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■ Panem et circenses
Η λατινική φράση «panem et circenses» που ανάγε-

ται στη ρωμαϊκή περίοδο, είναι πιο γνωστή ως «άρτος 
και θεάματα». Ο Ρωμαίος σατυρικός ποιητής, Ιουβενά-
λιος (53-135 μ.Χ.), έγραψε ότι ο αυτοκράτορας προ-
σέφερε στο λαό στάρι και θεάματα στο αμφιθέατρο, 
με σκοπό να τους αποσπά από τα μεγάλα προβλήματα 
της κοινωνίας. Εκείνη η ιστορία γοήτευσε στους επό-
μενους αιώνες όλους τους ηγέτες λαών –και όχι μόνο- 
και έτσι, ακόμα και σήμερα, στις περιπτώσεις πολιτικής 
εξαθλίωσης η αντιμετώπιση από την εκάστοτε εξου-
σία είναι να δίνει στον λαό εφήμερες απολαύσεις και 
διασκεδάσεις.

■ Νάσερ
Ο Αιγύπτιος συνταγματάρχης, Γκαμάλ Άμπντελ Νά-

σερ, κατέλαβε την εξουσία το 1952 με τη βοήθεια του 
στρατηγού Ναγκίμπ. Μετά από λίγους μήνες, ο Νάσερ, 
εξόρισε τον Ναγκίπ (όχι που θα τον είχε «συνέταιρο» 
στην εξουσία). Ο Νάσερ υποσχέθηκε για να εδραιώσει 
το καθεστώς του τα πάντα. Μα τα πάντα! Ένα πράγμα 
σαν τον Γιωργάκη Παπανδρέου που έλεγε: «Έλληνες, 
λεφτά υπάρχουν!». Ο καιρός περνούσε και οι Αιγύ-
πτιοι έβλεπαν ότι τίποτα από αυτά που υποσχέθηκε ο 
Νάσερ δε γινόταν και τελικά, ήταν μεγάλος ψεύτης ο 
στρατιωτικός τους ηγέτης. Όταν η δυσαρέσκεια μεγά-
λωσε ο Νάσερ χρησιμοποίησε ένα παλιό όραμα των 
Αιγυπτίων. Δηλαδή, το φράγμα του Ασουάν, το οποίο 
θα άλλαζε τη μοίρα της χώρας δίνοντας άφθονο νερό 
στην Αίγυπτο.

■ Νάσερ 2
Τα χρόνια περνούσαν, τίποτα δε γινόταν και η προ-

παγάνδα Νάσερ κατέρρεε. Τότε ο Αιγύπτιος ηγέτης 
άρχισε άλλο τροπάριο και άρχισε να λέει ότι τον πο-
λεμούσαν οι «ιμπεριαλιστές», «οι εκμεταλλευτές των 
λαών» κλπ. Έτσι, αυτός ουσιαστικά δημιούργησε τον 
«λαϊκό εθνικισμό», με βασικό στοιχείο το φράγμα του 
Ασουάν! Ο «λαϊκός εθνικισμός» κέρδισε πολλούς οπα-
δούς εκείνη την εποχή. Μεταξύ εκείνων που θαύμαζαν 
τον λαϊκό εθνικισμό του Νάσερ, ήταν και οι πρωταίτιοι 
της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, το 1967. 
Μάλιστα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε το παρα-
τσούκλι «Νάσερ». Η μέθοδος του Νάσερ διδάσκεται 
πλέον σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τόσο στις σχολές 
επικοινωνίας, όσο και στις πολιτικές επιστήμες. Έτσι, 
παρατηρείται το φαινόμενο στη διεθνή ιστορία ο Νά-
σερ να έχει «περάσει» ως μεγάλος ηγέτης που έκανε 
τα πάντα για το λαό του, ή με όποιον δάσκαλο καθί-
σεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις!

■ Νάσερ 3
Τελικά, το φράγμα του Ασουάν άρχισε να λειτουρ-

γεί το 1970 με τη γενναία χορηγία του Νικήτα Χρου-
στσόφ και της Σοβιετικής Ένωσης. Μαζί με το φράγμα 
δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες λίμνες του 

κόσμου, με το όνομα του Νάσερ 
φυσικά και οδήγησε το γειτονικό 
Σουδάν στις αρνητικές του συνέπει-
ες, λόγω της εκτροπής των υδάτων 
του Νείλου. Το Σουδάν σήμερα εί-
ναι άνυνδρο.

■ «Μακεδονικό»
Η ΝΔ έχει «ενθουσιάσει» τους 

πάντες με απίστευτες κινήσεις της 
το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από 
τη μία, η ΝΔ διαγράφει το ένα μετά 
άλλο στέλεχός της διότι υπέπεσαν 
σε «ακραίες δηλώσεις» και από την 
άλλη δηλώνει «όχι» για τη διευθέ-
τηση του κράτους των Σκοπίων, 
μέσα στη Βουλή. Η Ντόρα Μπακο-
γιάννη ως υπουργός Εξωτερικών 
ήταν αρχιτέκτονας της λύσης μίας 
ονομασίας με το συνθετικό «Μα-
κεδονία». Μία λύση, την οποία επισήμως παρουσίασε 
στα υπουργικά συμβούλια ως κυβερνητική θέση, με τη 
στήριξη του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή. Ακό-
μα, η Ντ. Μπακογιάννη, ως υπουργός Εξωτερικών της 
κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, ήταν εκείνη που έβαλε την 
υπογραφή της κάτω από το πρώτο κείμενο που απο-
καλούσε την πΓΔΜ «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 
Επίσης, σε συνέντευξή της απάντησε με ένα μονοκόμ-
ματο «ναι», στην ερώτηση δημοσιογράφου για το αν 
αποδέχεται σύνθετη ονομασία με το όνομα Μακεδο-
νία και μπροστά τον προσδιορισμό «Νέα» ή «Άνω».

■ «Μακεδονικό» 2
Ο Κώστας Καραμανλής στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο 

Βουκουρέστι, το 2008, έκανε αναφορά και σε «άλλες 

Μακεδονίες» πλην της ελληνικής. 
Ο Αντώνης Σαμαράς, που είχε ρίξει 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη επειδή 
ήταν υποχωρητική στο θέμα των 
Σκοπίων, υπήρξε ο πρώτος ο οποί-
ος υπέγραψε συμφωνία και αποκα-
λούσε την πΓΔΜ «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας», τον Δεκέμβριο του 
1991. Με λίγα λόγια για να βγά-
λεις άκρη στη «φιλοσοφία» της ΝΔ 
στην υπόθεση, είναι σαν να θέλεις 
να βρεις μόνος σου τα έξι νούμερα 
του Λόττο σε πενταπλό τζακ ποτ!

■ ΝΔ
Η ΝΔ (Κούλη), φυσικά δεν κάνει 

τίποτα άλλο στο παραπάνω θέμα 
παρά λαϊκισμό, καθώς είναι φανερό 
ότι ο μεγάλος κορμός των ψηφο-
φόρων της δε συμφωνεί με καμία 

ονομασία του γειτονικού κράτους που θα εμπεριέχει 
το όνομα «Μακεδονία». Τώρα θα μου πείτε πώς συμ-
φωνεί ο κόσμος, της έτσι και αλλιώς συντηρητικής κε-
ντροδεξιάς παράταξης, με την επίσημη συμμετοχή του 
κόμματός τους στο Gay Pride (φεστιβάλ υπερηφάνει-
ας). Ε; Ίσως γιατί ο λαϊκισμός, ο αποπροσανατολισμός 
και το «άρτος και θεάματα» είναι αλληλένδετα μαζί με 
την καρέκλα της εξουσίας!

■ Πάρος
Και επειδή θα το ξεχνούσα με την υπερ-απλουστευ-

μένη ανάλυση περί άρτου και θεαμάτων, αποπροσα-
νατολισμού και λαϊκισμού, να θυμίσω ότι με επίσημη 
ανακοίνωση του δήμου Πάρου η λίμνη στον Δρυό θα 
έχει ψαράκια και πάπιες! (Γατάκι Νάσερ!).

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 463

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

Επίσκεψη Λεονταρίτη
Τη διήμερη επίσκεψή του στην περιφερειακή ενότητα Πάρου, ολοκλήρωσε στις 

27/6/2018 ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης.
Αμέσως μετά την άφιξή του στην Πάρο, ο αντιπεριφερειάρχης, συνοδευόμενος 

από τον έπαρχο Πάρου και πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αι-
γαίου, Κωνσταντίνο Μπιζά, μετέβη στην Αντίπαρο, όπου στο δημαρχείο του νησιού 
προέδρευσε σύσκεψης, παρουσία του δημάρχου, Αναστάσιου Φαρούπου και του 
αντιδημάρχου, Ιωάννη Βασιλόπουλου.

Τα θέματα που προτάθηκαν στη σύσκεψη ήταν η πορεία υλοποίησης της Β’ φάσης 
για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων του νησιού, το έργο της 
ύδρευσης του οικισμού του Αγίου Γεωργίου, για το οποίο η περιφέρεια αναλαμ-
βάνει την ωρίμανση των μελετών και την υλοποίησή του μέσω του ΕΣΠΑ 
καθώς και η ανάληψη δέσμευσης της υλοποίησης από την Περιφέρεια 
τοιχίου αντιστήριξης στον δρόμο του Αγίου Γεωργίου. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας, ο αντιπεριφερειάρχης και ο έπαρχος παρέστησαν στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με τον αντιπεριφερειάρχη να εισηγείται στο σώμα το 
πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε στην ενημέρωση των μελών 
του για τις επιχορηγήσεις από πλευράς περιφέρειας προς τον δήμο των εργασιών 
επισκευής και συντήρησης των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού

Τι δίνεται στην Πάρο
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Λεονταρίτης για τις υπάρχουσες αθλητι-

κές υποδομές της Πάρου θα δοθεί το ποσό των 400.000 ευρώ ενώ αναφορικά 
με τα αιτήματα της δημοτικής αρχής για τη χρηματοδότηση που αφορά στην υλο-
ποίηση νέων εγκαταστάσεων δεσμεύθηκε ότι αφού ωριμάσουν οι σχετικές μελέτες, 
η περιφέρεια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα έργα αυτά 
να ενταχθούν είτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, είτε σε 
κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της γενικής γραμματείας αθλητισμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων 
του Α’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί, 
προκαλώντας ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με ερωτήσεις και απαντήσεις, 
σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, εισπράττοντας την ικανοποίηση των παρισταμέ-
νων για τη διαβεβαίωσή του ότι «πρωταρχικό ρόλο στην ιεράρχηση των έργων θα 

έχει πάντα το δημοτικό συμβούλιο».
Επίσης, ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση των έργων για τη συντήρηση του οδι-

κού δικτύου, για την υλοποίηση των οποίων η περιφέρεια κατένειμε το ποσό 
των 800.000 ευρώ (700.000 ευρώ για την Πάρο και 100.000 ευρώ για 
την Αντίπαρο), με κυριότερα αυτά της ανακατασκευής του γεφυριού στα Μάρ-
μαρα και της διαπλάτυνσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος στο γεφύρι στο 
δρόμο προς Άγιο Παντελεήμονα, της έγκρισης περαιτέρω χρηματοδότησης πο-
σού 150.000 ευρώ για τη σήμανση, ασφάλεια και διαγράμμιση του οδι-
κού δικτύου της Πάρου, της επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων 
του νησιού με χρηματοδότηση ύψους 375.000 ευρώ (συνολικά Α’ και Β’ φάση) και 
των υδατοδρομίων.

Τόσο ο κ. Λεονταρίτης όσο και ο κ. Μπιζάς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 
το επίπεδο συνεργασίας εκφράζοντας την πάγια πεποίθησή τους ότι «η συνέργεια 
ανάμεσα στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, η ουσιαστική αλληλοϋποστήριξη και 
η διάθεση για αποτελεσματική συνεργασία, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο στην 
επίτευξη του κοινού στόχου επίλυσης των προβλημάτων».

Τοπικές ειδήσεις
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Διασύνδεση 
Κυκλάδων

Ξεκινούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι κατα-
σκευαστικές εργασίες για τη Β’ φάση της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλάδων, project συνολικού προ-
ϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, μετά την επιλογή των 
αναδόχων και για τα τρία υποέργα που το απαρτίζουν.

Ειδικότερα, η κοινοπραξία «Ελληνικά Καλώδια ΑΕ-
Fulgor ΑΕ» ανέλαβε την κατασκευή των υποθαλάσσι-
ων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο 
και τη Μύκονο. Στην «Prysmian» ανατέθηκε η αναβάθ-
μιση των υφιστάμενων καλωδιακών διασυνδέσεων 
Λιβαδιού (Εύβοια)-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου. Τέλος, η 
«NARI Group Corporation» επελέγη ως ανάδοχος για 
την κατασκευή υποσταθμού 150 KV στη Νάξο. 

Η Β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων κλεί-
νει το βρόχο μεταξύ Πάρου, Νάξου και Μυκόνου και 
θωρακίζει την αξιοπιστία και την σταθερότητα ηλε-
κτροδότησης των νησιών αυτών, εφόσον εξασφαλί-
ζεται διπλή τροφοδότηση, περιορίζοντας δραστικά 
την εξάρτησή τους από τους Αυτόνομους Σταθμούς 
Παραγωγής (ΑΣΠ).

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του διαγωνισμού δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις για την περάτωση του έργου 
σύμφωνα με το  χρονοδιάγραμμα, εντός του β’ εξαμή-
νου του 2019. Αντανακλά δε την σταθερή δέσμευση 
του ΑΔΜΗΕ για επιτάχυνση όλων των projects που 
περιλαμβάνονται στο επενδυτικό του πρόγραμμα. 

Μελισσοκομία
Με σκοπό την εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό 

και αντιμετώπιση μελισσοκομικών προβλημάτων που 
έχουν παρουσιαστεί τον τελευταίο χρόνο στα νησιά 
των Κυκλάδων, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε προγραμματική σύμ-
βαση με το γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών, συνολι-
κού προϋπολογισμού 19.900 ευρώ.

Η μελισσοκομία στις Κυκλάδες είναι ένας δυναμικός 
κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και έχει συμπε-
ριληφθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα 2014 – 2020. 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι άν-
θρωποι ασχολούνται με αυτήν. Τον τελευταίο χρόνο, 
η μελισσοκομία στα νησιά των Κυκλάδων διέρχεται 
κρίση, καθώς πολλοί μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται 
ότι είτε χάνουν μελίσσια, είτε τα βλέπουν να μην ανα-
πτύσσονται ικανοποιητικά και να μην γίνονται παρα-
γωγικά. Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των 
προβλημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
προγραμματικής σύμβασης είναι:

- Η δημιουργία ερωτηματολογίου ώστε να διαπι-
στωθεί το μέγεθος του προβλήματος και η κατανομή 
του στα νησιά των Κυκλάδων.

- Επιτόπιες επισκέψεις από τα μέλη του εργαστηρί-
ου σηροτροφίας και μελισσοκομίας του γεωπονικού 
πανεπιστημίου Αθηνών, σε μελισσοκομεία και δειγμα-
τοληψίες, με σκοπό τη διάγνωση των προβλημάτων 
λόγω ασθενειών, δηλητηριάσεων ή άλλων αιτίων.

- Ανάλυση δεδομένων και σύνταξη έκθεσης για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

- Ενημέρωση και καθοδήγηση των μελισσοκόμων 
ανά νησί, για την επίλυση των προβλημάτων.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 
2018, όπου μέχρι τότε, με τη σωστή καθοδήγηση, οι 
μελισσοκόμοι θα έχουν προετοιμάσει τα μελίσσια τους 
κατάλληλα για τον χειμώνα, που είναι η αφετηρία της 
επόμενης χρονιάς. Φορέας υλοποίησης του παραπά-
νω ερευνητικού προγράμματος είναι το γεωπονικό πα-
νεπιστήμιο Αθηνών δια του εργαστηρίου σηροτροφίας 
και μελισσοκομίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κα-
θηγητή, Πασχάλη Χαριζάνη. 

Τέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνη-
τικού προγράμματος ανέρχεται σε 19.900 ευρώ (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων.

Σερφ στην 
Πούντα

Το «International Windsurfing Tour» έρχεται στην 
Πάρο από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου, για τον αγώνα 
«Paros wind odyssey 2018».

Οι διεθνείς αγώνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο 
θα πραγματοποιηθoούν στην παραλία της Πούντας, 
μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου και θα πραγματοποιηθεί 
αγώνας slalom μετά από αρκετά χρόνια απουσίας του 
αθλήματος από τα διεθνή δρώμενα. 

Στον αγώνα αναμένεται να λάβουν μέρος σπουδαίοι 
αθλητές (Έλληνες και ξένοι), ενώ ο Ολυμπιονίκης, Νί-
κος Κακλαμανάκης, θα βρεθεί τις ίδιες μέρες στο νησί 
προσκεκλημένος της διοργάνωσης. Τέλος, ο αγώνας 
τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. 

Εκσυγχρονισμός 
δημοτικών 
σταθμών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέ-
γραψε την πρόσκληση προς τους δήμους και τα Νομι-
κά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο διάθεσης 95 εκατ. ευρώ, ώστε το σύνολο των 
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών σε ολόκληρη τη χώρα να 
επιχορηγηθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η εναρ-
μόνισή τους με τις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης (Π.Δ. 99/2017). 

Με την πρόσκληση:
- Διατίθενται 95 εκατ. ευρώ στους 325 δήμους για 

το σύνολο των 1.700 λειτουργούντων δημοτικών 
σταθμών τους

- Προβλέπεται κατανομή της χρηματοδότησης ανά 
σταθμό, με ανώτατο ύψος τις 50.000 ευρώ.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως τη 31η Δεκεμβρίου 
2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δι-
καιολογημένων αιτημάτων των δήμων.

Εγκατάλειψη 
ζώων 
συντροφιάς

Συνελήφθη στις 28 Ιουνίου 2018 στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, ένας 
36χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστη-
κε ποινική δικογραφία για εγκατάλειψη ζώων συντρο-
φιάς με συνέπεια το θάνατο ενός εξ αυτών.

 Στη σχετική ανακοίνωσή της η αστυνομία σημειώ-
νει: «[…] Ειδικότερα, χθες (27/6) το πρωί στον Κώστο 
Πάρου βρέθηκε νεκρός, από πολίτες, δίπλα σε κάδο 
απορριμμάτων ένας θηλυκός σκύλος, ο οποίος πα-
ρουσίαζε εικόνα ασιτίας.

Στο πλαίσιο εξέτασης του περιστατικού διαπιστώ-
θηκε ότι, ιδιοκτήτης του ζώου είναι ο κατηγορούμενος 
και ακολούθησε έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκε 
στην αυλή του σπιτιού του εγκαταλειμμένο άλλο ένα 
ζώο συντροφιάς (σκύλος) χωρίς παροχή νερού και 
τροφής, παραβιάζοντας του κανόνες ευζωίας. Το 
εγκαταλειμμένο ζώο μεταφέρθηκε για περίθαλψη σε 
κτηνίατρο, ενώ και για τα δυο παραγγέλθηκε πραγ-
ματογνωμοσύνη. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Τονίζεται ότι ο βασανισμός, η κακοποίηση και η βά-
ναυση μεταχείριση οποιουδήποτε ζώου καθώς και η 
οποιαδήποτε πράξη βίας σε βάρος του, όπως ιδίως 
η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, 
η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός, αλλά και η αναί-
τια θανάτωση ζώου είναι πράξεις που διώκονται σε 
βαθμό πλημμελήματος και τιμωρούνται με φυλάκι-
ση ή χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές σύμ-
φωνα με τους Νόμους 1197/1981, 4039/2012 και 
4235/2014.

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της ευαισθησίας 
και της υποχρέωσής της για την πάταξη τέτοιων πε-
ριστατικών καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται 
κάποια από τις παραπάνω πράξεις να καταγγείλουν 
το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή 
στην οικεία Εισαγγελία».

Ειδήσεις
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Λιμάνι Παροικιάς
Τηλέφωνο παραγγελιών:

22840 21096

Δρομολόγια
Από το ΚΤΕΛ Πάρου δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια από/προς το αεροδρόμιο 

Πάρου, έως τις13/7/2018.
Από Παροικιά 
07.10, 08.45, 10.15, 13.30, 16.15, 18.15
Από Πούντα προς αεροδρόμιο
10.30, 13.45, 16.30, 18.30
Από αεροδρόμιο προς Πούντα - Παροικιά
09.00, 09.30, 11.25, 14.30, 17.15, 19.30.

Λίμνη Δρυού
Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του 

ενημέρωσε για τη διαμόρφωση της λί-
μνης στον Δρυό. Η ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

«Με τη συμβολή των τεχνικών υπηρε-
σιών του δήμου Πάρου δημιουργήθηκε 
ένα περιβαλλοντικό στέκι που αναδει-
κνύει τις μοναδικές ιδιαιτερότητες της 
φύσης στο Δρυό, το οποίο αποτελούσε 
χρόνιο αίτημα της δημοτικής κοινότη-
τας Μάρπησσας.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν, μεταξύ 
άλλων, περιελάμβαναν τη διαμόρφωση 
και την ανάπλαση του εσωτερικού της 
λίμνης και του περιβάλλοντος χώρου, 
και την αρχιτεκτονική της αναβάθμιση με τη τοποθέτηση αναβλύζοντος βράχου. 
Τις επόμενες ημέρες στη λίμνη θα τοποθετηθούν ψάρια, πάπιες και νούφαρα που 
αναμένονται  να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και η περιοχή να γίνει 
σημείο συνάντησης και χώρος ψυχαγωγίας για τους τουρίστες αλλά και τους κα-
τοίκους όλης της Πάρου.

Με γνώμονα πάντα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος θα συνεχίσουμε 
τις προσπάθειες για την ανάδειξη και την αξιοποίηση των λιμνών στο Δρυό, με 
σκοπό την αειφόρο αλλά και την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

Νέα άνοδος
Νέα αύξηση στην αποβίβαση επιβατών στο λιμάνι Παροικιάς, είχαμε τον Ιούνιο 

2018 και ρεκόρ 30ετίας!
Συγκεκριμένα στο λιμάνι της Παροικιάς αποβιβάστηκαν τον Ιούνιο 77.594 επιβά-

τες, έναντι 72.598 επιβατών την περσινή χρονιά. Σημειώνουμε ότι αφίξεις επιβατών 
άνω των 70.000 είχαμε για τον μήνα Ιούνιο μόνο τα έτη: 2017, 2007, 2006, 2005, 
2000 και 1999. Ακόμα, τον φετινό Ιούνιο είχαμε 549 κατάπλους πλοίων και μόνο το 
2007 είχαμε περισσότερους (569). 

Οι περισσότεροι επιβάτες τον Ιούνιο 2018 αποβιβάστηκαν στην Παροικιά από το 
λιμάνι του Πειραιά (36.283), ενώ εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση επιβατών από το 
λιμάνι της Μυκόνου, που έφθασαν τους 11.671. Ακολούθησαν με μικρότερα νούμε-
ρα –κατά σειρά- οι επιβάτες από τα λιμάνια: Νάξο, Θήρα, Ραφήνα, Σύρο, Ηράκλειο, 
Ίο, Τήνο, Αμοργό και Κουφονήσια. Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες που αναχώρησαν 
από το λιμάνι Πάρου τον μήνα Ιούνιο του 2018 αυτοί ήταν 60.792. Επίσης, τον μήνα 
Ιούνιο 2018 εκτελέστηκαν δρομολόγια από 20 διαφορετικά πλοία, εκ των οποίων 
τα 11 ήταν ταχύπλοα και τα υπόλοιπα 9 ήταν συμβατικά. 

Από τους συνολικά 549 κατάπλους πλοίων, οι 292 έγιναν από ταχύπλοα και οι 257 
από συμβατικά. Ακόμα, οι ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση αποβίβασης επιβατών 
τον Ιούνιο 2018 ήταν οι τελευταίες ημέρες του μήνα, καθώς στις 29-30/6/2018 
αποβιβάστηκαν περίπου 8500 επιβάτες.

Τέλος, τον Ιούνιο 2018 κατέπλευσαν στο νησί μας τρία κρουαζιερόπλοια τα οποία 
αποβίβασαν 612 επιβάτες.

Τοπικές Ειδήσεις
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«Γουρούνες», 
κίνδυνος - 
θόρυβος

Καθημερινά αποδεικνύεται, ότι οι «γουρούνες» 
αποτελούν έναν άμεσο κίνδυνο για τους περαστι-
κούς αλλά και για τους αναβάτες τους. Πολλές 
κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καθημερινά 
απίστευτα περιστατικά. Ανατροπές, συγκρούσεις, 
ακυβέρνητες (μετά από πτώση του αναβάτη) 
τραυματίζοντας όποιον βρεθεί στον δρόμο τους 
και άλλα πολλά περιστατικά. 

Η «γουρούνα», σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι 
στέκεσαι χωρίς να πέφτεις, αλλά μόνο όταν είσαι 
ακίνητος. Όταν όμως κινείται, στέκεσαι πολύ ψηλά 
στο κέντρο βάρους της. Γι’ αυτό είναι πολύ εύκο-
λο να σηκωθεί και με μικρή ταχύτητα να ανατρα-
πεί. Το πρώτο πράγμα που θα χτυπήσει μετά από 
σύγκρουση με όχημα, είναι το σώμα του επιβάτη, 
με αποτέλεσμα ο τραυματισμός να είναι αναπό-
φευκτος. Ιδιαίτερα στον τόπο μας, τα παιδιά ανε-
βαίνουν στις «γουρούνες» με μαγιό, χωρίς κράνος, 
ξυπόλυτα πολλές φορές, έχοντας πιει καμιά μπύ-
ρα, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα. Οι δε κακοτεχνί-
ες των δρόμων, η έλλειψη φωτισμού, και η ελλιπή 
οδική σήμανση επιδεινώνουν την κατάσταση.

Ο καθ’ όλα έμπειρος πρωταθλητής αγώνων, Τά-
σος Ιαβέρης, αποκαλεί αυτά τα μηχανάκια «εξολο-
θρευτές». Σε συνέντευξή του αναφέρει: «Είναι ένα 
πραγματικά εξολοθρευτικό μηχάνημα με τέσσερις 
ρόδες. Παλαιότερα υπήρχαν και τρίτροχες που 
ήταν πραγματικά καρμανιόλες και απαγορεύτηκαν 
παγκόσμια. Κόβανε πόδια στην κυριολεξία. Κατέ-
βαζες το πόδι και το πάταγε η πίσω ρόδα. Παρ’ 
όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν». Και υπάρχουν, 
γιατί οι τοπικές κοινωνίες εθελοτυφλούν και δεν 
λαμβάνουν προληπτικά τα μέτρα τους. 

Πρέπει επιτέλους να μπει ένα φρένο, στην ξέ-
φρενη πορεία που έχουν πάρει οι ενοικιάσεις αυ-
τών των μηχανών, με τακτικούς ελέγχους και αυ-
στηρά πρόστιμα. Πάνω από όλα όμως ενημέρωση 
του πολίτη, για την επικινδυνότητα των δρόμων 
και πόσο προσεκτικά πρέπει να οδηγεί. Γιατί όλα 
ξεκινάνε από την παιδεία. Τα αυτοκίνητα καθώς 
και τα δίτροχα μηχανάκια, περνάνε ΚΤΕΟ υποχρε-
ωτικά, ενώ τα μηχανάκια τύπου «γουρούνας» δεν 
περνούν ΚΤΕΟ, λόγω του ότι οι ειδικές ράμπες 
των ΚΤΕΟ είναι κατασκευασμένες να δέχονται 
μόνο δίτροχες μηχανές, καθώς τα ράουλα ελέγχου 
έχουν σχεδιαστεί μόνο για δίκυκλα. Παρ’ όλα αυτά 
μερικά ΚΤΕΟ κάνουν τυπικούς ελέγχους για θό-
ρυβο, φώτα, καυσαέρια και οπτικό έλεγχο, αλλά 
στοιχεία όπως τα φρένα δεν μπορούν να 
ελεγχθούν. Ποιος θα πάει λοιπόν να πληρώσει 
για τεχνικό έλεγχο όταν δεν τον κατοχυρώνει και 
υποχρεώνει το κράτος; 

Ο νέος Κ.Ο.Κ. απαγορεύει την κυκλοφορία τους 
στην άσφαλτο. Οι τετράχρονες μηχανές μέχρι 125 
c.c. δεν θα επιτρέπονται πλέον να κινούνται σε κε-
ντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν… 
θα τηρηθεί ο νέος αυτός νόμος στο νησί 
μας;

Καλό ξέφρενο καλοκαίρι και φέτος λοιπόν, με τις 
«γουρούνες» ξέφρενες και τον δημότη και επισκέ-
πτη του νησιού να παρακολουθεί ευάλωτος και 
αμήχανα, εικόνες και καταστάσεις απείρου κάλους. 

Παναγιώτης Δημόπουλος

Περί ανέμων 
και υδάτων 

(Β’ μέρος)
Οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν κι αυτοί τις δικές τους 

ονομασίες για τους ανέμους. Ενδεικτικά αναφέρω με-

ρικά από αυτά: Απαρκτίας, Βορρέας, Καικίας, Ελλησπό-

ντιος, Αργέστης, Σκίρρων, Ολυμπίας, Ιάπυξ, Θρασκίας.

Ο άνεμος δεν έχει μόνο φορά αλλά και ένταση που 

ποικίλλει από άπνοια μέχρι τυφώνα. Ο Άγγλος αντι-

πλοίαρχος, Francis Beaufort, μετέπειτα ναύαρχος και 

αργότερα ιππότης του Λουτρού, βαθμολόγησε τις 

εντάσεις του ανέμου σε μια, ας πούμε, εμπειρική κλί-

μακα από το 0 έως το 17. 

Στο 0 ο καπνός υψώνεται κατακόρυφα, στο 3 π.χ. 

τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά των δένδρων είναι σε 

συνεχή κίνηση, ξεδιπλώνεται μικρή σημαία, κ.ο.κ. Η μέ-

τρηση της ταχύτητας σε μέτρα/μονάδα χρόνου ξεκί-

νησε το 1912 και διεκόπη λόγω του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Το 1921 ο Δρ. Τζ. Σίμσον, συνέχισε τις εργα-

σίες για την ταχύτητα των ανέμων. Το 1936 η διεθνής 

μετεωρολογική επιτροπή υιοθέτησε σχετικό πίνακα. 

Τελικά το 1955 η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ 

εξέδωσε τον εν χρήσει σήμερα πίνακα ταχύτητας του 

ανέμου, από 0 έως πάνω από 177 χλμ/ώρα ή από 0 

έως πάνω από 65 κόμβους (ναυτικά μίλια/ώρα). Έχει 

επίσης μετρηθεί και η επήρεια της έντασης του ανέμου 

στη θάλασσα. Έχει μετρηθεί το ύψος του κύματος που 

αρχίζει από 0 μέτρα έως και πάνω από 14 μέτρα.

Η αφορμή για τούτο το σημείωμα ήταν η ετυμολο-

γία του ονόματος του ανέμου «γαρμπής». Ερευνώντας 

για τον γαρμπή περάσαμε και από τα ονόματα όλων 

των ανέμων. Από τη γλώσσα των αρχαίων προγό-

νων μας στην επίσημη σημερινή γλώσσα που μιλούν 

οι ναυτικοί μας. Στην αρχαία ελληνική, επιλογικά: Το 

όνομα Απαρκτίας (Βορρέας) προέρχεται από τη λέξη 

Άρκτος. Καικίας, από το Καίκος, όνομα ποταμού της 

Μικράς Ασίας. Ελλησπόντιος από τον Ελλήσποντο. 

Θρασκίας από τη Θράκη, Ολυμπίας από την Ολυμπία, 

Αργέστης από το Άργος. Στην επίσημη σημερινή Ελλη-

νική γλώσσα: Απηλιώτης, αυτός που ανήκει στον Ήλιο. 

Βορρέας (ή Βορέας), άγνωστης ετυμολογίας. Εύρος, 

από το ρήμα «εύω», αποξηραίνω. Ζέφυρος, πιθανώς 

από το «ζόφος», σκότος. Λιψ, από το ρήμα «λείβω». 

Μέσης, δηλαδή μέσος. Νότος, αβέβαιης ετυμολογίας, 

πιθανώς από το ρήμα «νάω», ρέω. Σκίρρων (ή Σκί-

ρων), άγνωστης ετυμολογίας, ο αντιδιαμετρικά αντί-

θετος του Scirocco.

Στη σημερινή γλώσσα των ναυτικών μας: Τραμου-

ντάνα: από τη λέξη Tramontana (μέσα από τα βουνά) 

– Βορράς: Γραίγος ή Γρέγος από τη λέξη Greco (ελλη-

νικός) – Βορειοανατολικός: Λεβάντες από το Levante 

(ανατολή) – Ανατολικός: Σορόκος από το Scirocco – 

Νοτιοανατολικός: Όστρια από το λατινικό Australis 

(νότος, μεσημβρία) – Νότος: Γαρμπής από το ιταλικό 

Garbino πιθανώς αραβικής προέλευσης – Νοτιοδυτι-

κός (Λίβας), Πονέντες από το Ponente (δύση) – Δυ-

τικός (Ζέφυρος): Μαΐστρος από το Maestro (κύριος) 

– Βορειοανατολικός. 

Όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει η προέλευ-

ση αυτών των ονομάτων είναι η ιταλική γλώσσα από 

την οποία προέρχονται και πολλές άλλες λέξεις που 

αφορούν στη ναυτιλία. Ενδεικτικά, αναφέρω μερικές: 

Μπούσουλας από το Bussola (πυξίδα), Μπαλαούρο 

από το Balaustro (κιγκλίδωμα, περίφραγμα), Ορτσά-

ρω από το Orzare (πλέω προς τον άνεμο). Πρίμα από 

το Primus (ευνοϊκός, ούριος). Τζόβενο από το Giovine 

(ναυτόπουλο). Φουντάρω από το Fundare (βυθίζω). 

Μπίντα από το Binda (δέστρα), κ.ά. Βέβαια υπάρχουν 

και λέξεις που προέρχονται από –πως θα γινόταν άλ-

λωστε– την αγγλική που είναι και η διεθνής γλώσσα 

της ναυτιλίας. Σταχυολογώ μερικές από αυτές: Κο-

μοδέσιο από το Accommodation (χώρος διαμονής, 

καμπίνες). Αλουές από το Alleyway (διάδρομος). Βί-

ντσι από το Winch (βαρούλκο), Ντοκουμάνης από 

το Donkeyman (λοστρόμος μηχανής), Τσιφ από το 

Chief (πρώτος μηχανικός ή ύπαρχος), Στόκολο από το 

Stokehold (λεβητοστάσιο), κ.ά.

Ο λόγος που μ’ έκανε να γράψω αυτά τα «περί ανέ-

μων και υδάτων», είναι η αδυναμία αναγνώρισης από 

πολλούς νησιώτες των καιρικών συνθηκών. Αδιανόητο 

να μη γνωρίζει και να μη μπορεί ένας νησιώτης να 

αναγνωρίσει και να αξιολογήσει αυτές τις συνθήκες 

στις οποίες βασίζεται και από τις οποίες εξαρτάται η 

μετακίνηση από και προς αυτό τον ιδιαίτερο τόπο, που 

είναι το νησί.

Μανώλης Ι. Χανιώτης
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ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Αποκατάσταση 
μίας αδικίας

Ως ηθική αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας που 
συνετελέσθη σε βάρος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και στοίχισε στα νησιά της σε απώλεια πόρων κατά 
τις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους, 2007-
2013 και 2014-2020, χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης, 
Γιώργος Χατζημάρκος, την αλλαγή κατηγορίας κατά-
ταξης της Περιφέρειας μας, από την κατηγορία των 
πλουσίων περιφερειών της Ευρώπης σε αυτή των με-
ταβατικών περιφερειών.  

Η ανακοίνωση του εμπλουτισμού των κριτηρίων που 
θα ισχύσουν για την χρηματοδότηση των περιφερειών 
στη μετά το 2020 προγραμματική περίοδο και επανα-
φέρουν το Ν. Αιγαίο στην κατηγορία των μεταβατικών 
περιφερειών (Transition regions), έγινε από  στελέχη 
της DG REGIO και της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, την περασμένη Παρασκευή, στη διάρκεια ημε-
ρίδας στο «Caravel», όπου παρουσιάστηκε η  πρόταση 
κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολι-
τική συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-
2027 και στην οποία συμμετείχε ο κ. Γ. Χατζημάρκος.

Τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν για το Ν. Αιγαίο 
και για τη χώρα συνολικά στην επόμενη προγραμμα-
τική περίοδο, παρουσίασε ο κ. Χατζημάρκος στη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου και είναι τα εξής:

- Αυξάνεται κατά 2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 8% 
σε σχέση με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο) η 
χρηματοδότηση που θα λάβει η Ελλάδα από ευρω-
παϊκούς πόρους, την περίοδο 2021-2017. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των 7 χωρών για 

τις οποίες η χρηματοδότηση αυξάνεται, εν αντιθέσει 
με τις υπόλοιπες χώρες, για τις οποίες οι χρηματοδο-
τήσεις μειώνονται. Οι χώρες αυτές είναι: Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία και 
Κύπρος.

- Από τη επόμενη προγραμματική περίοδο, μειώνεται 
ο συντελεστής βαρύτητας του τοπικού ΑΕΠ στο 81%, 
αυξάνεται ο συντελεστής  των δημογραφικών και κοι-
νωνικών κριτηρίων σε ποσοστό 15%, ενώ για πρώτη 
φορά θα ισχύσουν τα κριτήρια του μεταναστευτικού 
με 3% και της κλιματικής αλλαγής με 1%.

- Το Νότιο Αιγαίο επανέρχεται στην κατηγορία των 
μεταβατικών περιφερειών αντί του στόχου των πλέ-
ον ανεπτυγμένων περιφερειών που βρίσκεται σήμερα. 
Με μια πρώτη, ανεπίσημη εκτίμηση, αυτό μπορεί να 
επιφέρει ακόμη και διπλασιασμό των κοινοτικών πό-
ρων για το Νότιο Αιγαίο, στη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο, ενώ παράλληλα «ξεκλειδώνει» η πρόσβαση και 
σε άλλες κατηγορίες προγραμμάτων. 

- Περιορίζεται κατά 30% η γραφειοκρατική διαδι-
κασία που αφορά στον έλεγχο της υλοποίησης των 
προγραμμάτων, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που 
αυτή συνεπάγεται.

Ο στόχος που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή είναι, οι παραπάνω αλλαγές να επικυρωθούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις Ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου 2019, ώστε να είναι έτοιμος ο μηχα-
νισμός να λειτουργήσει το 2021. 

Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο 
περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος, δή-
λωσε τα εξής:

«Από την πρώτη μέρα της θητείας μας θέσαμε ως 
στόχο την αποκατάσταση της αδικίας που έχει συντε-
λεστεί σε βάρος των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Οι θετικές αυτές εξελίξεις, συνιστούν ηθική 
δικαίωση της προσπάθειας και αποκατάσταση των 
στατιστικών στρεβλώσεων που ισχύουν μέχρι σήμε-
ρα. Δώσαμε μεγάλη μάχη και με άλλες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, ώστε να μειωθεί ο συντελεστής βαρύτη-
τας του τοπικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη διαμόρφωση 
του τελικού μίγματος της χρηματοδότησης της κάθε 
περιφέρειας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να περά-
σουμε και την νησιωτικότητα μεταξύ των κριτηρίων, 
καθώς βρήκαμε μπροστά μας τείχος από τις ορεινές 
περιφέρειες της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, που ανοί-
γει ευκαιρίες νέων χρηματοδοτήσεων για να καλύ-
ψουμε τις ανάγκες των νησιών μας. Παράλληλα, γί-
νεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης της 
περιφέρειας και των δήμων του Ν. Αιγαίου, ώστε να 
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους σημαντικά αυξη-
μένους διαθέσιμους πόρους της νέας προγραμματι-
κής περιόδου».

Το θέμα της εβδομάδας
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Σύμφωνα με την ανάλυση της ιστοσελίδας «new-
money.gr», η Πάρος βρίσκεται στην τρίτη θέση των 
υψηλότερων αποδόσεων στη Μεσόγειο.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα: «Τις υψηλότερες 
αποδόσεις σε όλη τη Μεσόγειο προσφέρουν οι ελλη-
νικοί προορισμοί, με ολοένα περισσότερους ξένους 
επενδυτές να αγοράζουν εξοχικές κατοικίες είτε για 
ιδία χρήση είτε ακόμη και για εκμίσθωση. Μύκονος, 
Σαντορίνη και Πάρος αποτελούν το τοπ 3 των 
υψηλότερων αποδόσεων στη Μεσόγειο με πο-
σοστά που κυμαίνονται από 8,5% -το υψηλό-
τερο- για τη Μύκονο έως 6,3% για την Πάρο, 
αφήνοντας πίσω γνωστούς, δημοφιλείς προορισμούς 
στην Κυανή Ακτή όπως τη Νίκαια, το Σεν Τροπέ ή 
ακόμη η Ίμπιζα και η Μαρμπέγια.

Τυνησία και Δαλματικές ακτές βρίσκονται επίσης 
μπροστά σε αποδόσεις με ποσοστά από 5% έως 6% 
ωστόσο οι ελληνικοί προορισμοί κυριαρχούν στη Με-
σόγειο, αφού στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη 
η Σκιάθος, η Ρόδος, το Πόρτο Χέλι, η Ελούντα και η 
Χαλκιδική».

Η έρευνα
Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία έρευνα 

της εταιρείας συμβούλων ακινήτων «Algean 
Property», η οποία πραγματοποιεί κάθε χρόνο την 
ετήσια μελέτη για τις αποδόσεις πολυτελών εξοχικών 
κατοικιών στη Μεσόγειο, παρουσιάζοντας ενδεικτικά 
και τις σχετικές τιμές. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανάλυση της 
Algean, τα στοιχεία βασίζονται με πάνω από 3.000 
ιδιοκτησίες με μίνιμουμ τρία υπνοδωμάτια, ιδιωτική 
πισίνα και υψηλού επιπέδου σχεδιασμό και εγκατα-
στάσεις, ενώ η μέση επιφάνεια είναι στα 250 τ.μ.. Για 
τον καθορισμό των αποδόσεων έχει ληφθεί υπόψη 
μία περίοδος 12 εβδομάδων, ενώ οι τιμές μίσθωσης 
δεν περιλαμβάνουν έξοδα και φόρους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανάλυση της 
Algean Property: «Η ελληνική, πολυτελής εξοχική κα-
τοικία συνεχίζει να είναι η πιο ελκυστική αγορά αυτή 
την στιγμή στην αγορά της Μεσογείου, προσφέρο-
ντας τις υψηλότερες αποδόσεις για τους επενδυτές 
που θα αποφασίσουν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. 
Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας σε συν-
δυασμό με την διόρθωση στις τιμές των ακινήτων και 
την προοπτική αύξησης των ενοικίων, δεδομένης και 
της ανόδου του τουρισμού οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και στα 
επόμενα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυ-
ση της Algean.

Έτσι, στην περίπτωση της Μυκόνου οι τιμές μίσθω-
σης για το 2018, κατά μέσο όρο διαμορφώνονται στα 
11.500 ευρώ ανά εβδομάδα και οι τιμές πώλησης στα 
πέριξ των 6.500 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Σαντορίνη, 
η μίσθωση διαμορφώνεται κατά μέσο όρο κοντά στα 
8.000 ευρώ την εβδομάδα, προσφέροντας μία από-
δοση κοντά στο 6,4%. Στην Πάρο το αντίστοιχο 
ενοίκιο διαμορφώνεται για το 2018 στα 5.250 
ευρώ την εβδομάδα, όσο και στην Σκιάθο, ενώ στη 
Ρόδο στα 3.700 ευρώ με ένα ποσοστό απόδοσης κο-
ντά στο 5,5%.

Στο τοπ 10 των υψηλότερων αποδόσεων με βάση 
τις τιμές πώλησης και μισθώσεων για τους επενδυτές 
ακινήτων περιλαμβάνεται στην τέταρτη θέση η Τυνη-
σία με ένα ποσοστό 6% απόδοσης και τιμές πώλη-

σης μόλις στα 1.000 ευρώ ανά τ.μ. την ίδια στιγμή 
που η μίσθωση με την εβδομάδα διαμορφώνεται στα 
1.250 ευρώ. Το τοπ 10 μονοπωλούν μεν οι ελληνι-
κοί προορισμοί, ωστόσο στην 8η θέση βρίσκονται οι 
Δαλματικές Ακτές με ποσοστό απόδοσης 5,1%, μέση 
τιμή πώλησης στα 4.500 ευρώ ανά τ.μ. και μέση τιμή 
μίσθωσης με την εβδομάδα στα 4.750 ευρώ. Χαμη-
λότερα στην κατάταξη, στην 9η και 10η θέση βρίσκο-
νται δύο ακόμη ελληνικοί προορισμοί η Ελούντα με 
τιμή πώλησης ανά τ.μ. στα 5.500 ευρώ και τιμή ενοι-
κίου με την εβδομάδα επίσης στα 5.500 ευρώ, ενώ 
στη Χαλκιδική οι τιμές πέφτουν στα 4.250 ευρώ ανά 
τ.μ., ενώ στα ίδια επίπεδα είναι και η τιμή μίσθωσης 
με την εβδομάδα.

Στη 16η θέση και 17η θέση από πλευράς αποδό-
σεων βρίσκονται, λόγω των υψηλότερων τιμών πώ-
λησης η Μαρμπέγια και η Ιμπιζα ,ενώ το Σεν Τροπέ 
με μία τιμή πώλησης στα 16.500 ευρώ ανά τ.μ. (!) 
και μέσο ενοίκιο στα 13.000 ευρώ ανά εβδομάδα το 
2018 προσφέρει μία απόδοση στο 3,8%. Ακόμη χα-
μηλότερα, στο νούμερο 22, βρίσκεται η Μαγιόρκα, 
όπου η μέση τιμή πώλησης ανά τ.μ. είναι στα 9.000 
ευρώ, η μίσθωση είναι στα 6.500 ευρώ την εβδομάδα 
και η απόδοση στο 3,5%».

Υψηλές αποδόσεις 
στα ακίνητα

Πρώτο Θέμα

Πολύ υψηλές τιμές παρουσιάζουν τον τελευταίο χρόνο στην Πάρο τα πολυτελή 
ακίνητα, σύμφωνα με αναλύσεις μεσιτικών γραφείων της διεθνούς αγοράς 
ακινήτων.
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Η εταιρεία
Η Algean Property είναι μία διεθνής συμβουλευτική 

εταιρία στον τομέα του real estate, με έδρα στην Αθή-
να και παρουσία στο Λονδίνο και το Λουξεμβούργο. Οι 
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: α) Παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη αγοραπωλη-
σιών, β) εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας και γ) έρευνα 
και ανάλυση αγορών

Η παραπάνω εταιρεία εξειδικεύεται στους τομείς 
της πολυτελούς εξοχικής κατοικίας και στα εμπορι-
κά τουριστικά ακίνητα της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα 
αναλαμβάνει επιλεγμένα έργα στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεσογείου. Πλέον, η παραπάνω εταιρεία είναι ικα-
νή να δίνει τον «τόνο» αγοράς ακινήτων. Παρά ταύτα, 
η εταιρεία είναι μία ανώνυμη εταιρεία με σκοπό το 
κέρδος και άρα αυτά τα οποία ισχυρίζεται δε σημαί-
νουν ότι ισχύουν έως κεραίας στην ελεύθερη αγορά 
ακινήτων. 

Οι τιμές
Η Πάρος βρίσκεται ψηλά στην απόδοση αγοράς ακι-

νήτων με 6,3% διότι πολύ απλά υπολείπεται αρ-
κετά από την τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό 
μέτρο, από άλλους ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς.

Στην Πάρο για μία κατοικία τριών υπνοδωματίων, 
ιδιωτική πισίνα και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, 
το τ.μ. πωλείται +-4000 ευρώ, όταν την ίδια στιγμή 
στο Πόρτο Χέλι κοστίζει 4500 ευρώ, στην Κέρκυρα 
και την Κεφαλονιά 5000 ευρώ, στην Ελούντα 5500 
ευρώ, στη Σαντορίνη 6000 ευρώ, στη Μύκονο 6500 
ευρώ, κλπ. Όταν δε δούμε τιμές σε αλλοδαπές αντα-
γωνιστικές περιοχές της Μεσογείου, τότε εκεί τα νού-
μερα πώλησης ανά τ.μ. ξεκινούν από τα 10000 ευρώ 
και πάνω…

Οι αγοραστές
Οι εθνικότητες που προσελκύουν αυτή τη στιγμή οι 

προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου προέρχονται κατά κύ-
ριο λόγο από την κεντρική Ευρώπη, την Σκανδιναβία, 
τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι προερχόμενοι μά-
λιστα από κράτη της Μ. Ανατολής δείχνουν ιδιαίτερη 
προτίμηση στις Κυκλάδες, δίχως όμως για την ώρα να 
έχουν κάνει αισθητή την εμφάνισή τους στην Πάρο. Τα 
Δωδεκάνησα κατά κύριο λόγο προσελκύουν αγορα-
στές από τις γερμανόφωνες περιοχές και την Μεγάλη 
Βρετανία.

Οι αλλοδαποί πλούσιοι αγοραστές ζητούν βίλες των 
3 έως 4 δωματίων, υψηλή ποιότητα κατασκευής, θέα 
στη θάλασσα, εγγύτητα στην παραλία και διαθέτουν 
γι’ αυτά από 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ.

Η Πάρος
Στο νησί μας υπάρχει ακόμα μεγάλο στοκ εξοχικών 

– παραθεριστικών κατοικιών. Ο λόγος είναι ότι τη δε-
καετία του ΄90 και στις αρχές του 2000 σχεδόν όλοι 
έχτιζαν και στη συνέχεια με το μνημόνιο υπήρξε μία 
μεγάλη καθίζηση στις πωλήσεις. Ειδικά, το 2012, οι 
τιμές στα ακίνητα της Πάρου έφθασαν σε πολύ χαμη-
λές τιμές.

Παρά ταύτα, ελάχιστα ακίνητα πολυτελείας άλλαξαν 
χέρια εκείνη την εποχή. Αρκετά όμως άλλαξαν χέρια 
μέσω των πλειστηριασμών από τις τράπεζες, καθώς 
πολλοί που έχτισαν πολυτελείς κατοικίες είχαν προ-
σφύγει για δάνεια, τα οποία στη συνέχεια δεν μπόρε-
σαν να αποπληρώσουν. Έτσι, σήμερα, υπάρχουν προς 
πώληση διαθέσιμα αρκετά ακίνητα.

Αυτοί οι οποίοι αναζητούν πολυτελή ακίνητα στην 
Πάρο, κατά κύριο λόγο είναι από Σκανδιναβικές χώ-
ρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό που 
έδωσε τη μεγάλη ώθηση για αγορά κατοικιών στην 
Πάρο, δεν ήταν μόνο οι χαμηλές τιμές σε σχέση με 
παρόμοιους προορισμούς, αλλά και το νέο αεροδρό-
μιο. Το αεροδρόμιο έφερε εκ νέου κάποιες ισορροπίες 
στην αγορά ακινήτων που είχαν χαθεί με το μνημόνιο.

Οι φόροι
Την απόλυτη αβεβαιότητα θα ζήσουν οι ιδιοκτήτες 

ακινήτων για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και τα 
μέσα του 2020. Το μνημόνιο για τους 6,2 εκατομμύρια 
έχοντες δικαίωμα σε ακίνητο, δεν τελειώνει στις 20 
Αυγούστου, καθώς, ήδη, έχουν προγραμματιστεί αλ-
λαγές στους βασικούς συντελεστές υπολογισμού των 
φόρων. Οι αλλαγές αυτές είναι οι εξής:

1. Τον Σεπτέμβριο του 2018, θα σταλούν τα 
ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ τα οποία θα υπολο-
γιστούν με τις αντικειμενικές αξίες που δημο-
σιεύτηκαν στις αρχές Ιουνίου. Για όλες τους 
υπόλοιπους φόρους, θα ληφθούν υπόψη οι πα-
λαιές αντικειμενικές αξίες, δηλαδή αυτές που 
ισχύουν από τα μέσα του 2015. Αυτή η αλλαγή 
θα επιφέρει επιβαρύνσεις σε περίπου ένα εκατομμύριο 
ιδιοκτήτες ακινήτων με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία 
που έδωσε το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών.

2. Τον Ιανουάριο του 2019, οι αντικειμενικές 
αξίες που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο, θα ενεργο-
ποιηθούν και για τον υπολογισμό των φόρων 
μεταβίβασης (γονικές παροχές, δωρεές, κληρονο-
μιές, τεκμήρια κλπ). 

3. Τόσο το κείμενο με τις υποχρεώσεις της μεταμνη-
μονιακής περιόδου όσο και το κείμενο συμμόρφωσης, 
προβλέπουν ότι θα πρέπει να προχωρήσει η εξί-
σωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπο-
ρικές. Αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 
θα πρέπει να γίνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2019 
και η δεύτερη φάση μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2020. 
Μάλιστα ορίζεται ότι και σ’ αυτές τις δύο φάσεις –οι 
οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε εξίσωση των αντι-
κειμενικών αξιών με τις εμπορικές- οι νέες αξίες που 
θα προκύπτουν κάθε φορά, θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται και για τον ΕΝΦΙΑ και για τους υπόλοιπους φό-
ρους μεταβίβασης. Άρα: ο ΕΝΦΙΑ του 2019 θα είναι 
διαφορετικός από του 2018 και ο ΕΝΦΙΑ του 2020 
διαφορετικός από τον ΕΝΦΙΑ του 2019.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι εχθροί του 
τόπου!

Στην Ελλάδα λένε, είσαι ό,τι δηλώσεις. Στην 
Πάρο έχω την εντύπωση ότι και είσαι ό,τι δηλώ-
σεις, και ό,τι θέλεις δηλώνεις, αλλά και ό,τι θέλεις 
κάνεις, δίχως να δίνεις αναφορά σε κανένα. Αυτό 
δε μου το βγάζει κανείς από το μυαλό!

Φτιάξαμε ράμπες στα πεζοδρόμια για τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, αλλά σε αυτές τις ράμπες 
κάποιοι έξυπνοι στο νησί, βρήκαν άνετο πάρκινγκ. 
Νοικιάσαμε πάρκινγκ για τους δημότες του νη-
σιού, αλλά σε αυτά τα πάρκινγκ κάποιοι έξυπνοι 
βρήκαν τρόπο για να αποθηκεύουν μηχανήματα, 
ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ό,τι άλλο βάλει ο 
νους.

Φτιάξαμε πλατείες για τον περίπατο των κατοί-
κων και το παιχνίδι των παιδιών, αλλά σε αυτές 
τις πλατείες κάποιοι άλλοι έξυπνοι, βρήκαν χώ-
ρους παρκαρίσματος. Δημιουργήσαμε κανόνες σε 
τουριστικές περιοχές και σε παραδοσιακούς οικι-
σμούς, αλλά τίποτα ποτέ δεν σεβάστηκε κανείς και 
όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Δημιουργήσαμε 
δημοτική συγκοινωνία, αλλά δίνουμε χρήματα για 
να λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι, καθώς φαίνεται 
ότι αργότερα οι κάτοικοι δεν υπάρχει ανάγκη να 
κυκλοφορούν. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, το λε-
ωφορείο το έχουμε μόνο από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχει λέει 
σχολεία… Λες και οι 15χρονοι έχουν ανάγκη το 
λεωφορείο, για να πάνε από τη μία πλευρά της 
Παροικιάς στην άλλη.

Φτιάξαμε γήπεδο με χορτάρι και πλαστικά κα-
ρεκλάκια για τους θεατές, αλλά η όλη κατάσταση 
σήμερα είναι σε τριτοκοσμική κατάσταση που θυ-
μίζει επαρχιακό κοτέτσι δεκαετίας του ’60. Κόβου-
με δένδρα με τη βούλα του δημοτικού συμβουλί-
ου και πάντα υπάρχει μία δικαιολογία για αυτό. 
Δεν βαριέσαι, που θα πάει, κάποτε δε θα έχουμε 
κανένα και έτσι, δε θα έχουμε και εμείς οι δημο-
σιογράφοι λόγο για να διαμαρτυρόμαστε. Έχουμε 
μία από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας στην 
Παροικιά, αλλά κανείς Παροικιώτης δεν τρελάθη-
κε ακόμα να κάνει μπάνιο παρέα με γκαζάδικα το 
καλοκαίρι στο Μαρτσέλο ή παρέα με τα απόνερα 
των πλοίων στον Άγιο Φωκά. Έτσι και αλλιώς, η 
απέναντι παραλία από την Παροικιά σε λίγο καιρό 
δε θα υπάρχει πια, αφού από τη μία τα απόνερα 
των πλοίων την εξαφάνισαν και από την άλλη δεν 
μπορεί, με τόσα ελικόπτερα που προσγειώνονται 
εκεί το καλοκαίρι, θα γίνει κάποια στιγμή διεθνές 
ελικοδρόμιο η περιοχή, και θα ησυχάσουμε μια για 
πάντα.

Από την άλλη οι προσπάθειες συνεχίζονται ώστε 
τουλάχιστον στα χαρτιά να υπάρχουν αποφάσεις 
και να δίνονται δικαιολογίες. «Σημαδέψαμε» μά-
λιστα και τα πεζοδρόμια στον παραλιακό δρόμο 
της Παροικιάς, ώστε εκεί να μπορούν να κινούνται 
με τα αμαξίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφή-
σαμε βέβαια και τα τραπεζοκαθίσματα στον ίδιο 
χώρο, αλλά…

Ας σταματήσουμε να εφευρίσκουμε εχθρούς και 
να ψάχνουμε φαντάσματα. Μεγαλύτεροι εχθροί 
από εμάς τους ίδιους δεν υπάρχουν.

Η ναυμαχία 
του Δριού 

Στις 10 Ιουλίου 1651 έγινε μία από τις μεγαλύτερες 
ναυτικές επιχειρήσεις του Κρητικού πολέμου. Σημειώ-
θηκε στα νερά του Ντριού, μεταξύ Πάρου, Νάξου και 
Φολεγάνδρου. 

Είχαν λάβει μέρος μέλη της ναυτικής οικογένειας 
Mocenigo, με επικεφαλής τον ναύαρχο Αλοΐζο (Λου-
δοβίκο ή Λεονάρδο) Μοτσενίγο, ο οποίος «ήρατο 
λαμπράν ναυμαχίαν», και ο μετέπειτα αρχιστράτηγος 
των χριστιανικών δυνάμεων του πολιορκημένου Χάν-
δακα Ηρακλείου, Φραγκίσκος Μοροζίνης, του οποίου 
το όνομα είναι συνδεδεμένο με την καταστροφή του 
Παρθενώνα (1687). Ο τουρκικός στόλος ηττήθηκε 
κατά κράτος και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, το μέ-
γεθος της καταστροφής υπήρξε ανεπανάληπτο.

«Απωλέσθησαν πέντε χιλιάδες επτακόσιοι τούρκοι 
και ισάριθμοι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, επί πλέον 
είκοσι εξ πλοία περιήλθαν εις χείρας των Ενετών».

Τη δυναμική αναμέτρηση ανάμεσα στους Τούρκους 
και στις χριστιανικές δυνάμεις (Βενετούς, χριστιανούς 
των νησιών μας, πειρατές κ.α.) έχει αποθανατίσει χαλ-
κογραφία της εποχής με τίτλο: «Rotta et fuga della 
armata turchesca» (πορεία και φυγή του τουρκικού 
στόλου) και στο κάτω τμήμα της γράφονται τα εξής: 
«Vittoria navale consequita contro a Turchi nelle 
acque di Paros (10JUGLIO 1651)» (ναυτική νίκη ενα-
ντίον των Τούρκων στα ύδατα της Πάρου, 10 Ιουλίου 
1651).

Το γεγονός αυτό περιγράφουν, ο Ανδρέας Valiero 
στην «Historia della Guerra di Candia», Βενετία 1679 
και το βιβλίο των Καπουκίνων της Νάξου.

Η ναυμαχία αυτή, παρότι οι στόλοι των εμπολέμων 
αναμετρήθηκαν στο στενό Πάρου – Νάξου, νοτιοανα-
τολικά του Αγίου Αντωνίου, έχει επικρατήσει να απο-
καλείται  «Ναυμαχία του Δριού», μιας και «οι δε Ενετοί 
καταζητούντες αυτούς (τους Τούρκους) συναντώσι και 
καταναυμαχώσιν περί Κέφαλον». 

Ο περίφημος ποιητής του Κρητικού πολέμου, Μα-
ρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, από το Ρέθυμνο, 1686 στο 
μακροσκελές ποίημα του, που αποτελείται από 12.000 
στίχους, αποθανατίζει τη στιγμή στους παρακάτω στί-
χους:

«Εγίνη μέγας τσακισμός εις των Τουρκών την μέση,
και κύτταζες στο πέλαος άνθρωποι για να πλέσι,
κεφάλια επέφτα στο γυαλό και χέργια να βουλούσι,
κι’ οι Παριανοί ετρέμανε τόσα για να θωρούσι,
οπούτονε εις τα βουνά απάνω και κυττάζαν,
και λέγαν Κυρι’ ελέησον και τον Θεόν εκράζαν,
στον φόνον τον αμέτρητον κι’ εις την ματοχυσίαν,
που θέλαν να πα καύσουνε κατόπι τα νησία».
Πηγές: Χρονολογικό πανόραμα της ιστορίας της Πά-

ρου (5000π.Χ. – 1850μ.Χ.) του Νίκου Χρ. Αλιπράντη.

Στρατής 
Νικήτα 
Αλιπράντης

Γεννήθηκε στη Μάρπησσα από τον Νικητά-
κη και την Κατίγκω και γαλουχήθηκε μαζί με τα 
πέντε αδέλφια του σ’ ένα ζεστό και ευυπόληπτο 
οικογενειακό περιβάλλον. Σύζυγος του ήταν η 
Αργυρώ Ραγκούση με την οποία απέκτησαν τρία 
παιδιά. 

Άσκησε το ιατρικό λειτούργημα επί 42 χρόνια 
με αγάπη. Απαρνήθηκε μια λαμπρή σταδιοδρομία 
ως επιστήμονας στην Αθήνα, για να προσφέρει 
τις υπηρεσίες στους συντοπίτες του, πάντα έτοι-
μος να αντιμετωπίσει και το πιο δύσκολο περι-
στατικό με επιτυχία, μέσα σε αντίξοες συνθήκες. 

Αναρίθμητες φορές σηκωνόταν τη νύχτα για να 
πάει με το άλογο στο πιο απομακρυσμένο σημείο 
του νησιού. Ιατρείο στην Παροικιά είχε στο σπίτι 
της «Μαντώς Μαυρογένη», μετά την οδό «Σκό-
πα» και στο τέλος επί της οδού «λοχαγού Αντω-
νίου Κορτιάνου», στην οικία Μάτσα και μετέπειτα 
Πεσκεντζή.

Τα πρώτα του βήματα στην πολιτική τα έκανε 
ως πρόεδρος της κοινότητας Μάρπησσας, υπο-
δεικνύοντας λύσεις με όραμα που προπορεύεται 
ακόμα και της εποχής μας. Η σταδιοδρομία του 
στο κοινοβούλιο άρχισε το 1946 και εκλεγόταν 
αδιάλειπτα επί 20 χρόνια. Υπήρξε ο αναμορφω-
τής της Πάρου και μια σειρά σπουδαίων αναπτυ-
ξιακών έργων φέρουν τη σφραγίδα του όπως η 
επαρχιακή οδός Παροικιάς-Μάρπησσας, η χά-
ραξη του περιφερειακού, ο υγειονομικός σταθ-
μός Παροικιάς, η διαμόρφωση των λιμένων, το 
πρώτο «Ξενία», οι αναδιαρθρώσεις στην αλιεία, 
γεωργία και κτηνοτροφία, κ.α. 

Με τον φλογερό πατριωτισμό που τον διακα-
τείχε, συμμετείχε ενεργά στα χρόνια της κατοχής 
και για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα, τι-
μήθηκε από τη Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολο-
χιτών.

Πέθανε στις 6 Ιουλίου 1969.   
πηγές: Αρχείο οικογένειας Στρατή Νικ. Αλιπρά-

ντη.
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Νικολάου 

Στέλλα» έως το αδιέξοδο στη συνοικία «Βαγιά». 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Καθαριότητα
Έκκληση για καθαριότητα στη Νάουσα έγινε εκ νέου 

από την τοπική δημοτική κοινότητα.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συμπολίτες, 
για ακόμα μια φορά επανερχόμαστε να υπενθυμί-

σουμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα προσλήψεις για προ-
σωπικό καθαριότητας. Τα δύο διαθέσιμα άτομα είναι 
αδύνατον να καλύψουν όλες τις περιοχές της Νάου-
σας και τις παραλίες. Ως τώρα, παρά τις εκκλήσεις 
μας, κάποιοι αρνούνται να συμμορφωθούν, δημιουρ-
γώντας προβλήματα σε όλους.  

Πληγώνεται η αισθητική μας αλλά κυρίως κινδυ-
νεύει η δημόσια υγεία, από την αδιαφορία κάποιων 
συμπολιτών μας, επαγγελματιών και μη… Είναι τόσο 
εύκολο να κρατήσουμε το χωριό μας καθαρό, αρκεί 
όλοι μας να φροντίσουμε να…

…τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα 
στους κάδους και όχι δίπλα, 

…καθαρίζουμε το χώρο μπροστά από το σπίτι ή την 
επιχείρησή μας, 

…μην τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους 
που δεν επιτρέπεται αλλά σ’ αυτούς που έχουν ορι-
στεί από τον δήμο –καλέστε 22840 24059, 

…κάνουμε ανακύκλωση, 
…μην τοποθετούμε σακούλες απορριμμάτων εκεί 

όπου δεν υπάρχουν κάδοι, 
…μην αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες».

Η ανακοίνωση του αγροτικού συνεταιρισμού του νη-
σιού μας έχει ως εξής:

«Με έκπληξη διαβάσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο 
στις 26/6/2018 το δελτίο τύπου της ΔΕΥΑ Πάρου 
με τίτλο «Άραγε μετά την Γραβιέρα Πάρου Π.Ο.Π , το 
επόμενο αγροτικό προϊόν του νησιού μας θα είναι το 
ΡΥΖΙ;;!!».

Το αναζητήσαμε και στην επίσημη ιστοσελίδα της, 
και μείναμε καταρχήν έκπληκτοι με το περιεχόμενο, το 
ύφος, το στήσιμο (μία φωτογραφία αρχείου με ορυ-
ζώνες στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης για εισαγωγή και 
για κλείσιμο ένα ερημοποιημένο τοπίο), την προχειρό-
τητα και  τις πληροφορίες που μετέδιδε στον κάτοικο 
της Πάρου. Σε κανένα άλλο δελτίο τύπου ή ανακοίνω-
ση της, η Δημοτική Επιχείρηση δεν έχει χρησιμοποιή-
σει αντίστοιχη φρασεολογία, που δεν αρμόζει άλλω-
στε στον ρόλο και στην ιστορία της. 

Περισσότερη δε έκπληξη μας προκάλεσε το σθένος 
με το οποίο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ υπερασπίστηκε 
τις απόψεις που εκφράζει η ανακοίνωση και η άρνη-
ση του να το ανακαλέσει, όταν σύσσωμη η Αντιπο-
λίτευση το ζήτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ίδιο 
απόγευμα. Η κατοχύρωση της ονομασίας Π.Ο.Π  για 
τα κρασιά και τη Γραβιέρα της Πάρου που έχει επιτευ-
χθεί με πολύ κόπο και η προσπάθεια κατοχύρωσης 
και άλλων τοπικών προϊόντων σαν Π.Γ.Ε ή Π.Ο.Π ήταν 
και είναι μόνιμη προσπάθεια και πόθος των αγροτών 
της Πάρου και προφανώς δεν αξίζει του χλευασμού 
ιδιαίτερα από αιρετούς. Για τον σκοπό αυτό έγιναν τε-
ράστιοι αγώνες και έχουν διατεθεί μεγάλα ποσά από 
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου κατά 

το παρελθόν. Σήμερα αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται 
από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ισόρροπη ανάπτυξη 
της Πάρου πρέπει να βασίζεται στον πρωτογενή το-
μέα που την στήριξε «τα πέτρινα χρόνια» του παρελ-
θόντος, αλλά και τα χρόνια της τωρινής κρίσης. Τα 
τοπικά επώνυμα διατροφικά προϊόντα είναι ο καλύ-
τερος πρεσβευτής και η μεγαλύτερη διαφήμιση για 
το νησί μας.

Στόχος του δελτίου της ΔΕΥΑΠ, άγνωστο για ποιο 
λόγο, είναι να ενοχοποιηθεί το σύνολο του αγροτικού 
κόσμου της Πάρου για ενδεχόμενη έλλειψη νερού. Για 
τον λόγο αυτό καλούνται οι αγρότες, ως μόνοι υπαίτιοι 
για απώλειες νερού και  υδροκλοπές, να «συμμορφω-
θούν προς τας υποδείξεις». Οι αγρότες υπολογίζουν 
και σέβονται και την τελευταία σταγόνα νερού, την 
αξιοποιούν εδώ και χρόνια με τον καλύτερο τρόπο, 
γιατί γνωρίζουν ότι στο νερό βασίζεται η επιβίωση, το 
μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. Ανακυ-
κλώνουν το νερό, δεν το πετούν σαν απόβλητο στην 
θάλασσα, δεν το σπαταλούν για να ποτίζουν γκαζόν, 
κάκτους, φοίνικες, εξωτικά καλλωπιστικά φυτά ούτε 
για να γεμίζουν πισίνες με χλώριο και να μολύνουν το 
έδαφος στη συνέχεια με την απόρριψη του.

Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού δραστηριο-
ποιούνται σε ξηρικές, κατά κύριο λόγο, καλλιέργειες 
(κριθάρι, αμπέλια, ελιές) και στην κτηνοτροφία και 
έχουν πρώτο τους μέλημα την προστασία του νερού 
και του περιβάλλοντος.  

Η καλλιέργεια ρυζιού και ο χαρακτηρισμός του σαν 
Π.Ο.Π., οι υδροκλοπές από το δίκτυο και η κατανάλω-

ση του 80%  του νερού της ΔΕΥΑΠ για άρδευση, αν 
δεν είναι αποκυήματα φαντασίας του ευφάνταστου  
συντάκτη του δελτίου, είναι ζητήματα που πρέπει να 
απασχολήσουν σοβαρά τη διοίκηση της επιχείρησης. 
Η ΔΕΥΑΠ   διαχειρίζεται και εμπορεύεται, χωρίς όριο, 
ένα κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλα τα φυτά, τα 
ζώα και τους ανθρώπους που ζουν σήμερα και θα 
ζήσουν και αύριο στην Πάρο και δεν προσφέρεται για 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακά παι-
χνίδια. Ελπίζουμε ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθούν στο 
μέλλον οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης οι οποίες 
άλλωστε δεν είναι ιδιοκτήτες των υπογείων υδάτων 
ούτε ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και ελέγχου του 
υδάτινου δυναμικού.

Κατά το παρελθόν το διοικητικό συμβούλιο της 
ΔΕΥΑΠ και ο Δήμος είχαν αναλάβει σημαντικές πρω-
τοβουλίες για την ενημέρωση των καταναλωτών 
όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού, τον περιορι-
σμό των απωλειών από βλάβες και διαρροές, και κάτι 
ανάλογο θα περίμενε κανείς και φέτος.

Ζητάμε να αποσυρθεί το δελτίο τουλάχιστον ως 
ατυχές και όλοι μαζί να προστατέψουμε τον υδάτινο 
πλούτο του νησιού μας, μιας και έχουμε την τύχη σαν 
Παριανοί να έχουμε σε «αφθονία» το νερό σε σχέση 
με τα άλλα Κυκλαδονήσια».

Εφημερίες

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα 
λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων για τον Ιού-
λιο 2018. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι 08:30-
14:0.

Περιφερειακό ιατρείο Νάουσας
9/7 Μάρκος Μαλαματένιος
11/7 Αγγελική Σιαίνη
12/7 Μάρκος Μαλαματένιος
16/7 Άννα Γαϊτανάρου
17/7 Κων/νος Μανιός
18/7 Μάρκος Μαλαματένιος
19/7 Σάββας Τσαραμανίδης

24/7 Έφη Κραβαρίτη
25/7 Έφη Κραβαρίτη
27/7 Έφη Κραβαρίτη
30/7 Μάρκος Μαλαματένιος
31/7 Μάρκος Μαλαματένιος
Περιφερειακό ιατρείο Μάρπησσας
10/7 Έφη Κραβαρίτη
11/7 Από 8.30 έως 11 π.μ. Κώστος και από 11:30-

14:00 Λεύκες. Σάββας Τσαραμανίδης
12/7 Κων/νος Μανιός
13/7 Έφη Κραβαρίτη
17/7 Κατερίνα Νικηφόρου
18/7 Σάββας Τσαραμανίδης
18/7 Από 8.30 έως 11 π.μ. Κώστος και από 11:30-

14:00 Λεύκες. Κατερίνα Νικηφόρου
19/7 Έφη Κραβαρίτη
20/7 Σάββας Τσαραμανίδης
23/7 Σάββας Τσαραμανίδης
24/7 Κων/νος Μανιός
25/7 Μάρκος Μαλαματένιος
25/7 Από 8.30 έως 11 π.μ. Μάρμαρα και από 

11:30-14:00 στον Πρόδρομο. Άννα Γαϊτανάρου
26/7 Μάρκος Μαλαματένιος
Περιφερειακό ιατρείο Αγκαιριάς
12/7 Αγγελική Σιαίνη
19/7 Αγγελική Σιαίνη
25/7 Αγγελική Σιαίνη.

Απάντηση Συνεταιρισμού
Ο αγροτικός συνεταιρισμός Πάρου δημοσιοποίησε στις 28/7/2018 ανακοίνωση-
απάντηση στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ (που δημοσιεύσαμε στο φ. της 
περασμένης Παρασκευής). 
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ, 
πωλείται οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ., 
κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι. Τηλ. 
6977 492 936

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιωµέ-

νης, που αντιµετωπίζει προβλήµατα 

υγείας, στην περιοχή της Μάρπησσας 

Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 300 

418

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε σνακ 

µπαρ ξενοδοχείου στον Παρασπόρο 

Παροικιάς. Τηλ .επικοινωνίας: 6975 

770 203

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ (κυρία έως 50 ετών) 

ζητείται από κατάλυµα στο Κρωτήρι 

Παροικιάς για άµεση πρόσληψη, 

κατά προτίµηση µε µεταφορικό µέσο. 

Ώρες εργασίας 9:00 – 15:00µ.µ. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6944 691 209, 6977 

973 107

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 

ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 

ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN NAVARA 

D22 πωλείται, διπλοκάµπινο, full 

extra, µοντέλο 2006. Τιµή: 14.000€. 

Τηλ. για πληροφορίες: 6932 899 999

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 τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 4.500 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος  Μαραθίου - Βουνίων  «Άγιος Μηνάς», 

ανακοινώνει τον Ετήσιο Χορό του που θα γίνει το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 9μ.μ. στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου των Καμαρών. Σας περιμέ-
νουμε με πλούσιο φαγητό, κρασί, ρακί και ζωντανή παραδοσιακή μουσική!

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο  Καραχάλιος Δημήτριος του Παναγιώτη και της Αναστασίας το γένος Γεωρ-

γίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής και η Φρα-
γκούλη Μαρία - Ειρήνη  του Ιωάννη και της Ελένης το γένος Πατσαούρα, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, θα παντρευτούν την 1η 
Σεπτεμβρίου 2018 στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο. 

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας, για το θάνα-
το του πολυαγαπημένου μας Γεωργίου 
Ιωαν. Ρούσσου (Γυαλιστή) ετών 64.
Κανείς δε μπορεί να πιστέψει ότι έτσι 
ξαφνικά και τόσο νωρίς έφυγες από 
κοντά μας.
Κανείς δε μπορεί να πιστέψει ότι δε θα 
ξαναδεί το χαμόγελο σου, που πάντα 
χαμογελαστός χαιρετούσες συγγενείς, 
γνωστούς και φίλους.
Όλοι έχουν να θυμούνται μια συνάντηση, μια ευχάριστη παρέα, 
ένα γλέντι που είχαν κάνει μαζί σου. 
Έτσι ξαφνικά το νησί μας είναι πιο φτωχό σε χαμόγελο και φι-
λοξενία.
Με αγάπη
Η οικογένεια σου
Το 40ήμερο Μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 22 Ιουλί-
ου στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάρμαρα 
Πάρου.
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Μία κατηγορία
Θα συνεχιστεί και στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 

(2018-2019) το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων με 

μία κατηγορία, αφού στη γενική συνέλευση που πραγ-

ματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου 

Πάρου την Κυριακή 1/7/2018, τα σωματεία δε συμ-

φώνησαν στη δημιουργία δύο κατηγοριών από εφέ-

τος.

Για τη δημιουργία δύο κατηγοριών από τη φετινή πε-

ρίοδο απαιτούνταν βάση του καταστατικού της ΕΠΣΚ, 

ομόφωνη απόφαση και μόνο τρία σωματεία τάχθηκαν 

υπέρ της πρότασης.

Το φετινό πρωτάθλημα κατά πάσα πιθανότητα 

θα διεξαχθεί και πάλι σε τρεις ομίλους γεωγραφικά 

χωρισμένους, από τους οποίους όμως θα υπάρχουν 

ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Β’ κατηγορία για το 

πρωτάθλημα 2019-2020.

Ο Gerard στην 
Αλυκή

Μία μεγάλη και απίστευτη έκπληξη περίμενε στις 
1/7/2018 τους μικρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημί-
ας του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς.

Οι απονομές επαίνων στους μικρούς ποδοσφαιρι-
στές στην Αλυκή, έγιναν παρουσία του παλιού άσου 
της Μπαρτσελόνα, Gerard López Segú. Ο μεγάλος 
Καταλανός άσος στη σύντομη ομιλία του έκανε πρό-
ταση για φιλοξενία των παιδιών στη Βαρκελόνη και 
παρουσία τους σε προπόνηση της Μπαρτσελόνα!

Ο Gerard López εκτός από τη Μπαρτσελόνα, έχει 
αγωνιστεί ακόμα στη Βαλένθια, Μονακό, κ.α. και εί-
ναι διεθνής με όλες τις ομάδες της Ισπανίας από Κ-18 
έως ανδρών. Το 2000 αρνήθηκε πρόταση των Ίντερ, 
Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και συμφώνησε με τη 
Μπαρτσελόνα έναντι 24 εκ. ευρώ. 

Τέλος, ο Gerard είναι σχεδόν μόνιμος κάτοικος Αλυ-
κής εδώ και έξι καλοκαίρια και έντιμος φίλος του τό-
που μας.

Πανελλήνιο 
κύπελο

Με χαμογελαστά πρόσωπα και υποσχέσεις για το 
μέλλον επέστρεψε η αποστολή του ΝΟΠ από το πα-
νελλήνιο κύπελο Optimist 11χρονων, που διεξήχθη με 
επιτυχία στο Γαλαξίδι από 17 έως 20 Ιουνίου και διορ-
γανώθηκε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαλαξιδίου.

Στον αγώνα συμμετείχαν 201 αγόρια και 80 κορί-
τσια από 61 ομίλους, ενώ έλαβαν επίσης μέρος και 
τρεις αθλητές από την Κύπρο (Ν.Ο. Αμμοχώστου).

Ο ΝΟΠ αναχώρησε από την Πάρο με τρεις αθλη-
τές και συνοδό τον προπονητή τους Παναγιώτη Τα-
γαρόπουλο. Διεξήχθησαν συνολικά 6 ιστιοδρομίες με 
ασταθείς άνεμους. O αθλητής Σωτήρης Ραγκούσης 
κατάφερε να κατακτήσει την 4η θέση της γενικής κα-
τηγορίας αγοριών. Οι αθλητές Γιώργος Κυπραίος και 
Αντώνης Πούλιος, κατετάγησαν στην 27η και 36η 
θέση αντίστοιχα.

ΑΟΠ - Στίβος Πολύ καλή ήταν η προσπάθεια του τμήματος κλασι-
κού αθλητισμού του ΑΟ Πάρου στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα παμπαίδων παγκορασίδων Α’, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην πόλη της Χαλκίδας.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων παγκορα-
σίδων Α’ πραγματοποιήθηκε σε δύο ομίλους (Βορ-
ρά – Νότου) και στους αγώνες της Χαλκίδας (30/6-
1/7/2018) αγωνίστηκαν αθλητές σωματείων από την 
Πελοπόννησο, την Αττική, τη Λέσβο, τα νησιά του Αι-
γαίου πελάγους, την Κρήτη, την Εύβοια και τη Βοιωτία. 
Συνολικά στο νότιο όμιλο δήλωσαν συμμετοχή από τις 
παραπάνω περιοχές 1640 αθλητές.

Οι συμμετοχές
Ο Θέμης Νασκιντασβίλι αναδείχθηκε τέταρ-

τος πανελληνιονίκης στο άλμα εις ύψος.
Ο Νασκιντασβίλι πήγε στους αγώνες της Χαλκίδας 

με την 5η καλύτερη επίδοση μεταξύ των συναθλητών 
του και έκανε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσει μία 
θέση στο βάθρο των τριών πρώτων πανελληνιονικών. 
Τελικά, ο Παριανός αθλητής πέρασε το 1.72 (ατομικό 
ρεκόρ) και είχε πολύ καλές προσπάθειες στο 1.75. Ο 
αθλητής έχει έλλειψη εμπειρίας, αφού έχει συμμετά-
σχει σε ελάχιστους επίσημους αγώνες. Η θέση πάντως 
που κατέκτησε είναι ελπιδοφόρα και όλοι αναμένουν 
μεγαλύτερα πράγματα απ’ αυτόν στη συνέχεια.

Η Ήρα Σελιμάι αναδείχθηκε πέμπτη πανελλη-
νιονίκης στο πένταθλο!

Η Σελιμάι πήγε στη Χαλκίδα με την 16η επίδοση ανά-

μεσα στις 19 αθλήτριες και κατάφερε να βελτιώσει το 
ρεκόρ της από 2995 βαθμούς σε 3418 και να φτάσει 
στην 5η θέση, μόλις 33 βαθμούς μακριά από την τρίτη 
θέση, και το χάλκινο μετάλλιο!

Στο πρώτο αγώνισμα (80 μ. εμπόδια), έμεινε μακριά 
από το ρεκόρ της και με χρόνο 14.15 πλασαρίστηκε 
στην 16η θέση. Στο μήκος και στη σφαίρα μένοντας 
κοντά στα ρεκόρ της ανέβηκε σταδιακά στη 10η θέση 
και στο ακόντιο συνέτριψε το ατομικό της ρεκόρ (είχε 
25.80 μ.) και με 31.43 μέτρα σκαρφάλωσε στην 3η 
θέση της γενικής κατάταξης. Στο τελευταίο αγώνισμα 
στα 600 μ. συντρίβοντας πάλι το ατομικό της ρεκόρ 
από 2.04 που είχε έκανε 1.54.70, έδωσε μεγάλη μάχη 
για τη διατήρηση της 3ης θέσης, κάτι που τελικά δεν 
κατάφερε για 33 βαθμούς όπως γράψαμε παραπάνω. 

Τέλος, ο Φιλόθεος Κρώνης, που πήρε το βάπτι-
σμα του πυρός, έμεινε εκτός τελικού στη σφαιροβολία, 
όμως η εμπειρία ενός πανελληνίου πρωταθλήματος 
είναι μεγάλη, για ένα νέο αθλητή.

Σε ανακοίνωση της ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΟΠ 
(κλασικός αθλητισμός) γράφτηκε για τους αγώνες της 
Χαλκίδας: «Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας 
για τις επιτυχίες τους! Συγχαρητήρια και σε όλα τα 
παιδιά των Κυκλάδων, που αγωνίστηκαν και διακρί-
θηκαν σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, που από 
την Παρασκευή ταξιδέψαμε μαζί και μείναμε όλοι στο 
ίδιο ξενοδοχείο και μοιραστήκαμε εμπειρίες και συ-
ναισθήματα και ενωμένοι αγωνιστήκαμε υποστηρίζο-
ντας ο ένας τον άλλον!».
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

Ινδός γκραν µετρ ετών ...12!

Ρ άµες Πραγκνανά-
ντα... Ενα όνοµα που 
προφέρεται δύσκολα, 
αλλά θα το συναντάµε 

συχνά! Ο µικρός Ινδός ηλι-
κίας 12 ετών, 10 µηνών και 
13 ηµερών, έγινε ο δεύτε-
ρος νεότερος γκραν µετρ 
στην ιστορία του σκακιού.

Για να αποκτήσει τον 
τίτλο του γκραν µετρ ένας 
σκακιστής, χρειάζεται τρεις 
«νόρµες», δηλαδή πρέπει 
σε τρία διεθνή τουρνουά 
η απόδοσή του να υπερβεί το 2600 και να έχει elo 2500. Ο 
Πραγκνανάντα σηµείωσε την πρώτη του νόρµα το Νοέµβρη 
του 2017 στα παγκόσµια νεανικά πρωταθλήµατα που πραγ-
µατοποιήθηκαν στο Ταρβίζιο της Ιταλίας. Η δεύτερη νόρ-
µα κατακτήθηκε στη χώρα µας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, 
στο τέταρτο τουρνουά στη µνήµη του Μόµπυ Φίσερ («κλει-
στό» τουρνουά, συµµετείχαν 10 παίκτες µε σύστηµα πουλ). 
Η τρίτη και τελευταία νόρµα ήρθε ξανά σε ιταλικό έδαφος 
πριν λίγες µέρες, στην κωµόπολη Ορτιζέι. Το Σεπτέµβρη του 
2017 είχε 2500 µονάδες elo, σύµφωνα µε τους πίνακες κα-
τάταξης της FIDE, οπότε όλες οι προϋποθέσεις για την κα-
τάκτηση του τίτλου συµπληρώθηκαν.

Στην εποχή των υπολογιστών και των πανίσχυρων σκακι-
στικών µηχανών, οι παίκτες και οι λάτρεις του αθλήµατος α-
ποκτούν στιγµιαία πρόσβαση στις παρτίδες που παίζονται σε 
όλα τα µήκη και πλάτη της Γης. Είναι λοιπόν αναµενόµενο 
να φτάνουν στο κορυφαίο επίπεδο σε ολοένα και µικρότε-
ρες ηλικίες. Ο ίδιος ο Πραγκνανάντα κατέχει τον τίτλο του 
νεότερου διεθνούς µετρ στην ιστορία σε ηλικία µόλις 10 ε-
τών, 10 µηνών και 19 ηµερών (Ιούνης 2016), ένα ρεκόρ που 

δεν έχει καταρριφθεί ακό-
µα. Να σηµειώσουµε ότι ο 
νεότερος που απέκτησε 
τον τίτλο του γκραν µετρ 
µέχρι στιγµής ήταν ο Σε-
γκέι Καριάκιν σε ηλικία 12 
ετών και 7 µηνών.

Ακολουθούν οι παρτίδες 
των δύο τελευταίων γύρων 
στην Ιταλία, που οδήγησαν 
στην τρίτη νόρµα.

Ρ. Προύτζερς - 
Ρ. Πραγκνανάντα

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 5.0-0 β5 6.Αβ3 Αβ7 
7.γ3 Ιxε4 8.δ4 εxδ4 9.Πε1 δ5 10.Ιη5 Βζ6 11.Αxδ5 Βxζ2+ 
12.Ρθ1 0-0-0 13.Ιxε4 Βζ5 14.Αβ3 δxγ3 15.Βζ3 Βxζ3 16.ηxζ3 
Ιε5 17.Ιβxγ3 β4 18.Αη5 ζ6 19.Αζ4 βxγ3 20.Αxε5 ζxε5 21.βxγ3 
Αε7 22.Παβ1 Ρβ8 23.Πε2 Ρα7 24.Ρη2 Πθζ8 25.Πδ1 Πxδ1 
26.Αxδ1 Πδ8 27.Αγ2 Αδ5 28.Αβ3 Αγ6 29.Αγ2 η6 30.Ρη3 
α5 31.θ4 θ6 32.Πθ2 Πβ8 33.Αβ3 α4 34.Αζ7 Πβ1 35.Πδ2 
Πη1+ 36.Ρθ2 Πγ1 37.Αxη6 Αxθ4 38.Ρθ3 Αε1 39.Πδ3 Πγ2 
40.Πε3 Αδ7+ 0-1

Ρ. Πραγκνανάντα - Λ. Μορόνι
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιηε7 4.γ3 η6 5.δ4 εxδ4 6.γxδ4 

Αη7 7.δ5 α6 8.Αε2 Ιε5 9.Ιxε5 Αxε5 10.Ιγ3 δ6 11.0-0 γ5 
12.δxγ6 βxγ6 13.Αθ6 δ5 14.Βδ3 Αε6 15.ζ4 Ββ6+ 16.Ρθ1 
δxε4 17.Ιxε4 Πδ8 18.Βα3 Αδ4 19.Αη5 γ5 20.Ιζ6+ Αxζ6 
21.Αxζ6 Πη8 22.Παδ1 Πxδ1 23.Πxδ1 Ιδ5 24.Αθ4 Ρζ8 25.Αζ3 
Ββ5 26.Αxδ5 Αxδ5 27.Βε3 η5 28.Αxη5 Βγ6 29.Βε7+ Ρη7 
30.Βε5+ ζ6 31.Βxδ5 Βxδ5 32.Πxδ5 ζxη5 33.Πxη5+ 1-0

Την προηγούµενη βδοµάδα ολοκληρώ-
θηκε και το δεύτερο σκέλος του «Grand 
Chess Tour» που πραγµατοποιήθηκε στο 
Παρίσι (βλ. και «Παρτίδα της Εβδοµάδας») 
και περιλάµβανε παρτίδες γρήγορου σκα-
κιού (ράπιντ και µπλιτς). Οι αγώνες ράπιντ 
ανέδειξαν νικητή τον Γουέσλεϊ Σο, ο οποί-
ος επανέλαβε την πολύ καλή απόδοση των 
προηγούµενων ηµερών και συγκέντρωσε 
12 βαθµούς. Ακολούθησαν οι Χικάρου Να-
καµούρα και Σεργκέι Καριάκιν µε 11 βαθ-
µούς. Οπως όµως έχουµε ξαναπεί, ο κο-
ρυφαίος µετρ του γρήγορου σκακιού φαί-
νεται να είναι ο Χ. Νακαµούρα, που παρά 
κάποιες άτυχες στιγµές, προηγήθηκε στις 
παρτίδες µπλιτς και τελικά επικράτησε στην 
αθροιστική βαθµολογία της διοργάνωσης, 
µε Καριάκιν και Σο να καταλαµβάνουν τη 
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Ο επό-
µενος σταθµός είναι στο Σεντ Λιούις των 
ΗΠΑ τον Αύγουστο.

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Στη σημερινή μας άσκηση, 
όποιος έχει σειρά 
να παίξει, κερδίζει

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1. Ρθ1 1/2-1/2
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Φ. Καρουάνα -
 Αλ. Γκριστσούκ

Από το τουρνουά γρήγορου 
σκακιού (παρτίδες µπλιτς και 
ράπιντ) που διεξήχθη στο Πα-
ρίσι, στο πλαίσιο του «Grand 
Chess Tour», µια όµορφη νί-

κη του Ρώσου Γκριστσούκ επί του διεκδικητή του πα-
γκόσµιου πρωταθλήµατος (αγώνας ράπιντ µε 25 λεπτά 
χρόνο σκέψης σε κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, συν 
10 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση). 1.δ4 Ιζ6 2.Αζ4 δ5 
3.ε3 γ5 4.Ιζ3 Ιγ6 5.Ιβδ2 γxδ4 6.εxδ4 Αζ5 7.γ3 ε6 8.Ββ3 
Αδ6 9.Αη3 Το 9.Βxβ7 Αxζ4 10.Βxγ6+ Ρζ8 11.Αε2 η6 
12.0-0 Ρη7 13.Ιβ3 Πβ8 δίνει στα µαύρα αρκετό αντάλ-
λαγµα για το πιόνι, λόγω των δύο Αξιωµατικών και των 
στηλών β και γ που διαθέτουν για τους Πύργους τους. 
9... Αxη3 10.θxη3 Βδ6 11.Βxβ7 Ριψοκίνδυνη κίνηση, 
που παραχωρεί την πρωτοβουλία στα µαύρα 11... Πβ8 
12.Βα6 0-0 13.Ιβ3 Αγ2?! Καλύτερο θα ήταν να αυξή-
σει την πίεση µε 13... Πβ6 14.Βα4 Πζβ8 και αµφίρροπη 
θέση 14.Πγ1 Αxβ3 15.αxβ3 Ιε4 ∆εν είναι καλό το 15... 
Πxβ3, αφού µετά από 16.Αβ5 ο Μαύρος θα αναγκα-
στεί να δώσει διαφορά µε 16... Πxβ5 16.Βα4 ε5! Ανοί-
γοντας τη θέση, πριν προλάβει ο Λευκός να ολοκλη-
ρώσει την ανάπτυξή του 17.Αε2 το 17.δxε5?! Ιxε5 εί-
ναι επικίνδυνο, π.χ. µετά από 18.Αε2 Ιγ5 19.Βθ4 Ιεδ3+ 
20.Ρζ1 θ6 17...εxδ4 18.γxδ4 Πβ6 19.0-0 Πζβ8 20.Πζε1 
η6 21.Αδ3 Ιβ4! 22.Αζ1 Οχι όµως 22.Αxε4? Πα6 22... 
Ιγ6 23.Πε2 Ρη7 24.Πεγ2 Ιδ8 25.Πγ7 Πxβ3 26.Πδ7 
Βζ6 27.Πxδ5? (βλ. διάγραµµα) Μετά από 27.Βα5 Πxβ2 
28.Βxδ5 Ιxζ2 η θέση είναι περίπλοκη, µε δυνατότητες 
και για τις δύο πλευρές.

27...Πxζ3! Ο Μαύρος εκµεταλλεύεται τον προσωρινό 

αποσυντονισµό των λευκών κοµµατιών και την αποµα-
κρυσµένη από την πτέρυγα του Βασιλιά θέση της λευ-
κής Βασίλισσας 28.ηxζ3 Βxζ3 29.Βγ2 Ιxζ2! Οχι όµως 
29... Ιxη3? 30.Αη2 και ο Μαύρος είναι υποχρεωµένος 
να κάνει ισοπαλία µε διαρκές σαχ 30...Ιε2+ 31.Ρζ1 Ιη3+ 
30.Αη2 Βε3 Αυτή είναι η διαφορά. Ο Ιζ2 δεν κινδυνεύ-
ει λόγω της θέσης του Πγ1 31.Ρζ1? Αυτό χάνει εύκολα. 
Σχετικά καλύτερο ήταν το 31.Πε5, αν και µετά από 31...
Ιε4+ 32.Ρθ2 Βxη3+ 33.Ρη1 Βε3+ 34.Ρθ2 Βζ4+ 35.Ρη1 
Ιζ6 36.Βγ3 Ιε6 η θέση του Λευκού είναι δύσκολη 31...
Ιη4 32.Αε4 Βxη3 33.Πε1 Ιε6 34.Βη2 Ιε3+ 35.Πxε3 Βxε3 
36.Βζ3 Βγ1+ 0-1

Παίζουν τα  μαύρα

Ράμες Πραγκνανάντα



«Κιβωτός του κόσµου»
Ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου η επίσκεψη των παιδιών της «κιβωτού 

του κόσμου», που ξεκίνησε στις 27/6 σε Πάρο και Αντίπαρο.
Τα παιδιά από την «Κιβωτό του κόσμου», ήρθαν για τρίτη συνεχόμενη 

φορά στα νησιά μας και συναντήθηκαν, και διασκέδασαν μαζί με τις νεα-
νικές συντροφιές του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Δεκάδες ήταν για μία ακόμα χρονιά οι επιχειρηματίες, φορείς και ιδιώ-
τες των νησιών μας, οι οποίοι προσέφεραν απλόχερα κάθε δυνατή βοή-
θεια, για να περάσουν τα παιδιά ξένοιαστες διακοπές.

Τέλος, από2 έως 9 Σεπτεμβρίου θα έρθει και δεύτερο κλιμάκιο από την 
«Κιβωτό του Κόσμου», αυτή τη φορά με αγόρια. 
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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


