εξειδίκευση 
και καλούς συνεργάτες. Εσείς τι από όλα αυτά 
διαθέτετε;

«Έχουμε εμπειρία στη διαχείριση εστιατορίων, καφέ 
αλλά και στον ιδιαίτερο τομέα της διαχείρισης προ-
σωπικού.

Ξέρετε, στον χώρο της εστίασης, εκείνο που σε 
βάθος χρόνου θα σε βοηθήσει να ξεχωρίζεις είναι η 
ποιότητα, όχι μόνο του φαγητού αλλά και αυτών που  
το περιβάλλουν. Και το αναφέρω αυτό, για να έρθω 
στο θέμα των συνεργατών, κάτι το οποίο προσέχουμε 
ιδιαίτερα σε όλους τους τομείς και πιστεύω πως ο 
επισκέπτης στο «Μοναστήρι» θα το καταλάβει αυτό. 
Στο φαγητό, στη μουσική, στην αισθητική.

Να τονίσω εδώ την παρουσία του εξαιρετικού chef 
και προσωπικού φίλου Ανδρέα Λαγού, ο οποίος έχει 
δείξει οτι μπορεί να σεβαστεί την Ελληνική γαστρονο-
μική παράδοση και τις ποιοτικές ύλες και να τις αξιο-
ποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Επειδή περνάμε δύσκολους καιρούς,ο Πα-
ριανός η και ο επισκέπτες θα μπορούνε να 
«πλησιάσουν» από οικονομικής άποψης τα 
τραπέζια στο «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»; 

«Σκοπός όλων μας είναι να κάνουμε την εμπειρία 
που θέλουμε να προσφέρουμε στο «Μοναστήρι» όσο 
το δυνατόν πιο προσιτή. Οι τιμές οφείλουν να αντι-
κατοπτρίζουν την ποιότητα του χώρου και των αν-
θρώπων του καθώς και των υλικών παρασκευής των 
προιόντων. Πέραν αυτού, να γνωρίζετε οτι εμείς θα 
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, και στο θέμα του κό-
στους, έτσι ώστε, να φέρουμε κοντά μας την τοπική 
κοινωνία».

Έχουμε καλά πιάτα, καλά κοκτέιλ, πολύ καλό 
περιβάλλον. Θα μπορούσε κάποιος να διοργα-
νώσει στον χώρο αυτό μια γιορτή, ένα πάρτι;

«Μα φυσικά! Ήδη διοργανώνονται πολλοί γάμοι 
εδώ κάθε χρόνο. Συναντήσεις, ημερίδες αλλά και εκ-
δηλώσεις περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα 

είναι ευπρόσδεκτες στο χώρο μας».

Και κάτι τελευταίο. Γιατί να επιλέξουμε το 
«ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» για να περάσουμε ευχάριστα 
το βράδυ μας με την παρέα μας;

«Το «Μοναστήρι», είτε το πρωί είτε το μεσημέρι είτε 
το βράδυ, θα το επιλέξει κάποιος για την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρει.

Συγκεκριμένα, για το βράδυ, μιας και το αναφέρατε, 
ο χώρος μας θα αποτελέσει μια σημαντική εναλλα-
κτική πρόταση για όλους. Είμαστε 10 λεπτά απο τη 
Νάουσα, έχουμε άνετο χώρο στάθμευσης, και ο επι-
σκέπτης μας θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα 
δείπνο ή και ένα ποτό δίπλα στην θάλασσα, πολλές 
φορές υπό τον ήχο ζωντανής μουσικής (κάτι που, πι-
στέψτε με, θα εκπλήξει ευχάριστα)».  

Στοχεύουμε στην αισθητική, 
γευστική και ακουστική τέρψη 
Ευχάριστα φαίνεται να είναι να τα νέα που έρχονται από το πολιτιστικό πάρκο 
δήμου Πάρου, στον Αϊ Γιάννη Δέτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ
ΜΕ ΚΑΪΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΣ. 

HOW TO GET THERE
SCHEDULED SAILS BY A “KAIKI” BOAT FROM NAOUSSA PORT OR BY CAR. 

E. iNFO@MONASTIRI-PAROS.GR  |  T. 22840 53560 - 22840 53325
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

«Grand Chess Tour» µέρος 2ο

Ο λοκληρώθηκε 
το πρώτο σκέ-
λος του φετινού 
«Grand Chess 

Tour» (βλ. και «Παρτί-
δα της Εβδοµάδας»), 
που περιλάµβανε αγώ-
νες γρήγορου σκακιού 
(ράπιντ και µπλιτς) ανά-
µεσα στους κορυφαί-
ους παίκτες στον κό-
σµο, στην πόλη Leuven 
του Βελγίου. Ο Γουέ-
σλεϊ Σο συνέχισε στα 
χνάρια που βάδισε την 
πρώτη µέρα και αναδεί-
χθηκε νικητής, σηµειώ-
νοντας το εντυπωσια-
κό σκορ 22/27! Μια α-
νάσα πιο πίσω βρέθη-
καν οι Σεργκέι Καριάκιν και Μαξίµ Βασιέ-Λαγκράβ 
µε 21,5 β. ο καθένας.Ο Χικάρου Νακαµούρα, αν και 
στάθηκε άτυχος στο ράπιντ, κατάφερε να ανακάµψει 
στους αγώνες µπλιτς και να έρθει τέταρτος µε 21/27.

Ακολουθούν δύο παρτίδες µπλιτς.

Αλ. Γκριστσούκ - Σ. Καριάκιν
1.γ4 Ιζ6 2.Ιζ3 ε6 3.η3 δ5 4.Αη2 δxγ4 5.Βα4+ γ6 

6.Βxγ4 β5 7.Ββ3 Αβ7 8.0-0 Αε7 9.δ4 0-0 10.Πδ1 Ιβδ7 
11.Ιγ3 Ββ6 12.Αη5 θ6 13.Αxζ6 Ιxζ6 14.Ιε5 Πζδ8 15.ε3 
α6 16.Παγ1 Βγ7 17.Ιε4 Ιxε4 18.Αxε4 Πδ6 19.Πδ3 Πγ8 

20.Πδγ3 Ββ6 21.Ιγ4 
Βδ8 22.Ιxδ6 Βxδ6 
23.Βγ2 ε5 24.Αxγ6 
Π x γ 6  2 5 . Π x γ 6 
Βδ5 26.Πγ8+ Αζ8 
27.Πxζ8+ 1-0

Χ. Νακαµούρα 
- Φ. Καρουάνα

1.Ιζ3 δ5 2.β3 Ιζ6 
3.Αβ2 η6 4.Αxζ6 εxζ6 
5.ε3 γ6 6.δ4 Αδ6 
7.η3 0-0 8.Αη2 Πε8 
9.0-0 Αε6 10.Ιζδ2 
Αζ8 11.γ4 Ια6 12.Ιγ3 
Ιγ7 13.α3 α5 14.γ5 θ5 
15.β4 αxβ4 16.αxβ4 
Αθ6 17.Πxα8 Βxα8 
18.Ββ3 Αζ5 19.Ββ2 

Βγ8 20.β5 θ4 21.Πε1 Αδ3 22.βxγ6 βxγ6 23.Ιζ3 θ3 
24.Αζ1 Αxζ1 25.Πxζ1 Βζ5 26.Βε2 Πβ8 27.Ιθ4 Βε6 
28.Βγ2 Ρη7 29.Ιζ3 Βη4 30.Ιδ2 Ιε6 31.ζ4 Πε8 32.Βδ3 
Ρη8 33.Ιδ1 Αζ8 34.Ιζ2 Βθ5 35.Πγ1 Πα8 36.η4 Βθ6 
37.Ιζ3 Αε7 38.Πε1 Αδ8 39.Βζ1 Πα3 40.Βxθ3 Βζ8 
41.Βη3 Αγ7 42.Βη2 Πα2 43.ζ5 Ιη5 44.θ4 Ιε4 45.Πζ1 
Αη3 46.Ιxε4 Πxη2+ 47.Ρxη2 δxε4 48.Ιδ2 Αxθ4 49.Ιxε4 
Βδ8 50.Ιδ6 Ββ8 51.Ρζ3 Ββ2 52.δ5 γxδ5 53.γ6 Βγ2 
54.Ιγ8 Ρη7 0-1

Πριν τρεις µέρες άρχισε το δεύτερο σκέλος της δι-
οργάνωσης, αυτήν τη φορά στο Παρίσι, και θα ολο-
κληρωθεί αύριο.

 l Την προηγούµενη βδοµάδα αναφερθήκαµε σε δηµοσι-
εύµατα στο διαδίκτυο που µιλούσαν για πιθανή απόσυρση 
της υποψηφιότητας του Κιρσάν Ιλιουµτζίνοβ για τη θέση 
του προέδρου της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας (FIDE) και α-
ντικατάστασή του από άλλο Ρώσο. Πράγµατι, πριν λίγες µέ-
ρες ανακοινώθηκε ότι ο Αρκάντι Ντβορκόβιτς θα διεκδική-
σει την προεδρία, έχοντας και τη στήριξη της Ρωσικής Σκα-
κιστικής Οµοσπονδίας. Ο Ντβορκόβιτς είναι αρκετά γνω-
στός στο σκακιστικό κόσµο, ενώ έχει διατελέσει αναπλη-
ρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας και οικονοµικός σύµβου-
λος του Ρώσου Προέδρου, Ντ. Μεντβέντεφ. Πολλοί θεω-
ρούν ότι ο Κ. Ιλιουµτζίνοβ, ο οποίος κλήθηκε να απολογη-
θεί από την επιτροπή δεοντολογίας της FIDE, θα αποσυρ-
θεί από την εκλογική κούρσα.

 l Πληθώρα επιλογών έχουν και φέτος όσοι επιθυµούν να 
συνδυάσουν τις διακοπές τους µε σκάκι. Τα καλοκαιρινά δι-
εθνή τουρνουά που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας προ-
σελκύουν παραδοσιακά παίκτες από όλα τα µήκη και πλάτη 
της Γης. Ικαρία, Χανιά, Καβάλα, Ανώγεια είναι κάποιοι από 
τους συνήθεις προορισµούς, ενώ φέτος προστέθηκαν σε 
αυτούς το Πήλιο και τα Τρίκαλα Κορινθίας. Περισσότερες 
πληροφορίες για τις διοργανώσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας, www.chessfed.gr.

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Αλλη μία εύκολη άσκηση 
για τους πιο αρχάριους 

φίλους μας. Παίζουν τα λευκά 
και κάνουν ισοπαλία

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1. Αγ7 Πxγ7 2. Βδ5 1-0
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Γ. Σο - Α. Χίρι
Στο τουρνουά γρήγορου 

σκακιού (παρτίδες µπλιτς 
και ράπιντ) που διεξήχθη 
στο Leuven του Βελγίου, 
συµµετείχαν δέκα από 
τους κορυφαίους σκακι-
στές στον κόσµο. Νικη-

τής αναδείχτηκε ο, φιλιππινέζικης καταγωγής, Αµε-
ρικανός Γουέσλεϊ Σο. Η παρακάτω ήταν µια από τις 
καλύτερες παρτίδες του (αγώνας ράπιντ µε 25 λε-
πτά χρόνο σκέψης σε κάθε παίκτη για όλη την παρ-
τίδα, συν 10 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση). 1.γ4 
Ιζ6 2.η3 ε5 3.Αη2 δ5 4.γxδ5 Ιxδ5 5.Ιγ3 Ιβ6 6.Ιζ3 Ιγ6 
7.δ3 Αε7 8.0-0 0-0 9.Αε3 Αε6 10.Πγ1 Ιδ5 11.Ιxδ5 
Αxδ5 12.Βγ2 Πε8 13.α3 α6 14.Πζδ1 Αζ6 15.Ιδ2 Το 
παιχνίδι του Λευκού δεν φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδο-
ξο. Οµως έχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, να µεταφέρει 
τον Ιππο στο γ5, προκειµένου να δηµιουργήσει αδυ-
ναµίες στην πιονοδοµή του Μαύρου στην πτέρυγα 
της Βασίλισσας. Αντιθέτως, ο Μαύρος φαίνεται να 
παίζει χωρίς εµφανές σχέδιο και απλώς να επιδιώ-
κει αλλαγές κοµµατιών. 15...Αxη2 16.Ρxη2 Αη5?! 
Προτιµότερο είναι να διατηρήσει τον Αξιωµατικό, π.χ. 
µε 16...Αε7, προκειµένου να ελέγχει το γ5. 17.Αxη5 
Βxη5 18.ε3 Βε7 19.Ιε4 Παγ8 20.Ιγ5 Ιδ8 ∆υσάρεστη 
αναγκαιότητα πλέον 21.δ4 ε4? ∆ηµιουργεί κι άλλες 
αδυναµίες. Καλύτερο είναι το 21...εxδ4 22.Πxδ4 β6, 
αν και µετά από 23.Πε4 (όχι όµως 23.Ιxα6?! γ5 δίνο-
ντας την ευκαιρία στον Μαύρο να ισοφαρίσει τη θέ-
ση, µετά από αρκετά εκατέρωθεν τακτικά χτυπήµα-
τα: 24.Ιβ4 Ββ7+ 25.ζ3 Πβ8 26.Πθ4 η6 27.Ια2 Πxε3) 
23...Ιε6 24.Ιxε6 ζxε6 25.Βγ6 το φινάλε θα είναι δύ-
σκολο για τα µαύρα, λόγω των αδύνατων πιονιών γ7 
και ε6. 22.δ5 ζ5 (βλ. διάγραµµα)

23.Ιxα6! Ιζ7 ∆εν προσφέρει ελπίδες το 23...βxα6 
24.δ6 Βδ7 25.δxγ7 Βζ7 26.γxδ8Β Πγxδ8 27.Πxδ8 Πxδ8 
28.Βγ6 24.δ6 Ιxδ6 25.Ιxγ7 Πεδ8 26.Ββ3+ Βζ7 27.Ιε6 
Πxγ1 28.Πxγ1 Πε8 29.Ιδ4 Βxβ3 30.Ιxβ3 Η θέση είναι 
κερδισµένη για τα λευκά που έχουν ένα πιόνι περισ-
σότερο και πιο ενεργητικά κοµµάτια. Παρ' όλα αυτά, 

η τεχνική του Σο είναι αξιοπρόσεκτη. Πρώτα δηµιουρ-
γεί ελεύθερο πιόνι στην πτέρυγα της Βασίλισσας και 
κατόπιν στρέφεται στην πτέρυγα του Βασιλιά, όπου 
δηµιουργεί µια δεύτερη αδυναµία, στην πιονοδοµή 
του Μαύρου. Κι όλα αυτά, κρατώντας περιορισµένα 
τα κοµµάτια του Μαύρου και µην επιτρέποντάς τους 
έτσι να δηµιουργήσουν οποιαδήποτε απειλή. 30...Ρζ7 
31.Ιδ4 η6 32.Πγ3 Ρζ6 33.Πβ3 Πε7 34.α4 Ρε5 35.α5 
Ρδ5 36.Πβ6 Πζ7 37.β3 η5 38.α6 βxα6 39.Πxα6 Το 
πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε. Η απειλή τώρα είναι 
40.Πα5+ 39...Ιβ7 40.Πβ6 Ιδ6 41.Πα6 Ιβ7 42.Πθ6! Στα-
θεροποιώντας τις αδυναµίες στο θ7 και ζ5. 42...Ιδ6 
43.Πθ5 Πη7 44.Πθ6 Πζ7! 45.Πθ5 Πη7 46.θ4 ηxθ4 
47.Πxθ4 Ρε5 48.Πθ6 Πζ7 49.Πθ5 Ρζ6 50.Πθ6+ Ρε5 
51.Ρθ3 Πβ7 52.Πθ5 Ρζ6 53.Πθ6+ Ρε5 54.Ρθ4 Ιβ5 
55.Ιε2 Απειλεί 56.Ιζ4 µε σκοπό 57.Πε6 µατ 55...Πε7 
56.η4! Ιδ6 57.Ιδ4 και τα µαύρα εγκαταλείπουν, λόγω 
της διπλής απειλής 58.Ιγ6+ και 58.Πθ5. 1-0

Παίζουν τα  λευκά

Ο Γουέσλεϊ Σο
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Ποδηλατικός 
γύρος

Στην Πάρο, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, διεξήχθη ο 8ος ποδηλατικός γύρος Πά-
ρου, για τον οποίο στο προηγούμενο φ. της εφημερί-
δας μας είχαμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτί-
ου Αιγαίου και έπαρχος της περιφερειακής ενότητας 
Πάρου, Κώστας Μπιζάς, στη διάρκεια του χαιρετισμού 
του, στην απονομή των επάθλων, αφού καλωσόρισε 
στο νησί τους ποδηλάτες, αναφέρθηκε στην σημασία 
που δίνει η περιφερειακή αρχή στη διοργάνωση με-
γάλων αθλητικών γεγονότων στα νησιά της, τα οποία 
συνδιοργανώνει και στηρίζει ενεργά, καθώς μέσα από 
τις μεγάλες διοργανώσεις, αναδεικνύεται η μοναδικό-
τητα αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές 
που διαθέτουν τα νησιά και που είναι χρέος όλων να 
αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο, συμ-
βάλλοντας στην ενίσχυση του εναλλακτικού τουρι-
σμού, όπως και του τουρισμού εμπειρίας.

 Τέλος, ευχαρίστησε τα μέλη της διοίκησης του Αθλη-
τικού Ποδηλατικού Ομίλου Πάρου και επιβράβευσε 
την καθοριστική συμμετοχή στην ομαλή διεξαγωγή 
του αγώνα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Δυτικών Κυκλάδων), 
των τοπικών δημοτικών κοινοτήτων, των αθλητικών 
και πολιτιστικών συλλόγων, των εκατοντάδων εθελο-
ντών, των χορηγών και υποστηρικτών που συνέβαλαν 
στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του 8ου ποδη-
λατικού γύρου Πάρου.

Πρόγραμμα 
κολύμβησης

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας συ-
νεχίζεται η διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμ-
βησης στη Γ’ τάξη και όπου δύναται και στη Δ’ τάξη 
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα ο δήμος Πά-
ρου ζητάει από εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής με τις 
παρακάτω ειδικότητες: κολύμβηση, υδατοσφαίριση, 
συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις ή πτυχίο προ-
πονητή κολύμβησης της ΚΟΕ, να δηλώσουν συμμετο-
χή στο εν λόγω πρόγραμμα ως εκπαιδευτές έως τη 
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 στο γραφείο αθλητισμού 
(υπεύθυνος Γιώργος Ανδρεάδης). Το ΥΠΠΕΘ θα βγά-
λει ανακοίνωση για το πότε θα γίνουν οι αιτήσεις και ο 
συντονιστής της κολύμβησης θα αναλάβει τον συντο-
νισμό αυτών που έκαναν αίτηση. 

Ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 8 έως 12 εντός 
του διδακτικού έτους. Τα μαθήματα θα ολοκληρώνο-
νται σε ένα τρίμηνο και στη δική μας περίπτωση λόγω 
καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθούν από 20 Σε-
πτεμβρίου.

Ιστιοπλοΐα 

Στις 26 και 27 Μαΐου 2018, ο Ναυτικός Όμιλος Πά-
ρου διοργάνωσε το διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας 
«Δ. Βρακάς 2018», ο οποίος είναι αφιερωμένος στη 
μνήμη του πρώτου προέδρου του ναυτικού ομίλου 
Πάρου.

Στους αγώνες συμμετείχαν 61 αθλητές από έξι ναυ-
τικούς ομίλους από την Αθήνα, την Κρήτη και τις Κυ-
κλάδες, στις κατηγορίες Optimist και Laser.

Συνολικά, διεξήχθησαν 9 ιστιοδρομίες για τα 
optimist και 9 ιστιοδρομίες για τα Laser. Απονεμή-
θηκαν έπαθλα στις κατηγορίες optimist 11χρονων, 
optimist 15χρονων, optimist γενικής κατάταξης, 
Laser 4,7, κύπελο μικρότερου αθλητή optimist και κύ-
πελο μικρότερου αθλητή racing. 

Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Optimist γενική κατάταξη:
1. Σπανός Εμμανουήλ, Ν.Ο. Πάρου
2. Καλακώνα Μαρία Ελένη, Ν.Ο. Πάρου
3. Φάρου Αικάτερίνη, Ν.Ο. Καλαμακίου
Optimist 15χρ. αγόρια:
1. Σπανός Εμμανουήλ, Ν.Ο. Πάρου
2. Καρασαντές Κωνσταντίνος
3. Γκίκας Αχιλλέας, Ν.Ο. Καλαμακίου
Optimist 15χρ. κορίτσια:
1. Καλακώνα Μαρία Ελένη, Ν.Ο. Πάρου
2. Φάρου Αικατερίνη, Ν.Ο. Καλαμακίου
3. Δαφερέρα Θεοδώρα, Ν.Ο. Πάρου
Optimist 11χρ. αγόρια:
1. Πούλιος Αντώνης, Ν.Ο. Πάρου
2. Κυπραίος Γεώργιος, Ν.Ο. Πάρου
3. Σέχου Λεωνίδας, Ν.Ο. Καλαμακίου
Optimist 11χρ κορίτσια:
1. Γουίντερς Αλεξία, Ν.Ο. Βουλιαγμένης
2. Καραουλάνη Σοφία, Ν.Ο. Άνδρου
3. Γκίκα Ερμιόνη, Ν.Ο. Καλαμακίου
Κύπελο μικρότερου αθλητή optimist:
Μπάρκα Χριστίνα Ιωάννα, Ν.Ο. Άνδρου
Κύπελο μικρότερου αθλητή racing 
Ραγκούση Χλόη
Laser 4,7 αγόρια
1. Μπομποτάς Χρήστος, «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
2. Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος, Ν.Ο. Πάρου
3. Παλαιολόγος Θεόδωρος, «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
Laser 4,7 κορίτσια:
1. Φαρούπου Μαρία, «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
2. Σκιαδά Αικατερίνη, «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
3. Τριβιζά Ελισάβετ, Ν.Ο. Πάρου.

Τουρνουά 
Φιλίας

Ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρ-
πησσας το τουρνουά φιλίας -που διεξήχθη στις 22-
24/6/2018- των παιδικών ομάδων μπάσκετ: ΑΟ 
Πάρου, Πλοηγού Αντιπάρου, Μαρπησσαϊκού και ΓΣ 
Περιστερίου. Άτυπος νικητής του τουρνουά ήταν ο 
ΑΟΠ. 

Τα αποτελέσματα των αγώνων είχαν ως εξής:
Πλοηγός – Μαρπησσαϊκός 47-45
Πλοηγός: Α. Τριαντάφυλλος 4, Φαρούπος 19(1), 

Μπισκόλι 6(1), Π. Μπιζάς, Γ. Μπιζάς 4, Αθανασίου, Μ. 
Μπιζάς 1, Α. Τριαντάφυλλος 2, Σκιαδάς, Αθανασίου 
11(1), Μισεγκάρι, Ντιονέα

Μαρπησσαϊκός: Καπούτσος, Ι. Ρούσσος, Φ. Ρούσ-
σος 2, Δαγδαλένης 2, Γ. Τριβυζάς 2, Γ. Κεφάλας, Ν. 
Κεφάλας, Κ. Ρούσσος 4, Κ. Τριβυζάς, Μελανίτης 4, Ρη-
γόπουλος 22, Ρίνι Σ.3, Ανουσάκης 6

ΓΣ Περιστερίου – ΑΟΠ 47-51
ΓΣ Περιστερίου: Σαπούνης, Ράββας 3, Δαρδακά-

κης, Κολοβός 2, Πολίτης, Χριστοδουλάτος, Μαρκόπου-
λος, Μητρόπουλος 5, Μαραγκουδάκης 14, Κουστένης 
17, Λυχναράς 4, Παπακαλοδούκας 2, Κραβαρίτης, 
Κουμάνης, Κουτσουμανιώτης, Τσούκης, Παρασκευό-
πουλος

ΑΟΠ: Ραγκούσης, Αλιπράντης 20(2), Μπομποτάς, 
Λάβδας 4, Πάσσαρης 9, Καστανιάς, Βιώνης, Ανδρεά-
δης 2, Θωμόπουλος 14, Αραβαντινός, Παντελαίος 2, 
Σαρρής

ΓΣ Περιστερίου - Πλοηγός 58-54
ΓΣ Περιστερίου: Σαπούνης, Ράββας 2, Δαρδακά-

κης, Κολοβός 6, Πολίτης, Χριστοδουλάτος 4, Μαρκό-
πουλος 2, Μητρόπουλος 4, Μαραγκουδάκης 15(1), 
Κουστένης 10, Λυχναράς 6, Παπακαλοδούκας 3, Κρα-
βαρίτης 4, Κουμάνης, Κουτσουμανιώτης, Τσούκης, Πα-
ρασκευόπουλος 2

Πλοηγός: Α. Τριαντάφυλλος 2, Φαρούπος 40, Μπι-
σκόλι 8, Π. Μπιζάς, Γ. Μπιζάς, Αθανασίου, Μ. Μπιζάς 
2, Τριαντάφυλλος, Σκιαδάς, Αθανασίου 2, Μισεγκάρι, 
Ντιονέα

Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 38-45
Μαρπησσαϊκός: Καπούτσος, Ι. Ρούσσος, Φ. Ρούσ-

σος 6, Δαγδελένης, Γ. Τριβυζάς, Γ. Κεφάλας, Μ. Κεφά-
λας, Κ. Ρούσσος 2, Κ. Τριβυζάς, Μελανίτης 10, Ρηγό-
πουλος 10, Ρίνι 6(1), Ανουσάκης 4

ΑΟΠ: Ραγκούσης 6, Αλιπράντης 4, Μπομποτάς, Λά-
βδας, Πάσσαρης 2, Καστανιάς, Βιώνης 8, Ανδρεάδης 
2, Θωμόπουλος 4, Αραβαντινός 1, Παντελαίος 3(1), 
Σαρρής, Αδάμ 6, Κατσούλας 9, Γιατράς, Βαθρακοκοί-
λης

ΑΟΠ – Πλοηγός 49-44
ΑΟΠ: Ραγκούσης 6, Αλιπράντης 3, Μπομποτάς, Λά-

βδας 3(1), Πάσσαρης 8, Καστανιάς 2, Βιώνης 8(1), Αν-
δρεάδης 4, Θωμόπουλος 6, Αραβαντινός, Παντελαίος 
3(1), Σαρρής, Κατσούλας 3, Αδάμ 3(1), Βαθρακοκοί-
λης, Γιατράς

Πλοηγός: Τριαντάφυλλος 2,Φαρούπος 18(1), 
Μπισκόλι 14, Π. Μπιζάς 4, Γ. Μπιζάς, Αθανασίου, Μ. 
Μπιζάς 2, Α. Τριαντάφυλλος 4, Σκιαδάς, Αθανασίου, 
Ντιονέα Ε.

ΓΣ Περιστερίου - Μαρπησσαϊκός 48-31
ΓΣ Περιστερίου: Σαπούνης 8, Ράββας 2, Δαρδα-

κάκης 2, Κολοβός 2, Πολίτης, Χριστοδουλάτος, Μαρ-
κόπουλος 17(1), Μητρόπουλος, Μαραγκουδάκης, 
Κουστένης, Λυχναράς, Παπακαλοδούκας, Κραβαρίτης 
2, Κουμάνης, Κουτσουμανιώτης 4, Τσούκης 5, Παρα-
σκευόπουλος 6

Μαρπησσαϊκός: Καπούτσος, Ι. Ρούσσος 2, Φ. 
Ρούσσος 1, Δαγδελένης 2, Γ. Τριβυζάς, Γ. Κεφάλας, Μ. 
Κεφάλας, Κ. Ρούσσος 2, Κ. Τριβυζάς, Μελανίτης 6, Ρη-
γόπουλος 14, Ρίνι , Ανουσάκης 2, Μηναδάκης 2.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ
ΜΕ ΚΑΪΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΣ. 

HOW TO GET THERE
SCHEDULED SAILS BY A “KAIKI” BOAT FROM NAOUSSA PORT OR BY CAR. 

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


