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Ακτοπλοϊκές  
συγκοινωνίες

Στις 23/10/2017 πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη, η συνάντηση για το θέμα 
του ακτοπλοϊκού, την οποία διοργάνωσε η ΠΕΔ Κυκλάδων σε συνεργασία με το 
επιμελητήριο Κυκλάδων.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος δήμαρχοι των νησιών μας, ο υφυπουργός Ναυτι-
λίας, Νεκτάριος Σαντορινιός στελέχη του υπουργείου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, Διονύσης Καλαματιανός και εκπρόσωποι ακτοπλοϊκών 
εταιρειών. 

Από την πλευρά του το επι-
μελητήριο Κυκλάδων κατέθε-
σε ως πρόταση τη διεκδίκηση 
και τρίτου πλοίου για τα εν-
δοκυκλαδικά δρομολόγια. Η 
πρόταση αντιμετωπίστηκε θε-
τικά από τους εκπροσώπους 
του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαί-
ου, Γ. Χατζημάρκος ζήτησε την 
κατανομή των εθνικών πόρων 
σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση συστημά-
των μεταφορών, με βάση των 
αριθμό ωφελουμένων, που 
στην περίπτωση των νησιών 
είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και 
τα εκατομμύρια των επιβατών 
που διακινούνται ετησίως, με 
ειδική πρόβλεψη για τα μικρό-
τερα νησιά. Ακόμα σημείωσε: 
«[…] ότι με ένα προϋπολογι-
σμό που σε ετήσια βάση δεν 
ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ 
για ολόκληρη τη νησιωτική 
Ελλάδα, όταν για τρεις οδι-
κούς άξονες της ηπειρωτικής 
χώρας έχουν διατεθεί δισεκα-
τομμύρια ευρώ, οποιοσδήπο-
τε σχεδιασμός ενός συστήματος μεταφορών, είναι καταδικασμένος να καταρρεύ-
σει».

Τέλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, υποστήριξε ότι κατά τη 
χειμερινή περίοδο θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει μια καθημερινή γραμμή που 
θα συνδέει το τρίγωνο Σύρος – Πάρος – Σίφνος.

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Υπό τον τίτλο: «Οι εφοπλιστές αξιώνουν, κυβέρνηση και Τοπική Διοίκηση υλο-

ποιούν», η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου, δημοσιοποίησε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Απόλυτη υπήρξε η σύμπνοια εφοπλιστών – κυβέρνησης και Τοπικής Διοίκησης 
στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με ευθύνη του Δήμου της Σύρου, όσο και κατά 
τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Σε ρόλο εκπροσώπου των εφοπλιστών ο υφυπουργός Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιός 
δικαιολόγησε τους εφοπλιστές, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα πλοία τους σε μη κερ-
δοφόρα δρομολόγια λέγοντας ότι: «Παρόλο που έχουμε μια έντιμη και ειλικρινή 
σχέση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, εντούτοις σα πρόβλημα παραμένει ότι δεν 
επαρκεί ο στόλος ώστε να σχεδιάσουμε καλύπτοντας πλήρως όλες τις ανάγκες 
του δικτύου. Σαν πολιτική ηγεσία, είμαστε αναγκασμένοι να σχεδιάζουμε όχι με 
βάση τις ευχές μας, αλλά με βάση τον διαθέσιμο στόλο, αξιοποιώντας τον με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο».

- Θεωρεί δεδομένο και αποδεκτό, ότι δεν επαρκεί ο στόλος, όταν οι εφοπλι-
στές για μεγαλύτερη κερδοφορία αποδρομολόγησαν τα μισά πλοία και φέτος μέσα 
στον Αύγουστο, από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου για τα νησιά του 
Αιγαίου απέπλεαν 42 πλοία, από 79 που είχαν καταμετρηθεί το 2009.

- Θεωρεί δεδομένο και μη αμφισβητήσημο το γεγονός ότι, ο στόλος δεν 
επαρκεί, τη στιγμή που ο ελληνόκτητος στόλος απαριθμεί 4.585 πλοία, αντιπροσω-

πεύει το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και βρίσκεται στην κορυφή της διε-
θνούς πυραμίδας. Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ 
για την απόκτηση εκατοντάδων πλοίων, και μάλιστα σε ξένα ναυπηγεία, εισπράτ-
τοντας πρόσφατα γι’ αυτό και τις ευχαριστίες του Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργού 
ο οποίος δήλωσε ότι «με τη βοήθεια των Ελλήνων μπορέσαμε να αναπτύξουμε τα 
ναυπηγεία μας».

Για να εκτελέσουν όμως συγκοινωνίες στην Ελλάδα απαιτούν επιδοτήσεις δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ από έναν λεηλατημένο, ρημαγμένο λαό, έχοντας στο 
πλευρό τους την ελληνική κυβέρνηση και την Τοπική Διοίκηση. Ο ίδιος ο υφυπουρ-
γός Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιός δήλωσε ότι «Στα θετικά της υπόθεσης, και πρέπει να 
τονιστεί αυτό, είναι ότι φέτος προκηρύχτηκαν γραμμές συνολικού προϋπολογισμού 
90 εκ ευρώ- περισσότερο από πέρσι- ποσό που συνεχώς θα αυξάνεται με τα χρό-
νιa». 

Παράλληλα ο κ. Περιφερειάρχης στην ίδια ρότα, αξίωσε περισσότερα χρήματα, 
πλειοδοντώντας στην υπερά-
σπιση των συμφερόντων των 
εφοπλιστών και άλλων επι-
χειρηματιών, δηλώνοντας ότι: 
«Σε ένα ποσοστό άνω του 
50%, ο ετήσιος προϋπο-
λογισμός του κράτους, να 
κατανέμεται στα μεταφορι-
κά του συστήματα, με βάση 
τον αριθμό των ωφελού-
μενων…» παρουσιάζοντας 
τη πρόταση αυτή ότι δήθεν 
υπηρετεί τα συμφέροντα των 
νησιωτών.

Είναι όμως πράγματι κρι-
τήριο η εξυπηρέτηση των 
νησιωτών όλων αυτών των 
συζητήσεων μεταξύ εφοπλι-
στών-κυβέρνησης και τοπικής 
διοίκησης; Θα εξασφαλιστεί 
τακτική, φθηνή και ασφαλής 
συγκοινωνία τόσο μεταξύ των 
νησιών αλλά και με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα;

Έχουμε την εμπειρία πολ-
λών χρόνων, που οι μεταφο-
ρικές εταιρείες -ακτοπλοϊκές 
και αεροπορικές- τσέπωναν 
εκατοντάδες εκατομμύρια 

ευρώ, αλλά τα δρομολόγια ήταν και πανάκριβα και σε πολλά μικρά νησιά ανύπαρ-
κτα. Το μέγιστο κέρδος ήταν και παραμένει το κριτήριο της δραστηριότητας των 
μεταφορικών επιχειρήσεων. 

Η όλη συζήτηση για τις συνδυασμένες μεταφορές, ειδικά στον τομέα των υποδο-
μών γίνεται ανάμεσα σε κυβέρνηση και πολιτικούς για την προώθηση των επενδυ-
τικών σχεδίων των μονοπωλίων. Η στήριξη της Τοπικής Διοίκησης είναι γι’ αυτούς 
απαραίτητη και για το λόγο ότι συμβάλλει στην ενσωμάτωση του κόσμου στους 
σχεδιασμούς των μονοπωλιακών επιχειρήσεων, στην άνευ αντίστασης από το λαό  
ιδιωτικοποίηση της λαϊκής περιουσίας όπως λιμανιών, μαρινών, αεροδρομίων, οδι-
κών αξόνων. 

Ο σχεδιασμός των συνδυασμένων μεταφορών έχει κύριο στόχο να εξυπηρετήσει 
την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο ενέργειας και εμπορευμά-
των. Όσο για τη διασύνδεση των μικρών νησιών μεταξύ τους ή με την πρωτεύουσα 
των νομών, επειδή δεν υπάρχει περιθώριο μεγάλης κερδοφορίας για τους εφοπλι-
στές, προτείνεται η σύμπραξη δήμων και ιδιωτών, όπως πρότεινε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρμαλένιος, για να πέσει πάλι το βάρος στους κατοίκους των νησιών.

Αν κάτι αποδεικνύεται επομένως, είναι ότι ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει για 
λογαριασμό των εφοπλιστών και όχι μόνο. 

Αυτό είναι όμως εντέλει  το περιεχόμενο της «δίκαιης ανάπτυξης» που διαλαλεί η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους εφοπλι-
στές και το εισιτήριο πανάκριβο τόσο από νησί σε νησί όσο και με την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Πολύτιμοι συμπαραστάτες αποδεικνύονται δήμοι και περιφέρειες. Έχουν 
βάλει πλάτη στην εφαρμογή όλης της αντιλαϊκής πολιτικής. Αξιώνουν πιο αποφα-
σιστικό ρόλο στην εξέλιξή της.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες, αγρότες συνταξιούχους 
νεολαία να αγωνιστούν μέσα από τα σωματεία τους και τους άλλους μαζικούς φο-
ρείς για τακτική, ασφαλή και φθηνή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία όλο το χρόνο, τόσο 
μεταξύ των νησιών, όσο και με τις πρωτεύουσες Ρόδο και Σύρο, όπως και με την 
ηπειρωτική Ελλάδα».
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Ομιλίες για 
το κάπνισμα

Το τμήμα κοινωνικής μέριμνας, παιδείας και πολιτι-
σμού και το κέντρο κοινότητας του δήμου Πάρου, διορ-
γάνωσαν ενημερωτικές ομιλίες στις 20-21 Οκτωβρίου 
2017 με θέμα 
τη διακοπή του 
καπνίσματος. 

Κεντρικοί ομι-
λητές ήταν η 
κ. Κυριακάκη 
Χαρά, πνευμο-
νολόγος-φυμα-
τιολόγος και η 
κ. Κουκοπού-
λου Αναστα-
σία, ψυχολόγος 
από το ιατρείο 
διακοπής καπνί-
σματος του δή-
μου Καλλιθέας, 
ενώ τον δήμο 
Καλλιθέας εκ-
προσώπησε η 
αντιδήμαρχος 
κοινωνικής πολιτικής, Άννα Γιαννάκου-Πάσχου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της 20ης Οκτωβρίου, οι μα-
θητές της Α και Β Λυκείου του ΓΕΛ Πάρου, είχαν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριό-
τητες όπως το role playing, όπου υποδύονταν ο ένας 
τον γιατρό και ο άλλος τον ασθενή, και μέσα από αυτή 

τη διαδικασία ανακάλυπταν τις βλαπτικές συνέπειες του 
καπνίσματος και τρόπους αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου. Στο τέλος, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκ-
φράσουν τις απορίες τους οι οποίες απαντήθηκαν από 
τους ειδικούς. Στις 21 Οκτωβρίου, η ομιλία απευθυνό-
ταν σε όλους τους πολίτες της Πάρου. 

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση της αντιδημάρχου Πά-
ρου, Δώρας Σαρρή-Παπακυρίλου, σημειώνεται: 
«Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές που αποδέχθηκαν 

την πρόσκλησή 
μας, την αντι-
δήμαρχο Καλ-
λιθέας που μας 
τίμησε με την 
παρουσία της, 
τους συμμετέ-
χοντες μαθη-
τές και πολίτες 
καθώς και την 
κοινωνική λει-
τουργό του δή-
μου Πάρου κα 
Αντιγόνη Φρα-
ντζεσκάκη που 
είχε την πρωτο-
βουλία και ευ-
θύνη όλης της 
διοργάνωσης. 
Ανανεώνουμε 

το ραντεβού μας για την επόμενη εκδήλωση και δε-
σμευόμαστε για μία συνεχή εποικοδομητική παρουσία 
του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού Δήμου Πάρου σε συνεργασία με φορείς και 
υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων του νησιού 
μας».
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∆ηµήτριος Γ. Καραδήµας
Vision Business Consultants
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Εγγύηση η πολυετής εµπειρία µας.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα Πάρου
Τηλ.: 22840 41210 & 41980

Fax: 22840 41139, Κιν.: 6972.308.716
E-mail: xilparos@otenet.gr

το παγκόσµιο
Υπερστεγανωτικό

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Δημοτικά τέλη
Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου σε συνε-

δρίασή της συμφώνησε για μείωση των δημοτικών 
τελών κατά 7%, καθώς και για μειωμένα έως μηδε-
νικά τέλη, για τις ευπαθείς ομάδες.

Το συνολικό ποσό από τη μείωση δημοτικών 
τελών θα ανέλθει στις 208.000 ευρώ. Η σχετική 
απόφαση αναμένεται να έρθει προς συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας και εκεί να αιτι-
ολογηθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του δήμου Πάρου:
«Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής του 

Δήμου Πάρου και μετά τη σημερινή εισήγηση του 
Δημάρχου Πάρου και την απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής, θα τεθεί προς έγκριση στο επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση μείωσης των οι-
κιακών δημοτικών τελών στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος 
Κωβαίος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε ως Δήμαρχος, έθεσε την ανάγκη αναπρο-
σαρμογής των τελών για τους συνδημότες μας 
λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, το 
συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και τη μείωση 
του εισοδήματος όλων των πολιτών. Έτσι, ο Δήμος 
Πάρου με κοινωνική ευαισθησία, παράλληλα με το 
δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσει, 
θα συνεχίσει και μέσω της πολιτικής των οικιακών 
δημοτικών τελών, την στήριξη της κοινωνίας και 
κυρίως των νοικοκυριών.

Το ποσοστό της μεσοσταθμικής μείωσης των δη-
μοτικών τελών, εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα είναι περίπου 7,14% και συνολικού 
ύψους 208.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, θα δοθεί η 
δυνατότητα απαλλαγής δημοτικών τελών σε άτομα 
που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο από τα κοινωνι-
κοοικονομικά κριτήρια που θέτει ο νόμος».
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Διανοµή Πετρελαίου & Βενζίνης | Ανεφοδιασµός καυσίµων µε βυτία
& πετρέλαιο θέρµανσης

Χειμερινή 
αιμοδοσία

Το Δ.Σ. του συλλόγου εθελοντών αιμο-
δοτών Πάρου-Αντιπάρου, «Μαρία Ναυ-
πλιώτη», προσκαλεί όλα τα μέλη του στη 
χειμερινή αιμοδοσία που θα πραγματο-
ποιηθεί από το συνεργείο αιμοληψίας του 
νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία».

Το πρόγραμμα για την αιμοδοσία έχει 
ως εξής:

30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, 
έως 21:00 στο περιφερειακό ιατρείο, στα 
Μάρμαρα.

1 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρα-
σκευή, 09:00 - 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου 
του ιερού ναού Παντάνασας, στη Νάουσα.

2 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββα-
το, 09:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

3 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, 
09:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Τέλος σε σχετικό μήνυμα του συλλόγου 
αιμοδοτών σημειώνεται:

«Το αίμα είναι ποτάμι ζωής και η προ-
σφορά του ένα πανανθρώπινο αγαθό. 
Φίλοι αιμοδότες, δώστε με το αίμα σας 
για άλλη μια φορά τη ζωή και τη χαρά σε 
αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα σας ευ-
γνωμονούν! Αυτή τη χρονιά, ας προσφέ-
ρουμε όλοι από την καρδιά μας πολλές 
σταγόνες αγάπης και ελπίδας».

Εκδρομή

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στο διάστημα από 18 έως 
22 Οκτωβρίου 2017 η εκδρομή που διοργάνωσε ο πολιτιστικός 
σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλαντίς». 

Η διαδρομή της εκδρομής περιλάμβανε διαμονή τεσσάρων ημε-
ρών στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς όπου περιηγήθηκαν στην 
πόλη, στις καταβόθρες της Λάσσης, στον φάρο των Αγίων Θεο-
δώρων, στην Άσσο, στο Φισκάρδο, στα σπήλαια της Δρογκαράτης 
και της Μελισσάνης, στο Ληξούρι, στα Κουρκουμελάτα, στο Μαρ-
κόπουλο, στη Σάμη και στην Αγία Ευφημία, ενώ πραγματοποιήθη-
κε και μία μονοήμερη εξόρμηση και περιήγηση στο όμορφο νησί 
της Ιθάκης. 

Οι Παριανοί είχαν την ευκαιρία -με αφορμή την εορτή του Αγίου 
Γερασίμου- να επισκεφτούν το μοναστήρι, να προσκυνήσουν και 
να συμμετέχουν στη λιτανεία του Ιερού Σκηνώματός Του. Επίσης, 
επισκέφτηκαν τη μονή του Αγίου Ανδρέα και την Παναγία τη Φι-
δούσα στο Μαρκόπουλο. Επιστρέψαν με τις καλύτερες εντυπώ-
σεις ανανεώνοντας το ραντεβού για του χρόνου.

Τέλος, ο σύλλογος «Ατλαντίς», με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
το γραφείο που ταξίδεψαν για την άψογη διοργάνωση της εκδρο-
μής, τον οδηγό Σπύρο Καστελιώτη για την ασφαλή μεταφορά των 
εκδρομέων και την ξεναγό Ευαγγελία Ρώσσιου, για την όμορφη 
ξενάγησή τους.

Υγεία μαθητών
Από τον 

π ρ ό ε δ ρ ο 
της Δ.Ε. του 
Κ.Υ. Πάρου, 
Σπυρίδω-
να Λά-
βδα, στάλ-
θηκε στις 
25/10/2017 
ενημερωτι-
κή επιστολή 
στην ένωση 
συλλόγων 
γονέων δήμου Πάρου, σχετικά με τα ατομικά δελτία υγεί-
ας μαθητών.

Η επιστολή του κ. Λάβδα, έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να σας ενημερώσω ότι η παιδίατρος που διορί-

στηκε στο ΚΥ ανέλαβε υπηρεσία.
Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού με τον Επιστημονικό 

Διευθυντή όπως δώσουμε προτεραιότητα στους μαθητές 
των σχολείων για την έκδοση των δελτίων υγείας .

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικα-
σία αυτής και μέσα στα πλαίσια του εφικτού αποφασίστη-
κε επίσης όπως ημερησίως γίνεται εξέταση 15 μαθητών 
κατά τις ώρες από 09.00 έως 13.00 καθημερινά εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής .

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνεί-
τε με την κ. Ραφαέλα Ζαχιώτη στον τηλεφωνικό αριθμό 
228436 0016 κατά τις ώρες 11 με 12 ημερησίως για τον 
καθορισμό και την προτεραιότητα των ραντεβού .

Θα ήταν πλεοναστική η επικοινωνία για το κλείσιμο 
ραντεβού εάν θα θέλατε να καθορίσετε την προσέλευση 
των παιδιών με τη σειρά που θα ιεραρχήσετε εσείς».
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Δρομολόγια 
φέρι μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Πούντα – Αντίπαρος, 
δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια Νοεμβρίου.

 
Σαββατοκύριακα
Από Αντίπαρο 
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30

Δευτέρα έως Παρασκευή
Από Αντίπαρο 
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

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

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 

– 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 
22:30 – 23:30.
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Πάμε για  
δενδροφύτευση

Μου έχει μείνει έντονα από τα μαθητικά μου χρόνια 
(και πιστεύω σε όλους μας) η στιγμή που έμπαινε ο 
δάσκαλος στην τάξη και έλεγε: «παιδιά σήμερα δεν 
έχει μάθημα, θα πάμε για δεντροφύτευση».

Φωνές χαράς και ενθουσιασμού, διαδεχόταν η μια 
την άλλη, πανηγυρισμοί, τσιρίδες, λες και μόλις είχε 
μπει γκολ και κέρδιζε η ομάδα μας. 

Ήταν όντως από τις χαρούμενες στιγμές, που δε θα 
γινόταν το μάθημα εντός τάξης, αλλά έξω στην ύπαι-
θρο. Ένα μάθημα με πολλές διαστάσεις, αφού όλοι 
μαζί θα έπρεπε να συνεργαστούμε ήσυχα, με τάξη 
και υπομονή, για τις όποιες φυτεύσεις είχαν κανονίσει 
οι δάσκαλοι. Η συμμετοχή ήταν πάντα εντυπωσιακή, 
όπως και η διάθεσή μας να αλλάξουμε έναν δρόμο, 
ένα μονοπάτι, ή ακόμα και τον περιβάλλοντα χώρο 
του σχολείου μας, που περνάγαμε καθημερινά, γεμάτοι 
σκοτούρες και άγχος.

Η λογική και η μέθοδος του συμμετοχικού αυτού 
σχεδιασμού, είναι γέννημα της ανήσυχης δεκαετίας 
του 70 που ξεκίνησε στην δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ ως 
αναζήτησης μιας δημοκρατικής προσέγγισης, στη δι-
αχείριση του δημοσίου χώρου. Γινόταν πάντα σε ένα 
μελετημένο και έτοιμο σχέδιο, πάνω σε προκαθορι-
σμένους στόχους και επιδιώξεις. Το ίδιο δε συνέβαινε 
στη χώρα μας. Εδώ οι φυτεύσεις γίνονταν άναρχα τις 
περισσότερες φορές και με λάθος επιλογή φυτικού 
υλικού. Τα δε αποτελέσματα φαίνονται σήμερα, που 
τα δέντρα έχουν μεγαλώσει σε επικίνδυνα σημεία, σε 
στροφές που κόβουν την ορατότητα των οχημάτων, 
κοντά στην άκρη του δρόμου όπου τα κλαδιά σπάζουν 
τους καθρέφτες των αυτοκινήτων, ενώ τα φορτηγά 
και μεγάλα οχήματα αναγκάζονται πολλές φορές, να 
βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, για να 
αποφύγουν την όποια ζημιά, με φόβο να συμβεί κά-
ποιο ατύχημα. 

Στο νησί μας τα φαινόμενα αυτά τα συναντάμε πολύ 
συχνά. Μέχρι και δασικά φυτά και δέντρα (προστατευ-
μένα είδη από την νομοθεσία) έχουν φυτευτεί ακόμα 
και σε προαύλια σχολείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Ειδική άδεια από το δασαρχείο, για όποιους χειρι-
σμούς, ακόμα και άδεια από την πολεοδομία, για κοπή 
και απομάκρυνσή τους, σε περίπτωση επικινδυνότητας. 

Γραφειοκρατία, κωλυσιεργία και τα παιδιά και ο πο-
λίτης να κινδυνεύουν. Τελευταία παρατηρείται στροφή 
πάλι προς αυτήν την κατεύθυνση, ευαισθητοποίηση 
των παιδιών από μικρής ηλικίας για το περιβάλλον, 
αναβίωση της ανάπτυξης και λειτουργίας του σχολι-
κού κήπου. Υποστήριξη και υλοποίηση ωστόσο αυτής 
της τάσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές, προϋπο-
θέτει και εξειδικευμένες γνώσεις. 

Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος και με 
βοήθεια την γνώση του σήμερα, όλοι μαζί, σύλλογοι, 
παιδιά, εκπαιδευτικοί, φορείς, δήμος, πρέπει να συνερ-
γαστούμε προκειμένου να συμβάλλουμε όχι μόνο στην 
αύξηση του πρασίνου στο νησί μας, αλλά και στην 
ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου των φυτών στη ζωή 
των κατοίκων, με σύνδεση αυτών με την περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Φλερτάροντας 
με τον θάνατο!

Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση υπε-
ρέντασης, στρες, χάρη της αδρεναλίνης, προκαλείται 
αύξηση του ποσού της γλυκόζης στο αίμα, διαστολή 
των βρόγχων, επιτάχυνση των παλμών της καρδιάς, 
αύξηση της πίεσης του αίματος, συστολή των αγγείων 
του πεπτικού συστήματος και του δέρματος, διαστολή 
της κόρης του ματιού, ανόρθωση των τριχών κ.α.

Αθεράπευτοι λάτρεις της ιπποδύναμης, αψηφούν 
τον κίνδυνο, για μια επίδειξη ταχύτητας. Το πάθος 
τους για την ταχύτητα και το «φτιαγμένο» αυτοκίνη-
το ή μηχανή, υπερβαίνει το φόβο του κινδύνου, αλλά 
και αυτού της αστυνομικής παρέμβασης. Οι ταχύτητες 
που φτάνεις εξαρτώνται από την ιπποδύναμη του αυ-
τοκινήτου ή της μηχανής. Τα  πράγματα είναι απλά, 
λεφτά να ’χεις και όρεξη, αλλάζεις εξάτμιση και βάζο-
ντας κι ένα τούρμπο αποκτάς μεγαλύτερη ιπποδύνα-
μη, ό,τι μετατροπές θες μπορείς να κάνεις! Άραγε τα 
φτιαγμένα περνάνε ΚΤΕΟ;». 

Δεν είναι όμως μόνο οι λάτρεις της ταχύτητας, είναι 
και της ηχορύπανσης, της σούζας, της κόντρας, του 
μπαντιλίκι, κ.α.  Ίσως να είναι και λάτρεις της μαγκιάς, 
της χωρίστρας, της επίδειξης, της γκόμενας. Μηχανές 
με χοντρά κυβικά, αλωνίζουν συγκεκριμένους δρό-
μους του νησιού κάνοντας «κολιές» και ό,τι άλλο θες, 
τρυπώντας με την ηχορύπανση από τις πειραγμένες 
εξατμίσεις, όχι μόνο τα σωθικά σου αλλά και τα διπλά 
τζάμια. 

Η κατάσταση είναι τραγική, μόνο τα αυτιά των υπευ-
θύνων δεν τρυπάνε και αναρωτιέσαι γιατί δεν ενδια-
φέρεται κανείς; Τι θα γίνει άμα συμβεί το κακό; Ποιος 
θα φταίει; Δοκιμάζεις τον εαυτό σου; Το διασκεδάζεις 
που είσαι ριψοκίνδυνος; Κάθε φορά που επιζείς νιώ-
θεις ότι πέτυχες κάτι; Τι φταίνε οι άλλοι στο κακό που 
θα συμβεί; Μπορείς να συμβιβαστείς με την ιδέα, στο 
άμα συμβεί η στραβή;  Γκαζώνοντας μέσα στην πόλη, 
τι θα κάνεις αν σου πεταχτεί, μια μπάλα, ένα γατάκι, 
ένας απρόσεκτος οδηγός, ένας αφηρημένος πεζός, 
στη χειρότερη ένα παιδάκι; Γνωρίζεις ότι είναι επικίν-
δυνο, αλλά η αδρεναλίνη όταν ανεβαίνει έχει άλλη 
γλύκα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πίστες, κι έτσι 
αναγκάζονται και κάνουνε αυτές τις ανοησίες στους 
δρόμους, διακινδυνεύοντας όχι μόνο τις ζωές τους 
αλλά και τις ζωές των άλλων. 

Ειδικότερα στην Πάρο που έχουμε μεγάλους σε ευ-
θεία δρόμους, όπως ο περιφερειακός της Παροικιάς, 
που φέτος έσπασε τα ρεκόρ σε τροχαία ατυχήματα.   
Αν το δούμε από άλλη πλευρά, μπορεί να αναπτυχθεί 
ως μια καινούργια μορφή εναλλακτικού τουρισμού ο 
«Μηχανοκίνητος Αθλητικός Τουρισμός», χρειάζονται 
όμως υποδομές.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε συνερ-
γασία με τις λέσχες που έχουν ιδρύσει, θα μπορούν να 
διοργανώνουν και να συμμετάσχουν σε αγωνιστικές 
διαδικτυακές διοργανώσεις, μέσω της προσομοίωσης 
οδήγησης σε εικονικό οδηγητικό περιβάλλον. Επίσης, 
ο προσομοιωτής θα βοηθούσε στην κυκλοφοριακή 
αγωγή των παιδιών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
οδηγητικής συμπεριφοράς.

Χριστόδουλος Μαούνης

Επιστολή
22/10/2017, ώρα 11:00
Αξιότιμε κύριε κάτοικε Μαρμάρων,
Με θλίψη και ίσως λίγη αγανάκτηση, σας άκουσα 

να χρησιμοποιείτε υποτιμητικές εκφράσεις και ύβρεις 
προς τον υπογράφοντα και συντάκτη αυτής της επι-
στολής.

Κατά την ταπεινή μου άποψη όμως….. θα έπρεπε να 
ευχαριστείτε όποιο Θεό πιστεύετε που υπάρχουν τέ-
τοιοι καραγκιόζηδες σαν εμένα, (διότι από τα 20 μου 
χρόνια έδινα 2 φορές το χρόνο αίμα, σήμερα όλη η 
οικογένειά μου και τα 6 εγγόνια μου επίσης), ώστε άν-
θρωποι σαν εσάς, να μπορούν να ζουν ανάμεσά μας 
με αξιοπρέπεια.

Με τιμή,
Ιωάννης Κληρονόμος

Κάτοικος Μώλου Μαρμάρων
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Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

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

Το ΕΣΠΑ μας ξεδιψάει…
Μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκου στις 5/10/2017 

και την ένταξη του έργου για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέ-
πονας Παροικιάς, που είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Νότιο Αιγαίο 
2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, δημοσιοποιήθηκε από τον δήμο Πάρου η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Πάρου, με πολλαπλά οφέλη για την 
κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε τη δημοπράτηση του έργου 
«Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία 
μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροι-
κιάς», που έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Οκτω-
βρίου 2017.

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραι-
ότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των 
πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-
τιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου 
«Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλά-
τωσης Παροικιάς Πάρου» ανέρχεται σε 740.000 
ευρώ και αφορά την κατασκευή των συνοδών έρ-
γων για τη λειτουργία των δύο μονάδων αφαλά-
τωσης, συνολικής απόδοσης 2.500 m3/h πόσιμου 
νερού ημερησίως, με τη μέθοδο της αντίστροφης 
όσμωσης, στη θέση «Πέπονας» Παροικίας. Οι δυ-
σκολίες που αντιμετωπίσαμε για να φτάσουμε στη 
δημοπράτηση του έργου, ήταν πολλές. Όμως, ο 
Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. με αλλεπάλληλες 
επιστολές και προσωπικές επισκέψεις του Δημάρ-
χου Πάρου και των στελεχών του στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόρθωσαν να εξα-
σφαλίσουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις,  χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη η 
ολοκλήρωση του έργου.

Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη 
σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει 
ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία».

Δίκτυο ύδρευσης
Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Παροικιάς είναι και η αντικα-

τάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου Παροικιάς.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και 

διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και 
φορέας υλοποίησης ο δήμος Πάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου: «[…] Η αντικατάσταση είχε κριθεί 
απαραίτητη καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκτεταμένης βλάβης που θα στε-

ρήσει την ύδρευση από την Παροικιά. Ο υπάρχων 
αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω πα-
λαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικα-
θήσεις, διέρχεται σε πολλά τμήματά του μέσα από 
ιδιοκτησίες και ρέματα και  είναι μονός - δηλαδή 
τροφοδοτεί συγχρόνως τους οικισμούς από τα 
σημεία που διέρχεται αλλά και την κεντρική δεξα-
μενή, δημιουργώντας προβλήματα στην υδροδό-
τηση των οικισμών αυτών.

 Το εγκριθέν έργο αναμένεται να δώσει λύση σε 
ένα σημαντικό πρόβλημα και πολύχρονο αίτημα 
των κατοίκων της Παροικιάς. Αποτελεί επιστέγα-
σμα των συντονισμένων και επίμονων προσπαθει-
ών του Δημάρχου Πάρου, της Δημοτικής Αρχής, 
του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ και του προσωπικού 
της, που σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Πάρου συνέταξαν την απαιτούμενη με-
λέτη, την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο 
στις 21/06/2016 με την υπ’ αρ. 208/2016 από-
φαση.

Στόχος της Δημοτικής αρχής είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας. Η αντικατάσταση 
του υφιστάμενου δικτύου προσβλέπει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ στα άμεσα 
σχέδιά μας είναι η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και σε άλλες περιοχές της 
Πάρου».
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Από τις παλαιότερες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων είναι η 
εταιρεία «Αδελφοί Ρήγα ΑΕΒΕ» που, δραστηριοποιείται εδώ και  36 χρόνια στη 
θέση Τούρλες, της πρώην κοινότητας Κώστου και νυν του δήμου Πάρου. Έχει συμ-
μετάσχει σε μεγάλα έργα της Πάρου και ταυτόχρονα απασχολεί σταθερά ένα μεγά-
λο αριθμό εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, από το 1981 ξεκίνησε με εκτάσεις 50,49 στρ., το 1992 πρόσθεσε  
εκτάσεις 32,76 και τέλος το 1997 πρόσθεσε ακόμα μία έκταση 48,47 στρ. Τα τρία 
οικόπεδα είναι όμορα και λειτουργούν με νόμιμες άδειες εκμετάλλευσης από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχαν εκδοθεί επ’ ονόματι της τότε 
Κοινότητας Κώστου.

Η μίσθωση των αδειών εκμετάλλευσης στην παραπάνω εταιρεία έγινε κατόπιν 
πλειοδοτικής δημοπρασίας –σύμφωνα με τις διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας-, 
ενώ η διάρκεια της άδειας ορίστηκε στα 40 χρόνια. Η συνολική έκταση εκμετάλλευ-
σης είναι 131,69 στρ.. 

Από το 1979, σε όμορο οικόπεδο 17 στρεμμάτων, λειτουργεί νόμιμα μονάδα σπα-
στηροτριβείου παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων θραυστών υλικών (ως συνοδό 
έργο), η οποία επεξεργάζεται τα στείρα υλικά (υποπροϊόντα του λατομείου) μαρμά-
ρινης και  λατύπης, τα οποία αξιοποιεί για παραγωγή μαρμαρόσκονης και άλλων 
αδρανών υλικών. 

Η πιο πάνω δραστηριότητα έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την απόφα-
ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γ.Γ.Π. Ν. Αιγαίου (ΑΕΠΟ, υπ’ αρ. πρ. οικ. 

3303/2434/19.02.2009) η ισχύς της οποίας διαρκεί έως το 2020.
Η εκμετάλλευση αφορά στην εξόρυξη μαρμάρων (σχηματισμού μεταμορφωμέ-

νων ασβεστόλιθων) .
Η εταιρεία εφαρμόζει σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη διασφάλιση της 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων με βάση την ΑΕΠΟ:3291/733/17.2.2012/Δνση 
ΠΕ. ΧΟ. Περ. Ν. Αιγαίου. 

Το λατομείο μαρμάρων «Αδελφοί Ρήγα ΑΕΒΕ, είναι το μοναδικό στην Πάρο τα τε-
λευταία 36 χρόνια, που συνεχίζει την παράδοση (άνω των 25 αιώνων) της εξόρυξης 
μαρμάρου και τα προϊόντα του διακινούνται σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Επί 36 χρόνια το λατομείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας απα-
σχολώντας άμεσα ή έμμεσα πάνω από 130 άτομα με διάφορες ειδικότητες..

Η εταιρεία έχει εκτελέσει διαχρονικά εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με δη-
λώσεις των εκπρόσωπων της, είτε με δενδροφυτεύσεις δαπέδων πλατειών και πα-
λαιών βαθμίδων, είτε με τσιμεντοστρώσεις δρόμων προσπέλασης και πλατειών του 
λατομείου, είτε με διαμορφώσεις παλαιών υψηλών μετώπων ή και κενών εκσκαφής 
παλαιών εκμεταλλεύσεων κλπ.. 

Σύμφωνα με την εταιρεία έχουν φυτευτεί περί τα 7000 φυτά διαφόρων ειδών 
δένδρων και θάμνων, και η συντήρηση είναι αδιάλειπτη. Το πότισμα γίνεται με υδρο-
φόρο όχημα, η δε λίπανση μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. Όλες οι 
παραπάνω εργασίες επιβλέπονται από δασολόγο και τα φυτά προμηθεύονται από 
οργανωμένα φυτώρια εντός και εκτός Πάρου, όπως μας ενημέρωσαν.

Λατομεία Ρήγα
Σε ανοδική πορεία
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Επισημάνσεις
Στις 25/4/2017 διενεργήθηκε αυτοψία για την τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων στα τρία όμορα οικόπεδα της εταιρείας, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η αυτοψία διενεργήθηκε κατόπιν αίτησης-καταγγελίας του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», για την τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές άδειες ορίων 
έκτασης και περιβαλλοντικών όρων των λατομείων.

Η έκθεση αυτοψίας διαπιστώνει:
α) Στα βόρεια του λατομείου εκτεταμένη εξόρυξη σε έκταση 47000 m2 εκτός του 

αδειοδοτημένου λατομικού χώρου.
β) Στα δυτικά της μονάδας θραύσης των αδρανών και εκτός του αδειοδοτημένων 

ορίων του λατομικού χώρου και σπαστηροτριβείου, διαπιστώθηκε επέμβαση για τη 
διαμόρφωση πλατείας στην οποία η εταιρεία αποθέτει σε υπαίθριους τα προϊόντα 
του σπαστηροτριβείου. Η έκταση της υπέρβασης υπολογίζεται σε 7700 m2. 

γ) Ανατολικά του ενιαίου λατομικού χώρου διαπιστώθηκε εξόρυξη εκτός των 
αδειοδοτημένων χώρων σε έκταση 16000 m2 περίπου. 

δ) Επίσης, νότια του ενιαίου λατομικού χώρου διαπιστώ-
θηκαν εργασίες εξόρυξης και δημιουργία μετώπων εκμετάλ-
λευσης ύψους έως 5 μ. περίπου εκτός των αδειοδοτημένων 
λατομικών ορίων σε έκταση 8000 m2. 

ε) Νοτιοδυτικά του ενιαίου λατομικού χώρου διαπιστώθηκε 
έκταση εμβαδού 6000 m2 περίπου, για την οποία ο κ. Θεοφ. 
Ρήγας –κατά δήλωσή του- έχει εκδοθεί άδεια ερευνητικών 
εργασιών. 

Στον χώρο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκα-
τάστασης.

στ) Δυτικά του ενιαίου λατομικού χώρου και εκτός των 
αδειοδοτημένων λατομικών ορίων διαπιστώθηκε χώρος 
έκτασης 17500 m2 περίπου, στον οποίο κατά το παρελθόν 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την επέκταση του λατομι-
κού χώρου. 

η) Ακόμα, η αποθήκη καψυλλίων διαπιστώθηκε ότι απέχει 
80 μέτρα από μέτωπο εξόρυξης, κατά παράβαση της από-
φασης ασφαλείας. Στα νότια του ενιαίου λατομικού χώρου 
και σε απόσταση 25 μ. περίπου από το λατομικό όριο δια-
πιστώθηκε αποθήκη εκρηκτικών υλών. Η αποθήκη βρισκόταν εντός δύο μετώπων 
εξόρυξης, κατά παράβαση της απόφασης ασφαλείας.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει δημιουργηθεί περιμετρική πράσινη ζώνη.

Η τοποθέτηση της εταιρείας
Η ΦτΠ ,όταν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτοψίας της Διεύ-

θυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
απευθύνθηκε αρχικά στις αρμόδιες υπηρεσίες για να έχουμε σωστή και έγκυρη ενη-
μέρωση.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον κ. Μοσκόφογλου Παντελή, μεταλλειολόγο μηχα-
νικό υπεύθυνο μελετητή της επιχείρησης, ώστε να έχουμε την άποψή της εταιρείας 
για το πώς σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εντοπίζονται στην 
έκθεση αυτοψίας. 

Υποχρέωση της εφημερίδας μας είναι να ενημερώσει την Παριανή κοινωνία «από 
πρώτο χέρι» για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. 

 
Οι ερωτήσεις

κ. Μοσκόφογλου πως έχετε σχεδιάσει να αντιμετωπίσετε τα προβλή-
ματα που επισημαίνει η έκθεση αυτοψίας;

Π.Μ.: «Αναφορικά με τις επεμβάσεις εκτός των ορίων των 
τριών λατομείων που ενιαία εκμεταλλευόμαστε στην συνολική 
έκταση των 131,689 στρ. στη θέση «ΤΟΥΡΛΕΣ» έχουμε να κά-
νουμε την εξής γενική παρατήρηση:  

«όλες οι επεμβάσεις που καταγράφονται στο έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περ. Ν. 
Αιγαίου έχουν γίνει σε παλαιότερους χρόνους και οπωσδήποτε 
προ του 1996, όπως πιστοποιείται από το έγγραφο υπ’ αρ. πρ. 
839/8.2.2013 της ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών. 
Από το 1996 κι εντεύθεν καμία επέμβαση δεν έχει γίνει στην 
έκταση εκτός των ορίων του ενιαίου λατομείου μας, από εμάς 
ή άλλους».

Ειδικότερα ως προς τις διάφορες επισημάνσεις του εγγράφου 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος έχουμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής:

- Στην έκταση των 47.000 τ.μ. βορείως των αδειών εκμετάλ-
λευσης, ένα τμήμα αυτής της έκτασης είναι μισθωμένο από την 
πρώην Κοινότητα Κώστου και νυν Δήμο Πάρου, για την οποία 
έκταση, συνολικού εμβαδού 17 στρ. περίπου, πληρώνουμε ετη-
σίως μισθώματα. Η μισθωμένη δημοτική έκταση των 17 στρ. 

εξυπηρετεί την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής μαρμαρό-
σκονης κι άλλων αδρανών υλικών. Πέραν δε των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
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Το λατομείο μαρμάρων 
«Αδελφοί Ρήγα ΑΕΒΕ», 
είναι το μοναδικό στην 
Πάρο τα τελευταία 36 
χρόνια, που συνεχίζει την 
παράδοση (άνω των 25 
αιώνων) της εξόρυξης 
μαρμάρου και τα προϊό-
ντα του διακινούνται σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο.
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επεξεργασίας - παραγωγής αδρανών υλικών, στην έκταση αυτή έχουν κατασκευα-
σθεί και οι κτιριακές υποδομές της δραστηριότητάς μας (γραφεία, ιατρείο, αποδυ-
τήρια, αποθήκες, συνεργεία, υποσταθμός κλπ), καθώς και υπαίθριες αποθήκες των 
ετοίμων προϊόντων. Το τμήμα αυτής της μισθωμένης έκτασης βορείως των αδειών 
μας έχει εμβαδόν 10 στρ. περίπου, τμήμα των 47 στρ. που ανα-
φέρεται πιο πάνω, ενώ η υπόλοιπη μισθωμένη έκταση των 7 
στρ. βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χώρου, δυτικά της μονά-
δας θραύσης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος. 

Σε τμήμα των 47 στρ. έκτασης 7 στρ. έχουν γίνει αποθέσεις 
στείρων υλικών της δικής μας εκμετάλλευσης, προ του 1993, 
οι οποίες αποθέσεις έχουν αποκατασταθεί, μετά την κατάλ-
ληλη διαμόρφωσή τους, έτσι ώστε σήμερα, να υπάρχουν εκεί 
δένδρα ύψους 10 m και άνω. Επίσης σε τμήμα έκτασης 16 
στρ. περίπου στα βόρεια και ανατολικά, και εκτός των ορίων, 
είχε γίνει επέμβαση, κατά το 1993, από την εταιρεία μας λόγω 
λάθους οριοθέτησης, την οποία αμέσως μετά την διαπίστω-
ση της παράβασης αποκαταστήσαμε, έτσι ώστε να υπάρχουν 
εκεί δένδρα ύψους έως και 10-12 m. Στην υπόλοιπη έκταση 
υπήρχαν επεμβάσεις από τις 10ετίες του 1960 και 1970, από την Συνεταιριστική 
Γιαννούκου η οποία είχε εργασθεί σε διάφορες θέσεις των αρχαίων λατομείων της 
περιοχής Μαραθίου Πάρου, αλλά και από άλλους μικρότερους εκμεταλλευτές, που 
δραστηριοποιούνταν και εξόρυσσαν μάρμαρα από την περιοχή

- Στα δυτικά του ενιαίου λατομικού χώρου των 131, 689 στρ. σε έκταση 17,5 
στρ. περίπου εκτός των ορίων του λατομείου μας, είχε γίνει απόθεση στείρων από 
το 1983 από την εταιρεία μας ελλείψει άλλου κατάλληλου χώρου, στην περίοδο 
των δικαστικών διενέξεων της Κοινότητας Κώστου με τον ιδιώτη που διεκδικούσε 
το μισό της μισθωμένης από εμάς (κατόπιν δημοπρασίας) έκτασης. Τα στείρα αυτά 
έχουν αποληφθεί και ο χώρος έχει αποκατασταθεί.

- Στα νοτιοδυτικά του ενιαίου λατομείου, η εταιρεία μας πραγματοποίησε επέμ-
βαση σε έκταση 6 στρ. περίπου, στο πλαίσιο άδειας ερευνητικών εργασιών που είχε 
λάβει από την τότε Κοινότητα Κώστου (Απόφαση 53/98 του Κοινοτικού Συμβου-
λίου), κατόπιν έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (AEΠO με την 
υπ’ αρ. πρ. 8137/13.7.01/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Απόφαση του Γ.Γ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου). 

Η διαδικασία αδειοδότησης της έκτασης δεν προωθήθηκε περαιτέρω και η έκταση 
αποκαταστάθηκε.

- Ως προς τα νότια όρια του χώρου του ενιαίου λατομείου των 131,689 στρ. οι 
όποιες επεμβάσεις αφορούν σε διάνοιξη δρόμων για την προ-
σπέλαση των ανωτέρων βαθμίδων του λατομείου, οι οποίες 
επεμβάσεις έχουν ήδη αποκατασταθεί.

Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες επεμβάσεις βρίσκονται εκτός 
των ορίων του λατομικού μας χώρου των 131,689 στρ. έχουν 
γίνει στο παρελθόν είτε από εμάς είτε από άλλους, όπως προ-
αναφέρθηκαν αναλυτικά. Οι χώροι αυτοί δεν χρησιμοποιού-
νται σήμερα από την εταιρεία μας, οι δικές μας επεμβάσεις 
έχουν ήδη αποκατασταθεί, ενώ η εταιρεία μας έχει αναλάβει 
την υποχρέωση αποκατάστασης όλων των εκτός ορίων επεμ-
βάσεων, κι αυτών ακόμη που έχουν γίνει στο απώτατο παρελ-
θόν».

Ποια είναι η ποσοτική σχέση μεταξύ μαρμάρινων 
όγκων και αδρανών υλικών;

Π.Μ.: «Με βάση την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης (Υπ’ αρ. πρ. 
Δ10/Α/Φ1033/23659/ 5321/2679/4.12.07Απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.) ο συντελεστής 
αποληψιμότητας υγιών μαρμάρων (ογκομάρμαρα και ξοφάρια) ανέρχεται στο 8%. 
Τούτο το τελευταίο σημαίνει ότι στα 100 m3 μάρμαρο (βουνό) που εξορύσσει η εται-
ρεία, τα 8 m3 αποτελούν μάρμαρα κατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία - παρα-
γωγή προϊόντων μαρμάρου (πλάκες, πλακίδια, ποδιές, σκάλες κλπ), ενώ τα υπόλοιπα 
92 m3, τα οποία επιπλησμένα καταλαμβάνουν όγκο: 92x1,4=129 m3 είναι άχρηστα, 
ακατάλληλα, στείρα υλικά και θα πρέπει να «πεταχτούν», τα οποία έχουν βάρος 
129x2=258 tn. Άρα η ποσοτική σχέση χρήσιμων μαρμάρινων όγκων και ακατάλλη-
λων στείρων (αδρανών) υλικών είναι: 8/129=0,062 κατ’ όγκο ή 8/258=0,031 κατά 
βάρος. Αν προσθέσει δε κανείς και ποσότητα στείρου σιπολλινομαρμάρου, ύψους 
200.000 m3 ή 540.000 tn, που παρεμβάλλεται μεταξύ των μαρμάρων (αναφέρεται 
και αναλύεται στην πιο πάνω εγκεκριμένη τεχνική μελέτη) και το οποίο σιπολλινο-
μάρμαρο συνεξορύσσεται με τα μάρμαρα, τότε η σχέση αποκάλυψης μεταξύ μαρ-
μάρινων όγκων και στείρων ανέρχεται στο ύψος του: 0,02, που σημαίνει ότι σε κάθε 
1 m3 μάρμαρου θα παράγονται και 50 tn στείρου υλικού.

Σύμφωνα με την εται-
ρεία έχουν φυτευτεί περί 
τα 7000 φυτά διαφόρων 
ειδών δένδρων και θά-
μνων, και η συντήρηση εί-
ναι αδιάλειπτη. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εάν η παραπάνω διαδικασία αξιοποίησης των στείρων 
σε παραγωγή μαρμαρόσκονης κι αδρανών υλικών δεν ελάμβανε χώρα όλα αυτά 
τα χρόνια από την εταιρεία, τότε σήμερα θα είχαμε ποσότητα στείρων υλικών της 
τάξεως των 5.000.000 tn που η διαχείρισή τους θα ήταν αρκετά δύσκολη υπόθεση, 
καθώς θα απαιτούσε μεγάλες εκτάσεις για την απόθεσή τους με τεράστιο περιβαλ-
λοντικό - οικολογικό πρόβλημα για την γύρω περιοχή αλλά και όλη την Πάρο».

Η έκταση των εγκαταστάσεών σας βρίσκεται σχε-
τικά κοντά στην περιοχή των αρχαίων λατομείων. 
Πόσο επηρεάζει η μέθοδος εξόρυξης τη στατικότητα 
των υπόγειων στοών των λατομείων; 

Π.Μ.: «Είχε τεθεί στο πρόσφατο παρελθόν (το έτος 2002) 
από την ΚΑ’ ΕΠΚΑ, το θέμα επηρεασμού των αρχαίων υπόγει-
ων λατομείων μαρμάρου του Μαραθίου, από τις εργασίες των 
σύγχρονων λατομείων μαρμάρου της εταιρείας μας. 

Έγιναν δονημετρικοί έλεγχοι από την εταιρεία, παρουσία εκ-
προσώπων του ΥΠ.ΠΟ. και την Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. 
Ελλάδας και αποδείχθηκε ότι ουδεμία επίπτωση είχαν οι εξο-
ρυκτικές μας εργασίες στα αρχαία λατομεία της περιοχής.

Αυτός είναι ο λόγος έγκρισης της συνέχισης της λατομικής 
δραστηριότητάς μας, τόσο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, 
όσο και από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. Ελλάδας

Σήμερα ποια είναι η πορεία της εταιρείας;
Π.Μ.: «Το παρόν λατομείο είναι το μοναδικό λατομείο μαρμάρων στην Πάρο, 

τα τελευταία 36 χρόνια, που συνεχίζει την παράδοση της εξόρυξης του Παριανού 
μαρμάρου, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα (άνω των 25 αιώνων) και το οποίο 
μάρμαρο διατίθεται και διακινείται σε όλο τον πλανήτη. 

Τα τελευταία 36 χρόνια λοιπόν, το παρόν λατομείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, απασχολώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 130 
ανθρώπους, ειδικευμένους διαφόρων ειδικοτήτων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

την συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
Από την άλλη πλευρά η προσφορά του λατομείου στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικοδομικής και οικονομικής ζωής του νησιού είναι σημαντική. Προσφέρει άριστης 
ποιότητας υλικά (μάρμαρα, μαρμαρόσκονη και αδρανή υλικά) στην τοπική αγορά, 
αποτρέποντας την εισαγωγή τέτοιων υλικών από άλλες περιοχές εκτός νησιού, που 
συνεπάγεται μεγάλη μείωση των αντιστοίχων κοστολογίων προμήθειας των υλικών 

αυτών, ταχύτητα παράδοσης υλικών και προσφορά φθηνών 
λύσεων στην κατασκευή των ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών 
έργων του νησιού (αεροδρόμιο, δρόμοι, λιμάνια, μαρίνες, έργα 
υποδομών κλπ).

Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων επέφερε υποδι-
πλασιασμό της παραγωγής και του κύκλου εργασιών  της εται-
ρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΕΒΕ, καθώς επίσης δημιούργησε και 
ανείσπρακτες απαιτήσεις από πελάτες με αποτέλεσμα την μεί-
ωση των ταμειακών ροών και την αύξηση των υποχρεώσεων 
προς τρίτους της εταιρείας. Συνέπεια αυτών, για να μπορέσει 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της (οικονομικές, κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές) η εταιρεία, έπεισε ισχυρούς επιχει-
ρηματίες του κλάδου να συνεργασθούν μαζί της, με μοναδικό 
σκοπό να συνεχισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του λατομεί-
ου, να αποκατασταθούν οι όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
που δημιουργήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, και να μπορέσει 
να συνεχισθεί η παράδοση 2.500 χρόνων στην εξόρυξη του 

Παριανού μαρμάρου. Βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια να οδηγήσουμε σε ανοδική 
πορεία την επιχείρηση.

Συμπερασματικά λοιπόν, αναμένονται σημαντικά θετικές επιπτώσεις από την συ-
νέχιση της λειτουργίας του λατομείου αφού αυτό έχει προσφέρει θέσεις εργασίας 
και έχει τονώσει την τοπική Οικονομία, ενώ οι οποίες δυσμενείς επιπτώσεις της λα-
τομικής δραστηριότητας δεν προϋποθέτουν σοβαρή, ανεπανόρθωτη ή ανεξέλεγκτη 
βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος και είναι άμεσα αναστρέψιμες».

Συμπερασματικά λοιπόν, 
αναμένονται σημαντικά 
θετικές επιπτώσεις από 
την συνέχιση της λειτουρ-
γίας του λατομείου αφού 
αυτό έχει προσφέρει θέ-
σεις εργασίας και έχει το-
νώσει την τοπική Οικονο-
μία
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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 ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τ.µ. το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

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

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ – ΑΘΗΝΑ, ανταλλάσσεται 
γωνιακή διώροφη µονοκατοικία, µε 
2 αυτόνοµα διαµερίσµατα 48 τ.µ., σε 
οικόπεδο 200 τ.µ. µόλις 400 µέτρα 
από το Μετρό του Αγίου ∆ηµητρίου, 
πλήρως ανακαινισµένη, ενοικιασµένη 
420 ευρώ, µε αντίστοιχα ακίνητα στην 
Πάρο. Τηλ. 6942 798 728, κ. ΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ 
µονοκατοικία 450 τ.µ., αποτελούµενη 
από 2 ανεξάρτητα οροφοδιαµερί-
σµατα 147 τ.µ. έκαστο και 150 τ.µ. 
βοηθητικοί χώροι, (γκαράζ, αποθήκη 
κλπ), σε άριστη κατάσταση, αξίας 
450.000 ευρώ λόγω κρίσεως, µε 
αντίστοιχο ακίνητο στην Πάρο. Τηλ. 
6946 097 811

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΞΕΝΩΝΑΣ Ή ΟΙΚΙ-
ΕΣ ζητούνται προς ενοικίαση. Άµεση 
καταβολή ενοικίων. κ.ΓΙΑΝΝΗΣ 6942 
798 728. 5ετής τουριστική ενασχόλη-
ση στην Πάρο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 52 
τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ (το 1 
master), µπάνιο, θέα θάλασσα, ανα-
καίνιση ‘17, ενοικίαση µόνο για την 
περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιούνιο. 
Ιδανικό για δασκάλους. Τιµή 300€. 
Τηλ. 6940 780 350, 6944 522 134

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµένη. Τιµή: 
150 ευρώ το µήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα µε ένα δωµάτιο , κουζι-
νάκι, ψυγείο, λουτρό, ηλιακό, WiFi, 
µπαλκόνι µε θέα θάλασσα. 4 χλµ από 
την Παροικιά. 1 χλµ από την παραλία 
Αγ. Ειρήνη. Τηλ. 6983 186 879

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ ενοικιάζεται 
κατοικία διώροφη 125 τ.µ., µε 3 Υ/∆, 
2 µπάνια, W.C. και µεγάλο κήπο. 
Ενοικίαση όλο το χρόνο. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6932 344 640, 210 4517115, 
210 4517116

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ενοικιάζεται δίπατη 
µονοκατοικία 25 τ.µ., πλήρως επι-
πλωµένη, πλήρως εξοπλισµένη, TV, 
a/c (κρύο και ζεστό), σε πλατεία, όπι-
σθεν µουσείου, µε ανοικτό πάρκινγκ. 
170 €/µήνα. Τηλ.: 6942 464 971

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 35 τ.µ. περίπου, µε ή 

χωρίς τον εξοπλισµό. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα: 690 9853 470, 22840 
21161, 210 3470024

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΤΖΑΝΕ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι επιπλωµένο, 80 τµ., 
2 Υ/∆, σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και υποδοµή για καλοριφέρ. Τηλ.: 693 
4408 465 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατοικία 
εντός οικισµού επιφάνειας 126 τ.µ., 
αποτελούµενη από 3 Υ/∆, σαλόνι – 
κουζίνα, 2 µπάνια. ∆ιαθέτει κλειστό 
γκαράζ 15 τ.µ., κεντρική θέρµανση, 
ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι. Τηλ.: 
6948 060 721

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται καινού-
ριο σπίτι 50 τ.µ. για µόνιµη κατοικία, 
µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι - κουζίνα, 
A/C. Τιµή:280 ευρώ. Τηλ. 6974 601 
331

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ πωλείται 
διαµέρισµα 58 τ.µ., υπερυψωµένου 
α’ ορόφου, 1 Υ/∆, ωραία θέα, φυσικό 
αέριο, καινούριες ντουλάπες, µεγάλο 
µπάνιο, πόρτα ασφαλείας. Τραµ 
ΜΠΑΤΗΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
963 240

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 
στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 364 045

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-
χείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή Ακτή µε 
προϋπηρεσία και κατά προτίµηση µε 
γνώσεις ηλεκτρολογικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@poseidon-
paros.gr ή στο φαξ 210 6232082

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πρωινή ηµιαπα-
σχόληση σε γραφείο στην Παροικία 
Πάρου. Απαραίτητες ικανότητες: δι-
αχείριση κοινού, υπευθυνότητα, 
οργάνωση και προσοχή στη λεπτο-
µέρεια. Για δήλωση ενδιαφέροντος 
καλέστε: 6970 339 787

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ, νέος 
– νέα ζητείται από εστιατόριο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
22520, 6976 065 689

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ – ΒΟΗΘΟΣ µε εµπειρία 
ζητείται από κοµµωτήριο στη Νάουσα. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 51615

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 
Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 
µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 
χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 
412 685

ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 4,5 µ. 
POSEIDON 2 πωλείται σε άριστη κα-
τάσταση, µε µηχανή Yamaha 15HP και 
όλα τα αξεσουάρ. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 513 278

ΜΗΧΑΝΗ HONDA VARADERO 
125cc πωλείται, 13.000 χλµ, σε πολύ 
καλή κατάσταση. ∆ιατηρείται σε 
γκαράζ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 
916 852 

ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND Τ3040 
- 55HP πωλείται σε πολύ καλή 
κατάσταση. Τιµή: 15.500 ευρώ. Τηλ. 
6980 704 673

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ & ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ γαλα-
κτοπαραγωγής πωλούνται. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 900 855

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ πωλείται, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6946 422 171

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πωλείται. 1)Σαλόνι 
παραδοσιακό, 2)Μονά κρεβάτια µασίφ 
ξύλο, 3)Κοµοδίνα, 4)Σιφινιέρες, 5)
Κουρτινόξυλα, 6)Ντουλάπες, 7)
Ανεµιστήρες οροφής, 8)Τραπέζια, 9)
Καρέκλες, 10)Λευκά είδη. Όλα σε 
αρίστη κατάσταση ή καινούρια. Τιµή 
απίστευτα χαµηλή. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 51722 & 6978 118 191 -2

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PEUGEOT  206cc 
CABRIO AUTOMATIC µαύρο πωλεί-
ται, µοντέλο 2005, αυτόµατο σασµάν, 
full extra, βιβλίο µε όλα τα σέρβις, 
µηχανικά άριστο. Τιµή 3.650€.
Τηλ. 6973 651 595

Α∆ΕΙΑ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟΥ πωλείται σε 
τιµή ευκαιρίας! Πληροφορίες στο τηλ. 
6932 633 015

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά

» Μικροβιολόγος

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00

» Ακτινολόγος 

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

» Παθολόγος 

Αποστολόπουλος Νικολαος 

Σάββατο 10:00 -13:00

& Τετάρτη 18:00-19:00 µε ραντεβού

» Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

2-3/11 & 16-17/11

» Γυναικολόγος Μαιευτήρας-Χειρουργός 

Πατεράκη Ευστρατία  

» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 

2-3/11 & 16-17/11

» Ενδοκρινολόγος 

Μπεκιάρη Βασιλική 10/11 & 24/11

» Ωτορινολαρυγγολόγος 

Αντωνοπούλου Ζωή 10/11 & 24/11

» Τµήµα Υπερήχων κ.Μελισσόπουλος 

4/11, 11/11, 18/11, 25/11
Ανακοίνωση

Η ενορία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παροικιάς, 
διοργανώνει προσκύνημα στην Παναγία Χοζοβιώτισσα 
(Αμοργός), στις 17 – 18 – 19 Νοεμβρίου 2017.

Για συμμετοχή επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο και 
τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, (10:00 – 
12:00). Τηλ. 22840 24890.
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ
Εγγύηση ποιότητας και σωστής ποσότητας

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

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

4

& διανοµή
κατ’ οίκον!

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
δωρεάν παράδοση

στο χώρο σας

Κων/νος Σοµπόνης & Σια Ο.Ε.
Πρόδροµος Πάρου | 22840 41436

w w w . s o b o n i s p a r o s . g r

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΙΝ.6944 605112 | ΤΗΛ.22840 92078

Κλοπές

Κλοπές και καταστροφές είχα-

με στις 19/10/2017 το βράδυ, 

σε βάρκες που ήταν δεμένες στο 

λιμανάκι στο Μπουταράκι.

Από τις βάρκες κλάπηκαν καύ-

σιμα και μπιντόνια, ενώ υπήρξε 

καταστροφή και σε λουκέτα αξί-

ας 200 ευρώ.

Τέλος, έγινε καταγγελία στο 

λιμεναρχείο Πάρου που επιλή-

φθηκε του θέματος, ενώ σύμ-

φωνα με πληροφορίες υπήρχαν 

παρόμοια κρούσματα προ και-

ρού και σε απόμερα λιμανάκια.  

Μαθητικά 
συμβούλια

Οι μαθητικές εκλογές για την ανά-
δειξη των πενταμελών συμβουλίων 
των τμημάτων και του 15μελούς συμ-
βουλίου των μαθητών πραγματοποιή-
θηκαν στις 17/10/2017.

Τα αποτελέσματα των εκλογών του 
γυμνασίου Παροικιάς, έχουν ως εξής: 

15ΜΕΛΕΣ 
Πρόεδρος: Βίκτωρ Μπρούσης
Αντιπρόεδρος: Διονύσης Σκιαδάς
Γραμματέας: Μαριάννα Αλεξοπού-

λου
Tαμίας: Χρίστος Δρόσος
Τακτικά μέλη
Γιώργος Αλεξόπουλος, Δανάη Τσου-

κάρη, Νικόλας Κοκίτσι, Σωτηρία Καρα-
σαντέ, Φράνκο Ζγουράτι, Χάρις Τσα-
ντάνη, Γιάννης Διακογιάννης, Κατερίνα 
Σκανδάλη.

Αναπληρωματικοί
Κονταξάκης Σπύρος, Σαρρή Μιχαέλα
Για το συμβούλιο σχολικής επι-

τροπής ορίστηκε ως εκπρόσωπος 
των μαθητών η Βιολέτα Δούζα, με 
αναπληρωματικό τη Μαργαρίτα Τσα-
ντάνη 

Για την επιτροπή ελέγχου του 
κυλικείου ορίστηκε ως εκπρόσωπος 
των μαθητών ο Νίκος Μπομποτάς, με 
αναπληρωματικό τον Ιωάννη Σαρρή.

Παραμένουν απλήρωτοι
Από τον ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύνδεσμος Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου, δημοσιεύτηκε η 

παρακάτω ανακοίνωση για τους συμβασιούχους εργάτες καθαριότητας του δήμου Πάρου:
«Είναι ακόμα εδώ, ξανά απλήρωτοι για 4ο συνεχόμενο μήνα, μετά από τόσους αγώνες, 

τόσες και τόσες κυβερνητικές εγκυκλίους και υποσχέσεις. Ξανά στο μαρτύριο της σταγό-
νας, μήπως στάξει «αμάν και πότε», κανένας Επίτροπος κάτι και για αυτούς. 

Κάποιοι αποχώρησαν, δεν άντεξαν. Για όσους απέμειναν, 25 τον αριθμό από τους 30 
συμβασιούχους στην Πάρο, η υπομονή έχει ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια και η κυβερ-
νητική γελοιότητα συνεχίζει να παραμένει αχαρακτήριστη. Από τον έναν Επίτροπο στον 
άλλον με τις ανθρώπινες και οικογενειακές ανάγκες για εργασιακή αμοιβή στον κάδο των 
απορριμμάτων. Σπεύδουν λοιπόν ξανά, στην έσχατη λύση της δικαστικής διεκδίκησης, 
μέσω ασφαλιστικών μέτρων, όπως έγινε τον περασμένο Ιούλιο, αναμένοντας την δικάσιμο 
για τις 15 Νοεμβρίου.

Αγαπητοί συμπολίτες, οι κυβερνητικές ρυθμίσεις και οι αμέτρητες υποσχέσεις και συ-
ζητήσεις επί του θέματος, όχι μόνο δεν εξασφάλισαν στους συμβασιούχους - παρατασι-
ούχους της χώρας την μόνιμη και σταθερή δουλειά, έτσι όπως την δικαιούνται νομικά, 
εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά συνεχίζουν να δου-
λεύουν απλήρωτοι, αιχμάλωτοι μιας ασύστολης κρατικής κοροϊδίας! 

Οι συμβασιούχοι καθαριότητας στον Δήμο Πάρου σας καθαρίζουν απλήρωτοι 
για 4ο συνεχόμενο μήνα! Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πάρου - Αντιπάρου στέκεται 
και πάλι στο πλευρό τους, όπου και όπως θα χρειαστεί. 

Καλούμε τους Δημότες μας να συνειδητοποιήσουν την τραγική κατάσταση της εργασια-
κής ομηρίας και απλήρωτης εργασίας σε έναν τόσο δύσκολο και επικίνδυνο τομέα! Υπεν-
θυμίζουμε ξανά, ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σκουπίδι, 
πόσο μάλλον ο ίδιος ο εργάτης καθαριότητας που πιάνει κάθε μέρα όλα τα απόβλητά μας, 
με τον κίνδυνο της σωματικής του ακεραιότητας και της ίδιας της ζωής του, όπως είδαμε 
σε αμέτρητα πρόσφατα δυστυχήματα. 

Ενώστε την φωνή σας, μαζί μας, απέναντι σε ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να γίνεται 
ανεκτό από κανέναν, πολύ δε, περισσότερο, όταν αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της κρατικής 
μηχανής. 

Δεν ανεχόμαστε να παγιώνεται από το ίδιο το κράτος η απλήρωτη εργασιακή σκλαβιά!».
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Π έρυσι, στις 14 του Φλεβάρη, στην ίδια στήλη αναφερθήκα-
µε στην πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων από ζεύγος 
συγκρουόµενων µαύρων τρυπών, σε απόσταση ενός δισε-
κατοµµυρίου ετών φωτός από τη Γη. Οι µαύρες τρύπες, υ-

πολείµµατα µεγάλων αστέρων που έχουν εξαντλήσει τα καύσι-
µά τους, περιφέρονταν η µία γύρω από την άλλη µε ιλιγγιώδεις 
ταχύτητες, διαταράσσοντας το τοπικό βαρυτικό πεδίο. Σύµφω-
να µε τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, µία τέ-
τοια µεταβολή του βαρυτικού πεδίου διαδίδεται στο χώρο µε τη 
µορφή ακτινοβολίας, που ονοµάζεται βαρυτικό κύµα. Η εκποµπή 
βαρυτικών κυµάτων από το κοσµικό αυτό ντουέτο οδηγεί σταδι-
ακά τα δύο σώµατα στη σύγκρουση και στη δηµιουργία, τελικά, 
µίας νέας µαύρης τρύπας.

Εκτοτε, ακόµη τρία (πιθανώς και τέσσερα) παρόµοια συµβά-
ντα έχουν καταγραφεί από τους ανιχνευτές βαρυτικών κυµάτων 
LIGO στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, διαλύοντας πλέον κά-
θε αµφιβολία για την ορθότητα της πρόβλεψης του Αϊνστάιν πε-
ρί «παλλόµενου χωροχρόνου», σε τέτοιο βαθµό, µάλιστα, ώστε 
το φετινό βραβείο Νόµπελ Φυσικής απονεµήθηκε από κοινού 
στους Ράινερ Βάις, Μπάρυ Μπάρις και Κιπ Θορν, «για τη συµ-
βολή τους στους ανιχνευτές LIGO και στην παρατήρηση βαρυ-
τικών κυµάτων».

Στις 17 Αυγούστου 2017, δύο µόλις βδοµάδες πριν διακόψουν 
τη λειτουργία τους προκειµένου να αναβαθµιστούν, οι ανιχνευτές 
LIGO και ο ανιχνευτής Virgo στην Ιταλία «άκουσαν» ένα αλλιώτι-
κο σήµα, ένα σήµα που οι αστρονόµοι σε όλο τον κόσµο περίµε-
ναν από το 1974. Τότε, οι Ράσελ Χαλς και Τζόζεφ Τέιλορ ανακά-
λυψαν το πρώτο ζεύγος αστέρων νετρονίων, το οποίο, όπως και 
τα ζεύγη µαύρων τρυπών, αναµένεται να εκπέµπει βαρυτικά κύ-
µατα έως ότου οι δύο αστέρες συγκρουστούν βίαια, αφήνοντας 
πίσω τους είτε ένα νέο υπερµεγέθη αστέρα νετρονίων είτε µία 
µαύρη τρύπα. Το γεγονός όµως που καθιστά αυτό το συµβάν α-
κόµα πιο φαντασµαγορικό, είναι ότι, εκτός από το να το «ακού-
σουµε», µέσω των βαρυτικών κυµάτων, µπορούµε και να το δού-
µε, µέσω του φωτός!

Πράγµατι, σχεδόν ταυτόχρονα µε τους ανιχνευτές βαρυτικών 
κυµάτων, το διαστηµικό τηλεσκόπιο «Fermi» της NASA εντόπι-
σε µία έκλαµψη ακτίνων γάµµα (ηλεκτροµαγνητική ακτινοβο-
λία, φως δηλαδή, πολύ υψηλής ενέργειας), προερχόµενη από 
το ίδιο σηµείο στον ουρανό, στον αστερισµό της Υδρας στο νό-
τιο ηµισφαίριο της Γης. Η απόσταση του µακρινού γαλαξία στον 
οποίο συγκρούστηκαν οι δύο αστέρες νετρονίων υπολογίζεται 
στα 130 εκατοµµύρια έτη φωτός, αρκετά πιο κοντά σε σύγκριση 
µε τα ζεύγη µαύρων τρυπών που έχουν ανιχνευτεί µέχρι σήµε-
ρα. Μετά την επιβεβαίωση πως τα βαρυτικά κύµατα και οι ακτί-
νες γάµµα προέρχονται από την ίδια πηγή, ενηµερώθηκαν πε-
ρίπου 70 επίγεια και διαστηµικά παρατηρητήρια, ούτως ώστε να 
στρέψουν την προσοχή τους προς τη συγκεκριµένη κατεύθυν-
ση του ουρανού. Τις βδοµάδες που ακολούθησαν, οι παρατηρή-
σεις όλων αυτών των τηλεσκοπίων έδειξαν πως η εν λόγω πη-
γή είναι ορατή σε όλο το µήκος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµα-
τος: ραδιοκύµατα, υπέρυθρη ακτινοβολία, ορατό φως, υπεριώ-
δης ακτινοβολία, ακτίνες Χ, ακτίνες γάµµα. Αν προσθέσουµε και 
τα βαρυτικά κύµατα, πρόκειται για την πρώτη αστρονοµική πα-
ρατήρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας που έλαβε χώρα µε 
κάθε διαθέσιµο µέσο!

Το σήµα βαρυτικών κυµάτων που ανιχνεύτηκε από το ζεύγος 
των αστέρων νετρονίων είχε διάρκεια σχεδόν 100 δευτερολέπτων, 
σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα σήµατα από ζεύγη µαύρων τρυπών 
που έχουν διάρκεια µερικά κλάσµατα του δευτερολέπτου. Στο δι-
άστηµα αυτό, οι αστέρες νετρονίων ολοκλήρωσαν περίπου 1.500 
περιφορές ο ένας γύρω από τον άλλο, προτού τελικά συγκρου-
στούν. ∆ύο δευτερόλεπτα αργότερα παρατηρήθηκε η έκλαµψη 
ακτίνων γάµµα, η οποία συνήθως αποδίδεται στην ταχύτατη ε-

κτίναξη ύλης µετά τη σύ-
γκρουση των δύο αστέρων, 
σε µορφή πίδακα, και απο-
τελεί ένα από τα πιο πλού-
σια σε παραγωγή ενέργειας 
φαινόµενα στο σύµπαν. Κα-
τόπιν, η εκποµπή φωτός α-
πό τη ραδιενεργό διάσπαση 
βαρέων στοιχείων που δη-
µιουργούνται µετά τη σύ-
γκρουση, σε µια διαδικα-
σία που ονοµάζεται «κιλο-
νόβα», ήρθε να επιβεβαιώ-
σει άλλη µία πρόβλεψη της 
θεωρίας: Τα βαρέα στοιχεία 
της φύσης δηµιουργούνται 
από συγκρούσεις αστέρων 
νετρονίων στους γαλαξίες.

Μέχρι σήµερα, αποτε-
λεί κοινώς αποδεκτή δια-
πίστωση πως χηµικά στοι-
χεία ελαφρύτερα του σιδή-
ρου παράγονται µέσω πυ-
ρηνικής σύντηξης στο εσω-
τερικό των αστέρων και α-
πελευθερώνονται στο δι-
άστηµα µέσα από το κύ-
κνειο άσµα τους, µία θεα-
µατική έκρηξη υπερκαινο-
φανούς («σουπερνόβα»). Τα βαρύτερα στοιχεία όµως (των οποί-
ων τα άτοµα αποτελούνται από δεκάδες πρωτόνια και νετρόνια, 
τους δοµικούς λίθους της ύλης) απαιτούν περιβάλλοντα ακόµα 
υψηλότερων ενεργειών προκειµένου να δηµιουργηθούν. Η παρα-
τήρηση φασµάτων βαρέων στοιχείων, όπως ο χρυσός και ο λευ-
κόχρυσος, µετά τη σύγκρουση των δύο αστέρων νετρονίων δίνει 
πλέον βάση στην εικασία πως αυτές οι συγκρούσεις συνιστούν 
εργοστάσια παραγωγής χηµικών στοιχείων της φύσης. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι οι ποσότητες χρυσού και λευκόχρυσου που πα-
ρήχθησαν από το συγκεκριµένο γεγονός υπολογίζεται ότι είναι ί-
σες µε δέκα φορές τη µάζα του πλανήτη µας (αν και θα είναι δύ-
σκολο να «εξορυχτούν»)!

Η σηµασία όµως της ανίχνευσης δεν τελειώνει εδώ. Οι παρα-
τηρήσεις συγκρουόµενων αστέρων νετρονίων προβλέπεται να 
ρίξουν φως σε ένα ακόµα άλυτο ερώτηµα της σύγχρονης Φυσι-
κής: Πώς συµπεριφέρεται η ύλη σε ακραίες συνθήκες. Επίγεια 
πειράµατα, όπως η σύγκρουση υποατοµικών σωµατιδίων σε γιγά-
ντιους επιταχυντές στο CERN της Ελβετίας, µπορούν να δώσουν 
ένα µέρος της απάντησης. Από την άλλη, οι αστέρες νετρονίων 
συνιστούν τις πιο πυκνές συγκεντρώσεις ύλης που γνωρίζουµε, 
όντας έτσι κατάλληλοι για τη µελέτη της ύλης σε συνθήκες που 
δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε πειράµατα.

Οπως και οι µαύρες τρύπες, οι αστέρες νετρονίων αποτελούν 
υπολείµµατα αστέρων οι οποίοι, έχοντας εξαντλήσει τα καύσιµά 
τους, εκρήγνυνται, αφήνοντας πίσω τους µία «στάχτη» νετρονίων 
µε µάζα περίπου 1-2 φορές τη µάζα του Ηλιου, συµπιεσµένη σε 
µία σφαίρα διαµέτρου 20 χιλιοµέτρων - συγκριτικά, η διάµετρος 
του Ηλιου είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα! Οι αστέ-

ρες νετρονίων είναι τόσο 
πυκνοί που ένα κουταλά-
κι από την ύλη τους ζυγίζει 
περισσότερο από ολόκλη-
ρο τον πληθυσµό της Γης! 
Παρ' όλα αυτά, παραµένει 
άγνωστη η ακριβής µορ-
φή της ύλης στο εσωτερι-
κό τους, η λεγόµενη «κα-
ταστατική εξίσωσή» τους.

Οι συγκρούσεις αστέρων 
νετρονίων αποτελούν ιδα-
νικά «εργαστήρια» µελέτης 
της ύλης σε υψηλές ενέρ-
γειες και πυκνότητες. Η-
δη από την πρώτη αυτή α-
νίχνευση, οι επιστήµονες 
έχουν τη δυνατότητα να 
θέσουν κάποιους περιορι-
σµούς στο πώς συµπερι-
φέρεται η ύλη σε ακραίες 
συνθήκες, µελετώντας την 
επίδραση των παλιρροϊκών 
δυνάµεων µεταξύ των αστέ-
ρων στο σήµα των βαρυτι-
κών κυµάτων. Παρά τη σπα-
νιότητα τέτοιων συµβάντων 
(υπολογίζεται ότι σε ένα γα-

λαξία όπως ο δικός µας, λαµβάνει χώρα µία περίπου σύγκρουση 
αστέρων νετρονίων ανά δέκα χιλιάδες χρόνια), οι ανιχνευτές πα-
ρατηρούν ταυτόχρονα εκατοµµύρια γαλαξίες, αυξάνοντας έτσι την 
πιθανότητα να εντοπίσουν κάποιο ενδιαφέρον σήµα.

Σε περίπου ένα χρόνο, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανα-
βάθµισης στους ανιχνευτές, αναµένεται η παρατήρηση και άλλων 
παρόµοιων συµβάντων, τα οποία θα προσφέρουν ακόµα περισσό-
τερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω, και όχι µόνο. Θεωρίες 
που επιχειρούν να συµπληρώσουν τη γενική θεωρία της σχετικό-
τητας, αλλά και πτυχές της σύγχρονης κοσµολογίας, µπορούν να 
ελεγχθούν µέσω τέτοιων παρατηρήσεων. Οι περίπου 70 ερευνη-
τικές εργασίες που δηµοσιεύτηκαν την εποµένη της ανακοίνω-
σης της ανίχνευσης, αποτελούν µόνο την αρχή της νέας εποχής 
στην οποία εισήλθε η αστρονοµία, µε την ταυτόχρονη παρατή-
ρηση βαρυτικών και ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Από την εποχή των Μιλησίων φιλοσόφων έως σήµερα, η επι-
στήµη προχωράει δίνοντας απαντήσεις, µα και γεννώντας νέες 
ερωτήσεις. Φαίνεται όµως πως αυτή η διαρκής αναζήτηση συνι-
στά κοµµάτι µιας αδήριτης ανάγκης. Οπως άλλωστε τόσο εύγλωτ-
τα είχε πει ο γνωστός αστρονόµος Καρλ Σάγκαν, είµαστε φτιαγ-
µένοι από αστρόσκονη, από στοιχεία που τα αστέρια σκορπούν 
στο διάστηµα, κάνοντάς µας έτσι µία έκφανση, έναν τρόπο του 
σύµπαντος να γνωρίσει τον εαυτό του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παντελής ΠΝΙΓΟΥΡΑΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ΑγγλίαΤο διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων γάμμα «Fermi»

Ο ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων «Virgo» στην Πίζα της Ιταλίας

Καλλιτεχνική απεικόνιση της σύγκρουσης δύο αστέρων νετρονίων

ΑΣΤΕΡΕΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

Οταν η βαρύτητα αντάµωσε το φως
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Π έρυσι, στις 14 του Φλεβάρη, στην ίδια στήλη αναφερθήκα-
µε στην πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων από ζεύγος 
συγκρουόµενων µαύρων τρυπών, σε απόσταση ενός δισε-
κατοµµυρίου ετών φωτός από τη Γη. Οι µαύρες τρύπες, υ-

πολείµµατα µεγάλων αστέρων που έχουν εξαντλήσει τα καύσι-
µά τους, περιφέρονταν η µία γύρω από την άλλη µε ιλιγγιώδεις 
ταχύτητες, διαταράσσοντας το τοπικό βαρυτικό πεδίο. Σύµφω-
να µε τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, µία τέ-
τοια µεταβολή του βαρυτικού πεδίου διαδίδεται στο χώρο µε τη 
µορφή ακτινοβολίας, που ονοµάζεται βαρυτικό κύµα. Η εκποµπή 
βαρυτικών κυµάτων από το κοσµικό αυτό ντουέτο οδηγεί σταδι-
ακά τα δύο σώµατα στη σύγκρουση και στη δηµιουργία, τελικά, 
µίας νέας µαύρης τρύπας.

Εκτοτε, ακόµη τρία (πιθανώς και τέσσερα) παρόµοια συµβά-
ντα έχουν καταγραφεί από τους ανιχνευτές βαρυτικών κυµάτων 
LIGO στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, διαλύοντας πλέον κά-
θε αµφιβολία για την ορθότητα της πρόβλεψης του Αϊνστάιν πε-
ρί «παλλόµενου χωροχρόνου», σε τέτοιο βαθµό, µάλιστα, ώστε 
το φετινό βραβείο Νόµπελ Φυσικής απονεµήθηκε από κοινού 
στους Ράινερ Βάις, Μπάρυ Μπάρις και Κιπ Θορν, «για τη συµ-
βολή τους στους ανιχνευτές LIGO και στην παρατήρηση βαρυ-
τικών κυµάτων».

Στις 17 Αυγούστου 2017, δύο µόλις βδοµάδες πριν διακόψουν 
τη λειτουργία τους προκειµένου να αναβαθµιστούν, οι ανιχνευτές 
LIGO και ο ανιχνευτής Virgo στην Ιταλία «άκουσαν» ένα αλλιώτι-
κο σήµα, ένα σήµα που οι αστρονόµοι σε όλο τον κόσµο περίµε-
ναν από το 1974. Τότε, οι Ράσελ Χαλς και Τζόζεφ Τέιλορ ανακά-
λυψαν το πρώτο ζεύγος αστέρων νετρονίων, το οποίο, όπως και 
τα ζεύγη µαύρων τρυπών, αναµένεται να εκπέµπει βαρυτικά κύ-
µατα έως ότου οι δύο αστέρες συγκρουστούν βίαια, αφήνοντας 
πίσω τους είτε ένα νέο υπερµεγέθη αστέρα νετρονίων είτε µία 
µαύρη τρύπα. Το γεγονός όµως που καθιστά αυτό το συµβάν α-
κόµα πιο φαντασµαγορικό, είναι ότι, εκτός από το να το «ακού-
σουµε», µέσω των βαρυτικών κυµάτων, µπορούµε και να το δού-
µε, µέσω του φωτός!

Πράγµατι, σχεδόν ταυτόχρονα µε τους ανιχνευτές βαρυτικών 
κυµάτων, το διαστηµικό τηλεσκόπιο «Fermi» της NASA εντόπι-
σε µία έκλαµψη ακτίνων γάµµα (ηλεκτροµαγνητική ακτινοβο-
λία, φως δηλαδή, πολύ υψηλής ενέργειας), προερχόµενη από 
το ίδιο σηµείο στον ουρανό, στον αστερισµό της Υδρας στο νό-
τιο ηµισφαίριο της Γης. Η απόσταση του µακρινού γαλαξία στον 
οποίο συγκρούστηκαν οι δύο αστέρες νετρονίων υπολογίζεται 
στα 130 εκατοµµύρια έτη φωτός, αρκετά πιο κοντά σε σύγκριση 
µε τα ζεύγη µαύρων τρυπών που έχουν ανιχνευτεί µέχρι σήµε-
ρα. Μετά την επιβεβαίωση πως τα βαρυτικά κύµατα και οι ακτί-
νες γάµµα προέρχονται από την ίδια πηγή, ενηµερώθηκαν πε-
ρίπου 70 επίγεια και διαστηµικά παρατηρητήρια, ούτως ώστε να 
στρέψουν την προσοχή τους προς τη συγκεκριµένη κατεύθυν-
ση του ουρανού. Τις βδοµάδες που ακολούθησαν, οι παρατηρή-
σεις όλων αυτών των τηλεσκοπίων έδειξαν πως η εν λόγω πη-
γή είναι ορατή σε όλο το µήκος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµα-
τος: ραδιοκύµατα, υπέρυθρη ακτινοβολία, ορατό φως, υπεριώ-
δης ακτινοβολία, ακτίνες Χ, ακτίνες γάµµα. Αν προσθέσουµε και 
τα βαρυτικά κύµατα, πρόκειται για την πρώτη αστρονοµική πα-
ρατήρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας που έλαβε χώρα µε 
κάθε διαθέσιµο µέσο!

Το σήµα βαρυτικών κυµάτων που ανιχνεύτηκε από το ζεύγος 
των αστέρων νετρονίων είχε διάρκεια σχεδόν 100 δευτερολέπτων, 
σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα σήµατα από ζεύγη µαύρων τρυπών 
που έχουν διάρκεια µερικά κλάσµατα του δευτερολέπτου. Στο δι-
άστηµα αυτό, οι αστέρες νετρονίων ολοκλήρωσαν περίπου 1.500 
περιφορές ο ένας γύρω από τον άλλο, προτού τελικά συγκρου-
στούν. ∆ύο δευτερόλεπτα αργότερα παρατηρήθηκε η έκλαµψη 
ακτίνων γάµµα, η οποία συνήθως αποδίδεται στην ταχύτατη ε-

κτίναξη ύλης µετά τη σύ-
γκρουση των δύο αστέρων, 
σε µορφή πίδακα, και απο-
τελεί ένα από τα πιο πλού-
σια σε παραγωγή ενέργειας 
φαινόµενα στο σύµπαν. Κα-
τόπιν, η εκποµπή φωτός α-
πό τη ραδιενεργό διάσπαση 
βαρέων στοιχείων που δη-
µιουργούνται µετά τη σύ-
γκρουση, σε µια διαδικα-
σία που ονοµάζεται «κιλο-
νόβα», ήρθε να επιβεβαιώ-
σει άλλη µία πρόβλεψη της 
θεωρίας: Τα βαρέα στοιχεία 
της φύσης δηµιουργούνται 
από συγκρούσεις αστέρων 
νετρονίων στους γαλαξίες.

Μέχρι σήµερα, αποτε-
λεί κοινώς αποδεκτή δια-
πίστωση πως χηµικά στοι-
χεία ελαφρύτερα του σιδή-
ρου παράγονται µέσω πυ-
ρηνικής σύντηξης στο εσω-
τερικό των αστέρων και α-
πελευθερώνονται στο δι-
άστηµα µέσα από το κύ-
κνειο άσµα τους, µία θεα-
µατική έκρηξη υπερκαινο-
φανούς («σουπερνόβα»). Τα βαρύτερα στοιχεία όµως (των οποί-
ων τα άτοµα αποτελούνται από δεκάδες πρωτόνια και νετρόνια, 
τους δοµικούς λίθους της ύλης) απαιτούν περιβάλλοντα ακόµα 
υψηλότερων ενεργειών προκειµένου να δηµιουργηθούν. Η παρα-
τήρηση φασµάτων βαρέων στοιχείων, όπως ο χρυσός και ο λευ-
κόχρυσος, µετά τη σύγκρουση των δύο αστέρων νετρονίων δίνει 
πλέον βάση στην εικασία πως αυτές οι συγκρούσεις συνιστούν 
εργοστάσια παραγωγής χηµικών στοιχείων της φύσης. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι οι ποσότητες χρυσού και λευκόχρυσου που πα-
ρήχθησαν από το συγκεκριµένο γεγονός υπολογίζεται ότι είναι ί-
σες µε δέκα φορές τη µάζα του πλανήτη µας (αν και θα είναι δύ-
σκολο να «εξορυχτούν»)!

Η σηµασία όµως της ανίχνευσης δεν τελειώνει εδώ. Οι παρα-
τηρήσεις συγκρουόµενων αστέρων νετρονίων προβλέπεται να 
ρίξουν φως σε ένα ακόµα άλυτο ερώτηµα της σύγχρονης Φυσι-
κής: Πώς συµπεριφέρεται η ύλη σε ακραίες συνθήκες. Επίγεια 
πειράµατα, όπως η σύγκρουση υποατοµικών σωµατιδίων σε γιγά-
ντιους επιταχυντές στο CERN της Ελβετίας, µπορούν να δώσουν 
ένα µέρος της απάντησης. Από την άλλη, οι αστέρες νετρονίων 
συνιστούν τις πιο πυκνές συγκεντρώσεις ύλης που γνωρίζουµε, 
όντας έτσι κατάλληλοι για τη µελέτη της ύλης σε συνθήκες που 
δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε πειράµατα.

Οπως και οι µαύρες τρύπες, οι αστέρες νετρονίων αποτελούν 
υπολείµµατα αστέρων οι οποίοι, έχοντας εξαντλήσει τα καύσιµά 
τους, εκρήγνυνται, αφήνοντας πίσω τους µία «στάχτη» νετρονίων 
µε µάζα περίπου 1-2 φορές τη µάζα του Ηλιου, συµπιεσµένη σε 
µία σφαίρα διαµέτρου 20 χιλιοµέτρων - συγκριτικά, η διάµετρος 
του Ηλιου είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα! Οι αστέ-

ρες νετρονίων είναι τόσο 
πυκνοί που ένα κουταλά-
κι από την ύλη τους ζυγίζει 
περισσότερο από ολόκλη-
ρο τον πληθυσµό της Γης! 
Παρ' όλα αυτά, παραµένει 
άγνωστη η ακριβής µορ-
φή της ύλης στο εσωτερι-
κό τους, η λεγόµενη «κα-
ταστατική εξίσωσή» τους.

Οι συγκρούσεις αστέρων 
νετρονίων αποτελούν ιδα-
νικά «εργαστήρια» µελέτης 
της ύλης σε υψηλές ενέρ-
γειες και πυκνότητες. Η-
δη από την πρώτη αυτή α-
νίχνευση, οι επιστήµονες 
έχουν τη δυνατότητα να 
θέσουν κάποιους περιορι-
σµούς στο πώς συµπερι-
φέρεται η ύλη σε ακραίες 
συνθήκες, µελετώντας την 
επίδραση των παλιρροϊκών 
δυνάµεων µεταξύ των αστέ-
ρων στο σήµα των βαρυτι-
κών κυµάτων. Παρά τη σπα-
νιότητα τέτοιων συµβάντων 
(υπολογίζεται ότι σε ένα γα-

λαξία όπως ο δικός µας, λαµβάνει χώρα µία περίπου σύγκρουση 
αστέρων νετρονίων ανά δέκα χιλιάδες χρόνια), οι ανιχνευτές πα-
ρατηρούν ταυτόχρονα εκατοµµύρια γαλαξίες, αυξάνοντας έτσι την 
πιθανότητα να εντοπίσουν κάποιο ενδιαφέρον σήµα.

Σε περίπου ένα χρόνο, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανα-
βάθµισης στους ανιχνευτές, αναµένεται η παρατήρηση και άλλων 
παρόµοιων συµβάντων, τα οποία θα προσφέρουν ακόµα περισσό-
τερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω, και όχι µόνο. Θεωρίες 
που επιχειρούν να συµπληρώσουν τη γενική θεωρία της σχετικό-
τητας, αλλά και πτυχές της σύγχρονης κοσµολογίας, µπορούν να 
ελεγχθούν µέσω τέτοιων παρατηρήσεων. Οι περίπου 70 ερευνη-
τικές εργασίες που δηµοσιεύτηκαν την εποµένη της ανακοίνω-
σης της ανίχνευσης, αποτελούν µόνο την αρχή της νέας εποχής 
στην οποία εισήλθε η αστρονοµία, µε την ταυτόχρονη παρατή-
ρηση βαρυτικών και ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Από την εποχή των Μιλησίων φιλοσόφων έως σήµερα, η επι-
στήµη προχωράει δίνοντας απαντήσεις, µα και γεννώντας νέες 
ερωτήσεις. Φαίνεται όµως πως αυτή η διαρκής αναζήτηση συνι-
στά κοµµάτι µιας αδήριτης ανάγκης. Οπως άλλωστε τόσο εύγλωτ-
τα είχε πει ο γνωστός αστρονόµος Καρλ Σάγκαν, είµαστε φτιαγ-
µένοι από αστρόσκονη, από στοιχεία που τα αστέρια σκορπούν 
στο διάστηµα, κάνοντάς µας έτσι µία έκφανση, έναν τρόπο του 
σύµπαντος να γνωρίσει τον εαυτό του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παντελής ΠΝΙΓΟΥΡΑΣ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ΑγγλίαΤο διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων γάμμα «Fermi»

Ο ανιχνευτής βαρυτικών κυμάτων «Virgo» στην Πίζα της Ιταλίας

Καλλιτεχνική απεικόνιση της σύγκρουσης δύο αστέρων νετρονίων

ΑΣΤΕΡΕΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

Οταν η βαρύτητα αντάµωσε το φως
Παιδίατρος στο Κ.Υ.

Από τις 25/10/2017 το Κ.Υ. Πάρου (μετά από πολλά χρόνια) στελεχώθηκε από 
παιδίατρο.

Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, για το παραπάνω γεγονός, δημοσιοποίη-
σε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα που δικαιώνει αγώνες ετών. Στο Κ.Υ. της Πά-
ρου παρουσιάστηκε και έπιασε δουλειά  παιδίατρος. Ήταν το εμβληματικό αίτημα 
των αγώνων του λαού της Πάρου και της Αντιπάρου για δωρεάν δημόσια πρωτο-
βάθμια περίθαλψη στα νησιά μας. Και έπεται συνέχεια, με την πρόσληψη ορθοπε-
δικού, γιατρού γενικής ιατρικής, καρδιολόγου και μικροβιολόγου.

Το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έδωσε λύση στο 
πρόβλημα ενώ η σημερινή έδωσε. Μνημόνια είχαμε τότε, μνημόνια έχουμε και 
τώρα. Η απάντηση είναι μία. 

Η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ., που τη χαρακτη-
ρίζει και σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση ήθελε να παραδώσει τη δημόσια 
υγεία βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Γεωργιάδης για το 
νοσοκομείο της Σαντορίνης. Γι’ αυτό άλλωστε και προκήρυσσε θέσεις επικουρικών 
γιατρών ετήσια διάρκειας, που παρά τις επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις δεν κα-

λύπτονταν. Δεν έδινε λύσεις γιατί δεν ήθελε και όχι γιατί δεν μπορούσε. Αντίθετα, 
η σημερινή κυβέρνηση που έχει δρομολογήσει πορεία ενδυνάμωσης της δημόσιας 
υγείας, δίνει λύσεις. Προκηρύσσει θέσεις μόνιμων γιατρών και ενισχύει τις δομές 
δημόσιας υγείας στα νησιά μας. 

Στη γειτονική μας Νάξο έθεσε σε λειτουργία τη μονάδα τεχνητού νεφρού, λει-
τούργησε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, εγκατέστησε βάση του ΕΚΑΒ στη Σύρο 
με στρατιωτικό ελικόπτερο και δρομολογεί πλωτές βάσεις μεταφοράς ιατρικών 
περιστατικών στην Ρόδο, τη Νάξο και τη Λέσβο. Τα προβλήματα ακόμα είναι πολλά 
με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, που καταστρέψανε την οικονομία της 
χώρας, την οδήγησαν στα μνημόνια και έριξαν στη φτώχια και την ανεργία μεγάλο 
μέρος του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας μας. Γι’ αυτό και ο αγώνας της κυ-
βέρνησης για να βγάλει τη χώρα από την εποπτεία των δανειστών και τα μνημόνια 
είναι σκληρός, επίπονος και διαρκής. 

Γιατί μόνο όταν η χώρα βγει από την εποπτεία, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πε-
ρισπασμούς να υλοποιήσει τη φιλολαϊκή του πολιτική και να βάλει τέλος, σε όσους 
λεηλατούσαν το κράτος, δανείζονταν χρήμα από τις τράπεζες χωρίς επιστροφή, 
έπαιρναν τεράστια ποσά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, παραπληροφορούσαν 
και συνεχίζουν να παραπληροφορούν από τα κανάλια τους και αγωνίζονται να επα-
ναφέρουν με όχημα τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο καθεστώς της ρεμούλας 
και της ασυδοσίας. Δεν θα τα καταφέρουν γιατί ο λαός τώρα γνωρίζει».

Στέγαση  
εκπαιδευτικών

Από τον σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου: 
«Παναγιώτης Καλλίερος», δόθηκε το ψήφισμα της γενικής τους συνέλευσης, σχετικά 
με τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Με τίτλο: «Να λυθεί άμεσα το ζήτημα στέγασης των εκπαιδευτικών στις νησιωτι-
κές περιοχές. Να γίνει άμεσος σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια», το ψήφισμα έχει 
ως εξής:

«Πίσω από την εικονική πραγματι-
κότητα που προσπαθεί να καλλιερ-
γήσει το υπουργείο με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και την υπο-
τιθέμενη εύρυθμη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων κρύβεται η αθλι-
ότητα της ελαστικής εργασίας και 
της μόνιμης αναπλήρωσης που βι-
ώνουν κάθε χρόνο πάνω από 20.00 
εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία ειδικά 
στη νησιωτική Ελλάδα λειτουρ-
γούν αποκλειστικά με αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς που μετακινούνται 
κάθε χρόνο από νησί σε νησί με μια 
βαλίτσα στο χέρι, κρατώντας ωστό-
σο όρθιο το δημόσιο σχολείο παρά 
την κυβερνητική πολιτική της δη-
μοσιονομικής προσαρμογής και της 
απαξίωσης του δημόσιου σχολείου.

Η αδυναμία των συναδέλφων μας 
στα πολύ τουριστικά νησιά, όπως η 
Μύκονος, η Σαντορίνη αλλά και η 
Πάρος, να βρουν στέγη (φαινόμε-
νο εντονότατο τα τελευταία χρόνια) 
αποτυπώνει την πραγματικότητα 
των εργασιακών σχέσεων στο δη-
μόσιο σχολείο αλλά συνακόλουθα 
και την υπονόμευση των μορφω-
τικών δικαιωμάτων των μαθητών 
μας.

Κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκη-
ση είναι το ίδιο συνυπεύθυνοι.

Η κυβέρνηση από τη μία διαιωνίζει το καθεστώς των μηδενικών διορισμών, 
την ίδια στιγμή που ο νόμος 4483/2017 για «Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους 
Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών» δεν εφαρμόζεται. Στο άρθρο 32 του πα-
ραπάνω νόμου επισημαίνεται ότι «οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 
18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν 
δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους 
ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστι-

κής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων».

Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης από την άλλη θα πρέπει να μας ενημε-
ρώσουν, και κυρίως τους δημότες τους, τι έκαναν και ποια πίεση άσκησαν για την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Η δημόσια εκπαίδευση δεν 
μπορεί να λειτουργεί όπως πολλάκις η τουριστική βιομηχανία των νησιών, δηλαδή 
ευέλικτα και ελαστικά.

 Δεν θέλουμε να μας υιοθετήσει κανένας, όπως κάποιος φαιδρός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στις Κυκλάδες ισχυρίστηκε, θέλουμε ως εργαζόμενοι, ως άνθρω-
ποι της μόρφωσης και της παιδείας να ζούμε με αξιοπρέπεια για να μπορούμε να 
καλλιεργήσουμε την αξιοπρέπεια, την υπερηφάνεια και την αγωνιστικότητα στους 
μαθητές μας.

Προτάσεις επίλυσης του ζητήμα-
τος στέγασης των εκπαιδευτικών 
στις Κυκλάδες υπάρχουν πολλές, 
όπως:

- Διάθεση από το ΥΠ.ΕΣ. προς 
τους Δήμους κονδυλίου «ειδικού 
σκοπού» που θα χρησιμοποιηθεί για 
τη μίσθωση κατοικιών.

- Πίεση προς τις μεγάλες ξενοδο-
χειακές μονάδες με εξάρτηση της 
αδειοδότησής τους από τη διάθε-
ση του 5% των δωματίων τους για 
τη στέγαση υπαλλήλων, με λογικό 
αντίτιμο.

- Ανέγερση κατοικιών σε δημόσι-
ους χώρους που υπάρχουν ήδη, σε 
οικόπεδα που μπορεί να ζητηθεί η 
παραχώρησή τους από την εκκλη-
σία και άλλους χώρους που θα πρέ-
πει να εξευρεθούν.

Οι πιέσεις του Υπουργού Εσωτε-
ρικών για διάθεση επιδόματος από 
τους Δήμους της τάξης των 100 
ευρώ ανά υπάλληλο το μήνα (κάτι 
για το οποίο συμφώνησε ο δήμαρ-
χος Μυκόνου), είναι βέβαιο ότι σε 
καμία περίπτωση δε λύνουν το πρό-
βλημα και αποτελούν επικοινωνιακό 
παιχνίδι. Ο δήμαρχος Σαντορίνης 
δήλωσε ότι ο Δήμος διαθέτει το 
συνολικό ποσό (500.000 ευρώ το 

χρόνο) για την ανέγερση κατοικιών εφόσον του παραχωρηθούν από το κράτος οι 
σχετικοί χώροι. Ο Δήμος Πάρου έχει κάποια πρόβλεψη ή πρόταση σχετική 
για ένα πρόβλημα που εντείνεται κάθε χρόνο κι εδώ όλο και περισσότερο;

 Βέβαια, η πρόθεση της κυβέρνησης και των Δήμων για ανέγερση κατοικιών εί-
ναι πολύ θετική αν δεν μείνει μόνο στα λόγια, αλλά θα χρειαστούν χρόνια και μέχρι 
τότε είναι απαραίτητη η εφαρμογή πιο βραχυπρόθεσμων μέτρων.

Ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο θα ήταν ο Δήμος να καταρτίσει μία λίστα με 
ιδιοκτήτες κατοικιών προς ενοικίαση από τους εκπαιδευτικούς σε λογική 
τιμή, την οποία θα μπορούν να συμβουλεύονται οι νεοερχόμενοι, με κίνη-
τρα βέβαια προς τους ιδιοκτήτες που ο Δήμος μπορεί να βρει».
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Ιπποκράτης  
Παπαβασιλείου 

Γεννήθηκε στην Παροικιά, στις 28 Οκτωβρίου 

1868. Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ-

πίδων, απ’ όπου αποφοίτησε στις 5-8-1889 ως 

ανθυπολοχαγός μηχανικού και έκανε μετεκπαί-

δευση στο Βερολίνο. 

Μετείχε στους πολέμους 1897, 1912-1913, 

αλλά το όνομα του έχει συνδεθεί με την κήρυξη 

του πολέμου 1940, αφού υπόγραψε το ιστορικό 

έγγραφο και μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων 

του. 

Διετέλεσε επιτελάρχης της 2ης Μεραρχίας, επι-

τελάρχης του Α’ Σώματος Στρατού, κ.α. Χάρη στις 

ικανότητες του που τον διέκριναν, έφθασε στο 

βαθμό του αντιστράτηγου και κατά την περίοδο 

της διακυβέρνησης της Ελλάδας από το Ιωάν-

νη Μεταξά (1936-1941), διατέλεσε υπουργός 

Ναυτικών. Σε αυτόν οφείλεται η εκπόνηση το-

πογραφικών χαρτών και στρατηγικών μελετών, 

που υπήρξαν πολύτιμα για την προετοιμασία της 

Ελλάδος για τον πόλεμο του 1940-41 αλλά και 

κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Λόγω της ιδεολογίας του βρέθηκε εξόριστος 

αρκετές φορές εκτός ή εντός Ελλάδος και φυλα-

κίστηκε στην κατοχή από τους Γερμανούς. Ήταν 

παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Ευγενίδου, με την 

οποία απόκτησαν, τον Δημήτριο και την Αργυρώ. 

Το πατρικό του βρίσκεται στην οδό «Λοχαγού 

Κορτιάνου», αρχοντικό χτισμένο το 1600, ιδιοκτη-

σία οικογένειας Μαυρογένη, που ήταν το γένος 

της μητέρας του. Απεβίωσε στις 16 Οκτωβρίου 

1951 σε ηλικία 83 ετών.  

(πηγές «Διαδίκτυο»)

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Παναγιώτη 

Καλλιέρου», έως την οδό «Μακεδονίας».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η αλήθεια για 
το αγροκήπιο

Η Παροικιά είναι σαφές ότι έχει κάθε λόγο να 
διαμαρτύρεται, καθώς ενώ δέχεται την «πίεση» 
από την όχληση που υπάρχει στο λιμάνι της, στο 
κυκλοφοριακό ζήτημα, κλπ, δε βλέπει την ανάλογη 
ανταπόδοση έργων στην περιοχή. Δικαιολογημένα 
μάλλον υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες των μόνιμων 
κατοίκων της, κάποιες φορές σε υπερβολικό βαθ-
μό, και άλλοτε με μετριοπάθεια. 

Στη διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο στην 
πρωτεύουσα του νησιού μας, υπάρχουν όμως και 
υπερβολές και τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδί-
κων στην υπόθεση… Πρόσφατο παράδειγμα είναι η 
υπόθεση του αγροκηπίου Παροικιάς, που κατηγο-
ρήθηκαν συλλήβδην όλοι οι Παροικιώτες δημοτικοί 
σύμβουλοι και σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
του δήμου Πάρου. Με απλά ελληνικά -υποστήριξαν 
οι καταγγέλλοντες- ότι κανείς τους δεν έχει κάνει 
προσπάθεια, ώστε να δοθεί μία λύση για το αγρο-
κήπιο και να μη βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση 
απαξίωσης που βρίσκεται σήμερα.

Επειδή, το τσουβάλιασμα είναι κακό, ίσως και χει-
ρότερο από την απολυταρχική έκφραση του «όλοι 
μαζί», ας δούμε ψύχραιμα τι δεν έχει γίνει για την 
υπόθεση αυτήν.

Καταρχήν, στην τελευταία σύνθεση του δημοτι-
κού συμβουλίου, από αυτά που έχουμε δημοσιο-
γραφικά καταγεγραμμένα, θυμόμαστε ότι σε του-
λάχιστον τρεις περιπτώσεις έχει ζητηθεί να γίνει 
μονοθεματικό συμβούλιο για την αξιοποίηση της 
δημοτικής περιουσίας. Το θέμα έχει θέσει ο επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης Χρ. Βλαχογιάννης, ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κ. Ροκονίδας 
και ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινόπουλος. 
Άρα, δεν είναι όλοι ίδιοι, ούτε έχουν αδιαφορήσει 
για την υπόθεση του αγροκηπίου και την αξιοποί-
ησή του σε βιωματικό πάρκο. Σημειώνουμε ακόμα, 
ότι ο σύλλογος Παρίων «η Εκατονταπυλιανή» και η 
ΟΠΑΣ προώθησαν πρόταση για το αγροκήπιο και 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Στη συνάντηση είχαν προταθεί λύσεις και πιθανοί 
τρόποι χρηματοδότησης για το αγροκήπιο. Η πρό-
ταση είχε γίνει δεκτή από τον σύλλογο παραδοσια-
κού οικισμού Παροικιάς, ενώ είχε ενημερωθεί και ο 
Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ο οποίος 
συμφώνησε με την ιδέα. Ενημέρωση είχαν επίσης, 
ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς και η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου.

Στη συνέχεια είχαμε τη δημιουργία ομάδας πρω-
τοβουλίας, όπου με τον κ. Θ. Μαρινόπουλο της 
ΚΔΕΠΑΠ, τον κ. Σπ. Μητρογιάννη από τον σύλλογο 
«Αρχίλοχος», εκπροσώπους εργαζομένων του δή-
μου, εκπροσώπους φορέων, κλπ, υπήρξαν συναντή-
σεις και με άλλους φορείς, και είχαν συγκεντρωθεί 
υπογραφές για την προώθηση του θέματος. Επί-
σης, η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), με 
τον πρόεδρό της, Π. Ιορδάνη, είχε πάρει ομόφωνη 
απόφαση για την αξιοποίηση του αγροκηπίου. Πρό-
ταση, που συζητήθηκε με την παρουσία εκπροσώ-
πων της επιτροπής για την αξιοποίηση.

Αν λοιπόν το θέμα της αξιοποίησης του αγροκη-
πίου δεν έχει προχωρήσει, δεν είναι ευθύνη των 
δημοτικών συμβούλων της Παροικιάς ή των υπο-
λοίπων, αλλά των υπευθύνων για τις συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Οικονομική 
κρίση και 
καθημερινότητα 

Αν και την ευτυχία δεν τη φέρνουν τα χρήματα, η έλ-
λειψή τους μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήμα-
τα και ανασφάλεια και αναπόφευκτα να επηρεάσει την 
καθημερινότητά μας σε όλους τους τομείς. Εδώ και με-
γάλο διάστημα, διανύουμε μια εποχή όπου η χώρα μας 
περνάει δύσκολες στιγμές και αρκετή πίεση από οικο-
νομικής πλευράς και όχι μόνο, αφού η οικονομική κρίση 
έχει προκαλέσει και κρίση στην οικογένεια, στις σχέσεις 
μας, στους εαυτούς μας στη διατροφή μας, στην ψυχική 
μας ισορροπία και στην καθημερινότητά μας γενικότε-
ρα.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα
Η μέση ελληνική οικογένεια μπορεί να καλύψει πλέον 

τα λειτουργικά έξοδα μόνο. Συνήθης επιλογή για τον 
περιορισμό εξόδων στην οικογένεια είναι η αναγκαστική 
παραμονή στο σπίτι. Επίσης, πολλά νεαρά άτομα –που 
δεν μεταναστεύουν για εξεύρεση εργασίας- παρατεί-
νουν την παραμονή τους στο οικογενειακό νοικοκυριό, 
καθώς δε βρίσκουν δουλειά και αναβάλλουν τη δημι-
ουργία οικογένειας και από την άλλη υπάρχουν πολλά 
ζευγάρια δεν μπορούν να χωρίσουν μέσα στη δίνη της 
κρίσης –αν και το επιθυμούν – γιατί δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τα έξοδα δύο νοικοκυριών.

Οι επιπτώσεις στην σεξουαλική ζωή
Η οικονομική κρίση, επηρεάζει και τη σεξουαλική επι-

θυμία. Σύμφωνα με έρευνα της Εταιρείας Μελέτης της 
Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας, τα προβλήματα που επι-
κρατούν κυρίως στον εργασιακό χώρο, κάνουν τα ζευ-
γάρια να παραμελούν τη σεξουαλική τους ζωή. Εκτός 
αυτού, το χρόνιο στρες οδηγεί σε υιοθέτηση ανθυγιει-
νών συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη 
κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λίπη και ζάχαρη, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της παχυσαρκίας. Κατ’ επέκτα-
ση, η άσχημη εικόνα για το σώμα μας δημιουργεί την 
πεποίθηση ότι είμαστε λιγότερο ποθητοί και έτσι επι-
λέγουμε περισσότερο την απόσυρση, παρά την επαφή.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία
Άνθρωποι που έχασαν ξαφνικά τις δουλειές τους 

αντιμετωπίζουν έντονο στρες και αναπτύσσουν ψυχο-
λογικά προβλήματα. Σύμφωνα με την καθηγήτρια ψυχι-
ατρικής στο πανεπιστήμιο Μπιλγκί Πεϊκιάν, Γκιοκάλπ «Η 
φτώχεια και η ανεργία είναι οι δύο σημαντικοί παρά-
γοντες κινδύνου που αυξάνουν το ποσοστό της κατά-
θλιψης, της κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, των 
αγχωδών διαταραχών και των αυτοκτονιών».

Πως μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στην 
οικονομική κρίση; 

Σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να μας βοηθή-
σουν τα παρακάτω:

- Η δημιουργία ενός «κοινωνικού δικτύου» με ανθρώ-
πους που πραγματικά θέλουμε στη ζωή μας ώστε να 
αντλούμε δύναμη και κουράγιο.

- Η προσπάθεια να αφήσουμε στην άκρη όλα όσα 
θα μπορούσαμε να έχουμε και η 
άντληση ικανοποίησης από αυτά 
που ήδη έχουμε.

- Η ανεύρεση χρόνου για τον 
εαυτό μας και τους αγαπημένους 
μας. Αυτό έστω και για λίγο θα 
μας αποφορτίσει από τα βάρη της 
καθημερινότητας.

Και μην ξεχνάτε ότι αν και τα 
χρήματα δίνουν λύση σε πολλά 
προβλήματα, δεν είναι απαραίτη-
τα ταυτόσημα της ευτυχίας!

Σταματούλα Κυριακίδου
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• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων
Αντλίες θερµότητας
 Έκδοση
πιστοποιητικού
καυσαερίων
Π.Ε.Ρ.Π.Α
Ηλιοθερµικά
συστήµατα

Συστήµατα
υγραερίου

•
•

•

•

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

Dr  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
µήνας πρόληψης του
καρκίνου του προστάτη

Κλείσε ραντεβού για το δικό σου
έλεγχο µε το ειδικό πακέτο

για psa και υπέρηχο προστάτη
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Εκλογές
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», την 

Κυριακή 5/11/2017 θα διεξάγει τις εκλογές του για 
την ανάδειξη νέο διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 

στις 11 το πρωί και δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη που θα έχουν τακτοποιήσει έως 
και τις 5/11, τη συνδρομή της διετίας, η οποία είναι 
10 ευρώ.

Τέλος, την ημέρα των εκλογών θα προηγηθεί της 
διαδικασίας ένας σύντομος απολογισμός της διετίας.

Τεχνικός 
ασφαλείας 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγω-
γή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, διάρκειας 10 ωρών, 
στις 4-5 Δεκεμβρίου στο γραφείο Πάρου, ως εξής:

Τμήμα Πάρου (Γ κατηγορίας)
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 15:00 - 20:00 & Τρίτη 05 

Δεκεμβρίου 15:00 - 20:00. Διάρκεια: 10 ώρες
Χρησιμότητα: η επιμόρφωση του εργοδότη δίνει 

τη δυνατότητα να αναλάβει τα καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρε-
ωτική τη χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας από 
κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

Προθεσμία: επιβεβαίωση συμμετοχής επιμόρφω-
σης του εργοδότη έως 6 Νοεμβρίου

Μετά την παρέλευση του αντίστοιχου χρονικού 
διαστήματος 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης 
και χρήσης του αριθμού πρωτοκόλλου θεωρείται ότι 
δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει 
να αναζητηθούν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας από 
εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) μέχρις ότου 
επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ για τη Γ’ Κατηγο-
ρία (10 ώρες)

Αίτηση και δικαιολογητικά: για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με το γραφείο Πάρου (τηλέφωνο 22840 
23031).

Οδοφωτισμός
Ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, με 

επιστολή του στους δημάρχους των ΟΤΑ των νησιών 
μας, τους καλεί να γνωρίσουν στην Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, εάν επιθυμούν να συμπεριληφθεί το οδικό 
δίκτυο του δήμου τους, σε δράσεις ενεργειακής ανα-
βάθμισης σύγχρονου οδοφωτισμού, με χαρακτηριστι-
κά «smart cities» που προωθείται από την Περιφέρεια.

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τους δημάρ-
χους, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει τα εξής: 

«Η Περιφέρειά μας ανέλαβε την πρωτοβουλία για 
την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στα χωρι-
κά της όρια, μεταξύ άλλων και την αναβάθμιση του 
φωτισμού πόλης και οδών με σύγχρονα συστήματα 
τύπου LED και «Smart Cities». Η ανωτέρω πρωτο-
βουλία συνίσταται στην: 

α) αναλυτική καταγραφή ενεργοβόρων υποδομών, 
β) αξιοποίηση και εφαρμογή των βέλτιστων Τεχνο-

λογιών και κυρίως 
γ) στην εξεύρεση χρηματοδότησης με χρήση νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων, κατά βάση απ’ ευθείας 

από το εξωτερικό.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αι-

τείται από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων xχρηματοδότηση για την ωρίμανση Ενεργει-
ακών Έργων από το μηχανισμό ELENA - European 
Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για 
Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα). Πρόκειται για 
εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας που στοχεύει 
στην κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις αειφόρου 
ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και στην υποστήριξη το-
πικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την 
ωρίμανση και εν γένει επιτάχυνση των επενδυτικών 
προγραμμάτων τους. Μεταξύ των υποέργων που επι-
θυμούμε να εντάξουμε στον συγκεκριμένο μηχανισμό 
περιλαμβάνονται έργα αστικού δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κρίνεται 
εξαιρετικά ενεργοβόρο, χαμηλής απόδοσης και αι-
σθητικής, αλλά κυρίως ακατάλληλο και επικίνδυνο 
για τους πολίτες. Πρόκειται για έργα που αποσκοπούν 
στην αναβάθμιση και αποτελεσματική ενεργειακή δι-
αχείριση των τοπικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού, 
σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (…)».
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Το Γερµανικό είναι το ισχυρό-
τερο διασυλλογικό πρωτάθληµα 
στον κόσµο, αφού παίζουν σε 
αυτό οι περισσότεροι από τους 
κορυφαίους σκακιστές. Στην α-
κόλουθη παρτίδα ο ταλαντούχος 
19χρονος Πολωνός δείχνει τη δύ-
ναµη της αλυσίδας πιονιών εναντίον ενός πολύ ισχυρού αντιπάλου. 
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Αγ5 4.γ3 Ιζ6 5.δ3 δ6 6.Αβ3 0-0 7.θ3 α6 8.Ιβδ2 
Αε6 9.Αγ2 δ5 10.Βε2 θ6 11.η4!? Ριψοκίνδυνη κίνηση, αφού ο Λευκός 
αποφασίζει να αφήσει το Βασιλιά του στο κέντρο για να επιτεθεί άµε-
σα στον αντίπαλο Ρ. 11...Ιθ7 12.Πη1 δ4 13.Ιβ3 Αε7 (βλ. διάγραµµα). Ο 
Μαύρος φαίνεται να έχει σταµατήσει την επίθεση του Λευκού και εί-
ναι έτοιµος να πάρει την πρωτοβουλία. Οµως...

14.Ιxε5!? Η θυσία του κοµµατιού για δύο µόλις πιόνια και χωρίς κά-
ποια άµεση επίθεση είναι αµφίβολης ορθότητας, αντικειµενικά. Οµως 
πάνω στην παρτίδα δεν είναι εύκολο να αµυνθεί κάποιος απέναντι στο 
µέτωπο των πιονιών που προελαύνει 14...Ιxε5 15.Ιxδ4 γ5 16.Ιζ5 Ρθ8?! 
Μάλλον αργό. Θα έπρεπε να ενεργοποιήσει τα κοµµάτια για να εµπο-
δίσει την προώθηση των λευκών πιονιών. Π.χ. 16...Αθ4 17.Αζ4 (ή 17.Αε3 
Ιη5! 18.Ιxθ4 Ιxθ3) 17...Ιη6 18.Αθ2 Αη5 17.ζ4 Ιγ6?! Πάλι ήταν απαραίτη-
το να παιχτεί 17...Αθ4+ 18.Ρδ1 Ιγ6 ώστε να µπλοκαριστούν κάπως τα α-
ντίπαλα πιόνια. 18.Αε3 Πγ8 19.Ιxε7 Βxε7 20.Βζ2 β6 21.θ4 Τώρα η επί-
θεση του Λευκού ξεδιπλώνεται φυσιολογικά 21...ζ6 22.ζ5 Αη8 23.0-0-
0! Χωρίς να φοβάται το 23...Αα2 λόγω 24.η5 ζη5 35.θη5 Ιxη5 36.Αxη5 
θη5 27.Βδ2 µε επίθεση 23...Ιε5 24.Πη3?! Καλύτερο ήταν να προηγη-
θεί το 24.Ρβ1... 24...Πζδ8?! ...γιατί τώρα µετά από 24...Αxα2 25.η5 ζxη5 
26.θxη5 Ιxη5 27.Αxη5 θxη5 στο µεν 28.Βδ2 υπάρχει το 28...η4, ενώ µε-
τά από 28.Πθ1+ Ρη8 29.Βθ2 Πγ6 30.Βθ7+ Ρζ7 ο µαύρος Βασιλιάς δια-
φεύγει 25.η5! Ο Μαύρος προφανώς νόµισε ότι το είχε εµποδίσει αυ-
τό 25...ζxη5 26.θxη5 θxη5 27.Πxη5! Βζ7 Μετά από 27...Ιxη5 28.Βθ4+ 
Αθ7 29.Αxη5 ο Μαύρος µπορεί να αποφασίσει αν θα χάσει στο µέσο 
µετά από 29...Βζ8 30.Πθ1 Βη8 31.Αxδ8 Πxδ8 32.δ4! Ιζ7 33.ε5 Ιθ6 34.ζ6 
ή στο φινάλε µετά από 29...Ιζ3 30.Αxε7 Ιxθ4 31.Αxθ4 28.Βη3 Ιγ6?! Το 
28...Ιxη5 29.Αxη5 Πε8 30.Πθ1+ Αθ7 θα δυσκόλευε περισσότερο το Λευ-
κό. Π.χ. 31.δ4 γxδ4 32.Βθ3 Βη8 33.Αβ3 Ιγ4 34.ζ6 Πζ8 35.ζxη7+ Βxη7 
36.Αζ6! 29.Αβ3 Βε7 30.Πθ5 γ4 31.Αxγ4 Ιε5 32.Αη5 Βδ6 33.Αζ4 Πγ5 
34.Αδ5 Αxδ5 35.Αxε5 1-0

Γερµανικό ∆ιασυλλογικό 
Πρωτάθληµα

Ε νώ τα βλέµµατα της 
σκακιστικής Ευρώπης 
είναι στραµµένα στην 
Κρήτη για την ανάδει-

ξη της πρωταθλήτριας ο-
µάδας για το 2017, αρκε-
τοί από τους καλύτερους 
παίκτες του κόσµου «συ-
ναντήθηκαν» στη Γερµα-
νία και διασταύρωσαν τα 
ξίφη τους ή µάλλον τα πιό-
νια τους. Αρονιάν, Καρουά-
να, Βασιέ-Λαγκράβ, Ανάντ, 
Χίρι, Σβίντλερ και πολλοί 
άλλοι συµµετέχουν στο 
Γερµανικό ∆ιασυλλογικό 
Πρωτάθληµα (βλ. και Παρ-
τίδα της Εβδοµάδας), ενι-
σχύοντας τις τοπικές οµά-
δες. Το Πρωτάθληµα άρχι-
σε στις 21 Οκτώβρη και α-
ποτελείται από 16 οµάδες 
που αγωνίζονται µε σύστη-
µα πουλ. 16 οµάδες όµως 
σηµαίνει 15 αγωνιστικές 
που διεξάγονται µε ρυθµό 
περίπου δύο ανά µήνα και αναµένεται να ο-
λοκληρωθούν την 1η Μάη 2018.

Στους δύο πρώτους γύρους τα περισσό-
τερα αποτελέσµατα ήταν αναµενόµενα, µε 
βάση τη θεωρητική δυναµικότητα των παι-
κτών και τους πίνακες της παγκόσµιας κα-
τάταξης, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ενώ 
δεν έλειψαν οι σύντοµες ισοπαλίες, δόθη-
καν και σκληρές µάχες, όπως η ακόλουθη:

Β. Ανάντ - Τσάο Λι
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιxε5 δ6 4.Ιζ3 Ιxε4 5.δ4 

δ5 6.Αδ3 Αζ5 7.0-0 Αε7 8.Πε1 0-0 9.γ4 Ιγ6 
10.γxδ5 Βxδ5 11.Ιγ3 Ιxγ3 12.βxγ3 Παε8 
13.Αζ4 Αδ8 14.γ4 Βδ7 15.Αxζ5 Βxζ5 16.Βδ2 
Ια5 17.Πεγ1 Πε4 18.Αε3 γ5 19.Παβ1 Ιxγ4 
20.Πxγ4 Πxε3 21.ζxε3 Βxβ1+ 22.Πγ1 Βε4 
23.Πxγ5 Αβ6 24.Πγ3 Πε8 25.Βγ2 Βxγ2 
26.Πxγ2 ζ6 27.Ρζ2 Ρζ7 28.Ρε2 Ρε6 29.Ρδ3 
Ρδ7 30.Πβ2 Πβ8 31.Ιδ2 Αγ7 32.Ιε4 Αδ6 
33.α4 ζ5 34.Ιxδ6 Ρxδ6 35.η4 ζxη4 36.ε4 β6 

37.ε5+ Ρδ5 38.Πβ5+ Ρε6 39.Ρε4 Πγ8 40.α5 
Πγ2 41.αxβ6 αxβ6 42.Πxβ6+ Ρζ7 43.Ρζ5 
Πζ2+ 44.Ρxη4 Πxθ2 45.δ5 Πδ2 46.Πβ7+ 
Ρη6 47.Πβ6+ Ρζ7 48.Πβ7+ Ρη6 49.Πδ7 
θ5+ 50.Ρη3 Πε2 51.Πε7 Πδ2 52.Πδ7 Πε2 
53.Πε7 Πδ2 54.δ6 Ρζ5 55.δ7 θ4+ 56.Ρθ3 
η5 57.ε6 η4+ 58.Ρxθ4 Πδ3 1/2-1/2

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η νίκη 
του Πρωταθλητή Γερµανίας, Λ.-Ντ. Νισι-
πεάνου επί του Ουκρανού Μ. Κοπύλοβ:

1.Ιζ3 δ5 2.η3 γ6 3.Αη2 Αη4 4.0-0 Ιδ7 5.δ4 
Ιηζ6 6.Ιβδ2 ε6 7.Πε1 Αε7 8.ε4 δxε4 9.Ιxε4 
Ιxε4 10.Πxε4 Ιζ6 11.Πε1 0-0 12.θ3 Αxζ3 
13.Αxζ3 Ββ6 14.γ3 Πζδ8 15.Ββ3 Ιδ5 16.θ4 
γ5 17.δxγ5 Αxγ5 18.Βxβ6 Αxβ6 19.Αη5 ζ6 
20.Αδ2 Ιβ4 21.Πε2 Ιδ3 22.Αε1 Πδ7 23.Πxε6 
Ιxβ2 24.Πε2 Ιδ3 25.γ4 Ρζ8 26.Αγ3 Παδ8 
27.Πδ1 Αγ5 28.Ρζ1 Ιβ4 29.Πxδ7 Πxδ7 30.Αε4 
Πδ1+ 31.Ρη2 Πγ1 32.Αβ2 Πxγ4 33.Αxθ7 Ιγ6 
34.θ5 Αδ4 35.Αδ3 Πα4 36.Αη6 Ιε5 37.Πε4 
Ιxη6 38.θxη6 1-0

Παίζουν τα λευκά
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Στο σημερινό μας πρόβλημα ο Λευκός απειλεί 
άμεσο ματ. Πώς σώζει την κατάσταση 
ο Μαύρος και αποκτά πλεονέκτημα;

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Με 5 συνολικά οµάδες συµµετέχει η χώρα µας 
στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα Εθνικών Οµάδων 
2017. Στις δύο οµάδες των ανδρών και στις δύο 
των γυναικών προστέθηκε ακόµα µία, αποτελού-
µενη από τους Π. Χριστοδούλου, Σ. Ναούµ, Κ. 
Αναγνωστόπουλο και Αργ. Παπαδόπουλο, προ-
κειµένου να είναι ζυγός ο αριθµός όλων των ο-
µάδων και να διευκολύνεται η κλήρωση. Ευχό-
µαστε σε όλους και όλες καλή επιτυχία!

 l Στις 21 και 22 Οκτώβρη πραγµατοποιήθηκαν 
στο Μονακό τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα Γυ-
ναικών γρήγορου σκακιού (ράπιντ και µπλιτς) µε 
νικήτριες τις Αν. Μουζιτσούκ και Αλ. Κοστενιούκ 
αντίστοιχα. Η απόδοση της Μουζιτσούκ, που εί-

χε κερδίσει και τα δύο πρωταθλήµατα το 2016, 
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς τερµάτισε 
µε 9 βαθµούς σε 11 αγώνες, απέχοντας κατά έ-
ναν ολόκληρο βαθµό από την επόµενη της βαθ-
µολογίας, την Κ. Λαχνό.

 l Εκτός τουρνουά διεκδικητών φαίνεται να έχει 
µείνει ο Βλ. Κράµνικ (πρώην Παγκόσµιος Πρω-
ταθλητής και Νο 5 στον κόσµο), καθώς η από-
δοσή του στην Αττάλεια δεν τον βοήθησε να α-
ποκτήσει τον απαιτούµενο βαθµό elo προκειµέ-
νου να προκριθεί. Η µόνη ελπίδα πλέον είναι να 
παίξει ως προτεινόµενος από το διοργανωτή. Ο 
ίδιος δηλώνει ότι νιώθει κουρασµένος και χρειά-
ζεται ένα διάλειµµα από την αγωνιστική δράση.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Αxβ5 αxβ5 2.Βxζ7+ Ρxδ6 3.Ιxβ5+ Ργ5 4.Ιxα7 1-0

Ο Πρωταθλητής Γερμανίας, Λ.-Ντ. Νισιπεάνου
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Ρούσσος Κωνσταντίνος

θέρµανση • ενδοδαπέδια θέρµανση
αντλίες θερµότητας

υδραυλικές εγκαταστάσεις
πιεστικές αντλίες • ηλιακοί θερµοσίφωνες

Πρόδροµος | τ. 22840 42069 | κ. 6977 786711
 e-mail. kostas_roussos@hotmail.com

Νίκος Κατσιγιάννης
ορθοπαιδικός-χειρουργός

• επείγοντα - χρόνια περιστατικά
• αρθροπλαστική γόνατος - ισχίου
• ιατρείο οστεοπόρωσης
• αθλητικές κακώσεις
• βιολογικές θεραπείες

Παροικιά, εντός διαγνωστικού εργαστηρίου «Ιατρόνησος» 
 Τ. 22840 24055 δέχεται καθηµερινά µε ραντεβού | Κ. 697 5854137 για επείγοντα περιστατικά

www.katsigiannis-orthopedics.gr

Περίληψη διάταξης 
αναγνώρισης  
σωματείου

Δυνάμει της υπ’ αριθμό 8/2017 διάταξης της Ειρηνοδίκου Πάρου 
διατάχτηκε η δημοσίευση περίληψης και η καταχώρηση στα βιβλία σω-
ματείων του Πρωτοδικείου Σύρου του καταστατικού του σωματείου με 
την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ» με έδρα τη Νά-
ουσα του Δήμου Πάρου του Νομού Κυκλάδων, σκοποί του οποίου είναι: 

i) Η προσφορά στους κατοίκους του νησιού και κυρίως στα παιδιά 
και στους νέους, της δυνατότητας να γνωρίσουν και να αθληθούν στα 
ναυτικά, θαλάσσια, παράκτια και υγρού στίβου αθλήματα, 

ii) Η προστασία και ανάδειξη της ευρύτερης παράκτιας και θαλάσσι-
ας περιοχής της Νάουσας Πάρου, 

iii) Η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής προστασίας 
του νησιού μας, 

iv) Η αρμονική συνεργασία, επικοινωνία των μελών με ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς ναυτικούς ομίλους, αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς 
συλλόγους και η διοργάνωση εκδηλώσεων, 

v) Η διατήρηση των ναυτικών παραδόσεων, 
vi) Η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας και γενικά των ναυτι-

κών και θαλάσσιων αγωνισμάτων, 
vii) Η υποστήριξη των αθλητικών ιδεωδών και η πραγματοποίηση 

αθλητικών εκδηλώσεων με σεβασμό και αγάπη προς το θαλάσσιο πε-
ριβάλλον και 

viii) Η συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
αθλούμενων μελών για την αθλητική επίδοση και διάκριση. 

Πάρος, 17 Οκτωβρίου 2017 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Φιφλής

Ήττα των 
κορασίδων

Η ομάδα κορασίδων βόλεϊ του ΑΟ 
Πάρου κατάφερε επί δύο σετ να κο-
ντράρει στο κλειστό γυμναστήριο Μάρ-
πησσας την πιο έμπειρη ομάδα του 
Πανναξιακού, αλλά τελικά ηττήθηκε με 
0-3.

Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς για 
τις κορασίδες του ΑΟΠ έσπευσαν αρ-
κετοί φίλαθλοι του αθλήματος και έδω-
σαν απλόχερα το χειροκρότημά τους 
στα κορίτσια και των δύο ομάδων. Ση-
μειώνουμε ότι στον αγώνα έδωσαν το 
παρόν και φίλαθλοι από τη Νάξο.

Όπως γράψαμε ο ΑΟΠ προσπάθη-
σε στα δύο πρώτα σετ να κοντράρει 
τη Ναξιώτικη ομάδα, αλλά τελικά τα 
έχασε με 18-25 και 19-25. Στο τρίτο 
σετ οι κορασίδες του ΑΟΠ έμειναν από 
δυνάμεις και το έχασαν σχετικά εύκολα 
με 14-25.

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους 
αγώνες πέτυχε την περασμένη Κυριακή 
ο ΑΟ Πάρου, που νίκησε με 0-1 τον Νη-
ρέα, στο γήπεδο των Μαρμάρων.

Αν και όλα τα προγνωστικά έδειχναν 
εύκολη νίκη του ΑΟΠ επί του ουραγού 
Νηρέα, κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε 
στον αγωνιστικό χώρο, όπου οι Παροι-
κιώτες ίδρωσαν πολύ προκειμένου να 
πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Το γκολ για τον ΑΟΠ πέτυχε ο αει-
θαλής Στ. Αρκουλής στο 60ο λεπτό του 
αγώνα.

Νηρέας: Τσενάι, Χρυσοχός, Χατζία, 
Βράπι, Κορτιάνος, Άλκο (Αρκουλής), 
Γ. Ρούσσος, Αριανούτσος, Γεμελιάρης 
(Βεντουρής), Λ. Ρούσσος (Χ. Ρούσσος), 
Τσαλίκης (Σιμόπουλος)

ΑΟΠ: Χαριστός, Σωτηρόπουλος, Κα-
ντιώτης, Καραφυλλάκης, Πρίνα (Τσόκα), 
Γαβαλάς (Γκιόκα), Αρκουλής, Γιαννού-
λης, Κληρονόμος (Ρούσσος), Τριαντα-
φυλλίδης, Γιουρτζίδης

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς 
τις κυρίες Ψαρρά και Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα – βαθμολογίες
Α’ Όμιλος
Άνω Μερά – Μύκονος 1-1
ΠΑΣ Τήνος – Πάγος 4-4
Αίας Σύρου – Σύρος 2002 3-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 7
2. Πάγος 7
3. Μύκονος 4

4. ΠΑΣ Τήνου 4
5. Αίας Σύρου 3
6. Σύρος 2002 0
Επόμενη αγωνιστική
Πάγος – Άνω Μερά
Σύρος 2002 – Τήνος

Β’ Όμιλος 
Νηρέας – ΑΟΠ 0-1
Παμμηλιακός – Πανσιφναϊκός 1-0
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 9
2. ΑΟΠ 9
3. Σίφνος 6
4. Σέριφος 3
5. Μαρπησσαϊκός 3
6. Κύθνος 0
7. Νηρέας 0
8. Αστέρας Μαρμάρων 0
Επόμενη αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Κύθνος
Παμμηλιακός- Νηρέας

ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων

Γ’ Όμιλος
Πανναξιακός – Καρτεράδος 6-2
Θύελλα Καμαρίου – Φιλώτι 5-0
Λάβα – ΠΑΣ Νάξου 6-1
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 9
2. Πανναξιακός 6
3. Λάβα 4
4. ΠΑΣ Νάξου 4
5. Φιλώτι 4
6. Τραγαία 2
7. Ίος 0
8. Καρτεράδος 0
Σημ. Η Λάβα έχει -2 βαθμούς.
Επόμενη αγωνιστική
Λάβα – Αστέρας Τραγαίας
Φιλώτι – Καρτεράδος
Ίος – Θύελλα Καμαρίου
ΠΑΣ Νάξου - Πανναξιακός

Χρυσά στο σκι!

Στα μέσα Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα wakeboard 2017 στις εγκαταστά-
σεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. 

Οι συμμετοχές ήταν πολλές από όλη την Ελλάδα και 
το θέαμα που προσφέρανε οι αθλητές ανεπανάληπτο! 

Ο Όμιλος Θαλασσίου Σκι Πάρου κατέκτησε 2 χρυσά 
μετάλλια σε δύο κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα ο αθλητής του ομίλου Εμμανου-
ήλ Ηλιού κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία 
Junior Men και η αθλήτρια Κάιλα Λεχέ κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία Junior Women. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Όμιλος θαλασσίου Σκι 
Πάρου κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό δι-
άστημα από το έτος ίδρυσής του (2008) να γίνει ο 
δυνατότερος Όμιλος στο άθλημα του Wakeboard με 
τις περισσότερες πανελλήνιες νίκες και με συμμετοχές 
αθλητών του σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωτα-
θλήματα, έχοντας κατακτήσει μέχρι στιγμής 22 χρυσά, 
9 αργυρά και 11 χάλκινα μετάλλια.

Ασταμάτητος ο ΑΟΠ
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