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Ανακύκλωση:
Στόχος η μείωση 

των δημοτικών τελών
» σελ. 9-11

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

νέο εικαστικό

πιο λειτουργικό

εύχρηστο

µε έγκυρες πληροφορίες

µε αγγλικές σελίδες responsive, για σωστή 
απεικόνιση σε όλα τα
µεγέθη οθόνης

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

| ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας 

Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 437

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

Εντάσεις, διαγραφές 
και ανακοινώσεις

Ο συνδυασμός πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, 
«ΜΠΡΟΣΤΑ το Νότιο Αιγαίο», με ανακοίνωσή του στις 3/11/2017 αποφάσισε 
ύστερα από συνεδρίαση των μελών του τη διαγραφή από την παράταξη των κ.κ. 
Χαράλαμπου Κόκκινου, Άγγελου Ανανία και Ηλία Ζωγραφίδη.

Όπως σημείωσε ο συνδυασμός του κ. Γ. Χατζημάρκου στην ανακοίνωσή του: «[…] 
Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η παράταξή μας, σε μια ιδιαι-
τέρως κρίσιμη καμπή για τον τόπο μας, έχει μακρά πορεία μπροστά της και δεν 
επιθυμεί να πορευτεί με πολιτικά βαρίδια, που επιδιώκουν να αναστείλουν την δυ-
ναμική της, εξυπηρετώντας αμιγώς προσωπικές πολιτικές ατζέντες.

Οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή, μετά από επανειλημμένα περιστατικά συμπε-
ριφορών που αποκάλυψαν την ακραία δυσαρμονία των προαναφερθέντων, με τον 
αξιακό κώδικα της παράταξής μας. Συμπεριφορές και πρακτικές, καθόλα προσβλη-
τικές απέναντι στα πρόσωπα και 
την πολιτική λειτουργία μας, συ-
μπεριφορές που δεν υπαγορεύο-
νται από τις αρχές και τις αξίες 
πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε 
η παράταξή μας (…)».

 

Η συνεδρίαση

Την επόμενη ημέρα από την 
ανακοίνωση διαγραφής των τρι-
ών μελών του πλειοψηφικού 
συνδυασμού της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, συνεδρίασε στη Ρόδο –
διαδοχικά δύο φορές- το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση 
(έγκριση του προϋπολογισμού 
για το 2018) και την έναρξη της 
δεύτερης, ο διαγραφείς κ. Ηλ. 
Ζωγραφίδης, ζήτησε εκτός ημε-
ρήσιας διάταξης να υπάρχουν 
τοποθετήσεις των διαγραφέντων. 
Ο πρόεδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου, Κ. Μπιζάς και ο πε-
ριφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος είπαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος γι’ αυτό, αφού 
ήταν «εσωτερικό» θέμα της παράταξής τους.

Το αίτημα των διαγραφέντων υπερασπίστηκαν δύο παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης (Ιω. Μαχαιρίδης και Μπενέτος Σπύρου). Στη συνέχεια είχαμε ανταλλαγή φράσε-
ων και τελικά οι δύο συνδυασμοί της αντιπολίτευσης, καθώς και ο ανεξάρτητος –εκ 
της παράταξης Μαχαιρίδη, Παν. Κουνιάκης, αποχώρησαν από την αίθουσα.

Η αντίδραση της Περιφέρειας

Υπό τον τίτλο: «Τα μεγαλύτερα εγκλήματα, στο όνομα της Δημοκρατίας διαπρά-
χτηκαν. Εν χορώ η απογύμνωση του παλιού πολιτικού συστήματος εξουσίας. Απέτυ-
χαν και απέδρασαν», η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, εξέδωσε «σκληρή» ανακοίνωση για 
τα όσα στιγμάτισαν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση γράφτηκε: «[…] Δεν έχει προηγούμενο, με το 

πρόσχημα δήθεν της προσωπικής ευθιξίας, να επιχειρείται να εισέλθει στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο ένα θέμα που αφορά άλλο θεσμικό όργανο. Στην πραγ-
ματικότητα, η επιμονή υπέκρυπτε την επιδίωξη των «συνηγορούντων θιγμένων» 
επικεφαλής των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας, να εισέλθουν με τρόπο πολιτικά 
καταδικαστέο και ανάρμοστο, στα εσωτερικά μια άλλης παράταξης και μάλιστα, 
μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπερθεματίζοντας στο όνομα μιας αλα καρτ 
Δημοκρατίας, όπως ακριβώς της αντιλαμβάνονται και την επικαλούνται. 

 
Δεν έχει, ομοίως, προηγούμενο, αφού ξεπερνά και αυτόν τον ορισμό της γελοιό-

τητας, να ζητείται σε μια συνεδρίαση ο λόγος επί προσωπικού, για ένα ζήτημα που 
τέθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση και εκεί δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση 
από τον ετεροχρονισμένα θιγόμενο! (…)».

 

Ανακοίνωση Κ. Μπιζά

Υπό τον τίτλο: «Η οχλοκρατία υπήρξε διαχρονικά ο μεγαλύτερος εχθρός της Δη-
μοκρατίας», ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχος Πάρου, Κ. 

Μπιζάς, δημοσιοποίησε δελτίο 
τύπου στις 6/11/2017.

Ο κ. Κ. Μπιζάς, στην ανακοί-
νωσή του μεταξύ άλλων σημει-
ώνει: «[…] Είναι δε πρωτοφανές, 
σε δεύτερη συνεχιζόμενη συνε-
δρίαση να εκτοξεύονται απειλές 
προς το πρόσωπο του Προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
με βάση την άγνοια του Κανονι-
σμού από ανθρώπους μάλιστα 
που έχουν συμπληρώσει δεκαε-
τίες στον θεσμό. Δεκαετίες που 
δεν ήταν μάλλον αρκετές για να 
μάθουν τους κανόνες της Δημο-
κρατίας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσή 
του ο κ. Μπιζάς υποστηρίζει: «[…] 
Μίλησαν όσοι ζήτησαν τον λόγο 
από το Προεδρείο του Π.Σ. Άλ-
λωστε τα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά θα μπορούν να το απο-
δείξουν (…).

Δυστυχώς και ενώ ως πρόε-
δρος ξεκινούσα την ανάγνωση 

των θεμάτων της συνεδρίασης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Ζωγραφίδης και κ. 
Α. Ανανίας ζήτησαν επίμονα να συζητηθεί ως «επί προσωπικού» η ομόφωνη από-
φαση της παράταξης «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο» για τη διαγραφή τους η οποία 
είχε ανακοινωθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτό όμως δεν προβλέπεται από 
τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και για τον παραπάνω 
λόγο αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Εκτός του γεγονότος ότι το κατά πόσο το θέμα 
είναι προσωπικό κρίθηκε όπως ορίζει ο κανονισμός, αυτό αφορούσε σε συζήτηση 
προηγούμενης συνεδρίασης! Ο κ. Ζωγραφίδης και ο κ. Ανανίας  υποστηριζόμενοι 
από τον κ. Μαχαιρίδη, κ. Σπύρου και κ. Μακρυωνίτη προσπάθησαν φωνασκώντας 
να δημιουργήσουν μια οχλαγωγούσα κατάσταση η οποία δεν τους τιμάει και δεν 
είναι η πρέπουσα που αρμόζει να έχουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι ιδιαίτεροι όσοι 
έχουν υπηρετήσει την Αυτοδιοίκηση και τα κοινά για αρκετές δεκαετίες. Μάλιστα 
αποτελούν ντροπή για τον θεσμό οι απειλές που εκτόξευσε στο πρόσωπο μου ο κ. 
Μακρυωνίτης, απειλές που εκτοξεύει για δεύτερη συνεχιζόμενη συνεδρίαση (…)».
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Η Ν. Μπιζά στη 
Μπιενάλε

Ένα ταξίδι σε τέσσερις ηπείρους 
και 37 χώρες υπόσχεται στους επι-
σκέπτες της η 6η Μπιενάλε Σύγχρο-
νης Τέχνης Θεσσαλονίκης με θέμα 
«Φαντασιακές Εστίες / Ιmagined 
Homes», μέσα από τα έργα των 
καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη 
φετινή κεντρική έκθεση. 

Η Νατάσα Μπιζά είναι ένας από 
τους 8 καλλιτέχνες που συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα δημιουργικής 
διαμονής καλλιτεχνών (residency 
program) της Μπιενάλε σε συνερ-
γασία με το Goethe-Institut. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν οι: Oreet 
Ashery, Alessandra Eramo, Arseny 
Zhilyaev, Πάνος Ματθαίου, Νατάσα 
Μπιζά, Marina Naprushkina, Δημή-
τρης Τάταρης και Marian Wignvoord.

Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσίασε δύο έργα της, το «The Letter 
E for Agatha» και το «Three short stories of ownership and fl oral decoration» με 
την επιμέλεια της Αρετής Λεοπούλου. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιανουα-
ρίου του 2018. 

Επίσης, στις 6 Οκτωβρίου στα πλαίσια του Symptom Project άνοιξε η έκθεση 
«Τουρισμός» σε επιμέλεια της Ελπίδας Καραμπά και της Γλυκερίας Σταθοπούλου 
στην Άμφισσα. Η Νατάσα Μπιζά έλαβε μέρος με το έργο «How to remodel a pa-
vilion from German to Greek». Αφορμή για αυτό το πρότζεκτ στάθηκε το έγγρα-
φο-βραβείο της συμμετοχής και της βράβευσης του αγροτικού συνεταιρισμού της 
Μάρπησσας της Πάρου που βρίσκεται μέχρι σήμερα κρεμασμένο στο κτίριο της 
κοινότητας, με το χρυσό μετάλλιο για τα φύλλα καπνού, στη Διεθνή Έκθεση του Σαν 
Φρανσίσκο το 1915 (Panama Pacifi c International Exposition). 
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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

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΙΓΟΥΡΙΑΣΕγγύηση ποιότητας και σωστής ποσότητας
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& διανοµήκατ’ οίκον!

Νέα αύξηση επιβατών
Νέα αύξηση αποβιβασθέντων επιβατών υπήρξε τον Οκτώβριο 2017 στο λιμά-

νι της Παροικιάς, καθώς φέτος, είχαμε 23.238 αποβιβασθέντες επιβάτες, έναντι 
22.097 τον Οκτώβριο του 2016 και 18.571 το 2015.

Σημειώνουμε ότι, ο αριθμός αποβιβασθέντων επιβατών τον Οκτώβριο 2017 ήταν 
ο καλύτερος από το 2011!

Σε ό,τι αφορά τα λιμάνια που αποβιβάσθηκαν οι επιβάτες στην Πάρο, οι 11216 
προέρχονται από τον Πειραιά, οι 4081 από τη Νάξο, οι 3120 από τη Σαντορίνη, οι 
1741 από Σύρο, οι 1633 από Μύκονο, οι 282 από Ηράκλειο Κρήτης και οι υπόλοι-
ποι 26 από Ραφήνα.

Εκδήλωση Ν.Δ.
Η δημοτική τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου, θα διοργα-

νώσει δύο εκδηλώσεις σε Πάρο και Πειραιά, στις 19 και 23 Νοεμβρίου αντίστοιχα 
με τίτλο: «Ευστράτιος και Δημήτριος Ν. Αλιπράντης, η Πάρος θυμάται και ευγνω-
μονεί…».

Η εκδήλωση στην Πάρο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος» στις 19/11 στις 11.30 το πρωί και η εκδήλωση στον 
Πειραιά στις 23/11 στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου στις 
6.30 το απόγευμα.

Στις δύο εκδηλώσεις θα ομιλήσουν στελέχη της τοπικής ΝΔ, ιστορικοί, συγγενείς 
των δύο αποθανόντων βουλευτών και δημοσιογράφοι.

Αντίο «Aqua Spirit»
Το «Aqua Spirit» αναχώρησε την Παρασκευή 3/10/2017 

από τα Αμπελάκια Σαλαμίνας –που πραγματοποίησε εργα-
σίες επισκευής- και έπλευσε αρχικά για τη Μάλτα.

Το πλοίο, που εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια τις γραμμές 
των Κυκλάδων, αγοράστηκε από εταιρεία Καναδικών συμ-
φερόντων έναντι 8,75 εκ. ευρώ και θα εξυπηρετεί πλέον τη 
γραμμή Port Hardy - Bella Coola (βορειοδυτικός Καναδάς), 
υπό την ονομασία: «NORTHERN SEA WOLF» (φωτό).

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
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∆ηµήτριος Γ. Καραδήµας
Vision Business Consultants

Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, δίπλα σας, 
σε κάθε βήµα ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Εγγύηση η πολυετής εµπειρία µας.

Αντήνορος 10, 11634 Αθήνα | Τ. 210 7230999 & 6977989013
d.karadimas@vbc.gr | www.vbc.gr

Λύση οικονομίας και 
αυτονομίας από τις 
αντλίες ψύξης-
θέρμανσης

Οι αντλίες θερμότητας ψύξης - θέρμανσης μπορούν να προσφέρουν μια συμφέ-
ρουσα λύση στη θέρμανση, τη ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο γεγονός ότι αντλούν θερμότητα από τον 
περιβάλλοντα αέρα και τη μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια. Μπορούν να λειτουρ-
γήσουν με την υφιστάμενη εγκατάσταση θέρμανσης, όπως θερμαντικά σώματα, fan 
coils ή ενδοδαπέδια χωρίς να απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις στο σύστημα θέρ-
μανσης.

Η χρήση των αντλιών θερμότητας μας αποδεσμεύει πλήρως από την προμήθεια 
και τη χρήση οποιουδήποτε ορυκτού καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά).

Το μεγάλο πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι ο συνδυασμός χαμηλής 
κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καταναλώ-
νουν 1 kWh ηλεκτρικής ισχύος, για να αποδώσουν 4 ή και 5 kWh θερμικής ισχύος 
στο θερμαινόμενο χώρο. Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στα έξοδα θέρμανσης 
κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου. 

Χρειάζεται προσοχή, ωστόσο και πριν από την αγορά ενός συστήματος αντλι-
ών θερμότητας θα πρέπει να βρείτε τον σωστό συντελεστή απόδοσης ( COP) της 
αντλίας για τις θερμοκρασίες (εξωτερική/εσωτερική) που σε ενδιαφέρουν. Έτσι θα 
είναι δυνατόν να υπολογιστεί ακριβέστερα το κόστος λειτουργίας. Επιπλέον η χρή-
ση των αντλιών θερμότητας μας αποδεσμεύει πλήρως από την προμήθεια και τη 
χρήση οποιουδήποτε ορυκτού καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά). Η εγκατά-
σταση ενός συστήματος αντλιών θερμότητας είναι εύκολη και γρήγορη. Μπορεί να 

τοποθετηθεί σχεδόν παντού, καθώς ο χώρος που απαιτείται είναι ελάχιστος, ενώ 
μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το χώρο του λεβητοστασίου για εναλ-
λακτικές χρήσεις.

Στη λειτουργία ψύξης, οι αντλίες θερμότητας μεταφέρουν τη θερμότητα από το 
δωμάτιο ή τον εσωτερικό χώρο στον αέρα του περιβάλλοντος, ψύχοντας έτσι τον 
εσωτερικό χώρο. Στην αντίστροφη λειτουργία, οι αντλίες θερμότητας αντλούν τη 
λανθάνουσα θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος (ακόμα κι όταν η εξωτε-
ρική θερμοκρασία είναι -20 °C) και τη μεταφέρουν στο εσωτερικό για τη θέρμανση 
του χώρου. Ακριβώς επειδή οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν αντλώντας τη δια-
θέσιμη θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος, είναι πολύ πιο αποδοτικές και 
από τα πλέον αποδοτικά συστήματα θέρμανσης ορυκτών καυσίμων.
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Ανακοίνωση - Περίληψη
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως της Λυδίας Γκορίτσα προβήκαμε σε ταυ-

τάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης (ΑΔΑ: Ω2ΠΔΟΡ1Ι-4ΧΦ), σε έκταση εμ-
βαδού 4.028,00 τ.μ. που κείται στη θέση «Κρωτήρι» του Δήμου Πάρου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκτα-
ση κατά την έννοια της παρ. 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 
(ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης όπου και όπως αυτά εμφα-
νίζονται προστατεύονται αυστηρά με τη ΔΑΔ 01/2010.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο 
απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του 
Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του 
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έν-
νομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επι-
δόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον 
ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 
117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

Όμιλος ΟΤΕ: βάζει 
οπτικές ίνες σε όλη  
την Ελλάδα

O Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών 
σε όλη την Ελλάδα, ένα έργο σταθμό για την ανάπτυξη της χώρας. Σε διάστημα μό-
λις 8 μηνών, ο Όμιλος ΟΤΕ ανέβασε τον αριθμό των καμπινών που είναι συνδεδε-
μένες με οπτικές ίνες σε σχεδόν 13.000. Ως αποτέλεσμα, το δίκτυο COSMOTE 
είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος 
διαδρομής 43.000 χιλιόμετρα. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ θα φέρει τις οπτικές ίνες σε ακόμη περισσότερες γειτονιές της 
χώρας, αναβαθμίζοντας επιπλέον 3.000 καμπίνες. Στο τέλος του έργου, περίπου 
2,9 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, σε 650 πόλεις, κωμοπόλεις και οι-
κισμούς από όλη την Ελλάδα, θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE για 
ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες Internet μέσω οπτικών ινών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε το μεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθμισης 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, τοποθετώντας 
οπτικές ίνες σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια τώρα, επενδύουμε σε δίκτυα οπτικών 
ινών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και την 
επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ευρυζωνικότητα. Είμαι υπερήφανος για τους 
ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ, που κατάφεραν σε χρόνο-ρεκόρ να φέρουν τις οπτι-
κές ίνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υπηρετώντας το όραμά μας να φτιάξουμε 
έναν καλύτερο κόσμο με την τεχνολογία».

Οι επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ κυρίως για οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς 
ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ το επενδυτικό πλάνο έως το 
2020 ανέρχεται σε επιπλέον €1,5 δισ. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των 
τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber 
to the Home).

«Περπατητές»
Οι «Περπατητές» Πάρου την Κυριακή 12/11/2017 

και ώρα 10:30π.μ. θα πραγματοποιήσουν την 4η 

εξόρμησή τους για φέτος και μας προσκαλούν να 

περπατήσουμε μαζί τους σε μια κυκλική διαδρομή 

7 χλμ διάρκειας 3 ωρών περίπου. 

Θα ξεκινήσουν από το Π. Λιβάδι, όπου και η συνά-

ντηση, θα ακολουθήσουν τον δρόμο προς Μάρπησσα και στον Ιερό ναό Αγ. Ιωάννου 

και Παναγίας, θέση Ξεχωριανή, θα ανηφορίσουν προς τον Άγιο Αντώνιο. Εκεί, θα 

σταματήσουν για λίγο για να θαυμάσουν την εκπληκτική θέα, τα χωριά του Κέφαλου 

από ψηλά και τα γύρω νησιά. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουν προς το ακρωτήρι του 

Μώλου και θα καταλήξουν περπατώντας παραλιακά στο Π. Λιβάδι.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Παυλάκη Στρατή τηλ. 6971 

962 097 και την κ. Μοσχούλα Σκιαδά τηλ. 6970 978 259.

Πολυνομοσχέδιο 
υπουργείου Ναυτιλίας

Αναρτήθηκε στις 1/11/2017 στην ιστοσελίδα της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του 
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση 
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της δι-
αφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέμα-
τα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις».

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι:
- Κατάργηση της ασαφούς διαδικασίας με την οποία χορηγούνταν παρατάσεις στα 

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλοίων.
- Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, ο οποίος 

στο εξής θα ελέγχει τους νηογνώμονες.
- Εκσυγχρονισμός και αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των νηογνωμό-

νων.
- Μείωση του ορίου ηλικίας των δεξαμενόπλοιων που κάνουν πετρέλευση στο 

εσωτερικό της χώρας.
- Αναβάθμιση των προσόντων και πιστοποίηση των επιθεωρητών και ελεγκτών 

πλοίων. Γίνεται κατηγοριοποίηση των προσόντων και συστήνεται Σχολή Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών.

- Καθιερώνεται η είσοδος στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή με Πανελλή-
νιες Εξετάσεις.

- Ρυθμίζονται χρόνια προβλήματα του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛΑΚΤ. και του πο-
λιτικού προσωπικού του ΥΝΑΝΠ.

- Καθιερώνεται αξιοκρατικός τρόπος μεταθέσεων, αποσπάσεων με κριτήρια, αντι-
κειμενικά, κοινωνικά και υπηρεσιακά. Την απόφαση παίρνει συλλογικό όργανο.

- Νομιμοποιούνται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές.
- Ενεργοποιείται το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών.
- Ρυθμίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα της τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυ-

δέτων για την πρόσδεση τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, σε οριοθετημένες 
περιοχές, εντός της θαλάσσιας ζώνης λιμένα.

- Εξορθολογίζεται και προσαρμόζεται στη διεθνή νομοθεσία, το Τέλος Πλοίων 
Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) δηλαδή τέλος παραμονής και πλόων πλοίων 
αναψυχής και μικρών σκαφών, ανάλογα με το μήκος τους.

- Αναβαθμίζεται η Ναυτική Εκπαίδευση.
- Αναβαθμίζεται η πλοηγική υπηρεσία, στην οποία αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, 

ενώ προωθείται η μείωσης ηλικίας των πλοηγών για να είναι πιο νέοι άνθρωποι που 
μπαίνουν στην πλοηγική υπηρεσία.

- Λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ανθρώπων με 
αναπηρία στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων.

- Ενισχύεται η κοινωνική συμμετοχή στην Ακτοπλοΐα.
- Συστήνονται άμισθα συλλογικά όργανα όπως το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων, 

το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού, το Συμβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων, 
ενώ αναμορφώνεται το Σ.Α.Σ.

- Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός του Λ.Σ. 
–ΕΛ.ΑΚΤ. με πρόβλεψη δομής δυνάμεων σε προσωπικό και μέσα και με μακροπρό-
θεσμο, 15ετούς διάρκειας, Προγράμματος Προμηθειών και με Τριετές Κυλιόμενο 
Πρόγραμμα Προμηθειών.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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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

Πρακτικές συμβουλές 
για μείωση  
του κόστους

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κακή μό-
νωση ή από πλήρη απουσία αυτής (κτίρια προ του 1979), υπερδιαστασιολογημένα 
συστήματα θέρμανσης, καθώς και από 
έλλειψη αυτοματισμών. 

Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν και την ελλι-
πή συντήρηση αλλά και τις λανθασμέ-
νες ρυθμίσεις στα συστήματα θέρμαν-
σης, αυτά καθίστανται ενεργοβόρα και 
κατά συνέπεια αντιοικονομικά. Παρακά-
τω παρατίθενται κάποιες προτεινόμενες 
λύσεις για μείωση του κόστους θέρμαν-
σης:

- Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα 
ή αλλαγή καυσίμου (π.χ. φυσικό αέριο)

Η μετατροπή από πετρέλαιο σε αέριο 
είναι σχετικά εύκολη, είτε με αλλαγή 
μόνο του καυστήρα, είτε με εγκατάστα-
ση νέου λέβητα συμπύκνωσης, όπου η 
συνολική εξοικονόμηση ξεπερνάει συ-
νήθως το 50%.

- Σωστή συντήρηση συστημάτων θέρ-
μανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα

Η ετήσια συντήρηση του συστήματος 
θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου από πιστοποιημένο τεχνικό μεγιστοποιεί την από-
δοση λειτουργίας, εξασφαλίζει την ασφάλεια, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του και 
περιορίζει τις βλάβες. Με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης 
καυσίμου έως 15%.

- Αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών
Η αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών είναι ένας αυτοματισμός με αισθητήριο εξω-

τερικής θερμοκρασίας που ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού προς τα θερμαντικά σώ-
ματα, σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση θέρμανσης. Όσο πιο ήπιες είναι οι καιρικές 
συνθήκες τόσο χαμηλότερη χρειάζεται να είναι η θερμοκρασία του νερού, κατανα-
λώνοντας έτσι λιγότερο καύσιμο.

- Υδραυλική εξισορρόπηση
Λόγω μη ρυθμισμένων δικτύων, το ζεστό νερό κατευθύνεται κυρίως στα κοντινό-

τερα θερμαντικά σώματα και ελλιπώς στα υπόλοιπα. Τοποθετώντας τις ανάλογες 
βάνες εξισορρόπησης δεν έχουμε μόνο την απαιτούμενη θερμική άνεση σε όλους 
τους χώρους αλλά και εξοικονόμηση έως και 15%.

- Αλλαγή κυκλοφορητή
Οι συμβατικοί κυκλοφορητές είναι 

ενεργοβόροι, με πολύ χαμηλό βαθμό 
απόδοσης. Η αντικατάσταση του παλαι-
ού κυκλοφορητή με ηλεκτρονικό κυκλο-
φορητή Inverter μπορεί να προσφέρει 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 
από 40% έως και 90%.

Πρακτικές συμβουλές 
- Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18-

19 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα.
- Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 16 

βαθμούς Κελσίου κατά την απουσία μας 
από το χώρο.

- Διακοπή της λειτουργίας των καλο-
ριφέρ στα δωμάτια που δεν χρησιμο-
ποιούνται και διατήρηση κλειστών θυ-
ρών για τα δωμάτια αυτά.

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας με θερ-
μοστατικούς διακόπτες σε κάθε σώμα, 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δωματίου.
- Τοποθέτηση πίσω από τα σώματα, θερμομονωτικών πλακών ή αλουμινόχαρτων, 

τα οποία επιστρέφουν τη θερμότητα στο χώρο.
- Εξαέρωση των σωμάτων κάθε φθινόπωρο.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: Αλυκή - Καµπί (δίπλα ΙΚTΕΟ) Τηλ: 22840 91900 & 91408
Κιν: 6944 34.33.09 | Fax: 22840 91684 | e-mail: skiadas5@otenet.gr

Διανοµή Πετρελαίου & Βενζίνης | Ανεφοδιασµός καυσίµων µε βυτία
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Θέρμανση μέσω… 
ξύλου

Τα τελευταία χρόνια, μετά την αύξηση της φορολογίας και στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης, πολλοί είναι αυτοί που στράφηκαν 
στο ξύλο προκειμένου να ζεσταθούν το 
χειμώνα. 

Το είδος των καυσόξυλων που θα χρη-
σιμοποιήσουμε στο τζάκι έχει μεγάλη ση-
μασία για τη δύναμη και τη διάρκεια της 
φλόγας. Για τη σωστή επιλογή των ξύλων 
για τζάκι χρειάζονται γνώσεις και, κυρίως, 
πείρα. 

Πεύκο: Το πεύκο είναι ένα ξύλο που 
ανάβει εύκολα λόγω της μεγάλης περι-
εκτικότητάς του σε ρετσίνι. Στα αρνητικά 
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι καίγεται 
γρηγορότερα από τα υπόλοιπα ξύλα με 
αποτέλεσμα η χρήση του να καθίσταται 
οικονομικά ασύμφορη, ενώ συνήθως πω-
λείται στην ίδια τιμή με τη δρυ, την οξιά 
και την ελιά. Χρησιμοποιείται ιδανικά ως 
προσάναμμα.

Οξιά: Η καύση της διαρκεί περισσότερο 
από του πεύκου γιατί πρόκειται για σκληρό ξύλο με πυκνότητα και βάρος. Παρ’ όλα 
αυτά, ο χρόνος καύσης της δεν μπορεί να προσεγγίσει τον αντίστοιχο της δρυός ή 

της ελιάς. Έχει την ιδιότητα να μη «σκάει» τόσο πολύ και ανάβει χωρίς δυσκολία. 
Χρησιμοποιείται στην κυρίως καύση και όχι για προσάναμμα. Η οξιά κόβεται και σε 
μικρά κομμάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ξυλόσομπες.

Βελανιδιά: Είναι το ξύλο που προτιμάται περισσότερο από όσους χρησιμοποιούν 
τζάκι στη χώρα μας. Καίγεται πιο αργά από όλα τα άλλα ξύλα. Σημαντικό πλεονέκτη-
μά του είναι το γεγονός ότι δεν πετάει σπίθες. Για την ακρίβεια, κατά την καύση του 

παράγεται μακριά και ήρεμη φλόγα ενώ η 
εικόνα που παρουσιάζουν τα φλεγόμενα 
κομμάτια δρυός μοιάζει με αυτή του πυ-
ρωμένου σιδήρου. Η δρυς ανάβει δύσκολα 
και συνήθως απαιτείται η συνδρομή βοη-
θήματος.

Ελιά: Κάνει μικρή και ήρεμη φλόγα, ενώ 
ανάβει σχετικά εύκολα. Οι περισσότεροι 
μαντράδες ξυλείας συστήνουν στους κα-
ταναλωτές την ελιά ως το καλύτερο ξύλο 
που μπορούν να προμηθευτούν για το τζά-
κι τους. Καίγεται αργά, κάτι που σημαίνει 
ότι μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της 
φωτιάς προσφέροντας οικονομική θέρ-
μανση στον χώρο. Κατά την αγορά ζητή-
στε να μην έχει ρίζες, γιατί συνήθως αυτές 
συγκρατούν χώμα.

Πουρνάρι: Θεωρείται υψηλής ποιότη-
τας καυσόξυλο, που, όμως, δεν συναντάται 
σε μεγάλες ποσότητες. Aνήκει στην κατη-

γορία των σκληρών ξύλων και χαρακτηρίζεται από μεγάλη θερμική απόδοση σε 
σχέση με τα υπόλοιπα ξύλα. Καίγεται αργά, χαρακτηριστικό που το καθιστά ιδανικό 
για το τζάκι.
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 2/11/2017, στη Βουλή, το νέο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακύκλωση και την πλαστική 
σακούλα.

Το ν/σ προβλέπει την προσαρμογή της χώρας μας στην κοινοτική νομοθεσία για 
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη και Ποτάμι. Καταψήφισαν ΝΔ και ΚΚΕ, η Ένωση Κεντρώων δήλωσε «παρών», 
ενώ η Χρυσή Αυγή είχε αποχωρήσει από την ψηφοφορία για λόγους, που δεν είχαν 
σχέση με το νομοσχέδιο

Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος, 
αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για 
την ανακύκλωση είπε:

«Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μία νέα αντίληψη στην κοινωνία μας για τα θέ-
ματα της ανακύκλωσης και του περιβάλλοντος. Θέλουμε το περιβάλλον, η ποιότητα 
της ζωής, η υγεία, η πρόοδος να αποτελούν αγαθά για όλους τους πολίτες, δεν 
επιθυμούμε την πρόσβαση των λίγων σε αυτά», ενώ επεσήμανε ότι η ανακύκλωση, 
ως θεσμική υποχρέωση και κοινωνική στάση, αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα μας.

Ο κ. Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης 
εμπεριέχει εκτός από κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. «Κάποιοι θεωρούν ότι 
επειδή οι χωματερές δεν κοστίζουν άμεσα στα δημοτικά τέλη, η χώρα θα μπορούσε 
να συνεχίσει τη λογική «τα θάβουμε όλα στην πίσω αυλή». Θεωρούν δηλαδή ότι οι 
χωματερές είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει οικονομική επίπτωση στην κοινωνία μας. 
Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Στο παρελθόν, πολλοί αρμόδιοι υπουργοί παρασύρ-
θηκαν από πιέσεις παραγωγών, φοβούμενοι μήπως αυτό προκαλέσει τιμαριθμικές 

αλλαγές, μήπως αυξήσει δηλαδή τον πληθωρισμό και τον τιμάριθμο και απέφυγαν 
την εισαγωγή του τέλους ανακύκλωσης», σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός. Συ-
νεχίζοντας είπε: «Υποτιμούσαν τι σημαίνει το περιβάλλον για το συνολικό κόστος 
και τη συνολική αξία της ζωής. Στον βαθμό δηλαδή που υποβαθμίζονται οι πόροι, 
στον βαθμό που έχουμε ανεξέλεγκτες χωματερές, στον βαθμό που δεν έχουμε 
ανακύκλωση, τότε ακόμα και αυτό το κόστος που πληρώνει η κοινωνία μας είναι 
πολύ μεγαλύτερο». Συνεπώς, οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν 
και στον τομέα των απορριμμάτων δεν έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, 
διότι φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να πλη-
ρώσει σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ για τις χωματερές, διότι οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις δημιούργησαν αυτήν την υποθήκη».

Αυτοδιοίκηση
Ο κ. Φάμελλος αναφερόμενος στα περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να παραχθεί 

όφελος για την κοινωνία και την οικονομία είπε. 
«Το περιβάλλον και η ανακύκλωση πρέπει να δημιουργούν εργασία. Το νομοσχέ-

διο δημιουργεί νέα επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, λόγω των πόρων που θα 
προκύψουν από τα υλικά συσκευασίας και τα άλλα προϊόντα στα οποία αναφέρε-
ται. Επίσης, μπορεί να τροφοδοτήσει  τον μεταποιητικό τομέα δευτερογε-
νούς προϊόντος και ταυτόχρονα να μειώσει τα δημοτικά τέλη.

Παράλληλα, μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου που εισάγει το συγκεκριμένο νο-
μοσχέδιο, αναβαθμίζεται ο ρόλος των ΟΤΑ και είναι προφανές ότι η πολιτεία θα 
πρέπει να δώσει τους πόρους και το πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών στον τομέα 
της ανακύκλωσης. Δεν πετάμε το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, αλλά ανα-

Ανακύκλωση:
Στόχος η μείωση  

των δημοτικών τελών
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γνωρίζουμε ότι είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης η διαχείριση των 
απορριμμάτων», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Συνεχίζοντας είπε: «Ως εκ τούτου, πρόκειται για δημοτικό, δημόσιο διαχειρι-
στικό καθήκον, είναι πλούτος για την αυτοδιοίκηση να έχει τη διαχείριση 
των απορριμμάτων και πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή τη δημοκρατι-
κή επιλογή της ενίσχυσής της. Το παρόν νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα 
ενηλικίωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά απαιτεί η διαχείριση των 
απορριμμάτων και η ανακύκλωση να ανέβουν πιο ψηλά στην ατζέντα 
προτεραιοτήτων της. Πρέπει να ξεφύγουμε, πλέον, από την απαγγελία συνθη-
μάτων», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός. «Έχουμε συμφωνήσει όλοι για το τι 
είναι η ανακύκλωση. Ώρα να την κάνουμε πράξη. Να αξιοποιήσουμε τα καλά παρα-
δείγματα του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε ένα διαυγές σύστημα ανακύ-
κλωσης, ώστε να έχουμε περισσότερους πόρους. Διότι, η ανακύκλωση δημιουργεί 
και εργασία, και μάλιστα ανταγωνιστική εργασία, με υπεραξία των επιστημόνων 
της χώρας μας».

Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Βασική αλλαγή, που την προέβλεπαν και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι η ανακύ-

κλωση, επαναχρησιμοποίηση των ΑΣΑ (Ανακύκλωση Στερεών Αποβλή-
των), σε ποσοστό 50 % στη δημοτική σφαίρα, με διαλογή στην πηγή, 
σε επίπεδο ΟΤΑ. Και η πολύ 
υψηλή στόχευση στην ανακύ-
κλωση με χωριστή συλλογή 
οργανικών / ζυμώσιμων απο-
βλήτων.

Περιληπτικά στοιχεία 
του Νομοσχεδίου

Στόχος του νομοσχεδίου εί-
ναι ένας και μοναδικός: η ενί-
σχυση της ανακύκλωσης. 
Σε αυτή την κατεύθυνση το 
νομοσχέδιο περιέχει:

- Ρύθμιση και στήριξη της 
αγοράς και της περιβαλλοντι-
κής συμπεριφοράς, με στόχο 
τη βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας, τη διαφάνεια και 
τον έλεγχο των συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης και 
καταπολέμηση της εισφοροδι-
αφυγής. Ισοτιμία στην αγορά, 
χωρίς εκμετάλλευση προνο-
μιακής θέσης, χωρίς μεσάζο-
ντες, χωρίς χρήση των ΣΕΔ 
για εμπορικούς σκοπούς: Κα-
νονισμός προμηθειών, χαμηλό 
αποθεματικό, χαμηλό διοικητι-
κό κόστος, ασυμβίβαστο ΣΕΔ 
-μετόχου και στελέχους- με 
επεξεργασία και διαχείριση 
ανακυκλώσιμων.

- Καθοριστικός ρόλος των δήμων στο έργο της ανακύκλωσης, με ευ-
αγγέλιο τα τοπικά σχέδια και τους στόχους του κάθε ΟΤΑ. Με κίνητρα και 
αντικίνητρα και σύγχρονους κανονισμούς καθαριότητας και με καθορισμένο πλαίσιο 
συνεργασίας με την κοινωνική οικονομία. Μεταξύ των κινήτρων που καθιερώ-
νονται είναι η σύνδεση της τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ με τις 
επιδόσεις των δήμων στην ανακύκλωση. Παράλληλα ενθαρρύνεται η παροχή 
κινήτρων στους δημότες για μείωση αποβλήτων και ανακύκλωση.

- Αξιοποίηση όλων των πόρων στην πραγματική ανακύκλωση, στην πραγματική 
κοινωνία και οικονομία. Άλλωστε, ο πόρος της ανακύκλωσης είναι δημόσιος και 
κοινωνικός πόρος και πρέπει να αξιοποιείται ορθολογικά και με πλήρη διαφάνεια.

Μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας
Ενίσχυση του ελεγκτικού και επιχειρησιακού ρόλου του ΕΟΑΝ. Άμεση πρωτοβου-

λία από τον ΕΟΑΝ για την καταγραφή ποσοτήτων και σύνθεσης στερεών αποβλή-
των.

Για το νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε τριπλός εντατικός κύκλος διαβούλευσης με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αυτοδιοίκησης, της Αγοράς και της επιστη-
μονικής κοινότητας, καθώς και των οικολογικών και κοινωνικών οργανώσεων.

Αναγκαιότητα νέου θεσμικού πλαισίου
Η σημερινή εικόνα της ανακύκλωσης δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, ιδιαίτερα 

των αστικών απορριμμάτων: Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών αποβλή-
των της Ελλάδας καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (81%, ένα-
ντι 31% κατά μέσο όρο για την ΕΕ-28), ενώ μόλις το 16% ανακυκλώνε-
ται (ΕΕ 27%) και 3% λιπασματοποιείται (ΕΕ 15%).

Ειδικά η «καθαρή» ανακύκλωση δημοτικών απορριμμάτων πανελλαδικά, δηλαδή, 

οι μπλε κάδοι, οι μικρές μπαταρίες και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, μετά από 16 
χρόνια εφαρμογής της ανακύκλωσης, λειτουργίας των ΣΕΔ, του ΕΟΑΝ και άλλων 
υπηρεσιών, δεκάδες συνέδρια, χιλιάδες εργατοώρες, πολλές μελέτες και εμπειρο-
γνωμοσύνες, εκστρατείες ενημέρωσης και δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων, είναι 
μόνο 4,69% ενώ ακόμα λιγότερη είναι η ανακύκλωση συσκευασιών που εμπεριέχο-
νται στα δημοτικά απόβλητα.

Το 2016 στην Ελλάδα ανακυκλώθηκαν 15,81 kg/κάτοικο όταν ο Ευ-
ρωπαϊκός μέσος όρος είναι 110 kg/κάτοικο. Απαιτούνται νέες στρατηγικές, 
πολιτικές και στόχοι, απαίτηση για ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με διαλογή στην 
πηγή, ανάπτυξη μικρής επιχειρηματικότητας (επαναχρησιμοποίηση, επισκευές, βιο-
μηχανική συμβίωση, αύξηση κύκλου ζωής υλικών και παραγωγικότητας πόρων). 

Ελαχιστοποίηση υγειονομικής ταφής 
- Αναγόρευση δήμων ως βασικού μοχλού της αναβάθμισης της διαχείρισης απο-

βλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) προς όφελος του περιβάλ-
λοντος με παράλληλη μείωση κόστους διαχείρισης και ανταποδοτικών τελών.

Μέχρι σήμερα η υποστήριξή τους είναι υποτυπώδης, με χαμηλή έως μηδενική 
χρηματοδότηση, ανυπαρξία κινήτρων για τους ίδιους και τους δημότες, έλλειψη 
νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την διαχείριση 
των αστικών τους αποβλήτων και να μην είναι απλώς συλλέκτες αυτών.

- Ανυπαρξία 
ουσιαστικά κο-
μποστοποίησης 
(3%) και χωριστής 
διαλογής οργανι-
κών. Έμφαση στην 
πρόληψη, ειδι-
κά της σπατάλης 
τροφίμων (ΣΒΑ 
12.3 ΟΗΕ 50%).

- Δυσλειτουργί-
ες ΣΕΔ, μη επίτευ-
ξη στόχων, φαινό-
μενα αδιαφάνειας, 
στρέβλωσης της 
αγοράς, υπέρμε-
τρη συσσώρευση 
αδρανών οικο-
νομικών πόρων 
στα ΣΕΔ (Εκθεση 
Ρακιτζή 2014). Η 
εισφοροδιαφυγή 
των υπόχρεων 
παραγωγών ξε-
περνά το 40%, 
ενώ η συσσώ-
ρευση ταμεια-
κά διαθέσιμων 
α π ο θ ε μ α τ ι κ ώ ν 
ανέρχεται σε 64 
εκατ. ευρώ, όσο 
περίπου είναι και 
ο ετήσιος όγκος 

εισφορών, τα έσοδα των ΣΕΔ δηλαδή. Υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού και διαφά-
νειας, σύμφωνα και με σαφείς κοινοτικές κατευθύνσεις και μείωση της σπατάλης και 
των υπέρογκων αμοιβών.

Νέα πολιτική αντίληψη για την ανακύκλωση
Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί μέρος της πολιτικής για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της χώρας, με την οποία διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, 
η υγεία και ευημερία των πολιτών.

Αποβλέπει στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέ-
λου στη μετάβαση σε μια οικονομία των κοινωνικών αναγκών, που χρησιμοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπι-
ση των αποβλήτων ως πόρου. Η στροφή προς την αποδοτικότερη χρήση των πόρων 
είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς θα συμβάλει στη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή, δημιουργώντας ευκαιρίες στους υπόχρεους να μετατρέπουν τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες με καλύτερους όρους για τους 
καταναλωτές.

Τα οφέλη είναι σημαντικά, καθώς θα μετριαστούν οι πιέσεις στο περιβάλλον, θα 
προκύψουν νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και παράλληλα θα 
μειωθεί το κόστος διαχείρισης χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η βελτίω-
ση των επιδόσεων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η πρόληψη και η 
μείωση της παραγωγής αποβλήτων, καθώς και η αύξηση των ποσοστών επαναχρη-
σιμοποίησης και ανακύκλωσης θα βελτιώσει την αποδοτική χρήση των πόρων της 
ελληνικής οικονομίας, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προσφέρει επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες.

Η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μπορεί να δημιουργήσει 
περισσότερες από 15.900 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να αυξήσει τον 
ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά 1,675 εκατ. ευρώ!

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος,



www.fonitisparou.gr

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα για το 2020 είναι:
– τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,
– η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλ-

λογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των 
ΑΣΑ (σήμερα 20%),

– η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν 
έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης, και

– η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί 
σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ (σήμερα 80%).

Θεσμικές ρυθμίσεις
– Πράσινα σημεία (άρθρο 21 ν. 4447/2016, ΚΥΑ προδιαγραφών, ΚΥΑ ΠΠΔ)
– Ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής (ΕΜΠΑ, ΗΜΑ) σε πλήρη λειτουργία
– ΚΥΑ πλαστικής σακούλας με συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων
– Δυνατότητα Δήμων να εμπορεύονται ανακυκλώσιμα υλικά
– Ετοιμάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τους ΦοΔΣΑ με το ΥΠΕΣ.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:
- Επένδυση στη χωριστή αποκομιδή, στη διαλογή και στην ανακύκλωση (συμπερι-

λαμβανομένης της λιπασματοποίησης) τα αμέσως προσεχή έτη, ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος ανακύκλωσης του 2020.

- Διεύρυνση και βελτίωση της αποδοτικότητας από πλευράς κόστους, της παρακο-
λούθησης και της διαφάνειας των υφιστάμενων προγραμμάτων ΣΕΔ και εξάλειψη 
των φαινομένων παρασιτισμού θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προσφέρει 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

- Σταδιακή αύξηση των φόρων υγειονομικής ταφής με στόχο τη σταδιακή κατάρ-
γηση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων αποβλήτων. 
Θα ανοίξει ένας κύκλος συζήτησης με τους ΟΤΑ και την ΚΕΔΕ για την εισαγωγή 
σταδιακά του φόρου ταφής, στοχεύοντας κύρια στη χωριστή συλλογή οργανικών 
αποβλήτων (τρόφιμα – ζυμώσιμα).

Με το νέο νομοθέτημα, οι δήμοι θα έχουν για πρώτη φορά να οργανώσουν με 
δικά τους μέσα και χωρίς πόρους αλλά λιγότερο αυστηρούς όρους την εναλλακτική 
διαχείριση. Με το νέο αυτό σχέδιο νόμου, το οποίο κατατέθηκε χτες στη Βουλή, επι-
χειρείται κυρίως η αναβάθμιση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Οι αλλαγές 
- Από 1/1/2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώνονται με 0,03 ευρώ. 

Εξαιρούνται οι πολύ λεπτές σακούλες, όπως αυτές που μπαίνουν τα φρούτα στο 
σούπερ μάρκετ και όσες αναγράφουν ότι είναι βιοδιασπώμενες.

- Τα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης υποχρεούνται, εκτός από την 
ετήσια έκθεση, να καταθέτουν αναλυτικό προγραμματισμό, καθώς και να 
χρησιμοποιούν κάθε χρόνο το 65% των εσόδων τους, προκειμένου να 
μην δημιουργούνται αδρανή αποθεματικά.

- Οι δήμοι επιτρέπεται να δημιουργήσουν τα δικά τους συλλογικά συ-
στήματα διαχείρισης συσκευασιών.

- Κατασκευαστές και εισαγωγείς συσκευασιών υποχρεούνται να παραλαμβάνουν 
το δευτερογενές υλικό που προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων και να το 
χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Πρόστιμα
Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώ-

σεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 
50.000 ευρώ.

Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των επιβάλλεται πρό-
στιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ. 

Τέλος, οι δήμοι δύνανται να επιβάλλουν πρόστιμα από 20 έως και 500 ευρώ σε 
πολίτες που εμποδίζουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής δια-
χείρισης, για παράδειγμα απορρίπτοντας κοινά σκουπίδια σε κάδους ανακύκλωσης.

Δήλωση Πολιτόπουλου
Ο αρχιτέκτονας μηχανικός και πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικός Οργανισμός Ανα-

κύκλωσης) -που είναι ο αρμόδιος φορέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην 
Ελλάδα-, Δημήτρης Πολιτόπουλος, σχετικά με τις εξελίξεις είπε στη «Φωνή της 
Πάρου», σχετικά με το νέο νομοσχέδιο και την εμπλοκή των νησιωτικών δήμων:

«Το νομοσχέδιο έχει ειδική μέριμνα για τους Ο.Τ.Α., που μπορούν πλέον να κά-
νουν νέες συμβάσεις, είτε απευθείας με τα Συστήματα, είτε να δημιουργήσουν δικό 
τους Σύστημα.

Μπορούν πλέον να διαθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά όπου θέλουν, με καλύ-
τερες τιμές πώλησης. Η διαλογή τους θα γίνεται σε κάθε νησί και για τη νησιωτι-
κή Ελλάδα θα υπάρχουν πλέον τέσσερις κάδοι ανακύκλωσης (πλαστικό, μέταλλο, 
γυαλί, χαρτί).

Τα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Απορριμμάτων), πρέπει να αναβαθμιστούν και να 
υπάρχει προγραμματισμός σε κάθε δήμο. Μία ακόμα διαφορά είναι ότι τα καύσιμα 

των αυτοκινήτων διαλογής θα πληρώνονται πλέον από την Ελληνική Εταιρεία».

Αλλαγή νοοτροπίας των ΟΤΑ
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, για τον ρόλο των Ο.Τ.Α. είπε σε 

ομιλία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής
«Το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο 

μιας βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης, που πρέπει σαφώς να είναι κοινωνικά δίκαιη 
και είναι πολύ σημαντικό, επίσης, ότι σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
το κρίνουν θετικά».

Ο κ. Συρμαλένιος ανέφερε ότι «η κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα, όπου 
στο σύνολο των απορριμμάτων-αποβλήτων μόνο το 16% ανακυκλώνονται, δείχνει 
πόσο στρεβλή ανάπτυξη υπήρχε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Χάθηκαν πάρα 
πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά χρόνια, σε σχέση με το ζήτημα της ανακύκλωσης 
και σήμερα υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμ-
μάτων».

«Στα νησιά μας», ανέφερε ο βουλευτής, «υπάρχουν ακόμα ΧΑΔΑ -χώροι ανεξέ-
λεγκτης διαχείρισης απορριμμάτων- και επιβάλλονται πρόστιμα για την λειτουργία 
τους. Υπάρχει έλλειμμα χωροθέτησης και διαφωνίες ακόμα και σήμερα για το πού 
θα χωροθετηθεί ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ σε κάποια νησιά και, βεβαίως, υπάρχει ζήτημα χω-
ροθέτησης των κέντρων διαλογής των ανακυκλώσιμων και μεταφοράς τους. Σε 
πολλά από αυτά τα ζητήματα το νομοσχέδιο προσπαθεί να δώσει λύσεις».

Στη συνέχεια ο κ. Συρμαλένιος, ανέφερε ότι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο 
αφορά το παρόν νομοσχέδιο, είναι το ζήτημα της μείωσης της χρήσης πλαστικής σα-
κούλας. Ανέφερε ότι στο νομαρχιακό συμβούλιο Κυκλάδων πριν από 10-15 χρόνια 
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θέσει ως θέμα την κατάργηση της πλαστικής σακούλας και είχε κάνει 
μια ολοκληρωμένη εισήγηση που ξεκινούσε από τη διαπαιδαγώγηση μέσα στα σχο-
λεία και την ενημέρωση στα σουπερμάρκετ κ.λπ., όμως η πρόταση δεν προχώρησε, 
κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει σήμερα, με ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή.

Επεσήμανε ακόμα, ότι κρίσιμο σημείο είναι ο ρόλος των ΟΤΑ, με αλλαγή νοοτρο-
πίας των τοπικών αρχών και εφαρμογή όσων προβλέπονται στον νόμο με χρονο-
διαγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσει  να υλοποιηθεί το παρόν νομοσχέδιο και να 
μην μείνει στα χαρτιά. Και τέλος χρειάζεται μια τεράστια καμπάνια ενημέρωσης. 
«Το Εθνικό Σύστημα Πληροφόρησης το οποίο θεσμοθετείται, είναι ένα καθοριστι-
κό στοιχείο, όμως χρειάζεται η ενίσχυση και η παρακολούθησή του και ο διαρκής 
έλεγχος, έτσι ώστε να προχωρήσει μαζί με την  υλοποίηση των υπολοίπων δράσε-
ων», κατέληξε ο βουλευτής Κυκλάδων.
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Οµιλητής: Παναγιώτης Μεντρέκας
µέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 18:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ

«50 χρόνια
από το πραξικόπηµα

της 21ης Απρίλη 1967»

Παρουσίαση - έκθεση του βιβλίου
«∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967 - 1974,
κείµενα και ντοκουµέντα»
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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) 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται γκαρ-

σονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµένη. Τιµή: 

150 ευρώ το µήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

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

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

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ– ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 

ενοικιάζεται µονοκατοικία για όλο το 

χρόνο, 80 τ.µ., πολυτελούς κατασκευ-

ής, πέτρινη, σκεπαστές βεράντες, 2 

Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, 

A/C, T.V., επιπλωµένη µε ηλεκτρικές 

συσκευές. Πληροφορίες στο τηλ. 

6944 415 044

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΦΡΑΝΚΑ ΣΚΑΛΑ, 

ενοικιάζεται γκαρσονιέρα πλήρως 

επιπλωµένη για όλο το χρόνο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6980 431 653

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται, µε εµπειρία 

στη µελέτη ηλεκτρολογικών και 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Απα-

ραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας. 

Αποστολή βιογραφικών στο: info@

thalassinos.net

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

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
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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

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.

Εκδρομή
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας , διοργανώνει 

10ήμερη εκδρομή στη Ρουμανία – Βουλγαρία, από τις 
15/11/2017 έως τις 24/11/2017. Τα μέρη και η δια-
δρομή είναι: ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΣΙΝΑΪΑ, ΜΠΡΑ-
ΣΟΦ, ΙΑΣΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ, 
ΒΑΡΝΑ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 
και ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέ-
φωνα:  6974 366 546, 6974 326 994, 6945 186 978, 
22840 41141

Πένθος
Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές 

μας ευχαριστίες, προς όλους όσοι συ-
μπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος 
μας για την απώλεια του πολυαγαπη-
μένου μας Δημήτρη.

Ο χαμός του άφησε δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο σε 
μας, όσο και στους αγαπημένους του συναδέλφους 
και φίλους.

Θα ζει για πάντα στο μυαλό και τις καρδιές μας.

Οικογένεια
Δημητρίου Τριώδα
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Διάβρωση  
εδάφους…  
Υποβαθμισμένη 
Γη

Μετά την περιποίηση του κτήματός μου, (καθαρι-
σμό, φρεζάρισμα, σκάψιμο, κλπ) ανακάλυψα ότι νέος 
όγκος από πέτρες βγήκαν στην επιφάνεια. Και αφού 
αυτό συμβαίνει κάθε φορά, βγάζοντας μεγάλο όγκο 
αδρανών υλικών, αναρωτιέμαι πού πηγαίνει το γόνιμο 
χώμα. 

Η απάντηση βέβαια είναι μία. Στη θάλασσα, μετά από 
διάβρωση του εδάφους, μετατρέποντάς το σε άμμο, 
εφόσον έχω βοηθήσει και εγώ μέσω του σκαψίματος, 
αρκετά σε αυτό. Η βροχή, το χιόνι, το νερό των ποτα-
μών, η θάλασσα, κατατρώγουν σιγά - σιγά το έδαφος. 
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υδάτινη διάβρωση. 

Το επιφανειακό έδαφος, που είναι και το γόνιμο έδα-
φος, από 35 έως 50 εκατοστά διαβρώνεται γρήγορα. 
Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει, ότι ένα εκατοστό πε-
ρίπου γόνιμου χώματος χάνεται κάθε χρόνο, από την 
διάβρωση του εδάφους. Πολύ σημαντικό, τη στιγμή 
που χρειάζονται από 70 έως και 1.000 χρόνια για 
να δημιουργηθεί. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην 
επιφάνεια της γης, δεν γίνονται αντιληπτές από τον 
άνθρωπο διότι πραγματοποιούνται πάρα πολύ αργά. 
Και έτσι, η Γη, υποβαθμίζεται. Η εδαφική υποβάθμι-
ση είναι η μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους 
για όποια χρήση γης. Μπορεί να προκληθεί από φυ-
σικά φαινόμενα, αλλά επιταχύνεται από ανθρώπινες 
παρεμβάσεις. (εντατικές καλλιέργειες χωρίς αγρανά-
παυση, υπεράντληση των υπόγειων νερών, υπερβοσκή 
κλπ) Η βλάστηση προστατεύει τα εδάφη από την δι-
άβρωση, γιατί παρέχει κάλυψη από τις σταγόνες της 
βροχής. Όταν η βλάστηση απομακρυνθεί, το έδαφος 
είναι εκτεθειμένο στη διαδικασία της διάβρωσης, χά-
νοντας έτσι η Γη όλα τα θρεπτικά συστατικά της, μετα-
τρέποντάς την σε απλή άμμο. Έτσι το έδαφος γίνεται 
μη γόνιμο και ανίκανο να στηρίξει νέα βλάστηση. Το 
ποσοστό διάβρωσης, είναι μεγαλύτερο σε εδάφη με 
μεγαλύτερη κλίση, από ότι τα επίπεδα εδάφη. Η χώρα 
μας είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου διάβρω-
σης, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της.

Απλοί τρόποι αντιμετώπισης και προστασίας 
της γονιμότητας των χωραφιών μας: Αφήνουμε 
στην επιφάνεια του εδάφους φυτικά υπολείμματα ως 
χλωρή λίπανση. Οι σταγόνες της βροχής πέφτουν σε 
αυτά κόβοντας την ορμή και φτάνουν στο έδαφος με 
μικρή ταχύτητα.                                                                                             

Αποφεύγουμε το βαθύ όργωμα, βγάζοντας έτσι 
μικρότερη ποσότητα οργανικού χώματος στην επιφά-
νεια, που με την βροχή και διάβρωση μετατοπίζεται 
και χάνεται.                                                                                                                         

Δημιουργούμε ζώνες, με φυσική βλάστηση κατά 
μήκος της κλίσης του εδάφους.       

Στο δια ταύτα. Το νησί μας έχει υποστεί πολλές 
αλλοιώσεις εκτός τις φυσικές. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει επιδεινώσει την κα-
τάσταση αυτή, έχοντας χαθεί από τον τόπο μας αρκε-
τό ωφέλιμο - γόνιμο χώμα που φεύγει στη θάλασσα 
γινόμενο άμμος. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες σί-
γουρα θα προλάβουμε περισσότερη γόνιμη γη, για να 
βρούνε τα παιδιά μας και οι επόμενοι καλλιεργητές.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Εκλογές  
κεντροαριστεράς

Η ψηφοφορία στην Πάρο, για την εκλογή προέδρου 
στον νέο φορέα της κεντροαριστεράς θα διεξαχθεί 
στο γραφείο του «Anemomylos travel» (πρώ-
ην επαρχείο), στην πλατεία Αλυγαριάς.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
νέου φορέα «η επιτροπή αποφάσισε ο πρώτος γύ-
ρος της ψηφοφορίας να διεξαχθεί την Κυριακή 12 
Νοεμβρίου 2017 και ο δεύτερος (αν χρειασθεί) την 
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, από 8 π.μ. έως 8 
μ.μ.».

Τέλος, στην ανακοίνωση που έδωσαν στα ΜΜΕ οι 
διενεργούντες τις εκλογές στην Πάρο, σημειώνουν: 
«Το καινούργιο γεννιέται μέσα από το παλιό. Για πρώ-
τη φορά ένας φορέας, πριν καν την ίδρυση του απευ-
θύνεται στην κοινωνία για την ανάδειξη προέδρου και 
πολιτικής φυσιογνωμίας. Μία μόνο εγγύηση υπάρχει 
γι’ αυτό. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ!

Εσύ είσαι αυτή και αυτός που θα διασφαλίσει τη 
διαφάνεια, τον διαρκή έλεγχο, τις καθαρές διαδικα-
σίες. Πάρε μέρος στις διαδικασίες ανάδειξης προέ-
δρου του νέου φορέα. Δεν υπάρχει μηχανισμός! Τα 
φτιάχνουμε όλα, όλοι μαζί! Ξεκινάμε από την αρχή όχι 
όμως από το μηδέν».

Ποιότητα  
οίνων 

Η άνοδος της θερμοκρασίας αποτελεί ένα θετι-
κό παράγοντα για την καλύτερη ποιότητα του οίνου 
στις όψιμες ποικιλίες σταφυλιών, όπως το αγιωργή-
τικο, το μοσχοφίλερο, το ξινόμαυρο και το cabernet 
sauvignon. Αντίθετα, στις μη όψιμες παρατηρήθηκε 
μια σταθερή κατάσταση, με εξαίρεση το syrah για το 
οποίο καταγράφηκε μια ιδιαίτερα σημαντική πτώση 
στην ποιότητά του.

Τα παραπάνω ανέφερε ο υποψήφιος διδάκτωρ της 
σχολής Γεωλογίας του ΑΠΘ Γιώργος Κουφός, μιλώ-
ντας στη Greenagenda.gr, στο περιθώριο του 28ου 
συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κουφός μαζί με συναδέλφους του αποτύπωσαν 
την τάση της ποιότητας του ελληνικού οίνου και αν 
αυτή σχετίζεται με τις κλιματικές συνθήκες. Συγκεκρι-
μένα διερευνήθηκαν δέκα ποικιλίες σταφυλιών που 
καλλιεργούνται ευρέως στον ελλαδικό χώρο, πέντε 
ξενικών, όπως το cabernet sauvignon,το merlot και το 
sauvignon blanc και πέντε τοπικών ποικιλιών, όπως η 
μαλαγουζιά, το ασύρτικο και οι όψιμες ποικιλίες, όπως 
το ξινόμαυρο και το μοσχοφίλερο.

«Με βάση το quality score εξειδικευμένων ειδικών 
που αξιολόγησαν τις όψιμες ποικιλίες για το άρωμα, 
τη γεύση και τη διαύγεια των αίνων διαπιστώθηκε 
σημαντική άνοδος της ποιότητας του οίνου με τις 
παρούσες κλιματικές συνθήκες. Η μελέτη μας είχε 
δεδομένα των τελευταίων 15 ετών, μέχρι το 2016», 
είπε ο κ. Κουφός. Επίσης, τα δεδομένα που ελήφθησαν 
υπόψη είχαν σχέση με τον μέσο όρο της παραγωγής 
οίνου από διάφορους παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Κουφός τόνισε ότι χρειάζονται περισσότερα δε-
δομένα, πιο συστηματική καταγραφή και οπωσδήποτε 
να εξεταστεί στο μέλλον κατά πόσο συνεισφέρουν οι 
τεχνικές και οι πρακτικές οινοποίησης στην ποιότητα 
του οίνου.

Ζωικό  
κεφάλαιο

Από τη γενική διεύθυνση περιφερειακής αγροτικής 
οικονομίας και κτηνιατρικής έγινε γνωστό ότι ξεκινάει 
η περίοδος διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απο-
γραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπρο-
βάτων και χοίρων, καθώς και η έναρξη λειτουργίας 
σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού 
κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και 
χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων 
στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση 
του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων .

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή 
διενεργείται και κοινοποιείται στο διάστημα 1 Νοεμ-
βρίου - 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους στην αρμόδια κτη-
νιατρική αρχή.

Σε ό,τι αφορά τους χοίρους, η απογραφή δι-
ενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινο-
ποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται 
εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων 
τη φετινή χρονιά, η κοινοποίηση της απογραφής του 
ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπρο-
βάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυ-
νατό να διενεργηθεί:

α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην 
οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, 

β) είτε με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρό-
φου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμε-
νου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσι-
ας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλ-
λεύσεων, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://e-services.minagric.gr. Η εν λόγω υποχρέωση 
αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιρο-
τρόφους που έχουν εν λειτουργία τις εκμεταλλεύσεις 
τους (έστω και με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο).

Τέλος, πληροφορίες επί του θέματος δίνονται από 
τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών Ενο-
τήτων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ, Πηγή: «Scientific American»

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Επειδή οι γυναίκες δεν είναι άντρες

Ο µεταβολισµός των φαρµάκων, 
η ανεκτικότητα, οι παρενέρ-
γειες αλλά και τα οφέλη δια-
φοροποιούνται σηµαντικά α-

νάµεσα στο µέσο άντρα και τη µέ-
ση γυναίκα, για πληθώρα ευρέως 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων, 
µε τις γυναίκες να έχουν κατά 50 
έως 70% αυξηµένη πιθανότητα α-
νεπιθύµητων παρενεργειών. Το µέ-
γεθος του σώµατος, η αναλογία λί-
πους - µυικού ιστού και µια σειρά 
άλλοι παράγοντες, συµπεριλαµβα-
νοµένων των ορµονικών επιδράσε-
ων, βρίσκονται πίσω από τις διαφο-
ρές αυτές. Οµως, συχνά, αυτές οι 
διαφορετικές δυναµικές ανάµεσα 
στα δύο φύλα παραµελούνται κα-
τά τη συνταγογράφηση. Μετρη-
µένα στα δάχτυλα είναι τα φάρ-
µακα που κυκλοφορούν σε δια-
φορετική συσκευασία για γυναί-
κες (π.χ. µε χαµηλότερη δοσολο-
γία) και για άντρες (π.χ. µε τη συ-
νήθη δοσολογία).

Υποαντιπροσώπευση
Η δοσολογία των φαρµάκων είναι µόνο ένα παράδειγµα 

του πώς οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων συχνά α-
γνοούνται στην υγειονοµική πρακτική. Το αποτέλεσµα είναι 
συχνά οι γυναίκες να αντιµετωπίζονται ως άντρες. Το πρό-
βληµα έχει και άλλη πλευρά: Μερικές ασθένειες χαρακτη-
ρίζονται «αντρικές» ή «γυναικείες», παρότι µπορεί να πά-
σχουν απ' αυτές και τα δύο φύλα. Ετσι, συχνά γιατροί απο-
τυγχάνουν να διαγνώσουν στερεοτυπικές «αντρικές» αρ-
ρώστιες σε γυναίκες και αντίστροφα, µέχρι η αρρώστια να 
φτάσει σε επικίνδυνο σηµείο.

Υπάρχει ένα σοβαρό χάσµα στην κατανόηση των διαφο-
ρών των φύλων. Η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνών µε πει-
ραµατόζωα πραγµατοποιείται µόνο µε αρσενικά άτοµα και 
κυρίως µε ποντίκια. Οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται έ-
ντονα σε κλινικές δοκιµές µε ανθρώπους. Ακόµη κι όταν 
περιλαµβάνονται σε αυτές άτοµα και από τα δύο φύλα, συ-
νήθως τα αποτελέσµατα δεν δίνονται και κατά φύλο κι ε-
πειδή οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι άντρες, τα ευ-
ρήµατα ίσως δεν έχουν εφαρµογή στις γυναίκες. Για παρά-

δειγµα, σε επιθεώρηση 258 δοκι-
µών φαρµάκων για καρδιαγγεια-
κά νοσήµατα, που έγινε το 2003, 
αποκαλύφθηκε ότι µόλις το 27% 
των συµµετεχόντων στις δοκιµές 
ήταν γυναίκες και µόνο το ένα τρί-
το των δοκιµών οδήγησε σε δηµο-
σίευση αποτελεσµάτων κατά φύ-
λο. ∆εν προκαλεί έκπληξη υπό αυ-
τό το πρίσµα ότι κανείς δεν κατα-
λάβαινε τότε γιατί µια νεαρή γυναί-
κα που νοσηλεύεται για καρδιακή 
προσβολή είναι δυο φορές πιο πι-
θανό να πεθάνει συγκριτικά µε έ-
ναν άντρα ίδιας ηλικίας που νοση-
λεύεται για τον ίδιο λόγο.

Ατυπα συµπτώµατα
Οπως επισηµαίνει η Μάρσια 

Στέφανικ, καθηγήτρια Μαιευτι-
κής και Γυναικολογίας στην ιατρι-
κή σχολή του πανεπιστηµίου του 
Στάνφορντ και επικεφαλής έρευ-
νας για τα καρδιαγγειακά νοσήµα-
τα σε ηλικιωµένες γυναίκες, συ-
χνά οι γιατροί στις ΗΠΑ βρίσκο-

νται προ εκπλήξεως όταν µαθαίνουν πως τα καρδιαγγει-
ακά νοσήµατα, που θεωρούν ως «αντρική» ασθένεια, εί-
ναι το πιο θανατηφόρο νόσηµα για τις Αµερικανίδες, σκο-
τώνοντας πολύ περισσότερες κάθε χρόνο συγκριτικά µε 
τον καρκίνο του στήθους. Ιδιαίτερα οι νεαρές γυναίκες 
συνήθως δεν διαγνώσκονται καν - πριν εκδηλωθεί η νό-
σος - επειδή οι γιατροί δεν εξετάζουν καν την πιθανότη-
τα να πάσχουν από την καρδιά τους. Επιπλέον, οι γυναί-
κες συνήθως αναφέρουν πλειάδα συµπτωµάτων, πέρα α-
πό τον πόνο στο στήθος - τον οποίο αναφέρουν συνήθως 
ως βασικό σύµπτωµα οι άντρες - όπως πόνο στην πλάτη, 
ναυτία, πονοκέφαλο, ζαλάδα. Συµπτώµατα που συχνά οι 
γιατροί ονοµάζουν άτυπα, ακριβώς επειδή δεν τα αναφέ-
ρουν οι άντρες πάσχοντες.

Αν και οι άντρες και οι ηλικιωµένες γυναίκες είναι πι-
θανότερο να έχουν φραγµένες στεφανιαίες αρτηρίες α-
πό ανάπτυξη αθηρωµατικής πλάκας τοπικά (από συσσώ-
ρευση χοληστερόλης, λίπους και άλλων ουσιών), οι νεό-
τερες γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν διάχυτη πλά-
κα, που περιβάλλει και στενεύει ολόκληρη την αρ-

τηρία. Αν και κάτι τέτοιο αφήνει τον καρδιακό µυ µε ανε-
παρκή τροφοδοσία σε αίµα, δεν ανιχνεύεται ως µπλοκά-
ρισµα κάποιας αρτηρίας. Μια γυναίκα µπορεί να διαγνω-
στεί ότι έχει υγιή καρδιά, αν και διατρέχει υψηλό κίνδυνο 
να πάθει θανατηφόρο έµφραγµα. Νεότερα διαγνωστικά 
τεστ µπορούν να ανιχνεύσουν αυτήν τη µη αποφρακτική 
ασθένεια, µαζί µε άλλους επικίνδυνους παράγοντες, πιο 
συχνούς για τις γυναίκες. Αλλά για να χρησιµοποιηθούν 
αυτά τα τεστ, πρέπει ο γιατρός να εξετάσει την πιθανό-
τητα ότι µια νεαρή γυναίκα µπορεί να έχει καρδιαγγεια-
κό πρόβληµα και να ζητήσει την πραγµατοποίησή τους. 
Η επιστηµονική έρευνα συνεχίζει να αποκαλύπτει διαφο-
ρές ανάλογα µε το φύλο ως προς τους κινδύνους για εµ-
φάνιση ασθενειών και τις αποτελεσµατικότερες θερα-
πείες, αλλά οι κατευθύνσεις για την πρόληψη και τη θε-
ραπεία γυναικών βασίζονται ακόµη κυρίως σε δεδοµένα, 
που αφορούν άντρες.

Στερεότυπα
Οι διαφορές ανάλογα µε το φύλο, αλλά και τα στερεότυ-

πα για κάθε φύλο, αφορούν ιατρικές διαγνώσεις και θερα-
πείες που µπορούν να συναντήσουν στη ζωή τους και οι ά-
ντρες. Η οστεοπόρωση, που χαρακτηρίζεται από µειωµέ-
νη αντοχή των οστών, θεωρείται γυναικεία αρρώστια, επει-
δή κατά τη διάρκεια του βίου τους οι γυναίκες διατρέχουν 
διπλάσιο κίνδυνο να σπάσουν εξαιτίας της κάποιο οστό. Οι 
µελέτες για την αποτροπή της οστεοπόρωσης έχουν συ-
µπεριλάβει ελάχιστους άντρες. Ωστόσο, σε άντρες εµφα-
νίζεται µια στις τρεις θραύσεις ισχίου και επιπλέον συνή-
θως τα αποτελέσµατα της σχετικής θεραπείας είναι γι' αυ-
τούς χειρότερα απ' ό,τι για τις γυναίκες, στις οποίες συνέ-
βη το ίδιο ατύχηµα.

Οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι σε ιογενείς, βακτηριακές, 
παρασιτικές και µυκητιασικές λοιµώξεις συγκριτικά µε τις 
γυναίκες, αν και οι γυναίκες εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσο-
στά σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων, όπως το Εϊτζ 
και ο απλός ερπητοϊός τύπου 2. Από την άλλη πλευρά, το 
ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστηµα των γυναικών ίσως ε-
ξηγεί γιατί αποτελούν περίπου το 70% όσων πάσχουν από 
αυτοάνοσα νοσήµατα, εκείνα δηλαδή στα οποία το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του 
οργανισµού. Η εγκυµοσύνη ίσως να παίζει επίσης ένα ρό-
λο σ' αυτό. Μερικά εµβρυικά κύτταρα, που περνάνε στο αί-
µα της µητέρας και βρίσκονται στην κυκλοφορία της ακό-
µη και δεκαετίες αργότερα, θεωρείται ότι σχετίζονται µε ο-
ρισµένα αυτοάνοσα.

Ο ι καρδια-
κές επι-
πλοκές 

συχνά παίρ-
νουν δια-
φορετικές 
µορφές 
σ τ ι ς  γ υ -
ναίκες και 
στους ά-
ντρες. Η 
καρδια-
κή ανε-
πάρκεια 
στις γυ-
ναίκες είναι πιθανότερο να προ-
έρχεται από διόγκωση και σκλήρυνση των 
τοιχωµάτων του αριστερού κόλπου, που µειώνει 
την ποσότητα του αίµατος που µπορεί να µπει στο 
εσωτερικό του. Αντίθετα στους άντρες, η υπερβο-
λική πίεση οδηγεί σε λέπτυνση των τοιχωµάτων της 
καρδιάς, µειώνοντας την ικανότητά της να αντλεί το 
αίµα. Η αρρυθµία είναι συχνότερη στους άντρες, ε-
νώ στις γυναίκες συχνότερος είναι ο υπερβολικός ρυθ-
µός καρδιακών παλµών και κάποια φάρµακα µπορούν να κάνουν το πρόβλη-
µα δυνητικά θανατηφόρο. ∆ιαφορά µεταξύ των δύο φύλων υπάρχει και στα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται στις καρδιακές βαλβίδες, ενώ η εµφάνι-
ση θρόµβων στο αίµα είναι πιο έντονη στις γυναίκες (πιθανώς ως εξελικτι-
κό αποτέλεσµα προσαρµογής στη µεγάλη απώλεια αίµατος κατά τη γέννη-
ση των παιδιών), πράγµα που µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότη-
τα κάποιων θεραπειών.
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τοιχωµάτων του αριστερού κόλπου, που µειώνει 
την ποσότητα του αίµατος που µπορεί να µπει στο 
εσωτερικό του. Αντίθετα στους άντρες, η υπερβο-
λική πίεση οδηγεί σε λέπτυνση των τοιχωµάτων της 
καρδιάς, µειώνοντας την ικανότητά της να αντλεί το 
αίµα. Η αρρυθµία είναι συχνότερη στους άντρες, ε-
νώ στις γυναίκες συχνότερος είναι ο υπερβολικός ρυθ-

Ο καρκίνος, σε όλες τις µορφές του ως σύνο-
λο, σκοτώνει περισσότερους άντρες απ' ό,τι 
γυναίκες, αλλά υπάρχουν σηµαντικές δια-

φορές ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά τους δι-
αφορετικούς τύπους καρκίνου. Αναγνωρίζοντας 
τις διαφορές, οι γιατροί µπορούν να κάνουν κα-
λύτερες διαγνώσεις.

Οι γυναίκες έχουν αυξηµένο κίνδυνο για εµ-
φάνιση καρκίνου στη δεξιά πλευρά του παχέ-
ος εντέρου, που είναι επιθετικότερος απ' ό,τι 
ο καρκίνος της αριστερής πλευράς.

Περισσότεροι άντρες απ' ό,τι γυναίκες πεθαί-
νουν από καρκίνο του πνεύµονα, του παχέος ε-

ντέρου, των νεφρών και του συκωτιού. Αλλά ο 
γενικός κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για τις γυ-
ναίκες κάτω των 50 ετών.

Το ύψος είναι παράγοντας αυξηµένου κινδύ-
νου για διάφορους καρκίνους, τόσο στους ά-
ντρες, όσο και στις γυναίκες και ίσως συµβάλ-
λει στον συνολικό µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνι-
σης καρκίνου στους άντρες.

Οι παρενέργειες ενός συνήθους φαρµάκου 
της χηµειοθεραπείας είναι πολύ χειρότερες 
στις γυναίκες συγκριτικά µε τους άντρες. Το ί-
διο και οι παρενέργειες πολλών άλλων φαρµά-
κων για τον καρκίνο.

τερες γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν διάχυτη πλά-
κα, που περιβάλλει και στενεύει ολόκληρη την αρ-

µη και δεκαετίες αργότερα, θεωρείται ότι σχετίζονται µε ο-
ρισµένα αυτοάνοσα.
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ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

Επειδή οι γυναίκες δεν είναι άντρες

Ο µεταβολισµός των φαρµάκων, 
η ανεκτικότητα, οι παρενέρ-
γειες αλλά και τα οφέλη δια-
φοροποιούνται σηµαντικά α-

νάµεσα στο µέσο άντρα και τη µέ-
ση γυναίκα, για πληθώρα ευρέως 
συνταγογραφούµενων φαρµάκων, 
µε τις γυναίκες να έχουν κατά 50 
έως 70% αυξηµένη πιθανότητα α-
νεπιθύµητων παρενεργειών. Το µέ-
γεθος του σώµατος, η αναλογία λί-
πους - µυικού ιστού και µια σειρά 
άλλοι παράγοντες, συµπεριλαµβα-
νοµένων των ορµονικών επιδράσε-
ων, βρίσκονται πίσω από τις διαφο-
ρές αυτές. Οµως, συχνά, αυτές οι 
διαφορετικές δυναµικές ανάµεσα 
στα δύο φύλα παραµελούνται κα-
τά τη συνταγογράφηση. Μετρη-
µένα στα δάχτυλα είναι τα φάρ-
µακα που κυκλοφορούν σε δια-
φορετική συσκευασία για γυναί-
κες (π.χ. µε χαµηλότερη δοσολο-
γία) και για άντρες (π.χ. µε τη συ-
νήθη δοσολογία).

Υποαντιπροσώπευση
Η δοσολογία των φαρµάκων είναι µόνο ένα παράδειγµα 

του πώς οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων συχνά α-
γνοούνται στην υγειονοµική πρακτική. Το αποτέλεσµα είναι 
συχνά οι γυναίκες να αντιµετωπίζονται ως άντρες. Το πρό-
βληµα έχει και άλλη πλευρά: Μερικές ασθένειες χαρακτη-
ρίζονται «αντρικές» ή «γυναικείες», παρότι µπορεί να πά-
σχουν απ' αυτές και τα δύο φύλα. Ετσι, συχνά γιατροί απο-
τυγχάνουν να διαγνώσουν στερεοτυπικές «αντρικές» αρ-
ρώστιες σε γυναίκες και αντίστροφα, µέχρι η αρρώστια να 
φτάσει σε επικίνδυνο σηµείο.

Υπάρχει ένα σοβαρό χάσµα στην κατανόηση των διαφο-
ρών των φύλων. Η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνών µε πει-
ραµατόζωα πραγµατοποιείται µόνο µε αρσενικά άτοµα και 
κυρίως µε ποντίκια. Οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται έ-
ντονα σε κλινικές δοκιµές µε ανθρώπους. Ακόµη κι όταν 
περιλαµβάνονται σε αυτές άτοµα και από τα δύο φύλα, συ-
νήθως τα αποτελέσµατα δεν δίνονται και κατά φύλο κι ε-
πειδή οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι άντρες, τα ευ-
ρήµατα ίσως δεν έχουν εφαρµογή στις γυναίκες. Για παρά-

δειγµα, σε επιθεώρηση 258 δοκι-
µών φαρµάκων για καρδιαγγεια-
κά νοσήµατα, που έγινε το 2003, 
αποκαλύφθηκε ότι µόλις το 27% 
των συµµετεχόντων στις δοκιµές 
ήταν γυναίκες και µόνο το ένα τρί-
το των δοκιµών οδήγησε σε δηµο-
σίευση αποτελεσµάτων κατά φύ-
λο. ∆εν προκαλεί έκπληξη υπό αυ-
τό το πρίσµα ότι κανείς δεν κατα-
λάβαινε τότε γιατί µια νεαρή γυναί-
κα που νοσηλεύεται για καρδιακή 
προσβολή είναι δυο φορές πιο πι-
θανό να πεθάνει συγκριτικά µε έ-
ναν άντρα ίδιας ηλικίας που νοση-
λεύεται για τον ίδιο λόγο.

Ατυπα συµπτώµατα
Οπως επισηµαίνει η Μάρσια 

Στέφανικ, καθηγήτρια Μαιευτι-
κής και Γυναικολογίας στην ιατρι-
κή σχολή του πανεπιστηµίου του 
Στάνφορντ και επικεφαλής έρευ-
νας για τα καρδιαγγειακά νοσήµα-
τα σε ηλικιωµένες γυναίκες, συ-
χνά οι γιατροί στις ΗΠΑ βρίσκο-

νται προ εκπλήξεως όταν µαθαίνουν πως τα καρδιαγγει-
ακά νοσήµατα, που θεωρούν ως «αντρική» ασθένεια, εί-
ναι το πιο θανατηφόρο νόσηµα για τις Αµερικανίδες, σκο-
τώνοντας πολύ περισσότερες κάθε χρόνο συγκριτικά µε 
τον καρκίνο του στήθους. Ιδιαίτερα οι νεαρές γυναίκες 
συνήθως δεν διαγνώσκονται καν - πριν εκδηλωθεί η νό-
σος - επειδή οι γιατροί δεν εξετάζουν καν την πιθανότη-
τα να πάσχουν από την καρδιά τους. Επιπλέον, οι γυναί-
κες συνήθως αναφέρουν πλειάδα συµπτωµάτων, πέρα α-
πό τον πόνο στο στήθος - τον οποίο αναφέρουν συνήθως 
ως βασικό σύµπτωµα οι άντρες - όπως πόνο στην πλάτη, 
ναυτία, πονοκέφαλο, ζαλάδα. Συµπτώµατα που συχνά οι 
γιατροί ονοµάζουν άτυπα, ακριβώς επειδή δεν τα αναφέ-
ρουν οι άντρες πάσχοντες.

Αν και οι άντρες και οι ηλικιωµένες γυναίκες είναι πι-
θανότερο να έχουν φραγµένες στεφανιαίες αρτηρίες α-
πό ανάπτυξη αθηρωµατικής πλάκας τοπικά (από συσσώ-
ρευση χοληστερόλης, λίπους και άλλων ουσιών), οι νεό-
τερες γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν διάχυτη πλά-
κα, που περιβάλλει και στενεύει ολόκληρη την αρ-

τηρία. Αν και κάτι τέτοιο αφήνει τον καρδιακό µυ µε ανε-
παρκή τροφοδοσία σε αίµα, δεν ανιχνεύεται ως µπλοκά-
ρισµα κάποιας αρτηρίας. Μια γυναίκα µπορεί να διαγνω-
στεί ότι έχει υγιή καρδιά, αν και διατρέχει υψηλό κίνδυνο 
να πάθει θανατηφόρο έµφραγµα. Νεότερα διαγνωστικά 
τεστ µπορούν να ανιχνεύσουν αυτήν τη µη αποφρακτική 
ασθένεια, µαζί µε άλλους επικίνδυνους παράγοντες, πιο 
συχνούς για τις γυναίκες. Αλλά για να χρησιµοποιηθούν 
αυτά τα τεστ, πρέπει ο γιατρός να εξετάσει την πιθανό-
τητα ότι µια νεαρή γυναίκα µπορεί να έχει καρδιαγγεια-
κό πρόβληµα και να ζητήσει την πραγµατοποίησή τους. 
Η επιστηµονική έρευνα συνεχίζει να αποκαλύπτει διαφο-
ρές ανάλογα µε το φύλο ως προς τους κινδύνους για εµ-
φάνιση ασθενειών και τις αποτελεσµατικότερες θερα-
πείες, αλλά οι κατευθύνσεις για την πρόληψη και τη θε-
ραπεία γυναικών βασίζονται ακόµη κυρίως σε δεδοµένα, 
που αφορούν άντρες.

Στερεότυπα
Οι διαφορές ανάλογα µε το φύλο, αλλά και τα στερεότυ-

πα για κάθε φύλο, αφορούν ιατρικές διαγνώσεις και θερα-
πείες που µπορούν να συναντήσουν στη ζωή τους και οι ά-
ντρες. Η οστεοπόρωση, που χαρακτηρίζεται από µειωµέ-
νη αντοχή των οστών, θεωρείται γυναικεία αρρώστια, επει-
δή κατά τη διάρκεια του βίου τους οι γυναίκες διατρέχουν 
διπλάσιο κίνδυνο να σπάσουν εξαιτίας της κάποιο οστό. Οι 
µελέτες για την αποτροπή της οστεοπόρωσης έχουν συ-
µπεριλάβει ελάχιστους άντρες. Ωστόσο, σε άντρες εµφα-
νίζεται µια στις τρεις θραύσεις ισχίου και επιπλέον συνή-
θως τα αποτελέσµατα της σχετικής θεραπείας είναι γι' αυ-
τούς χειρότερα απ' ό,τι για τις γυναίκες, στις οποίες συνέ-
βη το ίδιο ατύχηµα.

Οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι σε ιογενείς, βακτηριακές, 
παρασιτικές και µυκητιασικές λοιµώξεις συγκριτικά µε τις 
γυναίκες, αν και οι γυναίκες εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσο-
στά σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων, όπως το Εϊτζ 
και ο απλός ερπητοϊός τύπου 2. Από την άλλη πλευρά, το 
ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστηµα των γυναικών ίσως ε-
ξηγεί γιατί αποτελούν περίπου το 70% όσων πάσχουν από 
αυτοάνοσα νοσήµατα, εκείνα δηλαδή στα οποία το ανοσο-
ποιητικό σύστηµα επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του 
οργανισµού. Η εγκυµοσύνη ίσως να παίζει επίσης ένα ρό-
λο σ' αυτό. Μερικά εµβρυικά κύτταρα, που περνάνε στο αί-
µα της µητέρας και βρίσκονται στην κυκλοφορία της ακό-
µη και δεκαετίες αργότερα, θεωρείται ότι σχετίζονται µε ο-
ρισµένα αυτοάνοσα.

Ο ι καρδια-
κές επι-
πλοκές 

συχνά παίρ-
νουν δια-
φορετικές 
µορφές 
σ τ ι ς  γ υ -
ναίκες και 
στους ά-
ντρες. Η 
καρδια-
κή ανε-
πάρκεια 
στις γυ-
ναίκες είναι πιθανότερο να προ-
έρχεται από διόγκωση και σκλήρυνση των 
τοιχωµάτων του αριστερού κόλπου, που µειώνει 
την ποσότητα του αίµατος που µπορεί να µπει στο 
εσωτερικό του. Αντίθετα στους άντρες, η υπερβο-
λική πίεση οδηγεί σε λέπτυνση των τοιχωµάτων της 
καρδιάς, µειώνοντας την ικανότητά της να αντλεί το 
αίµα. Η αρρυθµία είναι συχνότερη στους άντρες, ε-
νώ στις γυναίκες συχνότερος είναι ο υπερβολικός ρυθ-
µός καρδιακών παλµών και κάποια φάρµακα µπορούν να κάνουν το πρόβλη-
µα δυνητικά θανατηφόρο. ∆ιαφορά µεταξύ των δύο φύλων υπάρχει και στα 
προβλήµατα που παρουσιάζονται στις καρδιακές βαλβίδες, ενώ η εµφάνι-
ση θρόµβων στο αίµα είναι πιο έντονη στις γυναίκες (πιθανώς ως εξελικτι-
κό αποτέλεσµα προσαρµογής στη µεγάλη απώλεια αίµατος κατά τη γέννη-
ση των παιδιών), πράγµα που µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότη-
τα κάποιων θεραπειών.
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Ο καρκίνος, σε όλες τις µορφές του ως σύνο-
λο, σκοτώνει περισσότερους άντρες απ' ό,τι 
γυναίκες, αλλά υπάρχουν σηµαντικές δια-

φορές ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά τους δι-
αφορετικούς τύπους καρκίνου. Αναγνωρίζοντας 
τις διαφορές, οι γιατροί µπορούν να κάνουν κα-
λύτερες διαγνώσεις.

Οι γυναίκες έχουν αυξηµένο κίνδυνο για εµ-
φάνιση καρκίνου στη δεξιά πλευρά του παχέ-
ος εντέρου, που είναι επιθετικότερος απ' ό,τι 
ο καρκίνος της αριστερής πλευράς.

Περισσότεροι άντρες απ' ό,τι γυναίκες πεθαί-
νουν από καρκίνο του πνεύµονα, του παχέος ε-

ντέρου, των νεφρών και του συκωτιού. Αλλά ο 
γενικός κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για τις γυ-
ναίκες κάτω των 50 ετών.

Το ύψος είναι παράγοντας αυξηµένου κινδύ-
νου για διάφορους καρκίνους, τόσο στους ά-
ντρες, όσο και στις γυναίκες και ίσως συµβάλ-
λει στον συνολικό µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνι-
σης καρκίνου στους άντρες.

Οι παρενέργειες ενός συνήθους φαρµάκου 
της χηµειοθεραπείας είναι πολύ χειρότερες 
στις γυναίκες συγκριτικά µε τους άντρες. Το ί-
διο και οι παρενέργειες πολλών άλλων φαρµά-
κων για τον καρκίνο.

τερες γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν διάχυτη πλά-
κα, που περιβάλλει και στενεύει ολόκληρη την αρ-

µη και δεκαετίες αργότερα, θεωρείται ότι σχετίζονται µε ο-
ρισµένα αυτοάνοσα.

Οι πρώτοι νεκροί  
στο νησί μας από τις  
συμμαχικές αεροπορικές 
επιδρομές*

Καλοκαίρι του 1943. Η Παροικιά, ζούσε τις σκληρές μέρες της εχθρικής κατοχής. 
Οι κάτοικοί της είχαν συνειδητοποιήσει πια, ότι οι αμέριμνες μέρες της προπολεμι-
κής εποχής είχαν περάσει και ότι ο πόλεμος έδειχνε και στον τόπο μας την άσχημη, 
την  σκληρή, την επικίνδυνη και απάνθρωπη όψη του!

Πέρα από την φοβερή πείνα που μάστιζε την κωμόπολη και αφάνιζε τους κα-
τοίκους της, είχαμε τώρα και τους συμμαχικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι 
αεροπορικές αυτές επιδρομές, ήταν συχνές, ιδιαίτερα όταν οι Γερμανοί σχεδίαζαν 
πολεμικές επιχειρήσεις στα νησιά μας. Κι’ αυτό γιατί όπως γνωρίζουμε εμείς οι πα-
λιοί που ζήσαμε τη διπλή εχθρική κατοχή, οι Γερμανοί δεν είχαν στόλο στην Ελλάδα. 
Για τις μετακινήσεις τους και τις μεταφορές των εφοδίων τους, αλλά και για πολεμι-
κές, ακόμα επιχειρήσεις, κυρίως αποβατικές, χρησιμοποιούσαν επιταγμένα ελληνικά 
πετρελαιοκίνητα εμπορικά σκάφη, τα οποία επάνδρωναν, είτε με γερμανικά πληρώ-
ματα, είτε με ελληνικά, αλλά πάντα με συνοδούς Γερμανούς στρατιώτες.

Όποτε οι Γερμανοί επρόκειτο να πραγματοποιήσουν αποβατικές ή άλλου είδους 
πολεμικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, οι Άγγλοι, που ήταν πάντα καλά ενημερωμένοι 
για τις προθέσεις και τα σχέδια των εχθρών τους στην κατεχόμενη Ελλάδα, έκαναν 
επανειλημμένες εκκλήσεις στους Έλληνες ναυτικούς από τις ελληνικές ραδιοφωνι-
κές εκπομπές του B.B.C., να ακινητοποιήσουν τα σκάφη τους γιατί, σε διαφορετική 
περίπτωση θα τα βυθίσουν. Κι αυτό για να μην μπορούν οι Γερμανοί να τα χρησιμο-
ποιήσουν για τους πολεμικούς σκοπούς  των. Πόσοι όμως ήταν εκείνοι, στο κατεχό-
μενο νησί, που θα διακινδύνευαν να έχουν ραδιόφωνο, που 
ήταν αυστηρά απαγορευμένη η κατοχή του, για να παρακο-
λουθούν τον σταθμό αυτόν και να ειδοποιούν σχετικά τους 
ενδιαφερόμενους ναυτικούς; Παρ’ όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες 
των παριανών πετρελαιοκίνητων σκαφών, επειδή έβλεπαν 
ότι ο μοναδικός στόχος των συμμαχικών αεροπλάνων ήταν 
το λιμάνι μας, ακινητοποιούσαν τα σκάφη τους και τα έβγα-
ζαν στην ξηρά, για να τα γλυτώσουν από τους εξ «ουρανού» 
κινδύνους.

Στις 30  Ιουλίου 1943, στο λιμάνι της Παροικιάς και συ-
γκεκριμένα στην προβλήτα «Βίντζι», ήταν αραγμένο το 
πετρελαιοκίνητο εμπορικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος», ιδι-
οκτησίας του αείμνηστου εμποροπλοίαρχου Κωνσταντή Αρ-
γουζή. Την ημέρα αυτή ο ιδιοκτήτης του, αποφάσισε να το 
ακινητοποιήσει. Θα έβγαζε απ’ αυτό, πρώτα τη μηχανή, που 
εκείνη την εποχή ήταν πολύτιμη, για να μην καταστραφεί 
στην περίπτωση που βομβαρδιζόταν το σκάφος και βυθιζό-
ταν. Ζήτησε, μάλιστα, τη βοήθεια του Χαρίλαου Τεμπονέρα, 
μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού, συζύγου της πρώτης 
ξαδέλφης του Αγγελικής, καθώς και του καραβομαραγκού 
Γιώργου Πισκεντζή.

Το πρωί λοιπόν εκείνης της ημέρας, οι τρεις άντρες, απο-
φάσισαν να λύσουν τη μηχανή και να τη βγάλουν στη στεριά, 
για να τη σώσουν. Το απόγευμα, η μηχανή είχε βγει και έμενε 
μόνο στη θέση του ο έλικας του σκάφους, η προπέλα, όπως 
τη λένε οι ναυτικοί. Γύρω στις 5 η ώρα, ενώ ο καπετάνιος και 
ο μηχανικός προσπαθούσαν να τη βγάλουν, έγινε το κακό: 
Τέσσερα αγγλικά αεροπλάνα, παρουσιάστηκαν, λες από το 
πουθενά, στον παριανό ουρανό και άρχισαν να κτυπούν με 
ρουκέτες και μυδραλιοβόλα το λιμάνι μας. Κύριος στόχος τους ήταν το πετρελαιο-
κίνητο «Άγιος Νικόλαος».

Την ώρα της επίθεσης, οι δύο από τους τρεις άντρες που αναφέρθηκαν παραπά-
νω, ο  ιδιοκτήτης και κυβερνήτης του σκάφους, Κωνσταντής Αργουζής, και ο μηχανι-
κός Χαρίλαος Τεμπονέρας, βρισκόντουσαν στο «ταμπούκιο», στον χώρο δηλαδή της 
μηχανής. Μια ρουκέτα έπληξε καίρια την πρύμη του σκάφους. Κτυπήθηκαν κι οι δυο 
και άφησαν την τελευταία πνοή τους μέσα στο σκάφος, που σε λίγη ώρα έγειρε και 
βυθίστηκε στα ήσυχα νερά του λιμανιού. Ο τρίτος, ο καραβομαραγκός Γιώργος Πι-
σκεντζής, που την στιγμή εκείνη είχε βγει στην προβλήτα για να ετοιμάσει τη μηχανή 
για τη μεταφορά της στην αποθήκη, τραυματίστηκε βαριά. Σώθηκε, όμως και ύστερα 
από πολύμηνη θεραπεία, έγινε τελείως καλά.

Το τρομερό νέο που μεταδόθηκε αστραπιαία σ’ όλη την κωμόπολη, συγκλόνισε 
συθέμελα τη μικρή μας κοινωνία. Πέρα από το γεγονός ότι χάθηκαν δυο τόσο νέοι 
και τόσο αγαπητοί συμπολίτες μας, ήταν βλέπετε, και οι δύο πρώτοι νεκροί, από αε-
ροπορικό βομβαρδισμό, στο νησί μας! Όσοι μεγάλοι μπορούσαν και μεις τα παιδιά, 
όσα καταφέραμε να ξεφύγουμε από την επιτήρηση των γονιών μας, τρέξαμε στο 
λιμάνι, στον τόπο της τραγωδίας. Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν εκεί δεν είναι δυ-

νατόν να περιγραφούν! Στο μεταξύ, πλήθος συμπολιτών μας έτρεξαν στα σπίτια των 
δύο νεκρών, για να συμπαρασταθούν στις άτυχες γυναίκες τους και στους άλλους 
συγγενείς τους. Όλοι έκαναν δικό τους τον ανείπωτο πόνο των δύο συγγενικών 
οικογενειών, που έχασαν τόσο ξαφνικά και άδικα τους δικούς τους ανθρώπους.

Την άλλη μέρα, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Παροικιάς, συνόδεψαν τα αδικοσκο-
τωμένα παλληκάρια στην τελευταία τους κατοικία. Το μεγάλο πλήθος είχε γεμίσει 
ασφυκτικά τον μεγάλο ναό της Εκατονταπυλιανής και είχε αγκαλιάσει τα δύο φέρε-
τρα που είχαν τοποθετηθεί πλάι – πλάι, στο κέντρο του ναού. Όλοι αυτοί οι άνθρω-
ποι παρακολουθούσαν βουβοί την νεκρώσιμη ακολουθία, που την διέκοπτε μόνο, ο 
θρήνος των συζύγων και των άλλων συγγενών των δύο νεκρών, που απρόσμενα 
βυθίστηκαν στο πένθος και τη συμφορά!

Την ώρα που τα δύο φέρετρα περνούσαν έξω από το Δη-
μοτικό σχολείο για να ανηφορίσουν προς το κοιμητήριο, μια 
ολιγάριθμη φρουρά από Ιταλούς στρατιώτες, είχε παρατα-
χθεί έξω από το σχολείο και παρουσίασε όπλα! Όποιος κι αν 
ήταν ο βαθύτερος λόγος που ο στρατός κατοχής έκανε την 
κίνηση αυτή, δεν παύει να είναι, απόδοση τιμής, στους δύο 
αδικοχαμένους συμπολίτες  μας!

Μετά την ταφή, οι άνθρωποι που είχαν συνοδέψει τους 
δύο νεκρούς ναυτικούς στο τελευταίο τους ταξίδι, έφυγαν 
πικραμένοι και συλλογισμένοι για τα σπίτια τους. Η αυλαία 
της τραγωδίας, είχε πέσει! Οι δυο χαροκαμένες γυναίκες 
έμειναν μόνες με τον αγιάτρευτο πόνο τους!

Ο ένας από τους δυο νεκρούς, ο εμποροπλοίαρχος Κων-
σταντής Αργουζής, ήταν τότε, 37 ετών!  Άφησε χήρα τη γυ-
ναίκα του, Μαργαρίτα, που κυοφορούσε το δεύτερο παιδί 
τους. Άφησε, ακόμα, ορφανό, το πρώτο παιδί τους, τον Βα-
σίλη, που είχε κι αυτό, αργότερα, κακή  τύχη, όπως ο άμοιρος 
πατέρας του. Χάθηκε στα 14 χρόνια του, δίνοντας με τον 
χαμό του, το πιο βαρύ πλήγμα στη δυστυχισμένη μητέρα του!

Η Μαργαρίτα Αργουζή, ήταν η πιο όμορφη κοπέλα του τό-
που μας και ήταν τότε στον ανθό της νειότης της. Έξι μήνες 
μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της, έφερε στον κόσμο, 
το δεύτερο παιδί τους. Του έδωσε το όνομα: «Κωνσταντί-
νος», το όνομα του πατέρα του, που δεν υπήρχε πια! Η ηρω-
ίδα αυτή μάνα πάλεψε σκληρά τη δύσκολη εκείνη εποχή και 
με παραδειγματική αξιοπρέπεια, ανάστησε τα δυο παιδιά της 
και σπούδασε εκείνο που της απέμεινε, ύστερα από το δεύ-
τερο σκληρό κτύπημα της μοίρας, που της πήρε το πρώτο 

της παιδί! Αυτός ο δεύτερος γιος της είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αργουζής, 
παλιός εκπαιδευτικός και πρώην Δήμαρχος της Πάρου.

Ο πατέρας του μακαριστού Κωνσταντή Αργουζή, Βασίλης, παλιός ναυτικός κι αυ-
τός, που ήταν γραφτό του να πιει το πικρό αυτό ποτήρι, δεν άντεξε τον ξαφνικό χαμό 
του αγαπημένου του γιου. Εγκατέλειψε τα εγκόσμια και έγινε μοναχός. Κλείστηκε σε 
μοναστήρι του νησιού μας κι έμεινε απομονωμένος σ’ αυτό μέχρι που τον λύτρωσε 
ο θάνατος!

Η χήρα του άλλου νεκρού, του μηχανικού Χαρίλαου Τεμπονέρα, η Αγγελική, ήταν 
κι αυτή μια από τις ωραιότερες γυναίκες του τόπου μας. Με τον αείμνηστο σύζυγό 
της Χαρίλαο, δεν είχε παιδιά. Αρκετά χρόνια αργότερα, από τον δεύτερο γάμο της, 
απέκτησε ένα γιο, τον γιατρό, Νίκο Μεσίσκλη, που χάθηκε πρόωρα κι’ αυτός, τον 
περασμένο χρόνο.

Ας είναι αιώνια η μνήμη, των δύο αυτών νέων ανθρώπων, που έχασαν τόσο άδικα 
και με τόσο τραγικό τρόπο, τη ζωή τους, τον καιρό της εχθρικής κατοχής.-

* Από το υπό έκδοση βιβλίο του Παναγιώτη Πατέλλη: «Παριανές ιστο-
ρίες από τον τελευταίο πόλεμο και την εχθρική κατοχή».
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Δημήτριος Ν. 
Αλιπράντης 

Γεννήθηκε στη Μάρπησσα το 1909. Γονείς του 
ο Νικήτας και η Κατίγκω. Σπούδασε νομικά, πολι-
τικές και οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών. 

Αδέλφια του ήταν ο ιατρός - βουλευτής Στρα-
τής, ο Κωστάκης, ο Μανώλης -που έπεσε ηρωικά 
στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1913-, η Ερα-
τώ και η Φλώρα. Εξάσκησε το επάγγελμα του 
δικηγόρου, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, τη 
συγγραφή βιβλίων και την πολιτική. 

Το 1950 εξελέγχτηκε για πρώτη φορά βουλευ-
τής, θριαμβεύοντας στην εκλογική περιφέρεια 
Πειραιώς και Νήσων. Εξελέγχτηκε δέκα συνεχείς 
βουλευτικές περιόδους ως υποψήφιος του Δημο-
κρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ελληνικού 
Συναγερμού, της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης 
(ΕΡΕ) και της ΝΔ. 

Διετέλεσε υφυπουργός Εμπορίου, Οικονομικών 
για επτά χρόνια και αντιπρόεδρος της Βουλής, 
μέχρι το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας 
το 1981. Αναρίθμητα είναι τα έργα ανάπτυξης 
και πολιτισμού που προσέφερε, με σημαντικές 
επιχορηγήσεις στα κοινωφελή και πολιτιστικά 
ιδρύματα του Πειραιά αλλά και σε όλη την Ελ-
λάδα. Μεταξύ άλλων, το Ευγενίδειο Ίδρυμα του 
οφείλει την ύπαρξη του. Τη γενέτειρα του Πάρο 
την ενίσχυσε πλουσιοπάροχα με το μεγαλύτερο 
έργο της ζωής του, την αναπαλαίωση της Εκατο-
νταπυλιανής. Επίσης, με την ανέγερση του Ναού 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος, την Πνευματική Στέ-
γη και τη δωρεά βιβλιοθήκης στη Μάρπησσα, κα-
θώς και την χρηματοδότηση κοινωφελών έργων, 
σχολείων, σωματείων, συλλόγων και κοινοτήτων.                                                                   
Σύντροφος της ζωή του ήταν η πολυαγαπημένη 
του Ματίνα, με την οποία απέκτησε τον Νικήτα 
και τον Ανδρέα-Διονύση. Απεβίωσε στις 6 Νοεμ-
βρίου 1990. 

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Κωνσταντί-
νου Ναυπλιώτη», έως το ρέμα των «Αγίων Αναρ-
γύρων».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος

η άλλη 
ματιά

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗτης ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Κ.Π.Π.Α. και 
ααα!

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του νησιού μας, την 1η Νοεμβρίου 2017, 
συζητήθηκε -και εγκρίθηκε- ο προϋπολογισμός 
του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης δήμου Πάρου, για το 
2018.

Μεταξύ των κωδικών που υπήρχαν στον προ-
ϋπολογισμό και ψηφίστηκαν, ήταν και ένας που 
έγραφε: «συντήρηση – κατασκευή Κ.Α.Π.Η. ύψους 
95.000 ευρώ».

Στην ερώτηση της δημοτικής συμβούλου, Μ. Χα-
νιώτη, σε τι ακριβώς αναφέρεται ο συγκεκριμένος 
κωδικός, ο πρόεδρος του ΚΠΠΑ, Μ. Λεοντής, απά-
ντησε ότι πρόκειται για την επέκταση του ΚΑΠΗ 
στην Αλυκή. Από την άλλη, υπάρχει πληροφόρηση 
από τον πρόεδρο του ΚΠΠΑ για κατασκευή ιατρεί-
ου – χώρου παραμονής ιατρού, στον ίδιο χώρο.

Η πρώτη σκέψη είναι ότι εφόσον μιλάμε για 
έργο το οποίο θα βοηθήσει τους ηλικιωμένους 
συμπολίτες μας στην Αγκαιριά, τα χρήματα (αφού 
υπάρχουν), καλό είναι να δοθούν εκεί. Επειδή, ομι-
λούμε όμως, για μία περιοχή η οποία αν και είναι 
μία από τις τρεις μεγαλύτερες στην Πάρο, δεν έχει 
τις υποδομές που πρέπει, θα πρέπει να δούμε αν 
τα χρήματα θα οδηγηθούν στην πρώτιστη ανάγκη. 
Αφήνω δε στην άκρη ότι οι ηλικιωμένοι συμπολί-
τες μας στο παραμικρό «χάδι» που θα εισπράξουν 
νιώθουν «υποχρεωμένοι» σε κάθε Άγιο Βασίλη… 
Η προηγούμενη πρόταση είναι του «πονηρού» μου 
μυαλού, και μεγάλα παιδιά είσαστε για να καταλά-
βετε τι εννοώ… Δε θα σχολιάσω ακόμα περισσό-
τερο το γεγονός ότι στο δημοτικό συμβούλιο άλλο 
ειπώθηκε για τον λόγο δαπάνης των χρημάτων 
(επέκταση) ενώ στο τοπικό συμβούλιο μιλούν για 
ιατρείο. Ίσως όμως να πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικές δράσεις.

Πάμε παρακάτω τώρα. Είναι γνωστό ότι η Αλυ-
κή στερείται παιδικού σταθμού. Εδώ και χρόνια οι 
άνθρωποι της περιοχής διαμαρτύρονται γι’ αυτό. 
Και ομιλούμε για μία περιοχή η οποία έχει δύο 
τμήματα στο νηπιαγωγείο της περιοχής και άνω 
των 100 μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αν έκα-
να μία δημοσκόπηση, ακόμα και μόνο με τα μέλη 
του ΚΑΠΗ στην Αλυκή, για το τι θέμα έχει προτε-
ραιότητα, εσείς τι λέτε να απαντούσαν οι συμπο-
λίτες μας; Την επέκταση του ήδη μεγάλου ΚΑΠΗ 
στην περιοχή ή τον παιδικό σταθμό;

Μήπως ακόμα θα ήταν καλό να ρωτήσω τους 
υπευθύνους του ΚΠΠΑ ότι ενώ θα δώσουν χρή-
ματα για να μεγαλώσουν ένα ήδη μεγάλο ΚΑΠΗ, 
δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να ιδρύσουμε κοι-
νωνικό φαρμακείο. Μήπως ακόμα θα ήταν καλό 
να ρωτήσω ότι για σίτιση αναξιοπαθούντων συ-
μπολιτών μας ο κωδικός έχει μόλις 7000 ευρώ 
για το 2018 ενώ την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν 
μόλις 2000 ευρώ γι’ αυτόν τον σκοπό;

Όπως έγραψα και παραπάνω μεγάλα παιδιά εί-
σαστε και μάλλον κανείς σας δε με έχει ανάγκη 
για να καταλάβει κάτι παραπάνω… Αυτά κυρίες 
και κύριοι, και καλώς οδεύουμε στην προεκλογική 
περίοδο!

Ρομπότ: Απειλή;
Ο φόβος πολλών ότι οι μηχανές θα αντικατα-

στήσουν τους ανθρώπους αρχίζει και μεγαλώνει, 
καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες αντικα-
θιστούν το ανθρώπινο δυναμικό με ρομπότ. Είναι 
βάσιμος όμως ο φόβος αυτός; Κι αν ναι ποιες ειδι-
κότητες θα πληγούν;

Η ιστορία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Για 
παράδειγμα οι βιομηχανίες χάλυβα τις τελευταίες 
πέντε δεκαετίες έχουν μειώσει τους υπαλλήλους 
τους κατά 75%.

Τα τελευταία χρόνια όμως ο κίνδυνος απώλειας 
θέσεων εργασίας λόγω της τεχνολογίας εξαπλώ-
νεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως οι 
μεταφορές, η αποθήκευση, το χονδρικό και λιανι-
κό εμπόριο. Επίσης, στον κλάδο της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας υπάρχει η δυνατότητα της αποκόμισης 
τεράστιων κερδών με την αντικατάσταση μεγάλου 
μέρους του ανθρώπινου δυναμικού με τεχνητούς 
εγκεφάλους και ρομπότ. Οι αλλαγές δεν πλήττουν 
μόνο τις χειρωνακτικές εργασίες αφού οι υπολο-
γιστές μπορούν πλέον να κάνουν την εργασία των 
υπαλλήλων γραφείου. Σύμφωνα με έκθεση της 
McKinsey, οι τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν, εί-
ναι σε θέση να προσφέρουν αυτοματοποιημένα το 
45% των δραστηριοτήτων που κάνουν οι άνθρω-
ποι. Σε αποτέλεσμα των παραπάνω η Διεθνής Ορ-
γάνωση Εργασίας, προβλέπει αύξηση στην παγκό-
σμια ανεργία κατά 11 εκατομμύρια έως το 2020, 
οπότε το μέγεθος της απώλειας θέσεων εργασίας 
είναι ανησυχητικό.

Πρόσφατα ο Ντόναλτ Τραμπ σε όμιλο εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας εκθείασε την υπεροχή των 
ρομπότ έναντι των εργαζομένων λέγοντας: «Είναι 
πάντα ευγενικά, άκρως παραγωγικά, δεν παίρνουν 
ποτέ άδεια, δεν αργούν ποτέ και δεν υπάρχει κίν-
δυνος διάκρισης φύλου, ηλικίας ή φυλής».

Διαφαίνεται λοιπόν κάπου στο κοντινό μέλλον η 
πλήρης μηχανοποίηση; Όσο κι αν ακούγεται τρο-
μακτικό, όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν να 
συμβεί. Για τον λόγο αυτό μάλλον, ο Bill Gates, ει-
σηγήθηκε να πληρώνονται φόροι για κάθε ρομπότ 
που θα προσλαμβάνεται!

Μελέτη της McKinsey εκτιμά παρόλα αυτά ότι 
μόνο το 5% των επαγγελμάτων θα μπορούσε να 
αυτοματοποιηθεί πλήρως από τις νέες τεχνολογίες.

Για τους εργαζόμενους, ο βασικός παράγοντας 
διαφοροποίησης αναφορικά με τον κίνδυνο 
απώλειας της θέσης εργασίας τους, είναι η 
εκπαίδευση. Για εκείνους με βασική εκπαίδευση ο 
δυνητικός κίνδυνος από την εισαγωγή των ρομπότ 
φθάνει έως και το 46% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
υποχωρώντας στο 12% για τα άτομα με τις προ-
πτυχιακές τους σπουδές και φυσικά με ανώτερες 
σπουδές.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα, τα επαγγέλματα 
που είναι πιο ασφαλή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, 
είναι όσα απαιτούν δημιουργικότητα, φροντίδα αν-
θρώπων, αλλά και όλα όσα σχετίζονται με τον το-
μέα της υγείας.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με  μελέτες, οι νέες τε-
χνολογίες θα δημιουργήσουν κάποιες εντελώς 
νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ψηφιακής 
τεχνολογίας και μέσω της αύξησης της παραγω-
γικότητας που θα επιτευχτεί εξαιτίας αυτών, θα 
προσθέσουν επιπλέον πλούτο που θα στηρίξει επι-
πλέον θέσεις εργασίας σε τομείς όπως των υπηρε-
σιών που είναι λιγότερο εύκολο να υπάρξει πλήρης 
αυτοματοποίηση.
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Νέο ΔΣ στην 
ΕΛΜΕ

Από την ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου έγινε γνωστό ότι 
συστήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της μετά τις 
εκλογές στις 19 Οκτωβρίου 2017, το οποίο έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος: Κεφάλας Φραγκίσκος 
Αντιπρόεδρος: Μαλιάρης Ανέστης
Γραμματέας: Χασάπη Νίκη
Ταμίας: Κοζομπόλης Νίκος
Οργανωτικός γραμματέας: Σκαραμαγκάς Λευ-

τέρης
Μέλη: Γκολιομύτη Βάσω, Ζαμπέτα Μπιζά.

Εκδήλωση 
ΚΚΕ

Το ΚΚΕ στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων για τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση του, τιμώντας τον 
ηρωικό ξεσηκωμό στο Πο-
λυτεχνείο, τους χιλιάδες αγω-
νιστές της πάλης ενάντια στη 
δικτατορία και τους νεκρούς του Νοέμβρη, σας καλεί 
στην εκδήλωση που διοργανώνει στις 18 ΝΟΕΜ-
ΒΡΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30 ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ με θέμα: «50 χρόνια 
από το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967».

Ομιλητής θα είναι ο Παναγιώτης Μεντρέκας, 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. και θα πα-
ρουσιάσει το βιβλίο: «Δικτατορία 1967-1974, κεί-
μενα και ντοκουμέντα».

Το Ν. Αιγαίο 
στο Λονδίνο

Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στη φιλοσοφία και 
την αισθητική των νησιών μας η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου υποδέχθηκε στις 6-8/11/2017 στο Λονδίνο, 
τους εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής σκηνής, 
στην τουριστική έκθεση «World Travel Market».

Για ακόμη χρονιά, τα νησιά μας πρωταγωνίστησαν 
στη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση που συγκεντρώ-
νει τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή ολό-
κληρης της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. 

Το Ν. Αιγαίο με 23 συμμετοχές νησιών του (Ρό-
δος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Τήνος, Αστυπάλαια, 
Πάρος, Φολέγανδρος, Άνδρος, Κύθνος, Κάλυμνος, 
Λέρος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψοί, Ίος, Νάξος, Πάρος, 
Σέριφος, Αντίπαρος, Μήλος, Αμοργός, Κάλυμνος), 
αναδείχθηκε πρωταθλητής στον διεθνή ανταγωνισμό, 
σε μια έκθεση που φιλοξένησε περισσότερες από 180 
χώρες και 5.000 εκθέτες. 

Επιστολή  
μαθητών στον 
δήμο Πάρου

Στο πλαίσιο του μαθήματος της νέας ελληνικής 
γλώσσας στην 4η ενότητα, οι μαθητές της Δ’ τάξης 
του δημοτικού σχολείου Νάουσας, ασχολούνται 
με το περιβάλλον.

Σε έκθεση που έγραψαν με θέμα: «Η μόλυνση του 
περιβάλλοντος στην περιοχή μου», θέλησαν να 
στείλουν μία επιστολή προς τον δήμαρχο Πάρου, ώστε 
να πουν ποια είναι η δική τους γνώμη όσον αφορά σ’ 
αυτό το σοβαρό θέμα.

Ας δούμε λοιπόν την άποψη των παιδιών.
«Δημοτικό σχολείο Νάουσας Πάρου
Νάουσα 20/10/2017
Αγαπητέ κ. δήμαρχε Πάρου
Είμαστε το Δ2 τμήμα του Δ.Σ. Νάουσας Πάρου και 

σας γράφουμε, για να σας εκφράσουμε τον προβλη-
ματισμό μας, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα των 
σκουπιδιών στις παραλίες και τους δρόμους, και στην 
έλλειψη κάδων στις παραλίες του νησιού.

Η αιτία που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα είναι: 
α) η αδιαφορία που δείχνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για 
τον τόπο που ζούμε, αλλά και οι επισκέπτες του νη-
σιού μας, και β) η μικρή διάθεση κάδων στην παραλία.

Συνέπειες αυτών των προβλημάτων είναι να πα-
ρουσιάζει το νησί άσχημη εικόνα προς τον επισκέπτη, 
να μολύνονται οι παραλίες, αλλά κι εμείς οι ίδιοι να 
σιχαινόμαστε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα.

Οι λύσεις που προτείνουμε εμείς, είναι δύο: α) να 
τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι στις παραλίες, και 
β) να μπουν κρυφές κάμερες, όπου θα εντοπίζουν 
τους παραβάτες και ο Δήμος θα επιβάλλει χρηματικά 
πρόστιμα σε αυτούς.

Με εκτίμηση οι μαθητές του Δ2
Του Δ.Σ. Νάουσας».

Σημαντική 
απόφαση για 
τους Ο.Τ.Α.

Αθώοι κρίθηκαν στις 1/11/2017, από το Γ’ Μονο-
μελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, οι δήμαρχοι Ζωγρά-
φου, Τίνα Καφατσάκη και Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, 
οι οποίοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, λόγω του ότι, 
δεν απέστειλαν τον Σεπτέμβριο του 2014, στο υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στοιχεία εργαζομέ-
νων στους δήμους τους για την ανανέωση της εργασι-
ακής τους σχέσης από ορισμένου χρόνου σε αορίστου!

Οι δύο δήμαρχοι δεν έλαβαν υπόψη τον Νόμο Κυρ. 
Μητσοτάκη, βάσει εκείνων που πρόσταζε και έτσι, 
ανανέωσαν τις συμβάσεις.

Στη δίκη ήταν κατηγορούμεναι και δημοτικοί υπάλ-
ληλοι σε θέση ευθύνης, που, ομοίως αθωώθηκαν και 
αυτοί.

Η απόφαση της εισαγγελέως στο Γ’ Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στηρίχτηκε στο άρθρο 100 
του Ν.4483/2017 του υπουργείο Εσωτερικών για 
τους ΟΤΑ, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βου-
λή, και προβλέπει την οριστική παύση πειθαρχικών και 
ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και δημάρ-
χων, για τη μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων.

Πρόταση για 
ενεργειακά 
έργα

Στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Περιφερειάρχη, 
Γιώργου Χατζημάρκου, για την εξεύρεση νέων πηγών 
χρηματοδότησης και για την προετοιμασία της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την μετά ΕΣΠΑ εποχή, 
οριστικοποιήθηκε η πρόταση που, εντός των επομέ-
νων ημερών, θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο Λουξεμβούργο.

Ειδικότερα, η πρόταση που οριστικοποιήθηκε στη 
διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τρεις καινοτόμες και πρωτο-
ποριακές προτάσεις που αξιοποιούν και εφαρμόζουν 
τις βέλτιστες τεχνολογίες:

1. Εκτεταμένο πρόγραμμα παρέμβασης στον ηλε-
κτροφωτισμό του αστικού οδικού δικτύου των νησιών 
της Περιφέρειας, με έργα που αποσκοπούν στην ανα-
βάθμιση και αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση 
των τοπικών δικτύων ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με 
τις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, δεδομένου ότι το υπάρ-
χον δίκτυο κρίνεται εξαιρετικά ενεργοβόρο, χαμηλής 
απόδοσης και αισθητικής, αλλά κυρίως ακατάλληλο 
και επικίνδυνο για τους πολίτες.

2.Κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου παρα-
γωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Φράγμα Γαδουρά.

3. Κατασκευή υβριδικών σκαφών.
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με την υποβολή της πρό-

τασης, αιτείται από την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για 
την ωρίμανση των παραπάνω μελετών.

Εκλογές «Υρία»
Την Κυριακή 5/11/2017 πραγματοποιήθηκαν οι 

εκλογές στον ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών. 
Το νέο ΔΣ που προέκυψε από την εκλογική διαδικα-

σία έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αποστόλης Παντελαίος
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Καπαρός
Ταμίας: Βασίλης Καπούτσος
Γραμματέας: Γραννέτα Καπαρού
Έφορος εκδρομών: Αγγελική Γεμελιάρη - Χατζηγιάν-

νη
Υπεύθυνοι για τη λειτουργία της αίθουσας του Συλ-

λόγου: Ρούσσος Αλέξανδρος, Χανιώτης Μοσχονάς
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Ι. Νεποµνιάτσι - Β. Λάζνικα
Από το Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θληµα εθνικών οµάδων που δι-
εξάγεται στην Κρήτη, η ακό-
λουθη παρτίδα ήταν αυτή που ο-
δήγησε στη νίκη της Ρωσίας επί 
της Τσεχίας στον 3ο γύρο. 1.ε4 γ6 
2.δ4 δ5 3.ε5 Αζ5 4.Ιζ3 ε6 5.Αε2 γ5 6.Αε3 γxδ4 7.Ιxδ4 Ιε7 8.0-0 Ιβγ6 
9.Αβ5 α6 10.Αxγ6+ βxγ6 11.γ4 Βδ7 12.Ιγ3 δxγ4 13.Ια4 Ιδ5 14.Ιxζ5 
εxζ5 15.Πγ1 γ3 16.Βγ2!? η πρώτη καινούρια κίνηση της παρτίδας, 
αντί για το «φυσιολογικό» 16. Ixγ3. Ο σκοπός είναι να δηµιουργήσει 
άµεσα απειλές, έστω και µε µικρή παραχώρηση υλικού, προκειµένου 
να εµποδίσει το Μαύρο να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. 16...Αε7 
Μετά από 16...γxβ2 17.Βxβ2 Αε7 18.ε6 ζxε6 19.Βxη7 Αζ6 20.Βη3 ο 
Μαύρος θα δυσκολευτεί να βρει ασφαλή θέση για τον Βασιλιά του. 
17.Ιxγ3 Ιxε3 18.ζxε3 Αη5?! Από στατική άποψη ο Μαύρος φαίνε-
ται να έχει στρατηγικά καλύτερη θέση, µε λιγότερα αδύνατα πιόνια 
και ενεργητικότερο ελαφρό κοµµάτι. Οµως ο Λευκός αποδεικνύει 
πως είναι τα δυναµικά στοιχεία που επικρατούν σε αυτήν τη θέση. 
Γι' αυτό πιο ασφαλές φαίνεται το 18...η6 19.ε4 ζxε4 20.Ιxε4 0-0 µε 
λίγο καλύτερα τα λευκά 19.Πγε1 η6 (βλ. διάγραµµα)

20.η4! Τα αδυνατισµένα µαύρα τετράγωνα και ο ανυπεράσπιστος 
µαύρος Αξιωµατικός δίνουν χρόνο στο Λευκό να ξεδιπλώσει την επί-
θεσή του. 20...ζxη4?! Το 20...Βε7 21.ηxζ5 0-0 φαίνεται µάλλον ασφα-
λέστερο, αν και τα λευκά διατηρούν την πρωτοβουλία. π.χ. 22.Βε4 
Παε8 23.Βη4 Αθ6 24.ε6 Αη7 25.εxζ7+ Βxζ7 26.ζxη6 Βxη6 27.Βxη6 
θxη6 µε λίγο καλύτερο φινάλε 21.Ιε4 Αε7 22.Πδ1 Βγ8 23.ε6?! Το 
23.Ιγ5 0-0 (23...Πα7 24.ε6) 24.Ιδ7 ήταν η καλύτερη συνέχεια για τα 
λευκά, απειλώντας τόσο τον Πζ8, όσο και 25.Ιβ6 23...ζxε6? Αυτό 
όµως χάνει. Απαραίτητο ήταν το 23...Βxε6 24.Ιδ6+! Αxδ6 25.Βxγ6+ 
Ρε7 26.Ββ7+ Αγ7! 27.Βxγ7+ Ρζ8 28.Πxζ7+ Βxζ7 29.Πζ1 Βxζ1+ 30.Ρxζ1 
θ5 και το φινάλε είναι µάλλον ισόπαλο 24.Βγ3 Πζ8 25.Πxζ8+ Αxζ8 
26.Βθ8 και δεν υπάρχει άµυνα στο 27.Ιδ6 1-0

Ελληνικές επιτυχίες 
στην Κρήτη

Τ ην ώρα που µπαί-
νουµε στην τελι-
κή ευθεία του 
Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήµατος σκα-
κιού Εθνικών οµάδων 
που γίνεται στη Χερσό-
νησο, ο πιο µικρός Ελ-
ληνας γκραν µετρ ση-
µείωσε µια σηµαντικό-
τατη νίκη, κάνοντας ό-
λη τη σκακιστική κοινό-
τητα να µιλάει για αυ-
τόν. Πρόκειται για τον 
18χρονο Ηρακλειώτη 
(έχει ρίζες και από την 
Κύπρο) αθλητή του Ο-
ΦΗ Ανδρέα Κελίρη, ο 
οποίος κέρδισε µε τα 
λευκά τον διεκδικητή 
του Παγκόσµιου Πρω-
ταθλήµατος 1993, Νά-
ιτζέλ Σορτ, µετά από έ-
ναν συναρπαστικό αγώ-
να, που κράτησε µόλις 
33 κινήσεις. Μετά τον 
5ο γύρο, η πρώτη οµάδα της χώρας µας µε δύο νί-
κες και τρεις ήττες βρίσκεται στην 24η θέση, ενώ 
η δεύτερη είναι µόλις δύο θέσεις πιο κάτω (26η) 
σε σύνολο 40 οµάδων, έχοντας µια νίκη, δύο ισο-
παλίες και δύο ήττες. Η τρίτη οµάδα απαρτίζεται 
από τοπικούς σκακιστές και είναι στην 36η θέση 
µε µια νίκη, µια ισοπαλία και τρεις ήττες. Στην κο-
ρυφή της βαθµολογίας βρίσκεται η Κροατία µε 9 
βαθµούς, ενώ ακολουθούν οι Ουγγαρία, Ρωσία, Αρ-
µενία και Πολωνία µε 8 βαθµούς.

Ανδ. Κελίρης - Ν. Σορτ
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.η3 γ5 4.δ5 εxδ5 5.γxδ5 δ6 6.Ιγ3 

η6 7.Αη2 Αη7 8.Ιζ3 0-0 9.0-0 Ιβδ7 10.θ3 α6 11.α4 
Πβ8 12.Αζ4 Βγ7 13.Πγ1 Πε8 14.Βδ2 β5 15.αxβ5 αxβ5 
16.β4 Αα6 17.Αθ6 Αθ8 18.Βζ4 Ββ6 19.Ιη5 Πε7 20.Ι-
γε4 Ιxδ5 21.Βθ4 Αβ7 22.Πζδ1 Πβε8 23.βxγ5 δxγ5 
24.Ιxγ5 Ιxγ5 25.Αxδ5 Αxδ5 26.Πxδ5 Ιβ3 27.Πγδ1 
Πxε2 28.Βζ4 ζ6 29.Πδ7 Ιγ5 30.Βζ3 Π2ε5 31.Π1δ6 
Πζ5 32.Πxβ6 Πxζ3 33.Πε7 1-0

Στις γυναίκες η πρώτη µας οµάδα έχει σηµειώσει 
µέχρι στιγµής τρεις νίκες (Αγγλία, Ρουµανία, Σερ-
βία) και δυο ήττες (Ρωσία, Αρµενία) και βρίσκεται 
στην 8η θέση, ενώ η δεύτερη οµάδα στην 31η µε 
δύο ισοπαλίες (Νορβηγία, Φινλανδία) και τρεις ήτ-
τες (Αρµενία, Λιθουανία, Αγγλία). Εντυπωσιακή εί-

ναι η εµφάνιση της Σταυρούλας Τσολακίδου (τρεις 
φορές Παγκόσµια Πρωταθλήτρια), η οποία έχει 4 
νίκες και 1 ισοπαλία. Η 17χρονη παίκτρια του ΣΟ 
Καβάλας στον πρώτο γύρο νίκησε την Ρωσίδα Βα-
λεντίνα Γκουνίνα και βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο 
για την απόκτηση του τίτλου του ∆ιεθνούς Μαιτρ. 
Πολύ µαχητική είναι και η Αναστασία Αβραµίδου, 
η οποία στον 1ο γύρο έκανε ισοπαλία µε την Αλ. 
Γκοριάτσκινα. Η Ρωσία είναι η µόνη οµάδα που µε-
τά τον 5ο γύρο σηµειώνει το απόλυτο σκορ (10/10), 
η Πολωνία έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ οι Γε-
ωργία, Ουκρανία και Τουρκία έχουν 4 νίκες και 1 
ήττα η καθεµία.

Σ. Τσολακίδου - Β. Γκουνίνα
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.δ3 Αγ5 5.Αxγ6 δxγ6 

6.Ιβδ2 0-0 7.Ιγ4 Ιδ7 8.Βε2 ζ6 9.Αδ2 Ιβ6 10.Ιε3 Αε6 
11.0-0 Ιγ8 12.β4 Αxε3 13.Βxε3 Ιδ6 14.α4 Βε8 15.Αγ3 
Βθ5 16.Ιδ2 α6 17.ζ4 εxζ4 18.Βxζ4 α5 19.Βε3 αxβ4 
20.Αxβ4 Πζ7 21.Βη3 γ5 22.Αγ3 Παζ8 23.Πζ4 Αδ7 
24.Ιζ3 γ4 25.Αβ4 Πε7 26.Πζ1 Αxα4 27.ε5 ζxε5 
28.Πxζ8+ Ρxζ8 29.Ιxε5+ Ρε8 30.δ4 Αxγ2 31.Βζ4 
Ρδ8 32.Αxδ6 γxδ6 33.Ιxγ4 Βη6 34.Ιxδ6 Αδ3 35.Πγ1 
Βζ6 36.Βη4 Πγ7 37.Ιxβ7+ Ρε8 38.Πε1+ Ρζ8 39.Ιγ5 
Αζ5 40.Βζ4 Πγ8 41.η4 Ρη8 42.ηxζ5 θ6 43.Βε5 Βη5+ 
44.Ρθ1 Βη4 45.Βε6+ Ρθ7 46.Βxγ8 Βζ3+ 47.Ρη1 Βη4+ 
48.Ρζ2 Βxδ4+ 49.Ρζ3 Βγ3+ 50.Πε3 1-0

Παίζουν τα λευκά
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Το σημερινό πρόβλημα απευθύνεται 
στους αρχάριους φίλους μας. Πώς κερδίζει 

ο Λευκός τη μαύρη Βασίλισσα;

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1...Ιζ5 2.Βζ2 Βη3 3.Βxη3 Ιxη3+ και ο Μαύρος κερδίζει «διαφορά» 
(Πύργο για Ιππο).

Η παρτίδα Κελίρης - Σορτ

Η συνάντηση Ρωσία-Ελλάδα
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Μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυ-

κλάδων, οι Παριανές και Αντιπαριώ-
τικες ομάδες είχαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

Πρωτ. Ανδρών
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης 56-63
Πανναξιακός – Μαρπησσαϊκός 

77-45

Πρωτ. Παίδων 
Πανναξιακός – Πλοηγός Αντιπά-

ρου 41-39
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης 36-48

Εκλογές στον 
Π.Σ. «Αρχίλοχος»

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5/11/2017 οι εκλογές 
στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», για την ανάδειξη νέου 
διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του συλλόγου 
και κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μικρή συμμετοχή των μελών 
του, καθώς παρευρέθηκαν μόνο 50 μέλη.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:
1. Γεμελιάρης Γιώργος 38

2. Δρακάκη Μαρία 36
3. Γκίκα Ραμόνα 35
4. Μητρογιάννης Σπύρος 32
5. Κέκας Πάνος 32
6. Φωκιανού Ελένη 32
7. Κατρή Μαργαρίτα 30
8. Λουκής Ιωάννης 29
9. Κυριαζάνος Ιωάννης 26
10. Συνόδης Νικόλαος 23
11. Γεωργιάδης Στέφανος 19
Ελεγκτική επιτροπή
1. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 35
2. Δημόπουλος Παναγιώτης 28
3. Πατέλη Παρασκευή 28.

Το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
στον Β’ όμιλο που μετέχουν οι Παρια-
νές ομάδες είχε πολλά γκολ το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο.

Σε ό,τι αφορά τις ομάδες του νησιού 
μας ο ΑΟ Πάρου συνέχισε τη νικηφόρα 
πορεία του σημειώνοντας την τέταρτη 
σερί νίκη και είναι στο κυνήγι της πρώ-
της θέσης στον όμιλο, με αντίπαλο τον 
Παμμηλιακό.

Ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε με το σκορ 
πόλο την αδύνατη Κύθνο, με το εκπλη-
κτικό 7-3. Από την άλλη, ο Αστέρας 
Μαρμάρων έχασε 3-0 από τον ΑΟΠ 
–σε μία μάλλον εντός προγράμματος 
ήττα-, ενώ ο Νηρέας με πολλά αμού-
στακα παιδιά στη σύνθεση του συνέχι-
σε την κατηφόρα των συνεχών ηττών 
στο πρωτάθλημα.

Μαρπησσαϊκός – Κύθνος 7-3
Οι φίλαθλοι έχασαν το σκορ στις εξέ-

δρες του γηπέδου Μαρμάρων, όπου ο 
Μαρπησσαϊκός αποδεικνύει ότι γι’ άλλη 
μία χρονιά είναι υπολογίσιμη δύναμη, 
τουλάχιστον στους αγώνες του μέσα 
στην Πάρο.

Από την άλλη, η νεοφώτιστη ομάδα 
στο πρωτάθλημα (Κύθνος), πέρα από 
ορισμένες ατομικές ενέργειες παικτών 
της στον αγώνα, αποτέλεσε σάκο του 
μποξ για τους Μαρπησσαίους, αποδει-
κνύοντας για μία ακόμα φορά πόσο 
λάθος ήταν η απόφαση για την ενιαία 
κατηγορία στο πρωτάθλημα Κυκλάδων. 
Ειδικά, στα πρώτα γκολ που δέχθηκε 
η κατά τα άλλα συμπαθητική ομάδα 
της Κύθνου, ήταν αποτέλεσμα απρο-
πονησιάς των αμυντικών της και έκανε 
«μπαμ» από χιλιόμετρα μακριά ότι, χρει-
άζεται πολλή δουλειά έως να παρουσι-
άσει ένα αξιόμαχο σύνολο.

Η ομάδα της Μάρπησσας προηγήθη-
κε 1-0 με το «καλημέρα» στο παιχνίδι 
και έβαλε γκολ μόλις στο 2ο λεπτό με 
τον Βράπι. Με τη συμπλήρωση ενός τε-
τάρτου του αγώνα ο Βιτζηλαίος έγρα-
ψε το 2-0, ενώ ο ίδιος, στο 30ο λεπτό, 
έγραψε το 3-0.

Με την έναρξη του δευτέρου ημι-
χρόνου η Κύθνος μείωσε σε 3-1 με 
πέναλντι του Γονίδη, αλλά ύστερα από 
είκοσι λεπτά ο Γκεμπόρις έκανε το 4-1 
για τον Μαρπησσαϊκό. Στο 69ο λεπτό ο 
Βιτζηλαίος πέτυχα νέο τέρμα ανεβάζο-
ντας τον δείκτη του σκορ στο 5-1, ενώ 
ο Γκεμπόρις, στο 75ο λεπτό, πέτυχε το 
6-1. Η ομάδα της Μάρπησσας χαλάρω-
σε στη συνέχεια δίνοντας την ευκαιρία 

στην Κύθνο να κάνει στο 78ο λεπτό το 
6-2 και πάλι με τον Γονίδη. Στο 82ο λε-
πτό είχαμε το πιο όμορφο γκολ της συ-
νάντησης όταν ο Βιτζηλαίος έβαλε το 
τέταρτο προσωπικό του γκολ με φοβε-
ρό σουτ γράφοντας το 7-2. Οι φιλοξε-
νούμενοι μείωσαν στο 83ο λεπτό με τον 
Ηλιού, που έγραψε το τελικό 7-3.

Μαρπησσαϊκός: Ζουμής, Τριβυζάς, 
Φρατζής, Κρητικός, Παπαδόπουλος 
(Τσιγώνιας), Κορρές, Αντωνόπουλος, 
Παντελαίος (Ντζουμανίκας), Γκεμπόρις 

(Μιχ. Τζανακόπουλος), Βράπι (Κ.Τζανα-
κόπουλος), Βιτζηλαίος

Κύθνος: Λεβαντής, Μπιζικούκης, 
Τσιρδήμος, Γονιδάκης, Λαρεντζάκης, 
Κούτσι, Ηλίου, Μανωλήκας, Γονίδης, 
Χριστοδουλάκης, Γαρδεράκης (Βιτάλης)

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς 
τον κ. Ε. Ρούσσο και την κ. Μαργαρίτη.

ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 3-0
Ακάθεκτα συνεχίζει ο ΑΟΠ την πορεία 

του στον 2ο όμιλο του πρωταθλήματος 
της ΕΠΣ Κυκλάδων και κέρδισε εύκολα 
με 3-0 τον Αστέρα Μαρμάρων, στο δη-
μοτικό στάδιο Πάρου.

Τα γκολ για τους μπλε της Πάρου 
-που καλπάζουν με τέσσερις νίκες σε 
τέσσερα παιχνίδια- πέτυχε ο Τσόκα στο 
22ο και 36ο λεπτό και ο Κ. Π. Σαρρής, 
στο 80ο λεπτό.

Τέλος, αρνητικό στοιχείο, που πρέπει 
να προβληματίσει τη διοίκηση του ΑΟΠ, 
ήταν η μικρή προσέλευση φιλάθλων 
του στον αγώνα, παρά του ότι παρό-
μοιο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έχει να 
κάνει πολλά χρόνια η Παριανή ομάδα.

ΑΟΠ: Λουκής, Καντιώτης, Μπαρδά-
νης, Βλακάς, Τσόκα (Νίκας), Καραφυλ-
λάκης, Αρκουλής (Παπαθεωδόρου), 
Κληρονόμος (Γκιόκα), Ρούσσος (Κ. Π. 
Σαρρής), Γιαννούλης, Γιουρτζίδης

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, 
Αντιπαριώτης, Μπελούκης, Φυρίγγος, 
Παρζ’αλης, Κατσαμπέας, Πίστας, Μά-
τσος, Κλουβάς, Σούλη (Νταής - Μαρι-
νάκης), Μπελούκης.

Διαιτητής: Καλογεράς, με βοηθούς 
τους κ.κ. Μουτάφη και Βαρθαλίτη.

Παμμηλιακός – Νηρέας 7-0
Νέα βαριά ήττα για την ομάδα της 

Νάουσας με 7-0 από τον Παμμηλιακό 
στη Μήλο.

Οι «κίτρινοι» του νησιού μας παρου-
σιάστηκαν για έναν ακόμη αγώνα με 
πάρα πολλά νέα παιδιά από τις ακαδη-
μίες τους, όμως οι συνεχείς ήττες δεν 
είμαστε σίγουροι ότι είναι προς όφελος 
των εκκολαπτόμενων ποδοσφαιριστών 
του… 

Η Παριανή ομάδα άντεξε με αμυντικό 
προσδιορισμό στον αγώνα στα πρώ-
τα λεπτά, αλλά ο Μάνη στο 14ο λεπτό 
έγραψε το 1-0 για τον Παμμηλιακό. Στο 
επόμενο λεπτό ο Α. Σίδερης έγραψε το 
2-0 και στο 33ο λεπτό ο Μαυρογιάννης 
το 3-0. Ο Νάκας στο 44ο λεπτό έγραψε 
το 4-0 για την ομάδα της Μήλου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσιριγωτά-
κης στο 61ο λεπτό, ο Α. Σίδερης στο 66ο 
λεπτό και ο Καμακάρης στο 77ο λεπτό, 
έγραψαν το τελικό 7-0 υπέρ του Παμ-
μηλιακό.

Τέλος, σημειώνουμε ότι ο Μ.Ο. ηλι-
κίας των παικτών του Νηρέα που ξε-
κίνησαν τον αγώνα ήταν 20,6 ετών και 

του Παμμηλιακού 22,7 ετών. Από τον 
Νηρέα οι μικρότεροι που αγωνίστηκαν 
ήταν ο Μιναστίρε και ο Ν. Αρκουλής 
(αμφότεροι 14 ετών) και από τον Παμ-
μηλιακό ο Σοσόλι, 15 ετών.

 
Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Λιβά-

νιος, Νάκας, Σ. Σίδερης, Κυρίτσης, Δρί-
λης (Σοσόλι), Μαυρογιάννης (Κουρέ-
λης), Τσιριγωτάκης, Μάνη (Καμακάρης), 
Α. Σίδερης (Αχμέτ), Μπεκογιάννης.

Νηρέας: Μιναστίρε, Γ. Ρούσσος, Ζου-
μής, Χρυσοχός, Βράπι, Μιρέλ (Άλκο), Ιω. 
Αρκουλής (Ν. Αρκουλής), Σιμόπουλος, 
(Κιτσίκου), Αριανούτσος.

Διαιτητής: Θ. Μαθιουδάκης, με βο-
ηθούς τους κ.κ.  Κουλακιώτη και Γ. Κ. 
Μαθιουδάκη.

Πανόραμα αγώνων
Α’ Όμιλος
Σύρος 2002 – ΠΑΣ Τήνου 0-1
Πάγος – Άνω Μερά 1-3
Μύκονος – Αίας Σύρου 3-0

Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 10
2. Πάγος 7
3. Μύκονος 7
4. ΠΑΣ Τήνου 7
5. Αίας Σύρου 0
6. Σύρος 2002 0

Β’ Όμιλος
Μαρπησσαϊκός – Κύθνος 7-3
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 3-0
Παμμηλιακός – Νηρέας 7-0

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 12
2. ΑΟΠ 12
3. Μαρπησσαϊκός 6
4. Σίφνος 6
5. Σέριφος 3
6. Κύθνος 0
7. Αστέρας Μαρμάρων 0
8. Νηρέας 0

Γ’ Όμιλος
Λάβα – Αστέρας Τραγαίας 2-2
Φιλώτι – Καρτεράδος 3-1
Ίος – Θύελλα Καμαρίου 1-7
ΠΑΣ Νάξου – Πανναξιακός 0-4

Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 12
2. Πανναξιακός 9
3. Φιλώτι 7
4. Λάβα 5
5. ΠΑΣ Νάξου 4
6. Αστέρας Τραγαίας 3
7. Καρτεράδος 0
8. Ίος 0

Τρύπιες άμυνες – πολλά γκολ
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Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη και την ενηµέρωση,

έχουµε την ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουµε

υπέρηχο προστάτη, psa, free psa,
ratio & γεν. ουρων σε προνοµιακές τιµές

παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε έγκαιρα µε τη γραµµατεία
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