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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

ολοκαίνουριο www.dounai-lavein.gr
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Έπειτα από 2700 χρόνια…
Η Πάρος συναντά το Πάριον!

» σελ. 10-11

Η περιοχή του Πάριον στην Προποντίδα
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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, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποι-
είο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Πρα-

τήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρ-

νος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλα-

στείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica 

cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 438

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

Πρόληψη της 
άνοιας

 Ο δήμος Πά-
ρου στο πλαί-
σιο του εθνι-
κού πιλοτικού 
προγράμματος 
πρόληψης και 
προαγωγής της 
υγείας των ηλι-
κιωμένων ατό-
μων – «ΗΠΙΟ-
ΝΗ», με θέμα 
για το 2017 
«πρόληψη της 
άνοιας και 
έγκαιρη αντι-
μετώπιση των συνεπειών της», διοργανώνει δράσεις 
σχετικές με το θέμα για τη χρονική περίοδο Οκτωβρί-
ου-Δεκεμβρίου 2017. 

Στο πλαίσιο της άρρηκτης συνεργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κ.Π.Π.Α και της ΚΔΕΠΑΠ με τον δήμο Πάρου και το 
τμήμα κοινωνικής μέριμνας, παιδείας και πολιτισμού, 
οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας θα διανεί-
μουν ενημερωτικό υλικό του Συμβουλευτικού Σταθ-
μού Μνήμης του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ, της Εταιρίας Νόσου 
Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, και της Ψυχο-
γηριατρικής Εταιρίας «Ο Νέστωρ», στους ωφελούμε-
νους του ΚΗΦΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι». 

Με τον τρόπο αυτόν οι ενδιαφερόμενοι και οι οικο-
γένειές τους θα ενημερωθούν για τα πρώτα σημάδια 
της άνοιας και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους καθώς 
και για το τοπικό πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να 
απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες. Συγχρό-
νως, οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας θα εξυπη-
ρετούν τις δομές που ανήκουν διοικητικά στην ΚΔΕ-
ΠΑΠ και αφορούν την τρίτη ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, 
αναφορικά με το ΚΗΦΗ έχει ήδη ξεκινήσει ομάδα νο-
ητικής ενδυνάμωσης στους ωφελούμενους της δομής 
με συντονίστρια την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότη-
τας, ενώ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης 
με τους υπαλλήλους του ΚΗΦΗ ώστε να συζητηθούν 
θέματα που άπτονται των φροντιστών ανοΐκών ασθε-
νών (βία και επιθετικότητα, ατομική φροντίδα, ζητή-
ματα ασφάλειας εκτός σπιτιού), με συντονίστρια την 
κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας.

Σε σχετική ανακοίνωση της αντιδημάρχου Πά-
ρου, Δώρας Σαρρή – Παπακυρίλλου, σημειώ-
νεται ακόμα: «Αναφορικά με το Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο σπίτι, η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας σε 
συνεργασία με τη νοσηλεύτρια του προγράμματος θα 
επισκεφθούν κατ’ οίκον τους εξυπηρετούμενους με 
σκοπό την διενέργεια τεστ μνήμης και γεροντικής κα-
τάθλιψης. Οι περιπατητικοί ασθενείς θα παραπέμπο-
νται στο Συμβουλευτικό Σταθμό Μνήμης του ΝΠΔΔ 
ΚΠΠΑ. Σε περίπτωση ανάγκης ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης οικογένειας με ανοΐκό ασθενή στο πλαίσιο 
αποδοχής και διαχείρισης της νόσου οι οικογένειες 
θα παραπέμπονται στην Κοινωνική Λειτουργό του 
Κέντρου Κοινότητας και στο Συμβουλευτικό Σταθμό 
Μνήμης».

Γεννητούρια!
Από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής 

του Κ.Υ. Πάρου, Σπυρίδωνα Λάβδα, δόθηκε 
στη δημοσιότητα μία πολύ ευχάριστη είδηση, η 
οποία έχει ως εξής:

«Το ΚΥ Πάρου-Αντιπάρου βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 8-11-
2017 και ώρα 05.00 πρωινή προσήλθε στο ΚΥ 
Πάρου – Αντιπάρου 22αχρονη αλλοδαπή με 
οδύνες τοκετού. Τελικά έτεκεν άρρεν τέκνο βά-
ρους 3390 κιλών .

Αφού ευχηθούμε να είναι καλορίζικο το μωρό, 
πρέπει να επισημάνουμε και να αναδείξουμε την 
προσπάθεια όσων συμμετείχαν για την ανώδυ-
νη και ομαλή ολοκλήρωση του τοκετού.

Ευχαριστώ λοιπόν θερμά και συγχαίρω τον 
εφημερεύοντα ιατρό, Σωτήριο Σκούρτη, ο οποί-
ος με ιδιαίτερο ζήλο και επιστημονικότητα αντι-
μετώπισε το περιστατικό και ολοκλήρωσε το 
τοκετό. Ευχαριστώ επίσης και συγχαίρω την 
επίσης εφημερεύουσα αγροτική ιατρό, Κραβα-
ρίτη Ευμορφία, που συνέδραμε στις προσπά-
θειες του κ. Σκούρτη και βοήθησε επίσης τα μέ-
γιστα. Ευχαριστώ και συγχαίρω την κ. Ραφαέλα 
Ζαχιώτη, μαία, που η παρουσία και η προσφορά 
της ήταν επίσης μεγάλη στην ολοκλήρωση του 
εν λόγω τοκετού. Τα ίδια ισχύουν για τη νοση-
λεύτρια, Καρακεκέ Νικολίτσα, που επίσης είχε 
τεράστια συνδρομή στην ομαδική προσπάθεια 
που έγινε .

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να 
συγχαρούμε την παιδίατρο, Κατσαμάκα Γεωρ-
γία, για την άμεση προσφορά της στο περιστα-
τικό, η οποία συνεχίζεται με συνεχή επίβλεψη 
στο νεογνό και που με την ευκαιρία θα ήθελα 
να επισημάνω εκείνο που για όλους μας είναι 
γνωστό ότι η παρουσία της είναι σημαντική και 
απαραίτητη».

Ορθοπεδικός
Μετά από πολλά χρόνια πληρώθηκε στο Κ.Υ. Πάρου, η θέση 

του ορθοπεδικού γιατρού. Από το Κ.Υ. Πάρου, δημοσιοποιή-
θηκε στις 14/11/2017 η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι από 
σήμερα 14-11-2017 διορίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία ο ορ-
θοπεδικός ιατρός κ. Χατζηαντωνίου Αλέξανδρος.

Θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι συνεχίζονται οι προσπά-
θειες μας και έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της 2ης 
ΔΥΠΕ για τον διορισμό ιατρών και άλλων ειδικοτήτων που 
πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν σε 
πολύ κοντινό χρονικό διάστημα  

Εμείς υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε 
για το καλύτερο που αφορά την κοινωνία των 2 νησιών μας».

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκε το ωράριο λειτουργίας 
των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας:

Μάρπησσα
17-11-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΜΥΡΙΩ-

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22-11-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24-11-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27-11-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30-11-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νάουσα
23-11-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
24-11-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
28-11-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
30-11-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αγκαιριά
23-11-2017 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29-11-2017 ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ. 
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Μείωση δημοτικών 
τελών

 Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 
10/11/2017 συζητήθηκε η μείωση των δημοτικών τελών 
στο νησί μας, ύστερα από πρόταση του Δήμαρχου Μ. Κω-
βαίου.

 
Ανακοίνωση δήμου Πάρου

 Για τη συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, από 
τον δήμο του νησιού μας τη Δευτέρα 13/11/2017, δημοσι-
οποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του την Πα-
ρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε κατά πλειοψη-
φία, τη μείωση των δημοτικών τελών, συνολικού ύψους 
208.252,24 ευρώ ετησίως με το ποσοστό της μεσοσταθ-
μικής μείωσης των δημοτικών τελών να υπολογίζεται σε 
7,11%.

Για τις ευπαθείς ομάδες αποφασίστηκε η συνέχιση των 
ισχυουσών απαλλαγών και μειώσεων, για την κύρια κατοι-
κία, ενώ δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα απαλλαγής 
των δημοτικών τελών, σε όσους πολίτες συνδυάζουν του-
λάχιστον δύο από τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που 
θέτει ο νόμος.

Η Δημοτική Αρχή, παρόλο που διανύουμε μια περίοδο 
γενικευμένης οικονομικής κρίσης, χάρη στη αποτελεσμα-
τικότητα και την ορθή χρήση των οικονομικών του Δήμου, 
κατάφερε να διατηρήσει έναν δήμο οικονομικά εύρωστο 
και αυτάρκη, που  παραμένει δίπλα στις ανάγκες των νοι-
κοκυριών και των επαγγελματιών.

Η ενίσχυση και προστασία της οικογένειας, των ευπαθών ομάδων, των αδυνά-
των και πασχόντων, και η εφαρμογή κοινωνικής αλληλεγγύης κόντρα στη σημε-
ρινή ανθρωπιστική κρίση και την οικονομική εξαθλίωση που βιώνουμε ως χώρα, 
είναι η απόλυτη προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πάρου. Στό-
χος μας είναι, να συνεχίσουμε να κάνουμε  μικρά και μεγάλα βήματα εξέλιξης 
και προόδου για την ανάπτυξη του τόπου, την ευημερία των πολιτών μας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 
νησί της Πάρου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αναπροσαρμογή τους, οι συντελεστές των Τελών 
Καθαριότητας και Φωτισμού για τον Δήμο Πάρου διαμορφώνονται ως εξής:

Παροικιά - Νάουσα: Κατοικίες: από 1,25 σε 1,06. Καταστήματα από 3.76 σε 
3,75.

Μάρπησσα: Κατοικίες από 1,20 σε 1,06. Καταστήματα από 2,76 σε 2,75.
Αγκαιριά: Κατοικίες από 1,20 σε 1,06. Καταστήματα από 1,80 σε 1,79.

Αρχίλοχος – Κώστος: Κατοικίες από 1,20 σε 1,06. Καταστήματα από 1,30 σε 
1,29.

Λεύκες: Κατοικίες από 1,20 σε 1,06. Καταστήματα από 1,30 σε 1,29.
Επιπλέον, για τις ευπαθείς ομάδες:
- Μείωση κατά 30%, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%
- Μείωση κατά 50%, για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις τρίτεκνες οικογένειες  

που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3296/2004 άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/τ.
Α΄/14-12-2004)

- Μείωση κατά 50%, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα 
με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, Νεφροπαθείς, άπο-
ροι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι.

- Μείωση κατά 100%, σε άτομα που ανήκουν σε δύο 
τουλάχιστον από τις άνω κατηγορίες ευπαθών ομάδων, 
προσκομίζοντας ως επιπλέον δικαιολογητικό έγγραφη 
γνωμάτευση από τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δή-
μου και των προϊσταμένων τους.

Οι ανωτέρω μειώσεις αφορούν την κύρια κατοικία τους 
και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια της ΚΥΑ 494/07-
04-2015 (ΦΕΚ 577 Β /09-04-2015).

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα κριτήρια και επιθυ-
μούν να αιτηθούν την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών 
τελών, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση, συνο-
δευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου Πάρου».

 
Οι προτάσεις

 Εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης προτάθηκε να 
υπάρξει μεγαλύτερη μείωση, λόγω του μεγάλου πλεονά-
σματος (1,1 εκ. ευρώ) και όχι η μείωση που προτάθηκε και 
είναι της τάξης των 208.000 ευρώ.

Ακόμα, όπως ειπώθηκε από τον επικεφαλής της αντιπο-
λίτευσης, Χρ. Βλαχογιάννη, σχεδόν όλοι οι κωδικοί εξόδων 
που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφω-

τισμού είναι «φουσκωμένοι», σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο κ. Βλαχογιάννης 
πρότεινε διπλάσια μείωση των δημοτικών τελών. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από 
τους συμβούλους της παράταξης του κ. Βλαχογιάννη και του ανεξάρτητου Αγ. Πα-
τέλη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση πρότεινε να υπάρξει μείωση και μηδενικά τέλη σε πολυπλη-
θέστερες ομάδες ευπαθών κατηγοριών (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ). 
Επίσης, ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ν. Τσιγώνιας, είπε ότι θε-
ωρεί με τον τρόπο που γίνεται η μείωση των δημοτικών τελών ενισχύει την άποψη 
περί προεκλογικού τρικ, για να «εισπράξει» την απάντηση του κ. Κωβαίου, ότι «του 
χρόνου (2018) είναι προεκλογική χρονιά». Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε από τους 
δύο συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης (Ροκονίδας, Τσιγώνιας) και τον σύμβουλο 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ, Φρ. Κεφάλα.

Τελικά, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών σύμφωνα με την πρόταση 
του κ. Κωβαίου.

Εκµεταλλευτείτε τις 4 εκδόσεις της προσφοράς µας

και προβάλετε την επιχείρησή σας µε έκπτωση έως 65% Χριστούγεννα
στην Πάρο!

Τ. 6977 248885
E. nikos@typoparos.gr
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Στην Αθήνα!

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισό-
τητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, ο δήμος 
Πάρου με πρωτοβουλία της αντιδημάρχου, Δώρας 
Σαρρή - Παπακυρίλλου διοργάνωσε μονοήμερη 
επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και στο μουσείο 
της Ακρόπολης, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2017. 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αρχικά για την 
ιστορία και το κτίριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος», που φιλοξε-
νείται αυτό το διάστημα η έκθεση «Ιωάννης Καπο-
δίστριας: Η πορεία του στο χρόνο», καθώς και στα 
έδρανα των βουλευτών.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το μουσείο της 
Ακρόπολης το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 
καλύτερα μουσεία του 21ου αιώνα και θαύμασαν 
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας 
που φυλάσσονται εκεί, πολλοί εκ των οποίων είναι 
λαξευμένοι σε παριανό μάρμαρο.

4 | Τοπικές ειδήσεις

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»

Νέο ΔΣ στον 
«Αρχίλοχο»

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πάρου, «Αρχίλο-
χος», συγκροτήθηκε σε σώμα, έπειτα από τις 
εκλογές. του στις 5/11/2017.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σπύρος Μητρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Ελένη Φωκιανού
Ταμίας: Μαρία Δρακάκη 
Γραμματέας: Ραμόνα Γκίκα
Β. Γραμματέας: Γιαννης Λουκης
Τακτικά μέλη: Μαργαρίτα Κατρή, Γιάν-

νης Κυριαζάνος, Πάνος Κέκας, Γιώργος Γε-
μελιάρης.

Μπουζούκι!
Η ΚΔΕΠΑΠ συνεργάζεται με τον δεξιοτέχνη 

του μπουζουκιού, Αστέριο Ρήγα και από 1η 

Δεκεμβρίου 2017 θα παραδίδονται μαθήματα 

στο δημοτικό ωδείο Πάρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγρα-

φές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νούν στα τηλέφωνα: 22840 22038 και 6983 

185 796.

Κτηνοτροφία
Το επαρχείο Πάρου 

έκανε γνωστό ότι οι 
κάτοχοι αιγοπροβάτων 
ή χοίρων έχουν υπο-
χρέωση εκτός από την 
τακτική ενημέρωση των 
αντίστοιχων μητρώων 
των εκμεταλλεύσεων 
τους για όποιες μεταβο-
λές (γεννήσεις, πωλή-
σεις, αγορές, θανάτους 
κλπ), τη σήμανση των 
ζώων τους και την προ-
μήθεια αντίστοιχων ενω-
τίων, να κοινοποιούν 
στην κτηνιατρική υπηρεσία την ετήσια απογραφή του ζω-
ικού τους κεφαλαίου.   

Σημειώνουμε ότι η απογραφή αφορά όλους τους αιγοπροβατο-
τρόφους και χοιροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό κεφάλαιο 
αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκ-
μετάλλευσης τους, και πρέπει να διενεργηθεί μέχρι 15 Δεκεμβρίου 
το αργότερο. Η κοινοποίηση της απογραφής μπορεί να γίνει και ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που 
διατίθενται.

Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει απογραφή 
δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρίτους ή προς σφαγή, δεν μπο-
ρούν να παραδώσουν γάλα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, να μετα-
βιβάσουν δικαιώματα και να τύχουν ενισχύσεων,  και κινδυνεύουν να 
υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα του άρθρου 
23 του Ν. 4235/2014.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
επικοινωνήσουν και να προσέλθουν στην κτηνιατρική υπηρεσία Πά-
ρου (τηλέφωνο: 22840 21228), για την ενημέρωση των μητρώων 
και την παραγγελία μέσων σήμανσης (ενώτια).
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Ιστορίες της κατοχής 
στην Πάρο

*του Π. Πατέλλη
Οκτώβριος 1943. Οι δύο γερμανικοί λόχοι που αποβιβάστηκαν στην Πάρο, για να 

εξουδετερώσουν τον  ιταλικό λόχο, που κατείχε μέχρι τότε το νησί, έφυγαν, παίρνο-
ντας μαζί τους αξιωματικούς και τους άνδρες αυτού του λόχου, που παραδόθηκαν 
σ’ αυτούς. Άφησαν μόνο στην Παροικιά, μια μικρή φρουρά 15-20 ανδρών, με επικε-
φαλής έναν επιλοχία.

Τις μέρες λοιπόν εκείνες, Παριανοί ψαράδες βρήκαν, ανοιχτά  της βραχονησίδας 
«Στρογγυλό», νότια της Αντιπάρου, γύρω στους 20 Γερμανούς ναυαγούς, να πα-
λεύουν με τα κύματα. Ήταν ώρες πολλές στη θάλασσα και ήταν σε άθλια κατάστα-
ση. Τους έφεραν στο λιμάνι της Παροικιάς και τους παρέδωσαν στον επιλοχία που 
διοικούσε τη μικρή φρουρά του νησιού. Ήταν, όπως είπαν αργότερα, ναύτες του 
γερμανικού πολεμικού ναυτικού, που το πλοίο τους βυθίστηκε στην περιοχή από 
συμμαχικά αεροπλάνα και Γερμανοί στρατιώτες που επέβαιναν σ’ αυτό το πλοίο, με 
προορισμό την Κρήτη. Οι άνδρες που περισυνέλλεξαν οι ψαράδες μας, ήταν και οι 
μόνοι που επέζησαν από τον βομβαρδισμό και την καταβύθιση του πλοίου.

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους ναυαγούς, οι οκτώ, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Στο 
σημείο που βρέθηκαν είχαν βγει στην επιφάνεια της θάλασσας πετρέλαια, από τις 
δεξαμενές καυσίμων του πλοίου και είχαν πιει πολύ πετρέλαιο, που σιγά-σιγά κατά-
στρεφε τα σωθικά τους. Υπέφεραν από πόνους φρικτούς.

Ο επιλοχίας-διοικητής, έστειλε τους άνδρες του να τακτοποιήσουν τους ναυαγούς 
από δω κι από κει, και συνόδεψε ο ίδιος τους οκτώ ανήμπορους, στο μικρό ξενοδο-
χείο που διατηρούσε τότε ο αείμνηστος πατέρας μου. Τους μετέφεραν με φορεία ή 
πάνω σε πόρτες, άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στο λιμάνι. Η αεί-
μνηστη μητέρα μου, τους περιποιήθηκε όσο μπορούσε. Η ζεστή φασκομηλιά, ήταν 
ό,τι το καλύτερο υπήρχε εκείνη την ώρα. Ο επιλοχίας, έφερνε στο ξενοδοχείο ό,τι 
μπορούσε να βρει και ό,τι μπορούσε να εξοικονομήσει από την τροφοδοσία των αν-
δρών του και έτσι, όσον αφορά στη σίτισή τους, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η μικρή γερμανική φρουρά του νησιού, είχε μαζί της και δύο Ιταλούς στρατιώτες, 
αιχμαλώτους. Ήταν απ’ αυτούς που δεν είχαν παραδοθεί στους Γερμανούς, είχαν 
καταφύγει στα βουνά και από απροσεξία τους, είχαν συλληφθεί. Τους έφεραν στο 
ξενοδοχείο μας για να περιποιούνται τους οκτώ κατάκοιτους Γερμανούς ναυαγούς. 
Οι δύο αυτοί αιχμάλωτοι, φορούσαν την ιταλική στολή τους, είχαν όμως στο αρι-
στερό τους χέρι, ένα πλατύ κίτρινο περιβραχιόνιο, με τον αγκυλωτό σταυρό και λίγες 
γερμανικές λέξεις που δεν ρώτησα και δεν έμαθα ποτέ, τι έλεγαν. Τον έναν από τους 
δύο, τον έλεγαν Λασιάλα. Το επίθετο του άλλου, δε το θυμάμαι. Ήταν ήσυχα παιδιά, 
πειθαρχημένα, εκτελούσαν τέλεια την υπηρεσία που τους είχαν αναθέσει και κανέ-
νας δεν μπορούσε να φανταστεί τις κατοπινές εξελίξεις!

 
Ανάμεσα στους Γερμανούς ναυαγούς που νοσηλεύονταν στο ξενοδοχείο μας, ήταν 

και ένα όμορφο παλληκάρι, με ξανθά μαλλιά και ωραία γαλανά μάτια. Ήταν ευγε-
νικός νέος, καλλιεργημένος και ήξερε λίγα ελληνικά! Ήταν ναύτης και ανήκε στο 
πλήρωμα του πλοίου που βυθίστηκε. Τις ώρες που ήταν ήσυχος και δεν υπέφερε, 
ανέβαινα στο δωμάτιό του και του έκανα συντροφιά. Μέχρι στίχους του Ομήρου 
θυμόταν από το σχολείο και τους απήγγειλε, με ερασμιακή (1) προφορά! Η μάνα 
μου, τον πρόσεχε ιδιαίτερα και την αποκαλούσε «μαμά»! Με τα λίγα ελληνικά του, 
της έλεγε πως ήταν άδικο να πεθάνει, που ήταν τόσο νέος. Της έλεγε, ακόμα, ότι η 
μητέρα του θα κλαίει όταν τον χάσει. Και η μάνα μου τον χάιδευε και προσπαθούσε 
να τον εμψυχώσει, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της!

Μια νύχτα βογκούσε από τους πόνους. Το δωμάτιό μου ήταν ακριβώς κάτω από 
το δικό του και άκουγα τα βήματα των δύο Ιταλών, που πηγαινοέρχονταν, συνεχώς. 
Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα βογκητά. Πρωί-πρωί, ο Λασιάλα, κατέβηκε κάτω και 
μας ανήγγειλε το θλιβερό νέο: Ο νεαρός Γερμανός ναύτης ήταν νεκρός. Όλοι μας, 
είναι αλήθεια, πονέσαμε το ωραίο και καλό παλληκάρι, που χάθηκε στον ανθό της 
νειότης του και περισσότερο η μάνα μου που είχε σταθεί κοντά του, σαν να ήταν 
δικό της παιδί! Τι κι αν ήταν Γερμανός; Τι κι αν ήταν εχθρός; Εδώ χάθηκε άδικα ένας 
άνθρωπος, ένας τόσο νέος άνθρωπος και μπροστά στον θάνατο, δεν πρέπει να 
υπάρχουν διακρίσεις!

       
Η νεκρώσιμη ακολουθία, εψάλη από τους μακαριστούς ιερείς μας, π. Κωνστα-

ντίνο Χερουβείμ και π. Ιάκωβο Ευδαίμονα, στον Ταξιάρχη. Έξω από το ναό είχε 
παραταχθεί ένα ένοπλο απόσπασμα, από τη μικρή γερμανική φρουρά  του νησιού. 
Συνοδέψαμε τον νεκρό στο νεκροταφείο. Στον νεοσκαμμένο τάφο, δεξιά από το  
μνημείο των τριών Γερμανών αεροπόρων, θα αναπαυόταν τώρα το πολυβασανισμέ-

νο παλληκάρι. Στην κηδεία ήταν όλοι οι Γερμανοί στρατιώτες της τοπικής φρουράς. 
Στο  ξενοδοχείο είχαν μείνει μόνο οι δυο Ιταλοί αιχμάλωτοι για να προσέχουν τους 
υπόλοιπους κατάκοιτους ναυαγούς.

Ο Γερμανός επιλοχίας αποχαιρέτησε το νεκρό, πριν τον κατεβάσουν στον τάφο. 
Έτυχε να είναι δίπλα μου ο γείτονάς μας, αείμνηστος Γιάννης Καντιώτης, που μιλού-
σε γερμανικά, αφού η μάνα του ήταν Γερμανίδα και μας μετέφραζε, με σιγανή φωνή, 
τα λόγια του Γερμανού υπαξιωματικού. Έχω συγκρατήσει, μόνο, μεταφρασμένες, τις 
λέξεις με τις οποίες έκλεισε τον αποχαιρετισμό του, γιατί μου είχαν κάνει ιδιαίτερη 
εντύπωση: «…Οι  Γερμανοί θα πεθάνουμε όλοι, αλλά η Γερμανία, ποτέ!». Μετά, όλοι 
οι συνάδελφοι του νεκρού ναυαγοί, ένας-ένας, με μικρά  αβέβαια βήματα γιατί δεν 
μπορούσαν ακόμα να περπατήσουν από την πολύωρη παραμονή τους στη θάλασσα, 
πλησίαζαν το φέρετρο με το νεκρό, έκαναν μια βαθειά υπόκλιση και του άφηναν 
λίγα αγριολούλουδα!

Με τις αποχαιρετιστήριες βολές του τιμητικού αποσπάσματος, ο άτυχος Γερμανός 
ναύτης κατέβηκε στην αγκαλιά της παριανής γης!

        
Όταν μετά την ταφή επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, οι δυο Ιταλοί αιχμάλωτοι είχαν 

γίνει άφαντοι! Ήλθε ο επιλοχίας-διοικητής: - Ο Λασιάλα; - Πού είναι ο Λασιάλα; Που-
θενά ο Λασιάλα! Κανένας δεν ήξερε τι να του πει! Οι δυο Ιταλοί αιχμάλωτοι βρήκαν 
την ευκαιρία που έλλειπαν όλοι οι Γερμανοί, στην κηδεία του συναδέλφου τους και 
«έφυγαν σαν κύριοι»!

Ο επιλοχίας ήταν ανάστατος. Είχε αναφέρει στους ανωτέρους του ότι είχε δυο 
Ιταλούς στρατιώτες αιχμάλωτους. Τώρα, τι θα έλεγε; Έβγαλε, λοιπόν, τη διαταγή: 
«Εάν μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης μέρας, δε βρεθούν οι δύο Ιταλοί αιχμάλωτοι, 
θα εκτελεστούν είκοσι Παριανοί πολίτες!».Τη διαταγή αυτή την τοιχοκόλλησαν στα 
κεντρικά σημεία της κωμόπολης και τη διαλάλησε ο ντελάλης, ο μακαρίτης μπάρμπα 
– Λευτέρης Θηβαίος.

Ο κόσμος πάγωσε! Όλοι ήξεραν ότι, οι Γερμανοί δεν αστειεύονταν. Έπρεπε με κάθε 
τρόπο, να βρεθούν οι δύο Ιταλοί. Ήταν άδικο να χαθούν χωρίς λόγο, τόσοι συμπο-
λίτες μας. Όλοι σχεδόν οι νέοι άνθρωποι με Έλληνες χωροφύλακες και Γερμανούς 
στρατιώτες, σχημάτισαν μικρές ομάδες και από την αυγή της επόμενης μέρας, βγή-
καν στις εξοχές και στα βουνά και έψαχναν να βρουν τους δυο φυγάδες. Το απόγευ-
μα, οι γονείς μου κι’ εγώ, ενώ περιμέναμε να μάθουμε τα νέα από τις προσπάθειες 
που καταβάλλονταν για να βρεθούν οι δυο Ιταλοί δραπέτες, ακούσαμε φασαρία 
έξω από το σπίτι  μας. Πεταχτήκαμε αμέσως στην πόρτα για να δούμε τι συμβαίνει. 
Και τότε είδαμε να περνά μια ομάδα απ’ αυτές που είχαν βγει στα βουνά. Κουβα-
λούσε μαζί της δυο άλλους Ιταλούς στρατιώτες, αξύριστους και κακοντυμένους, απ’ 
αυτούς που δεν είχαν παραδοθεί στους Γερμανούς. Τους βρήκαν  κρυμμένους σε 
μια απομακρυσμένη μισογκρεμισμένη αγροικία. Πίσω τους ακολουθούσαν πολλοί 
μεγάλοι και πλήθος παιδιά. Οι δύο Ιταλοί, προχωρούσαν αμήχανοι, σαστισμένοι και 
φοβισμένοι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί, ο κόσμος που πρώτα τους βοη-
θούσε, τώρα πανηγύριζε για τη σύλληψή τους! Δεν ήξεραν βλέπετε όλα όσα είχαν 
προηγηθεί απ’ αυτήν!

Ο Γερμανός επιλοχίας ικανοποιήθηκε. Δεν τον ενδιέφερε αν ήταν ο Λασιάλα και 
ο σύντροφός του ή κάποιοι άλλοι. Αυτός ήθελε να παραδώσει στους ανωτέρους 
του δυο Ιταλούς στρατιώτες αιχμάλωτους, που είχε αναφέρει ότι είχε συλλάβει. 
Και τώρα τους είχε! Δεν τους έφερε στο ξενοδοχείο για να περιποιούνται τους ανή-
μπορους ναυαγούς. Τους κράτησε κλεισμένους στο κτίριο που διέμενε η φρουρά, 
μέχρι που βρήκε την ευκαιρία και τους έστειλε στην αρμόδια για τους αιχμαλώτους, 
υπηρεσία του γερμανικού στρατού.

Σε δυο μέρες, πέθανε στο ξενοδοχείο μας, ένας ακόμα ναυαγός. Στρατιώτης, αυτή 
τη φορά. Επειδή η κατάστασή του είχε πολύ χειροτερέψει, οι Γερμανοί έφεραν εκεί-
νο το πρωί, τον αείμνηστο γιατρό Θεοδόση Καστανό, που –όπως αναφέρω και σε  
άλλο σημείο αυτού του βιβλίου- είχε προσφέρει πολλά σ’ όλους μας τη δύσκολη 
εκείνη εποχή, για να προσπαθήσει να τον ανακουφίσει από τους φοβερούς πόνους 
που είχε στα κατεστραμμένα σωθικά του. Την ώρα εκείνη ανέβηκα στο δωμάτιο κι 
εγώ. Ο  γιατρός έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά ο άτυχος στρατιώτης άφησε εκείνη την 
ώρα, μπροστά μας, την τελευταία του πνοή!

Κηδεύτηκε στον Ταξιάρχη και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο της Παροικιάς, δί-
πλα στο ναύτη που είχε φύγει λίγες μέρες πριν  απ’ αυτήν την ζωή. Οι Γερμανοί απέ-
δωσαν και σ’ αυτόν, τις  ίδιες στρατιωτικές τιμές που είχαν αποδώσει και σε κείνον.

(Συνεχίζεται)
(1) Με τη μέθοδο αυτή, τα δύο φωνήεντα της διφθόγγου, δεν προφέρονται 

μαζί σαν ένας φθόγγος, αλλά το καθένα χωριστά. Τον τρόπο αυτόν προφοράς των 
διφθόγγων, εισήγαγε ο Έρασμος για να διευκολύνει τους ξένους, στην ανάγνωση 
των ελληνικών κειμένων, γι’ αυτό και η μέθοδος αυτή, πήρε το όνομά του.

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

Όχι στον κάδο  
αχρήστων τα ληγμένα 
φάρμακα

Από το οικιακό φαρμακείο στα σκουπίδια καταλήγουν κάθε χρόνο εκατοντάδες 
χιλιάδες ληγμένα φάρμακα, καθώς στα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζει σε μεγάλο 
ποσοστό να επικρατεί άγνοια για τη σωστή διαχείριση των ληγμένων φαρμάκων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι στους δέκα Έλληνες βρήκαν από ένα έως πέντε κου-
τιά ληγμένων φαρμάκων την τελευταία φορά που έλεγξαν το οικιακό τους φαρμα-
κείο και τέσσερις στους δέκα εξ αυτών τα πέταξε στην τουαλέτα ή στα σκουπίδια. 
Άλλωστε, οι μισοί Έλληνες δηλώνουν άγνοια για τη χρήση των ειδικών κάδων από-
θεσης ληγμένων φαρμάκων στα φαρμακεία.

Σύμφωνα με την έντυπη έκδοση της Κυριακάτικης εφημερίδας «Η Καθη-
μερινή», η διαχείριση των φαρμάκων στα νοικοκυριά εξετάσθηκε σε έρευνα που 
διεξήχθη τον περασμένο Ιούλιο σε πανελλαδικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.310 
ενηλίκων, η οποία παρουσιάσθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσαν το 
GIVMED (δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων) και οι «Φαρμακοποιοί 
του Κόσμου». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 83% των ερωτώμε-
νων δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τι φάρμακα φυλάσσει στο σπίτι του και το 70% 
πως ελέγχει το οικιακό φαρμακείο πιο συχνά από μία φορά το τρίμηνο. 

Ωστόσο, έξι στους δέκα, και συγκεκριμένα το 57% των συμμετεχόντων, παραδέ-
χθηκαν ότι βρήκαν από ένα έως πέντε ληγμένα φάρμακα την τελευταία φορά που 
έλεγξαν το οικιακό φαρμακείο. Από αυτούς, μόνο το 40% δήλωσε ότι επιστρέφει τα 
ληγμένα φάρμακα στο φαρμακείο, ενώ το 37% «ξεφορτώθηκε» τα ληγμένα φάρμα-
κα πετώντας τα είτε στην τουαλέτα είτε στα σκουπίδια. 

Σύμφωνα με τους συντάκτες των συμπερασμάτων της έρευνας, «πολύ μικρό 
ποσοστό γνωρίζει τις σωστές πρακτικές διαχείρισης των ληγμένων φαρμάκων, με 

αποτέλεσμα τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος και την 
απειλή της δημόσιας υγεί-
ας». Από τους συμμετέχο-
ντες, το 50% δήλωσε ότι 
δεν γνωρίζει ποια είναι η 
χρήση των πράσινων κά-
δων που έχουν τα φαρ-
μακεία και μόλις το 25% 
έδωσε τη σωστή απάντη-
ση, ότι δηλαδή είναι σημείο 
συλλογής ληγμένων φαρ-
μάκων.

Το 28% των συμμετε-
χόντων είχε δωρίσει φάρ-
μακα τους τελευταίους 12 
μήνες –μάλιστα ποσοστό 
της τάξης του 4% αγοράζει 
φάρμακα για να τα δωρί-
σει– κυρίως σε φαρμακεία 
(48%), κοινωνικά φαρμα-
κεία (44%), σε εκδηλώσεις 
συγκέντρωσης φαρμάκων 
(29%) και απευθείας σε 
κοινωφελείς φορείς, όπως 
γηροκομεία, κλειστές δομές, ΜΚΟ κ.α. (28%). 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ποσοστό της τάξης του 28% δήλωσε ότι, ενώ 
έχει περισσευούμενα φάρμακα, δεν τα δωρίζει επειδή δεν γνωρίζει πού πρέπει να 
απευθυνθεί. Όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα της μελέτης, «αν και μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού είναι ευαισθητοποιημένο και έχει τη διάθεση να στηρίξει 
συνανθρώπους του που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται, μικρό 
ποσοστό είναι αυτό που εντέλει θα προχωρήσει στη δωρεά φαρμάκων».
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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

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

Χριστουγεννιάτικο 
δένδρο

Τα τελευταία χρόνια κάθε φορά που έφευγα από μια γιορτή ανάμματος του δέ-

ντρου σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να την οργανώσω όπως θα της άρμοζε καλύ-

τερα. Να είναι μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά με διακριτική παρουσία μεγάλων, 

μέσα στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα, όσο το δυνατόν πιο απλή και ήρεμη χωρίς 

ταρατατζούμ και να μη θυμίζει πανηγύρι του καλοκαιριού. 

Να ακούγονται τραγούδια μελωδικά από τα στόματα των παιδιών και όχι μοντέρ-

νοι ήχοι και ρυθμοί  μέσα από μεγάφωνα στη διαπασών και κάτω από τεράστιους 

προβολείς που σε τυφλώνουν. Νομίζω ότι θα ταίριαζε περισσότερο αν το άστρο του 

δέντρου θα ήταν το μοναδικό λαμπερό φως της γιορτής, ενώ ο υπόλοιπος φωτι-

σμός θα ήταν χαμηλός και διακριτικός. Επίσης, θα ήταν καλύτερα να αποφεύγονται 

οι πολλές ομιλίες επισήμων και μη, οι οποίες εδώ που τα λέμε, δε διαφέρουν πολύ 

μεταξύ τους. Θα προτιμούσα απαγγελίες ποιημάτων από παιδιά, ίσως και κάποιον 

από τους ομιλητές να βγάζει από την τσέπη του ένα τρίγωνο και να λέει τα κάλα-

ντα. Και κάτι άλλο ακόμα: δεν καταλαβαίνω τον λόγο που τελευταία ανατίθεται σε 

παρουσιαστές να κάνουν ανακοινώσεις, να λένε αστεία και να κατευθύνουν το πρό-

γραμμα. Σκηνικό που θυμίζει θεατρική επιθεώρηση. Όπως ακατανόητη είναι και η 

τάση να παραφορτώνουμε κάθε χρόνο τη γιορτή με εντυπωσιασμούς ξενόφερτους 

όπως πχ το ψεύτικο χιόνι ή καλικάντζαρους-κλόουν που τρέχουν πάνω-κάτω «πει-

ράζοντας» τους παραβρισκόμενους, μετατρέποντας το χώρο σε τσίρκο. 

Σκεφτόμουν ακόμα πώς θα ήταν η γιορτή αν δε διέθετα τα χρήματα που ξοδεύ-

ονται. Αλλά και αν τα διέθετα, δε θα μου πήγαινε να τα σκορπίσω μέσα σε λίγες 

ώρες. Υπάρχουν τρόποι να κάνεις μια γιορτή με οικονομία. Λίγη φαντασία χρειάζεται 

και προσήλωση στον πραγματικό σκοπό της εκδήλωσης. Να μην ξεχνάμε ότι αυτές 

τις μέρες τα φτωχά παιδιά υποφέρουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα 

του χρόνου. Ακούνε για Άγιο Βασίλη και για δώρα που τελικά δε φτάνουν στα χέρια 

τους. Και να θυμόμαστε ότι οι καραμέλες και τα σοκολατάκια δεν είναι τα δώρα που 

περιμένουν και χρειάζονται. Έπειτα νομίζω ότι στις μέρες της κρίσης οφείλουμε να 

αποφεύγουμε τις υπερβολές όταν γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται. 

Τι ωραιότερο από τη διάθεση σ’ αυτούς ένα μέρος των εξόδων που θα μπορούσαν 

να αποφευχθούν. Είναι θέμα προτεραιοτήτων των διοργανωτών. 

Τελικά νομίζω ότι θα πρέπει να  αποφασίσουμε τι επιθυμούμε: να φεύγει ο κό-

σμος  από τη γιορτή με «βαβούρα» στο κεφάλι ή με την ψυχή ήρεμη και γαληνεμένη, 

πλημμυρισμένη με συναισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης, τόσο που να θέλει να 

αγκαλιάζει με συγκίνηση όποιον συναντάει στο δρόμο.

Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα οι εκδηλώσεις γύρω από τα Χριστούγεννα ήταν 

διαφορετικές. Έψαξα στο διαδίκτυο να δω μήπως σε άλλα μέρη της Ελλάδας το 

άναμμα του δέντρου εξακολουθεί να γιορτάζεται πιο απλά, όπως θα μου άρεσε. 

Απογοητεύτηκα και μελαγχόλησα γιατί διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι ακολουθούν 

αυτά που περιέγραψα παραπάνω.

Καλές χαρούμενες γιορτές, γεμάτες αγάπη.
∆ημήτρης Καλανδράνης
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Ανακοίνωση - 
περίληψη

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  της Θεοδώ-
ρας Σμιθ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτη-
ρισμού χρήσεων γης (ΑΔΑ: 7Κ3ΚΟΡ1Ι-ΙΡΔ), σε έκταση 
εμβαδού 8.921,00 τ.μ. που κείται στη θέση «Μα-
κρυά Μύτη» του Δήμου Πάρου, της Περιφερεια-
κής 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 έκταση 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 
(σχίνα) όπου και όπως αυτά εμφανίζονται 
προστατεύονται με τη ΔΑΔ 01/2010.

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

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφω-
να 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 Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού Κυκλάδων 

με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 
(60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως 
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 ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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Νάουσα, Πάρου  Τηλ./Fax: 22840 51908 
Κιν. 6982 155 962  e-mail: tsoun@live.com

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΕΡΙΟ, ΞΥΛΟ, PELLET)
· ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ
· ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

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
& πετρέλαιο θέρµανσης

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
δωρεάν παράδοση

στο χώρο σας

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

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

Ρούσσος Κωνσταντίνος

θέρµανση • ενδοδαπέδια θέρµανση
αντλίες θερµότητας

υδραυλικές εγκαταστάσεις
πιεστικές αντλίες • ηλιακοί θερµοσίφωνες

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

Μηνιαίος 
απολογισμός

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νο-
τίου Αιγαίου δημοσίευσε στοιχεία που αφορούν στα 
θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνό-
μευσης, κατά τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου του 
2017, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κυκλά-
δων και Δωδεκανήσου.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερεια-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, το μήνα 
Οκτώβριο 2017 σημειώθηκαν 28 τροχαία ατυχήματα, 
έναντι 30 με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2016. Ει-
δικότερα σημειώθηκαν

Ως κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς 
και οι παράγοντες που επιτείνουν τις συνέπειές τους 
ήταν: Η υπερβολική ταχύτηταμ η απόσπαση της προ-
σοχής του οδηγού, η παραβίαση της προτεραιότηταςμ 
η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η κίνηση στο αντί-
θετο ρεύμα και η οδήγηση χωρίς χρήση κράνους και 
προστατευτικής ζώνης.

Αστυνομικά
Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων δημοσιο-

ποιήθηκαν οι παρακάτω ειδησεις σχετικά με περιστα-
τικά στην Πάρο:

- Την 11-11-2017 το μεσημέρι συνελήφθησαν 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πάρου, δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 41 και 47 
ετών κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για παράνομες 
οικοδομικές εργασίες και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

- Την 13-11-2017 το πρωί συνελήφθησαν στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, 31χρονος υπήκοος Πακιστάν και 33χρονος 
υπήκοος Αλβανίας, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη 
χώρα μας. Σε βάρος τους κινήθηκε η διαδικασία επι-
στροφής.

Δρόμοι 
ελευθερίας

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχο-
λείου Αγκαιριάς, διοργανώνει για 19η συνεχή χρονιά 
την εκδήλωση με τίτλο: «δρόμοι ελευθερίας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 
Νοεμβρίου 2017, στις 11 το πρωί, στο γήπεδο 
της Αλυκής στον Άγιο Νικόλαο.
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Το Πάριον, ιδρύθηκε το 710-709 π.Χ. στη βορειοανατολική Τρωάδα σε στρατηγικό 
σημείο ελέγχου θαλάσσιων εμπορικών δρόμων της Προποντίδας και βρίσκεται σή-
μερα στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Kemer του δήμου Biga, στην περιφέρεια 
του Çanakkale της Τουρκίας. 

Στην εγκατάσταση στο Πάριον, φαίνεται πως συμμετείχαν και άποικοι από τις Ερυ-
θρές και τη Μίλητο, με την οποία οι Πάριοι είχαν στενές εμπορικές και καλλιτεχνικές 
σχέσεις. 

Οι συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες από το 2005 και εξής, έχουν φέρει στο 
φως σημαντικά ευρήματα και πληροφορίες σχετικά με την οικιστική εξέλιξη της αρ-
χαίας πόλης και μαρτυρούν ότι το Πάριον κατοικήθηκε ήδη από τον 7ο αιώνα 
π.Χ. συνεχώς έως τον 13ο αιώνα μ.Χ. 

Η πόλη ήταν μέλος της Δηλιακής Συμμαχίας με ετήσια συνεισφορά δύο ταλάντων 
και μνημονεύεται στους καταλόγους των μελών της Συμμαχίας στην Ακρόπολη της 
Αθήνας. Είχε μάλιστα πρόξενο στην Αθήνα. Κατά την Ελληνιστική εποχή (3ος-2ος 
αιώνας π.Χ.), το Πάριον βρέθηκε υπό την εξουσία του βασιλείου της Περγάμου και 
το 133 π.Χ. προσαρτήθηκε στο ρωμαϊκό κράτος, οπότε και απέκτησε μεγάλη σημα-
σία λόγω της σημαντικής γεωπολιτικής του θέσης. Η στρατηγική θέση του Παρίου, 
σε περιοχή συνάντησης σημαντικών εμπορικών δρόμων, τα καλά λιμάνια και η εύ-
φορη γη του υπήρξαν οι λόγοι της ανάδειξής του σε ρωμαϊκή αποικία βετεράνων, 
όπως δείχνουν και κοπές νομισμάτων του. Η πρώτη εγκατάσταση έλαβε χώρα στα 
χρόνια του Ιουλίου Καίσαρα, η δεύτερη την εποχή του Αυγούστου και η τρίτη στα 
χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού. Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο (2ος αιώνας μ.Χ.), 
στο Πάριον πραγματοποιήθηκαν έργα μεγάλης κλίμακας όπως υδραγωγεία, θέατρα, 
Ωδείο, λουτρά, και ο ίδιος ο αυτοκράτορας επισκέφθηκε την πόλη όπως δείχνει επι-
γραφική μαρτυρία από το Πάριον, σύμφωνα με την οποία ο Αδριανός τιμήθηκε και 
έλαβε τον τίτλο «ιδρυτής». Στη Βυζαντινή περίοδο, το Πάριον αποτέλεσε σημαντική 
πόλη στην περιοχή ως επισκοπική και αρχιεπισκοπική έδρα. 

Η αρχαία πόλη του Παρίου, ήταν πλούσια σε αριστουργήματα φιλοτεχνημένα από 
διάσημους γλύπτες της αρχαιότητας. Ανάμεσά τους και αγάλματα από φημισμένους 

έλληνες γλύπτες, όπως ο Ηρακλής του γλύπτη Ηγησία του 5ου αιώνα π.Χ., ο διάση-
μος Έρως του μεγάλου Αθηναίου γλύπτη Πραξιτέλη και ο Πάρις Αλέξανδρος του 
Ευφράνορα. Στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., το Πάριον διακοσμήθηκε και με ένα μνη-
μειακό βωμό αφιερωμένο στην Άρτεμη και τον Απόλλωνα, έργο που φιλοτέχνησε ο 
επίσης διάσημος αρχιτέκτονας Ερμοκρέων. Ο βωμός υπήρξε ένα από τα αριστουρ-
γήματα της αρχαιότητας και γι’ αυτό απεικονίστηκε στα νομίσματα της πόλης αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωσή του. Στην εποχή των Αντωνίνων, το Πάριον αποτέλεσε 
τουριστικό προορισμό εκείνων των χρόνων λόγω των σπουδαίων καλλιτεχνημάτων 
που διατηρούνταν στην πόλη από την κλασική αρχαιότητα. Το Πάριον, σε μαρμάρι-
νες επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί κατά τις ανασκαφές, αναφέρεται ως «πόλις 
των παριανών».

Το σήμερα

Για το Πάριον γίνεται επιστημονική και ευρενητική συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων.

Γι’ αυτό τον σκοπό στο περιοδικό «Αρχαιολογία», του Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύ-
εται το πρώτο άρθρο για την Πάρο και το Πάριον, από την Ντόρα Κατσωνοπούλου 
και τους Vedat Keles και Michael Deniz Yilmaz

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική για το νησί της Πάρου συνεργασία που έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην πρόεδρο του Ινστιτούτου Αρχαιο-
λογίας Πάρου και Κυκλάδων, αρχαιολόγο, Ντόρα Κατσωνοπούλου και την ομάδα 
των Τούρκων αρχαιολόγων που πραγματοποιούν τις ανασκαφές στο Πάριον, την 
αρχαιότερη αποικία της Πάρου στην περιοχή της Προποντίδας. Η συνερ-
γασία ξεκίνησε αμέσως μετά την πραγματοποίηση του Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου του 
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων στην Παροικιά Πάρου τον Ιούνιο 
του 2015. Τότε, μετά από πρόσκληση της κ. Ντόρας Κατσωνοπούλου ήρθαν στην 
Πάρο έξι Τούρκοι αρχαιολόγοι και παρουσίασαν στο συνέδριο τις έρευνες και τα 
ευρήματα των ανασκαφών από το Πάριον.  Ήταν η πρώτη φορά που τα ευρήματα 
αυτά παρουσιάστηκαν στους επιστήμονες και στο κοινό εκτός Τουρκίας και πράγ-
ματι εντυπωσίασαν. 

Έπειτα από 2700 χρόνια…
Η Πάρος συναντά το Πάριον!

Πάριον Νεκρόπολις: Οι τάφοι που ανακαλύφθηκαν στο Πάριον
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Η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκε την επόμενη χρονιά 

και πάλι στην Πάρο με την παρουσίαση από την Ντό-

ρα Κατσωνοπούλου του βιβλίου για το Πάριον, σε 

εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Αρ-

χαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων στην αίθουσα του 

πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Στο τέλος της 

εκδήλωσης προσφέρθηκε στον δήμαρχο Πάρου, Μ. 

Κωβαίο και το αντίτυπο του βιβλίου για το Πάριον, 

δώρο της ομάδας των Τούρκων αρχαιολόγων.

Η συνεργασία

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών συνεχίζε-

ται τώρα σε επίπεδο κοινών δημοσιεύσεων για την 

Πάρο και την αποικία της, αρχής γενομένης από τη 

χώρα μας. Έτσι, στο τεύχος του ελληνικού περιοδι-

κού «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» που θα κυκλοφορήσει τον Δε-

κέμβριο 2017, φιλοξενείται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα επιστημονικό άρθρο για το Πάριον με τίτ-

λο ΠΑΡΙΟΝ: Μια πρώιμη αποικία της Πάρου 

στην Προποντίδα και συγγραφείς τους καθηγητές 

αρχαιολογίας, Ντόρα Κατσωνοπούλου, Vedat Keles 

και τον υποψήφιο διδάκτορα, Michael Deniz Tilmaz. 

Στο άρθρο περιγράφεται η ιστορική και αρχαιολογική σημασία της Πάρου και του 

διάσημου μαρμάρου της, και η αποικιακή της δραστη-

ριότητα στην αρχαιότητα με τις αποικίες που ίδρυσε 

στην Προποντίδα (Πάριον), το βόρειο Αιγαίο (Θάσος) 

και την Κροατία στις ακτές της Αδριατικής (Φάρος). 

Σχετικά και ειδικότερα για το Πάριον που αποτελεί 

και το κύριο θέμα του άρθρου, οι επιστήμονες εστι-

άζουν στην ιστορία και τη στρατηγική γεωγραφική 

θέση του, στις αρχαιολογικές έρευνες της τελευταίας 

δεκαετίας και στα σημαντικά ευρήματα, συνοδεύο-

ντας το άρθρο με πλούσια εικονογράφηση.

Τέλος, την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την 

άψογη συνεργασία με τους Τούρκους συναδέλφους 

της, μας μετέφερε σε επικοινωνία μας η πρόεδρος 

του ΙΑΠΚ Ντόρα Κατσωνοπούλου, που μας αποκάλυ-

ψε ότι σύντομα η επιστημονική συνεργασία θα προ-

χωρήσει και στο επίπεδο της αρχαιολογικής έρευνας, 

με τη συμμετοχή της ίδιας και άλλων αρχαιολόγων 

του Ινστιτούτου στις ανασκαφές του Παρίου. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 

Πάρου και Κυκλάδων προετοιμάζει ταξίδι στο Πάριον 

κατά τη διάρκεια της επόμενης ερευνητικής περιόδου 

το καλοκαίρι του 2018. 

Οι Τούρκοι αρχαιολόγοι έχοντας στη μέση της πρόεδρο, Ν. Κατσωνοπούλου 
και τη γραμματέα του ΙΑΠΚ, Ουρανία Ψηλού

Αγγείο μελανόμορφο με παράσταση 
πολεμιστή από τις ανασκαφές του 
6ου αι. π.Χ (κοντά στο χρόνο που 
ιδρύθηκε η πόλη)
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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

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
50 τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ 
(το 1 master), µπάνιο, θέα θάλασσα, 
ανακαίνιση ‘17, ενοικίαση µόνο για 
την περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιού-
νιο. Ιδανικό για δασκάλους. Έχουµε 2 
σπίτια. Τιµή 200€. Τηλ. 6940 780 350

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  ζητούνται για ενοι-
κίαση από αναπτυξιακή εταιρεία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 728 111

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΤΕΧΝΙΤΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙ-
ΚΟΥ ζητείται. Αµοιβή: ηµεροµίσθιο 
και ασφάλιση. Τηλ. 6944 818 550, 
6906 409 801

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. 

ΚΟΠΕΛΑ από Βουλγαρία, ζητεί 
εργασία σαν εσωτερική, οικιακή 
βοηθός, φροντίδα ηλικιωµένων κ.α. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6940 634 465

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

412 685

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

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

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 

ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

πωλείται. Τιµή: 1.500 ευρώ. Πλη-

ροφορίες στα τηλέφωνα: 698 120 

8775/22840 51623

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

Πωλούνται τα παρακάτω μεταχειρισμένα αντικείμενα. 
Για πληροφορίες καλέστες στο 2106232080

Είδος Τεμ. Τιμή €/τεμάχιο

Ξύλινα κρεβάτια διπλά 180Χ210 με στρώμα 18 300

Ξύλινα κρεβάτια διπλά 160Χ200 με στρώμα 3 150

Μεταλλικά κρεβάτια 3 500

Μεταλλικά κομοδίνα 6 50

Τραπεζάκι τουαλέτας με σκαμπώ 2 150

Ξύλινα σκαλιστά έπιπλα 3 250

Ξύλινα σκαλιστά βάση 3 150

Σκαλιστό τραπεζάκι με 2/1 καρέκλες 4 200/150

Καναπές κρεβάτι 4 100

Ξύλινα κομοδίνα 6 50

Τουαλέτα με καθρέπτη 4 50

Μπαγκαζιέρα ξύλινη 3 20

Τραπέζι τουαλέτας με μάρμαρο 3 40

Καρέκλα ξύλινη 9 30

Χρηματοκιβώτιο 52 30

Ξαπλώστρες παραλίας 20 25

Ξαπλώστρες πισίνας μεταλλικές 10 30

Μεταλλικά τραπεζάκια πισίνας 3 15

Ξύλινες καρέκλες με διάτρητο πανί 30 15

Τραπεζάκια παραλίας με δυο τρύπες 62 20

Φούρνος ηλεκτρικός αλουμινόξ 1 800

Καθρέπτης ξύλινος 5 30

Σετ βεράντας (τραπέζι & 2 καρέκλες) 50 50

Πορτατιφ με μπλέ υφασμάτινο καπέλο 36 10

Κουζινάκια με δύο μάτια/νεροχύτη/μπαταρία 16 50€/μέτρο

Λεκάνες κομπλέ ideal standard 18 30

Νιπτήρας, μαρμάρινος πάγκος & μπαταρία 18 100

Μπανιέρα απλή 12 50

Μπανιέρα τζακούζι 5 70

Πίνακες (αντίγραφα) γνωστών ζωγράφων 45 20-50 €

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

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

νέα γενιά καυσίµων

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

Την προηγούμενη Κυριακή 12/11/2017 πραγματο-
ποιήθηκαν και στην Πάρο οι εκλογές (πρώτη Κυριακή), 
για τον επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα της κε-
ντροαριστεράς.

Τα αποτελέσματα στην Πάρο, για τον επικεφαλής 
του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 349
Λευκά: 3
Ραγκούσης: 278
Γεννηματά: 31
Ανδρουλάκης: 13
Καμίνης: 10
Θεοδωράκης: 7
Γάτσιος: 5
Μανιάτης: 2.

Κυκλάδες

Τα συνολικά αποτελέσματα στον Νομό Κυκλάδων 
έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 1958
Λευκά: 17
Γεννηματά: 730
Ανδρουλάκης: 401
Ραγκούσης: 399
Καμίνης: 199
Θεοδοράκης: 161
Μανιάτης: 50
Γάτσιος: 25
Πόντας: 10
Τζιώτης: 5

Την Κυριακή ξεκινήσαμε

Σε επικοινωνία της εφημερίδας «Φωνή της 
Πάρου» με τον κ. Γ. Ραγκούση, ο τελευταίος έκα-
νε την παρακάτω δήλωση για το εκλογικό αποτέλεσμα 
στο νησί μας: 

«Την Κυριακή 12/11/2017 στη χώρα μας συνέβη 
ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός για την προοδευτική 
παράταξη. 

Με πίστη στην ενότητα και με πολιτική ευθύνη, 
χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα συμμετείχαν στην 
ίδρυση της νέας προοδευτικής παράταξης. Μέσα σ’ 
αυτό το περιβάλλον και οι Παριανοί πολίτες έδωσαν 
το δικό τους παρόν. 

Προσωπικά, και παρά το αρνητικό αποτέλεσμα για 
εμένα, είμαι βαθιά συγκινημένος για τη στήριξη των 
συμπατριωτών μου σε αυτήν τη δύσκολη προσπάθειά 
μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και 
τους διαβεβαιώ πως την Κυριακή μόλις ξεκινήσα-
με…».

Αργυροπούλειο 
βραβείο

Στον μαθητή, Αντώνη Θεοχαρίδη του Αναστασίου, 
που φοίτησε στο Λύκειο Πάρου, δόθηκε φέτος, το 

γνωστό από το 1971 Αργυροπούλειο βραβείο, στη 
μνήμη του μεγάλου Πάριου λογοτέχνη, ποιητή και πα-
τριδολάτρη, Γιάγκου Αργυρόπολου.

Ο μαθητής Αντώνης Θεοχαρίδης, αρίστευσε με τον 
βαθμό 19,7 και στη συνέχεια επέτυχε -και του αξίζουν 
και γι’ αυτό- συγχαρητήρια, στη σχολή πολιτικών μη-
χανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην 
Αθήνα.

Δράση ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Το τέταρτο διήμερο βασικού σχολείου γνώσεων και 
αυτοπροστασίας της ΕΟΔ, Κυκλάδων, ολοκληρώθηκε 
το Σαββατοκύριακο 11-12/11/2017, με θέμα:: «Αντι-
μετώπιση καταστροφών».

Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων που παρακολούθησαν 
το σχολείο, εκπαιδεύτηκαν σε τρόπους αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, σεισμούς κλπ), 
στη χρήση κατάλληλων εργαλείων, σε τρόπους διείσ-
δυσης σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει και απεγκλω-
βισμό τραυματιών, κ.ά.

Τέλος, η ΕΟΔ Κυκλάδων ευχαρίστησε τον εκπαιδευ-
τή, Ιωάννη Παπαστάθη, υπεύθυνο τμήματος αντιμετώ-
πισης καταστροφών (ΤΑΚ) της κεντρικής διοίκησης της 
ΕΟΔ. 

Παραδοσιακός 
οικισμός

Με την παρουσία 133 μελών του ο σύλλογος φί-
λων του παραδοσιακού οικισμού – παλιάς αγοράς 
Παροικιάς, πραγματοποίησε την Κυριακή 12/11/2017 
την εκλογοαπολογιστική του γενική συνέλευση, στην 
αίθουσα τέχνης και πολιτισμού (πρ. κτίριο Δημητρα-
κοπούλου).

Τα αποτελέσματα της κάλπης για το νέο ΔΣ είχαν ως 
εξής: Αυλήτης Πέτρος (75), Γιουρτζίδης Χάρης (68), 
Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα (62), Δημόπουλος Πα-
ναγιώτης (59), Μαλατέστας Γιώργος του Θ. (56), Πέ-
ντζας Βαγγέλης του Ζ. (53) και Τριαντάφυλλος Τάσος 
του Αθ. (43). Επιλαχόντες είναι οι: Κυριαζάνος Μιχά-
λης του Ν. (41) Μπαρμπαρής Μανώλης του Σ. (27) και 
Αρμπελιά Κατερίνα (25).

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Μαύρης 

Νικόλαος του Γ., Παπαγεωργίου Ιωάννα του Γ. και 
Σαρρής Βαγγέλης του Ι.

Πρόεδρος της συνέλευσης ήταν ο κ. Χρ. Μαούνης, 
γραμματέας η κ. Κατερίνα Παναγάκη. Εφορευτική επι-
τροπή οι κυρίες Τάρσια Τσαντάνη και Βούλα Πατέλη, 
ενώ στις νέες αιτήσει ο κ. Γιώργος Καπούτσος.

Το νέο ΔΣ

Τη Δευτέρα 13/11/2017 τα εκλεγέντα μέλη του 
συλλόγου φίλων παραδοσιακού οικισμού παλιάς αγο-
ράς Παροικιάς συγκροτήθηκαν σε σώμα. Το νέο διοι-
κητικό συμβούλιο, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πέτρος Αυλήτης
Αντιπρόεδρος: Χαρίλαος Γιουρτζίδης
Γραμματέας: Αρχοντική Αλεξανδροπούλου
Αν. γραμματέας: Παναγιώτης Δημόπουλος
Ταμίας: Ευάγγελος Πέντζας
Τακτικά μέλη: Γεώργιος Μαλατέστας, Αναστάσιος 

Τριαντάφυλλος.

Αντίδραση  
Λαϊκής  
Συσπείρωσης

Από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου, 
υπό τον τίτλο: «Κουϊζ: 
Τι τους πονάει;», δη-
μοσιεύτηκε το παρα-
κάτω σχόλιο σχετικά 
με δημοσίευμα στον 
ηλεκτρονική τύπο:

«Για μια ακόμα φορά είδε το φως της δημοσιότη-
τας «παραπολιτικό σχόλιο» γνωστών - αγνώστων με 
στόχο τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου» και δημοτικό σύμβουλο Κώστα Ροκονίδα. 

Για τους δικούς τους λόγους σύμβουλοι, «μυστι-
κοσύμβουλοι», «παρατρεχάμενοι», «μεροκαματιάρη-
δες» της δημοτικής αρχής και τα συμφέροντα που 
είναι ταυτισμένα μαζί τους, ξερνάνε τη χολή τους. 
Να έχουν όμως υπόψη τους ότι την διαμορφωμένη 
εκτίμηση του παριανού λαού για τη δημοτική αρχή 
και την παράταξη μας, δεν θα την αλλάξουν με αυτό 
τον τρόπο, ούτε θα προσδώσουν ασφάλεια στην ανα-
σφαλή τους θέση. Το μόνο που πετυχαίνουν είναι να 
εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τους παριανούς πολί-
τες με τη γύμνια των επιχειρημάτων τους. 

Η τακτική της επίθεσης σε μέλη και στελέχη της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» και του ΚΚΕ δεν είναι για μας 
πρωτόγνωρη και για αυτό δεν μας ξαφνιάζει. Είναι 
παλιά τέχνη όλων αυτών, που όταν νοιώθουν πως 
«κινδυνεύουν», όταν θέλουν να κρύψουν την πολιτική 
τους και τα αντιλαϊκά της αποτελέσματα, προσφεύ-
γουν στις μεθόδους του «γκαιμπελισμού». 

Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η τακτική αποτελεί επιλο-
γή του δημάρχου ή πρωτοβουλία της «αυλής» του. 
Αν όμως δεν υιοθετεί ο ίδιος την τακτική των κατά-
πτυστων σχολιασμών της πλάκας, την χωρίς πολιτικά 
επιχειρήματα αντιπαράθεση, τότε είναι υποχρεωμέ-
νος να την καταδικάσει.

Το περιμένουμε, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια, πόσες 
φορές κάτι τέτοιο επαναλήφθηκε επί θητείας του».
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Λέιζερ στα πανιά µας και πορεία για τον Αλφα 
του Κενταύρου (ή µήπως όχι;)
Μεγαλοκαπιταλιστές επενδύουν εκατομμύρια και διακεκριμένοι επιστήμονες διερευνούν 
τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια μη επανδρωμένη αποστολή 
στο κοντινότερο άστρο, προσβλέποντας σε χρήση τους και στη Γη...

Σ υχνά τον τελευταίο καιρό επιστηµονικές ο-
µάδες ανακοινώνουν την ανακάλυψη πλα-
νητών γύρω από κοντινά άστρα, ορισµέ-
νοι από τους οποίους ενδέχεται να υπο-

στηρίζουν και την εµφάνιση ζωής. Το ενδιαφέ-
ρον για διερεύνηση αυτών των ανακαλύψεων 
µεγαλώνει, αλλά ακόµη και το κοντινότερο ά-
στρο, ο Εγγύτατος Κενταύρου, εκεί που βρέ-
θηκε ο παρόµοιος µε τη Γη πλανήτης Εγγύτα-
τος Κενταύρου β, απέχει 4,24 έτη φωτός και 
ο Αλφα του Κενταύρου 4,37 έτη φωτός. Αλλά 
δεν έχουµε διαστηµόπλοια, που να ταξιδεύ-
ουν µε την ταχύτητα του φωτός. Οι σηµερινοί 
συµβατικοί πύραυλοι, που βασίζονται σε χηµι-
κά καύσιµα θα χρειάζονταν 30.000 χρόνια για 
να φτάσουν στον Αλφα Κενταύρου.

Υπάρχει, όµως, µια εναλλακτική λύση που 
προτάθηκε την άνοιξη του 2016 και τουλάχι-
στον σε θεωρητικό επίπεδο δεν είναι αδύνα-
τη: Η αποστολή µικροσκοπικών σκαφών, που 
τρέχοντας µε ταχύτητα ίση µε το 20% της τα-
χύτητας του φωτός, θα φτάσουν στον προο-
ρισµό τους σε µόλις 20 χρόνια! Οταν φτάσουν 
δεν θα µπορούν να σταµατήσουν κι έτσι θα κά-
νουν ένα σύντοµο πέρασµα µερικών λεπτών 
µέσα από τα πλανητικά συστήµατα της περι-
οχής, εκπέµποντας προς τη Γη φωτογραφίες 
και πληροφορίες, που θα κάνουν άλλα περί-
που 4,5 χρόνια να φτάσουν. Αδύνατη µπορεί 
να µην είναι η λύση αυτή, αλλά είναι ανόητη, 
όπως επισήµανε σε δηµοσιογράφο, ο 94χρο-
νος σήµερα διακεκριµένος επιστήµονας Φρί-
µαν Ντάισον, που παραβρέθηκε στην εκδή-
λωση για την ανακοίνωση της αποστολής, µα-
ζί µε άλλους νοµπελίστες και διάσηµους επι-
στήµονες και µηχανικούς. Πρόσθεσε, όµως, 
ότι «οι (σ.σ. προτεινόµενες) διαστηµοσυσκευ-
ές είναι ενδιαφέρουσες». Και είναι πράγµατι, 
καθώς πρόκειται για µικροσκοπικά τσιπ (ολο-
κληρωµένα κυκλώµατα), του τύπου που περι-
έχουν τα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα, τα ο-
ποία θα προωθηθούν στο ένα πέµπτο της τα-
χύτητας του φωτός από την πρόσπτωση ισχυ-
ρής δέσµης ακτίνων λέιζερ, που θα εκπέµπει 
συστοιχία στην επιφάνεια της Γης.

Πολύπλευρες επενδύσεις
Το ανόητο της αποστολής βρίσκεται στο γε-

γονός ότι ακόµη κι αν τα σκάφη φτάσουν στον 
Κένταυρο και στείλουν πίσω στη Γη δεδοµένα, 
επιστηµονικά δεν θα προσφέρουν πολλά, κα-

θώς ενσταντανέ τυχόν κατοικήσιµων πλανητών 
δεν παίρνονται µε ένα σύντοµο πέρασµα από 
κάποιο πλανητικό σύστηµα. Η τεχνολογία που 
χρειάζεται για την πραγµατοποίηση της απο-
στολής σήµερα δεν υπάρχει. Οµως, δυο µεγα-
λοκαπιταλιστές, δύο µεγιστάνες του πλούτου, 
ο ρωσικής καταγωγής Γιούρι Μίλνερ που δρα-
στηριοποιείται µεταξύ άλλων στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και ο Μαρκ Ζούκερµπεργκ 
του Facebook, έχουν σχηµατίσει έναν οργανι-
σµό και έχουν αρχίσει τη ροή χρηµάτων µε σκο-

πό την ανάπτυξη των σχετι-
κών τεχνολογιών. Το διοικητι-
κό συµβούλιο αποτελούν αυ-
τοί οι δυο, µαζί µε τον επιστή-
µονα Στίβεν Χόκινγκ, ένθερµο 
οπαδό του αποικισµού του ∆ι-
αστήµατος, ώστε να σωθεί η 
ανθρωπότητα, η οποία το πο-
λύ σε µερικούς αιώνες - κα-
τά τη γνώµη του - αναπόδρα-
στα θα έχει καταστρέψει τον 
πλανήτη µας (αν συνεχιστεί ε-
πί µακρόν η κυριαρχία του κα-
πιταλισµού και του κάθε Μίλ-
νερ και Ζούκερµπεργκ, το εν-
δεχόµενο αυτό δεν µπορεί να 
αποκλειστεί).

Οι δύο δισεκατοµµυριούχοι 
δεν κάνουν απλώς δηµόσιες 
σχέσεις, ούτε µόνο ικανοποι-
ούν (µε τον ιδρώτα άλλων) εν-
διαφέροντα που είχαν από την 
παιδική ηλικία, όπως ο Μίλνερ, 
που επειδή γεννήθηκε τη χρο-
νιά της πτήσης του Γκαγκάριν 
και οι γονείς του έδωσαν σ' αυ-
τόν το όνοµα του ήρωα, θεω-
ρούσε πάντα, όπως λέει, ότι 

ήταν φτιαγµένος για να πάει εκεί που κανείς 
άλλος δεν έχει πάει έως τώρα. Ενας από τους 
στόχους τους είναι να αναπτυχθούν τεχνολογί-
ες, που κι αν δεν χρησιµοποιηθούν τελικά για α-
ποστολή στον Κένταυρο, θα µπορέσουν να χρη-
σιµοποιηθούν για αύξηση των κερδών τους στη 
Γη. Και σ' αυτήν την περίπτωση, βέβαια, θα µι-
λήσουν για την προσφορά τους µέσα από την 
ανακάλυψη της άλφα ή βήτα τεχνολογίας που 
θα χρησιµοποιείται πια στην καθηµερινότητα.

Αν και εφόσον και µόνο αν...
Τα προβλήµατα της αποστολής Starshot εί-

ναι πολλά. Χρειάζεται τα ΑστροΤσίπ (τα µικρο-
σκοπικά σκάφη) να έχουν βάρος το πολύ ένα 
γραµµάριο το καθένα, όµως κι αυτά που δο-
κιµάστηκαν πέρσι τον Ιούλη προσκολληµένα 
πάνω σε δορυφόρους ήταν βάρους 4 γραµµα-
ρίων, παρότι αντί για φακούς για τις τέσσερις 
κάµερες που φέρουν χρησιµοποιούν µια επί-
πεδη συστοιχία λήψης Φουριέ (διάταξη χαρα-
κιών που προκαλούν περίθλαση). Τα τσιπ θα 
πρέπει να στείλουν στη Γη δεδοµένα µε πο-
µπούς ισχύος ενός βατ, αλλά έως τώρα αυ-
τό έχει γίνει µε επιτυχία όχι πιο µακριά από τη 
Σελήνη, που είναι 100 εκατοµµύρια φορές πιο 
κοντά από τον Αλφα του Κενταύρου. Επιπλέ-
ον, η στόχευση θα πρέπει να είναι εκπληκτι-
κή και πάλι όµως λόγω της απόστασης το σή-
µα που θα φτάνει στη Γη δεν θα είναι παραπά-
νω από µια εκατοντάδα φωτόνια σε κάθε παλ-
µό. Λύση που µελετάται είναι η δηµιουργία α-
λυσίδας αναµετάδοσης από το ένα ΑστροΤσίπ 
στο διπλανό του.

Τα τσιπ-σκάφη θα χρειαστούν µπαταρίες που 
δεν υπάρχουν σήµερα, οι οποίες θα δουλεύ-
ουν υπό ψύχος και σκότος, θα ζυγίζουν κλάσµα 
του γραµµαρίου και θα προσφέρουν τα απαραί-
τητα βατ ισχύος. Αναζητείται µε τροποποίηση 
των πυρηνικών µπαταριών που χρησιµοποιού-
νται σε µηχανικά µοσχεύµατα σε ανθρώπους. 
Ο διαστρικός χώρος, που είναι σχεδόν κενός, 
περιέχει το ανάλογο ενός εξαιρετικά αραιωµέ-
νου καπνού. Οι συγκρούσεις του τσιπ ή του ι-
στίου µε τα µόρια του διαστρικού µέσου, πολύ 

περισσότερο µε µικροσκοπικά σωµατίδια, κα-
θώς το σκάφος ταξιδεύει µε το 20% της ταχύ-
τητας του φωτός, θα µπορούσαν να είναι κα-
ταστροφικές. Για να φτάσει την ταχύτητα αυ-
τή και να µην καεί από την ισχυρή ακτίνα λέι-
ζερ που θα το σηµαδεύει, το ιστίο θα πρέπει 
να έχει σχεδόν απόλυτη ανακλαστικότητα και 
αντοχή στις τεράστιες επιταχύνσεις που θα υ-
ποστεί (60.000 φορές την επιτάχυνση της βαρύ-
τητας). Το «πανί» θα πρέπει να περιστρέφεται, 
ώστε να διατηρεί το σκάφος σταθερή πορεία 
(αρχή της διατήρησης της στροφορµής), αλλά 
θα ήταν καλό να ξαναδιπλωθεί µετά τη φάση 
της επιτάχυνσης για να προστατεύει το τσιπ.

Ισως η υπέρτατη δυσκολία είναι τα λέιζερ, 
που θα πρέπει να έχουν συνολική ισχύ 100 γι-
γαβάτ και να µπορούν να την εκπέµπουν επί 
αρκετά λεπτά. Τα µεγαλύτερα σηµερινά λέιζερ 
µπορούν να φτάσουν αυτήν την ισχύ, αλλά µό-
λις για δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου. 
Γι' αυτό θα χρειαστεί µια συστοιχία από λέιζερ, 
που θα πρέπει συντονισµένα να σηµαδεύουν 
έναν µικροσκοπικό στόχο, µέσα από τα σύννε-
φα και τις διαταραχές της ατµόσφαιρας, σε α-
πόσταση χιλιάδων και µετά εκατοµµυρίων χι-
λιοµέτρων. Εννοείται ότι οι ακτίνες των επιµέ-
ρους λέιζερ πρέπει να συγκεντρώνονται σε έ-
να σηµείο και να χτυπάνε το ιστίο φωτός στο 
κέντρο, ώστε το σκάφος να προωθείται στην 
επιθυµητή κατεύθυνση, να µην αρχίσει να πε-
ριστρέφεται απρόβλεπτα κ.ο.κ....

Επιμέλεια: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ
Πηγή: «Scientific American», http://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3Ο Μίλνερ επιδεικνύει ένα ΑστροΤσίπ, με δύο επιστήμονες, 

τον Χόκινγκ σε πρώτο πλάνο και τον Ντάισον στο βάθος

Το «μητρικό σκάφος» εκτοξεύεται 
με έναν συμβατικό πύραυλο και τίθεται 
σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στη συνέχεια, 
απελευθερώνει ένα νανοσκάφος μια φορά 
τη μέρα, επί τρία και πλέον χρόνια.

Μητρικό 
σκάφος

Νανοσκάφος

Συστοιχία λέιζερ σε φάση

Εκατό εκατομμύρια μικρά λέιζερ, 
διατεταγμένα σε πλέγμα διαστάσεων 
περίπου ενός επί ενός χιλιομέτρου, 
συνδυάζουν το φως τους σε μια ακτίνα. 
Οταν στοχεύσουν το ιστίο ενός ΑστροΤσίπ, 
το μικροσκοπικό σκάφος μπορεί 
να επιταχύνει μέχρι το 20% της ταχύτητας 
του φωτός, μέσα σε μερικά λεπτά.

Τα ΑστροΤσίπ επικοινωνούν 
με τη Γη, στέλνοντας σήματα 
προς την ίδια διάταξη λέιζερ 
που τα επιτάχυνε. Οταν βρεθούν 
σε διαστρικές αποστάσεις, 
τα ΑστροΤσιπ θα πρέπει 
να σημαδεύουν με εξαιρετική 
ακρίβεια ώστε οι φωτογραφίες 
και τα δεδομένα τους 
να φτάνουν στη Γη.

ΑστροΤσίπ
Το σκάφος που πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι θα βασίζεται 
σε μικρά τσιπ (ολοκληρωμένα κυκλώματα) βάρους 
1 γραμμαρίου το καθένα, σαν αυτά που βρίσκονται 
στα σύγχρονα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Τα τσιπ 
διαστάσεων περίπου 15 επί 15 χιλιοστών, 
θα ενσωματώνουν λειτουργίες μικροεπεξεργαστή, 
κάμερας, μπαταρίας, συστήματος τηλεπικοινωνιών, 
ενδεχομένως και φασματογράφου για τη μελέτη 
της αστρικής και πλανητικής χημείας, ακόμη 
και μαγνητόμετρου για τη μέτρηση μαγνητικών πεδίων.

Ιστίο φωτός
Με διάμετρο περίπου 4 μέτρων, τα ιστία 
της αποστολής Starshot θα προωθούνται 
από την αντίδραση που θα προκαλεί η πρόσπτωση 
των ακτίνων λέιζερ. Θα χρειάζεται να είναι 
εξαιρετικά ελαφριά, ανθεκτικά και κατά 99,999% 
ανακλαστικά, ώστε να μπορέσουν να επιταχύνουν 
τα ΑστροΤσίπ στο 20% της ταχύτητας του φωτός. 
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει 
αν θα συνδέσουν ιστία και τσιπ με καλώδια 
ή θα κολλήσουν τα τσιπ πάνω στα ιστία.
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Λέιζερ στα πανιά µας και πορεία για τον Αλφα 
του Κενταύρου (ή µήπως όχι;)
Μεγαλοκαπιταλιστές επενδύουν εκατομμύρια και διακεκριμένοι επιστήμονες διερευνούν 
τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μια μη επανδρωμένη αποστολή 
στο κοντινότερο άστρο, προσβλέποντας σε χρήση τους και στη Γη...

Σ υχνά τον τελευταίο καιρό επιστηµονικές ο-
µάδες ανακοινώνουν την ανακάλυψη πλα-
νητών γύρω από κοντινά άστρα, ορισµέ-
νοι από τους οποίους ενδέχεται να υπο-

στηρίζουν και την εµφάνιση ζωής. Το ενδιαφέ-
ρον για διερεύνηση αυτών των ανακαλύψεων 
µεγαλώνει, αλλά ακόµη και το κοντινότερο ά-
στρο, ο Εγγύτατος Κενταύρου, εκεί που βρέ-
θηκε ο παρόµοιος µε τη Γη πλανήτης Εγγύτα-
τος Κενταύρου β, απέχει 4,24 έτη φωτός και 
ο Αλφα του Κενταύρου 4,37 έτη φωτός. Αλλά 
δεν έχουµε διαστηµόπλοια, που να ταξιδεύ-
ουν µε την ταχύτητα του φωτός. Οι σηµερινοί 
συµβατικοί πύραυλοι, που βασίζονται σε χηµι-
κά καύσιµα θα χρειάζονταν 30.000 χρόνια για 
να φτάσουν στον Αλφα Κενταύρου.

Υπάρχει, όµως, µια εναλλακτική λύση που 
προτάθηκε την άνοιξη του 2016 και τουλάχι-
στον σε θεωρητικό επίπεδο δεν είναι αδύνα-
τη: Η αποστολή µικροσκοπικών σκαφών, που 
τρέχοντας µε ταχύτητα ίση µε το 20% της τα-
χύτητας του φωτός, θα φτάσουν στον προο-
ρισµό τους σε µόλις 20 χρόνια! Οταν φτάσουν 
δεν θα µπορούν να σταµατήσουν κι έτσι θα κά-
νουν ένα σύντοµο πέρασµα µερικών λεπτών 
µέσα από τα πλανητικά συστήµατα της περι-
οχής, εκπέµποντας προς τη Γη φωτογραφίες 
και πληροφορίες, που θα κάνουν άλλα περί-
που 4,5 χρόνια να φτάσουν. Αδύνατη µπορεί 
να µην είναι η λύση αυτή, αλλά είναι ανόητη, 
όπως επισήµανε σε δηµοσιογράφο, ο 94χρο-
νος σήµερα διακεκριµένος επιστήµονας Φρί-
µαν Ντάισον, που παραβρέθηκε στην εκδή-
λωση για την ανακοίνωση της αποστολής, µα-
ζί µε άλλους νοµπελίστες και διάσηµους επι-
στήµονες και µηχανικούς. Πρόσθεσε, όµως, 
ότι «οι (σ.σ. προτεινόµενες) διαστηµοσυσκευ-
ές είναι ενδιαφέρουσες». Και είναι πράγµατι, 
καθώς πρόκειται για µικροσκοπικά τσιπ (ολο-
κληρωµένα κυκλώµατα), του τύπου που περι-
έχουν τα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα, τα ο-
ποία θα προωθηθούν στο ένα πέµπτο της τα-
χύτητας του φωτός από την πρόσπτωση ισχυ-
ρής δέσµης ακτίνων λέιζερ, που θα εκπέµπει 
συστοιχία στην επιφάνεια της Γης.

Πολύπλευρες επενδύσεις
Το ανόητο της αποστολής βρίσκεται στο γε-

γονός ότι ακόµη κι αν τα σκάφη φτάσουν στον 
Κένταυρο και στείλουν πίσω στη Γη δεδοµένα, 
επιστηµονικά δεν θα προσφέρουν πολλά, κα-

θώς ενσταντανέ τυχόν κατοικήσιµων πλανητών 
δεν παίρνονται µε ένα σύντοµο πέρασµα από 
κάποιο πλανητικό σύστηµα. Η τεχνολογία που 
χρειάζεται για την πραγµατοποίηση της απο-
στολής σήµερα δεν υπάρχει. Οµως, δυο µεγα-
λοκαπιταλιστές, δύο µεγιστάνες του πλούτου, 
ο ρωσικής καταγωγής Γιούρι Μίλνερ που δρα-
στηριοποιείται µεταξύ άλλων στα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και ο Μαρκ Ζούκερµπεργκ 
του Facebook, έχουν σχηµατίσει έναν οργανι-
σµό και έχουν αρχίσει τη ροή χρηµάτων µε σκο-

πό την ανάπτυξη των σχετι-
κών τεχνολογιών. Το διοικητι-
κό συµβούλιο αποτελούν αυ-
τοί οι δυο, µαζί µε τον επιστή-
µονα Στίβεν Χόκινγκ, ένθερµο 
οπαδό του αποικισµού του ∆ι-
αστήµατος, ώστε να σωθεί η 
ανθρωπότητα, η οποία το πο-
λύ σε µερικούς αιώνες - κα-
τά τη γνώµη του - αναπόδρα-
στα θα έχει καταστρέψει τον 
πλανήτη µας (αν συνεχιστεί ε-
πί µακρόν η κυριαρχία του κα-
πιταλισµού και του κάθε Μίλ-
νερ και Ζούκερµπεργκ, το εν-
δεχόµενο αυτό δεν µπορεί να 
αποκλειστεί).

Οι δύο δισεκατοµµυριούχοι 
δεν κάνουν απλώς δηµόσιες 
σχέσεις, ούτε µόνο ικανοποι-
ούν (µε τον ιδρώτα άλλων) εν-
διαφέροντα που είχαν από την 
παιδική ηλικία, όπως ο Μίλνερ, 
που επειδή γεννήθηκε τη χρο-
νιά της πτήσης του Γκαγκάριν 
και οι γονείς του έδωσαν σ' αυ-
τόν το όνοµα του ήρωα, θεω-
ρούσε πάντα, όπως λέει, ότι 

ήταν φτιαγµένος για να πάει εκεί που κανείς 
άλλος δεν έχει πάει έως τώρα. Ενας από τους 
στόχους τους είναι να αναπτυχθούν τεχνολογί-
ες, που κι αν δεν χρησιµοποιηθούν τελικά για α-
ποστολή στον Κένταυρο, θα µπορέσουν να χρη-
σιµοποιηθούν για αύξηση των κερδών τους στη 
Γη. Και σ' αυτήν την περίπτωση, βέβαια, θα µι-
λήσουν για την προσφορά τους µέσα από την 
ανακάλυψη της άλφα ή βήτα τεχνολογίας που 
θα χρησιµοποιείται πια στην καθηµερινότητα.

Αν και εφόσον και µόνο αν...
Τα προβλήµατα της αποστολής Starshot εί-

ναι πολλά. Χρειάζεται τα ΑστροΤσίπ (τα µικρο-
σκοπικά σκάφη) να έχουν βάρος το πολύ ένα 
γραµµάριο το καθένα, όµως κι αυτά που δο-
κιµάστηκαν πέρσι τον Ιούλη προσκολληµένα 
πάνω σε δορυφόρους ήταν βάρους 4 γραµµα-
ρίων, παρότι αντί για φακούς για τις τέσσερις 
κάµερες που φέρουν χρησιµοποιούν µια επί-
πεδη συστοιχία λήψης Φουριέ (διάταξη χαρα-
κιών που προκαλούν περίθλαση). Τα τσιπ θα 
πρέπει να στείλουν στη Γη δεδοµένα µε πο-
µπούς ισχύος ενός βατ, αλλά έως τώρα αυ-
τό έχει γίνει µε επιτυχία όχι πιο µακριά από τη 
Σελήνη, που είναι 100 εκατοµµύρια φορές πιο 
κοντά από τον Αλφα του Κενταύρου. Επιπλέ-
ον, η στόχευση θα πρέπει να είναι εκπληκτι-
κή και πάλι όµως λόγω της απόστασης το σή-
µα που θα φτάνει στη Γη δεν θα είναι παραπά-
νω από µια εκατοντάδα φωτόνια σε κάθε παλ-
µό. Λύση που µελετάται είναι η δηµιουργία α-
λυσίδας αναµετάδοσης από το ένα ΑστροΤσίπ 
στο διπλανό του.

Τα τσιπ-σκάφη θα χρειαστούν µπαταρίες που 
δεν υπάρχουν σήµερα, οι οποίες θα δουλεύ-
ουν υπό ψύχος και σκότος, θα ζυγίζουν κλάσµα 
του γραµµαρίου και θα προσφέρουν τα απαραί-
τητα βατ ισχύος. Αναζητείται µε τροποποίηση 
των πυρηνικών µπαταριών που χρησιµοποιού-
νται σε µηχανικά µοσχεύµατα σε ανθρώπους. 
Ο διαστρικός χώρος, που είναι σχεδόν κενός, 
περιέχει το ανάλογο ενός εξαιρετικά αραιωµέ-
νου καπνού. Οι συγκρούσεις του τσιπ ή του ι-
στίου µε τα µόρια του διαστρικού µέσου, πολύ 

περισσότερο µε µικροσκοπικά σωµατίδια, κα-
θώς το σκάφος ταξιδεύει µε το 20% της ταχύ-
τητας του φωτός, θα µπορούσαν να είναι κα-
ταστροφικές. Για να φτάσει την ταχύτητα αυ-
τή και να µην καεί από την ισχυρή ακτίνα λέι-
ζερ που θα το σηµαδεύει, το ιστίο θα πρέπει 
να έχει σχεδόν απόλυτη ανακλαστικότητα και 
αντοχή στις τεράστιες επιταχύνσεις που θα υ-
ποστεί (60.000 φορές την επιτάχυνση της βαρύ-
τητας). Το «πανί» θα πρέπει να περιστρέφεται, 
ώστε να διατηρεί το σκάφος σταθερή πορεία 
(αρχή της διατήρησης της στροφορµής), αλλά 
θα ήταν καλό να ξαναδιπλωθεί µετά τη φάση 
της επιτάχυνσης για να προστατεύει το τσιπ.

Ισως η υπέρτατη δυσκολία είναι τα λέιζερ, 
που θα πρέπει να έχουν συνολική ισχύ 100 γι-
γαβάτ και να µπορούν να την εκπέµπουν επί 
αρκετά λεπτά. Τα µεγαλύτερα σηµερινά λέιζερ 
µπορούν να φτάσουν αυτήν την ισχύ, αλλά µό-
λις για δισεκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου. 
Γι' αυτό θα χρειαστεί µια συστοιχία από λέιζερ, 
που θα πρέπει συντονισµένα να σηµαδεύουν 
έναν µικροσκοπικό στόχο, µέσα από τα σύννε-
φα και τις διαταραχές της ατµόσφαιρας, σε α-
πόσταση χιλιάδων και µετά εκατοµµυρίων χι-
λιοµέτρων. Εννοείται ότι οι ακτίνες των επιµέ-
ρους λέιζερ πρέπει να συγκεντρώνονται σε έ-
να σηµείο και να χτυπάνε το ιστίο φωτός στο 
κέντρο, ώστε το σκάφος να προωθείται στην 
επιθυµητή κατεύθυνση, να µην αρχίσει να πε-
ριστρέφεται απρόβλεπτα κ.ο.κ....

Επιμέλεια: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ
Πηγή: «Scientific American», http://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3Ο Μίλνερ επιδεικνύει ένα ΑστροΤσίπ, με δύο επιστήμονες, 

τον Χόκινγκ σε πρώτο πλάνο και τον Ντάισον στο βάθος

Το «μητρικό σκάφος» εκτοξεύεται 
με έναν συμβατικό πύραυλο και τίθεται 
σε τροχιά γύρω από τη Γη. Στη συνέχεια, 
απελευθερώνει ένα νανοσκάφος μια φορά 
τη μέρα, επί τρία και πλέον χρόνια.

Μητρικό 
σκάφος

Νανοσκάφος

Συστοιχία λέιζερ σε φάση

Εκατό εκατομμύρια μικρά λέιζερ, 
διατεταγμένα σε πλέγμα διαστάσεων 
περίπου ενός επί ενός χιλιομέτρου, 
συνδυάζουν το φως τους σε μια ακτίνα. 
Οταν στοχεύσουν το ιστίο ενός ΑστροΤσίπ, 
το μικροσκοπικό σκάφος μπορεί 
να επιταχύνει μέχρι το 20% της ταχύτητας 
του φωτός, μέσα σε μερικά λεπτά.

Τα ΑστροΤσίπ επικοινωνούν 
με τη Γη, στέλνοντας σήματα 
προς την ίδια διάταξη λέιζερ 
που τα επιτάχυνε. Οταν βρεθούν 
σε διαστρικές αποστάσεις, 
τα ΑστροΤσιπ θα πρέπει 
να σημαδεύουν με εξαιρετική 
ακρίβεια ώστε οι φωτογραφίες 
και τα δεδομένα τους 
να φτάνουν στη Γη.

ΑστροΤσίπ
Το σκάφος που πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι θα βασίζεται 
σε μικρά τσιπ (ολοκληρωμένα κυκλώματα) βάρους 
1 γραμμαρίου το καθένα, σαν αυτά που βρίσκονται 
στα σύγχρονα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Τα τσιπ 
διαστάσεων περίπου 15 επί 15 χιλιοστών, 
θα ενσωματώνουν λειτουργίες μικροεπεξεργαστή, 
κάμερας, μπαταρίας, συστήματος τηλεπικοινωνιών, 
ενδεχομένως και φασματογράφου για τη μελέτη 
της αστρικής και πλανητικής χημείας, ακόμη 
και μαγνητόμετρου για τη μέτρηση μαγνητικών πεδίων.

Ιστίο φωτός
Με διάμετρο περίπου 4 μέτρων, τα ιστία 
της αποστολής Starshot θα προωθούνται 
από την αντίδραση που θα προκαλεί η πρόσπτωση 
των ακτίνων λέιζερ. Θα χρειάζεται να είναι 
εξαιρετικά ελαφριά, ανθεκτικά και κατά 99,999% 
ανακλαστικά, ώστε να μπορέσουν να επιταχύνουν 
τα ΑστροΤσίπ στο 20% της ταχύτητας του φωτός. 
Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει 
αν θα συνδέσουν ιστία και τσιπ με καλώδια 
ή θα κολλήσουν τα τσιπ πάνω στα ιστία.

Την 21η Απριλίου 1967 
στην Πάρο…

Με αφορμή την επέτειο για τον ξεσηκωμό των φοιτητών του πολυτεχνείου τον 
Νοέμβριο του 1973, ενάντια στη διακυβέρνηση της χώρας από τη στρατιωτική χού-
ντα, η «Φωνή της Πάρου» μνημονεύει τον αείμνηστο Ανδρέα Μαρινόπουλο, πρώην 
κοινοτάρχη της Παροικιάς.

Ο Ανδρέας Μαρινόπουλος εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος της Κοινότητας Παροι-
κιάς και πιο συγκεκριμένα το 1958, το 1962 και το 1966. Κατά τη διάρκεια της θη-
τείας Μαρινόπουλου, ξεκίνησαν στην Πάρο πολλά έργα υποδομής για το νησί μας.

Η ολοκλήρωση της τρίτης του θητείας (1966-1970) δεν έγινε ποτέ, καθώς κα-
θαιρέθηκε το 1967 από τη χούντα των συνταγματαρχών. Ο τότε κοινοτάρχης της 
Παροικιάς, μετά την καθαίρεσή του οδηγήθηκε στη Σύρο, με την κατηγορία ότι ήταν 
αρχηγός των κομμουνιστών στην Πάρο. 

Έπειτα από μαρτυρίες ότι ήταν κεντρώος – Βενιζελικός, τελικά δε δικάστηκε και 
αφέθηκε ελεύθερος. Την ίδια τύχη όμως δεν είχαν ορισμένοι από τα αδέλφια του 
που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. 

Ο Ανδρέας Μαρινόπουλος συνοδεύει τον τ. Βασιλιά Κων-
σταντίνο και την Άννα Μαρία στον Ταξιάρχη Παροικιάς.

Υποδοχή του Κων/νου Καραμανλή στο λιμάνι Παροικιάς

Με πολιτευτές του Ν. Κυκλάδων

Με τον Κων/νο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρίκα, 
στον παραλιακό δρόμο Παροικιάς. 

Με τον Βασιλιά Παύλο και τη Φρειδερίκη
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Εισόδια  
Θεοτόκου

Ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα μετα-

βυζαντινά παρεκκλήσια της Παροικιάς, με σήμα 

κατατεθέν τις πικροδάφνες, που μαζί με την αρχι-

τεκτονική του οκτάπλευρου γαλάζιου τρούλου, το 

μονότοξο καμπαναριό και φόντο το καθαρό μπλε 

του ουρανού, συνθέτουν κάτι μοναδικό. 

Ο ναός είναι τρουλλαίος, σταυροειδής εγγε-

γραμένος, αφιερωμένος στα Έισόδια της Θεοτό-

κου, εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και έχει ανακη-

ρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Στο μαρμάρινο υπέρθυρο της εισόδου είναι 

χαραγμένη η επιγραφή: «Αναγνόστης Βουτζαράς 

1645 Μαϊω 2».

Στο εσωτερικό του υπάρχουν τέσσερις μαρμά-

ρινες κολώνες στις οποίες στηρίζεται ο τρούλ-

λος, (ναός  τετρακιόνιος). Τα τέσσερα γωνιαία 

διαμερίσματα του εγγεγραμμένου σταυρού κα-

λύπτονται με σταυροθόλια. Στο καθένα από τα 

σταυροθόλια που βρίσκονται βόρεια και νότια 

του Ιερού Βήματος υπάρχει η Αγία Τράπεζα και 

η Αγία Πρόθεση.  

Το Ιερό Βήμα του παρεκκλησίου είναι ιστο-

ρημένο με τοιχογραφίες, δυστυχώς φθαρμένες, 

καθώς και η Ωραία Πύλη με τα δύο βημόθυρα. 

Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο υπάρχουν εικόνες καλής 

τέχνης, του 17ου αιώνα. 

Ο ναός των Έισοδίων είναι ιδιωτικός, ανήκει 

στους κληρονόμους του Γεώργιου Ι. Γράβαρη και 

έχει ονοματοδοτήσει τη συγκεκριμένη συνοικία 

της Παροικιάς. 

(πηγές «Παρεκκλήσια και εξωκλήσια της Πά-

ρου») 

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Στρατηγού Ιωάν-

νη Καραβία», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κεντροαριστερά…
Νίκησε το ΠΑΣΟΚ!

Την περασμένη Κυριακή (12/11/2017), πάθαμε 
όλοι μία παράκρουση και ασχοληθήκαμε με τις 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής 
στον κατ’ ευφημισμό «νέο» φορέα της κεντροα-
ριστεράς.

Αν υπάρχει ένας νικητής στις εκλογές είναι η 
επανεμφάνιση του πάλαι ποτέ «φορέα της αλλα-
γής», ΠΑΣΟΚ… Και αυτό διότι αποδείχθηκε περί-
τρανα από το αποτέλεσμα, ότι, ο κόσμος που πήγε 
να ψηφίσει επέλεξε τους εκπροσώπους του κινή-
ματος που ήταν πάντα μέσα σ’ αυτό, ακόμα και τις 
πιο δύσκολες εποχές που πέρασε (;) το κόμμα που 
είχε τη διακυβέρνηση της χώρας επί σχεδόν δύο 
δεκαετίες.

Η αλήθεια είναι ότι ούτε η νοοτροπία του ΠΑ-
ΣΟΚ άλλαξε στα χρόνια που ο ελληνικός λαός 
τους πέταξε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας… 
ούτε και κανέναν εκσυγχρονισμό δεν προσπάθησε 
να κάνει. Η κ. Γεννηματά –που αποδεικνύεται πα-
νέξυπνη πολιτικά- κατάφερε με αυτό το τέχνασμα 
του δήθεν νέου φορέα της κεντροαριστεράς, να 
εκθέσει και να «μαντρώσει» όλους τους διαφω-
νούντες εσωκομματικούς της αντιπάλους και όχι 
μόνο.

Η χαρά στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη 
για τη συμμετοχή, αφού είχαν φοβηθεί ότι η όλη 
ιστορία από πλευράς συμμετοχής θα εξελισσό-
ταν σ’ ένα φιάσκο. Τώρα βέβαια, πως ονομάζεις 
«επιτυχία», τους +210.000 ψηφοφόρους είναι μία 
άλλη ιστορία, αν αναλογιστεί κανείς παρόμοιες 
ψηφοφορίες τους σε άλλες εποχές. Η ουσία βέ-
βαια παραμένει η ατάκα του κ. Κώστα Λαλιώ-
τη, που όταν είδε να περνούν στο δεύτερο 
γύρο η κ. Γεννηματά και ο κ. Ανδρουλάκης, 
γύρισε και είπε: «Σας τα έλεγα, το ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι άψυχο, αλλά εφτάψυχο».

Η αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή την Κυρια-
κή στη σύγκρουση των δύο υποψηφίων. Η δήθεν 
«καραμέλα» που πιπιλίζουν από την Κυριακή το 
βράδυ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περί δήθεν του ότι 
ο κόσμος ξεσηκώθηκε και είπε «ναι» στον νέο φο-
ρέα της κεντροαριστεράς ή την περισπούδαστη 
ατάκα «κατάλαβε ο κόσμος ότι πάμε να αλλάξου-
με το πολιτικό σκηνικό», θα αποδειχθεί περίτρανα 
μεγάλη γκάφα, αν στην ψηφοφορία προσέλθουν 
λιγότεροι ψηφοφόροι. Και αυτό διότι θα αποδει-
χθεί περίτρανα ότι με τις εκλογές ασχολείται απο-
κλειστικά ο παλιός κόσμος του ΠΑΣΟΚ και κανένα 
«άνοιγμα» δεν έχει γίνει! Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 
ότι την προηγούμενη Κυριακή ψήφισαν πολίτες 
που δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το 
έκαναν για να στηρίξουν συγκεκριμένους υποψή-
φιους για τους δικούς τους λόγους. Όλα τα άλλα 
είναι «να είχαμε να λέγαμε…». Γνωρίζω ανθρώ-
πους που πήγαν να ψηφίσουν αποκλειστικά λόγω 
συμπάθειας σε υποψηφίους, οι οποίοι δεν έχουν 
καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ και ούτε πρόκειται να 
έχουν με τον «νέο» φορέα της κεντροαριστεράς. 

Έτσι, για να ευθυμήσουμε να γράψουμε ότι στη 
Θεσσαλονίκη, πήγε και ψήφισε και ο κ. Π. Ψωμιά-
δης (πρ. βουλευτής και περιφερειάρχης της ΝΔ). 

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Τα αδέσποτα 
στην Ελλάδα

Αναπόσπαστο στοιχείο του Ελληνικού τοπίου 
αποτελούν οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, αφού σε 
όποιο μέρος της χώρας μας και αν βρεθεί κανείς, 
μπορεί να παρατηρήσει τους τετράποδους φίλους 
μας να βολτάρουν, να αράζουν, να λιάζονται, μόνοι 
τους ή σε αγέλες.

Από πού όμως προκύπτουν τα αδέσποτα ζώα; 
Σύμφωνα με την Έλενα Δέδε από την πλατφόρμα 
στήριξης φιλοζωικών οργανώσεων «Dog’s Voice» 
οι αδέσποτοι σκύλοι προέρχονται σε ποσοστό 70% 
από γέννες δεσποζόμενων ή ημι-δεσποζόμενων 
σκύλων ενώ ο πληθυσμός αδέσποτων γατών προ-
έρχεται κατά 72% από τις ήδη αδέσποτες γάτες 
που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα. 

Από τις γέννες αυτές οι δρόμοι της χώρα μας 
έφτασαν στο σημείο να «φιλοξενούν» περίπου 1,8 
εκατομμύρια αδέσποτους σκύλους και 2 εκ. αδέ-
σποτες γάτες. Για τον λόγο αυτό οι φιλοζωικές 
οργανώσεις υπογραμμίζουν συνεχώς ότι οι ιδιο-
κτήτες πρέπει να στειρώνουν τα κατοικίδιά τους, 
αλλά και όσοι θέλουν να αποκτήσουν κατοικίδιο να 
μην αγοράσουν ένα αλλά να υιοθετήσουν, ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων. Παρόλα αυτά, 
το ποσοστό των επιτυχών υιοθεσιών, σύμφωνα με 
έρευνα του D»og’s Voice» σε 50 φιλοζωικές, άγγιξε 
το 58% το 2016. Τα υπόλοιπα ζώα είτε επεστρά-
φησαν είτε εγκαταλείφθηκαν εκ νέου στον δρόμο. 

Τα ζώα στον δρόμο υποφέρουν αφού πεινάνε, 
διψάνε, κινδυνεύουν από τα διερχόμενα τροχοφό-
ρα και φυσικά τον χειμώνα κρυώνουν. 

Σε αρκετά σημεία της χώρας μας από φιλόζω-
ους τοποθετήθηκαν αυτοσχέδιες ταΐστρες και ποτί-
στρες για την καλύτερη διαβίωση των αδέσποτων 
οι οποίες όμως στην συνέχεια είτε αφαιρέθηκαν 
από άτομα που διαφωνούσαν με την κίνηση αυτή, 
είτε σταμάτησαν να τροφοδοτούνται. Κάποια αδέ-
σποτα αναλαμβάνει ο δήμος της κάθε περιοχής να 
τα εμβολιάσει. Ο αριθμός τους όμως είναι τόσο με-
γάλος που είναι σχεδόν αδύνατο να εμβολιαστούν 
όλα. Έτσι οι σκύλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί κιν-
δυνεύουν από αρρώστιες όπως τύφο, καλααζάρ ή 
λύσσα από την οποία μπορεί να προσβληθεί και ο 
άνθρωπος σε περίπτωση που το άρρωστο ζώο τον 
δαγκώσει.

Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 
ζώα αυτά είναι η κακοποίηση. Υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα κακοποιούνται περίπου 
870.000 ζώα. 

Η ταλαιπωρία των ζώων πάντως δεν τελειώνει 
στους δρόμους αφού πολλοί ιδιόκτητοι σκύλοι 
περνάνε όλη τους τη ζωή δεμένοι σε κάποια αυλή 
ή παρατημένοι σε κάποιο μπαλκόνι, εκτεθειμένοι 
στα καιρικά φαινόμενα, στερούμενοι φροντίδας και 
αγάπης.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις όσο και να 
ψάξεις δε μπορείς να εντοπίσεις αδέσποτα. Αυτό 
σημαίνει ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. 
Ο τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να πραγματοποι-
είται υποχρεωτική στείρωση σε δεσποζόμενα και 
αδέσποτα ζώα και η αναπαραγωγή τους να πραγ-
ματοποιείται ελεγχόμενα επαγγελματίες εκτροφείς 
ζώων. Έτσι, θα πάψουμε να γινόμαστε μάρτυρες 
της εξαθλίωσης των αθώων αυτών πλασμάτων.
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Ασθενοφόρα
Ο περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ανταπο-

κρινόμενος στο αίτημα του ΕΚΑΒ, υπέγραψε την από-
φαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα την προ-
μήθεια δύο ασθενοφόρων 4Χ4, μίας κινητής μονάδας 

και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του 

ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, συνολικού προϋπο-

λογισμού 829.560 ευρώ.

Μεταξύ των νησιών που θα παραλάβουν ασθενο-

φόρο μικρού όγκου είναι και αυτό της Πάρου.

Σημειώνουμε ότι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για 

την εν λόγω πράξη ανέρχεται σε 829.560 ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης.

Τέλος, ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται 

η 15η Νοεμβρίου 2018 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 

2019.

Σύλλογοι
Υπό τον τίτλο «το παλιό υποδέχεται το νέο», από τον 

αναγνώστης μας, Παναγιώτη Δημόπουλο, λάβαμε 
την παρακάτω επιστολή:

«Έχουμε διαπιστώσει τελευταία, ότι οι σύλλογοι 
συρρικνώνονται. Έχουν χάσει τη δυναμική τους και 
αυτό οφείλεται επειδή οι νέοι αποφεύγουν να ασχο-
ληθούν με τα κοινά. Ιδιαίτερα στις ημέρες μας που η 
ανεργία μαστίζει τη χώρα όλο και περισσότεροι νέοι 
την εγκαταλείπουν, ψάχνοντας κάπου αλλού στον 
υπόλοιπο κόσμο να βρουν το «όνειρο», που εδώ πλέ-
ον για πάρα πολλά χρόνια έχει χαθεί.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που τρέχει πολύ γρήγο-
ρα, που τέτοιες ταχύτητες δεν υπήρξαν ποτέ σε όλη 
την ιστορία της ανθρωπότητας. Και όσο κάποιοι κλά-
δοι εκτινάσσονται τα τελευταία χρόνια, κάποιοι άλλοι 
βαλτώνουν. Το λυπηρό είναι ότι μαζί με αυτούς τους 
κλάδους βαλτώνει και ο πολιτισμός, υποβαθμίζοντας 
έτσι, το πολιτιστικό επίπεδο των κοινωνιών και του 
ανθρώπου γενικότερα. Μπορεί ο άνθρωπος να ανέ-
βασε το βιοτικό του επίπεδο τα τελευταία χρόνια, έχα-
σε όμως πολλά σκαλιά από τη σκάλα ανάπτυξης του 
πολιτιστικού του επιπέδου.  

Έτσι, οι σύλλογοι έχουν μάθει να λειτουργούν συ-
ντηρητικά, με τα ίδια άτομα για πολλά χρόνια, κάνο-
ντας έργο φυσικά προσφέροντας στην κοινωνία και 
στο τι ζητάει αυτή, μια κοινωνία αδιάφορη όμως, βλέ-
ποντας κοντόφθαλμα και μόνο τις τωρινές ανάγκες 
του τόπου, ξεχνώντας τις ταχύτητες της εποχής και 
τη λαίλαπα ανάπτυξης που έρχεται, που αν η κοινωνία 
δεν διαχειριστεί σωστά, πολύ γρήγορα παρακμή θα 
φέρει. Παρόλα τα προβλήματα της εποχής και όσο και 
αν χανόμαστε στο να ψάχνουμε για τις όποιες λύσεις, 
δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω τα πολιτιστικά ήθη και 
έθιμά μας, που είναι από τους βασικότερους παρά-
γοντες στη δημιουργία χαρακτήρων με υψηλό επίπε-
δο, που οδηγεί τον άνθρωπο σε σωστές αποφάσεις, 
δημιουργώντας ποιότητα στο παρόν και συνεπώς και 
μέλλον του τόπου.

Δεν κοιτάμε ποτέ πώς να φτάσουμε στον 7ο όρο-
φο, ξεκινάμε πάντα από τον 1ο. Έτσι πρέπει λοιπόν να 
ξεκινήσουν από την αρχή οι σύλλογοι, με καινοτόμες 
αλλαγές στα καταστατικά τους, ανακαλύπτοντας νέ-
ους δρόμους δραστηριοτήτων προσελκύοντας νέους, 
όσο βλέπουν ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο 
χειρότερο. Και το νέο θα έρθει παίρνοντας βέβαια τις 
βάσεις από το παλιό, θα το εκτοξεύσουν σε κάτι νέο 
καινοτόμο, που μόνο πρόοδο και πολιτισμό θα φέρει 
στον τόπο. 

Γνωρίζοντας τα προβλήματα του νησιού μας (κέντρο 
υγείας, ύδρευση, λιμάνι, αεροδρόμιο, κυκλοφοριακό, 
έλλειψη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού), 
πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά βοηθώντας το 
έργο του Δήμου, των τοπικών κοινοτήτων, που όσο 
καλή διάθεση να έχουν χωρίς την συλλογική βοήθεια 
όλων, δύσκολα θα γίνει σωστό έργο.

Με την εμπειρία και γνώση των παλαιών και την 
διορατικότητα, όρεξη για δουλειά και ενθουσιασμό 
των νέων, αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα με 
υπομονή, σύνεση και άψογη συνεργασία, αφού μόνο 
ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε την νέα τάξη πραγμά-
των που έρχεται στο νησί. Και μόνο διασυλλογικά πα-
λεύεται αυτό που έρχεται στον τόπο. «Η ισχύς εν τη 
ενώσει» θα έλεγαν οι αρχαίοι υμών πρόγονοι. Και δεν 
πρέπει να ξεχνάμε, ότι με τις σημερινές ταχύτητες της 
ζωής, το μέλλον γίνεται πολύ σύντομα παρόν».

«Εξοικονομώ»
Δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες θα 

«εμπλακούν» στη χρηματοδότηση-δανειοδότηση των 
δικαιούχων του νέου προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ 
Οίκον (Εξοικονομώ ΙΙ), καθώς το Εθνικό Ταμείο Επιχει-
ρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) αποδέχθηκε τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στη βάση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας που διεξήγαγε.

Αν και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι 
απαραίτητη η λήψη δανείου όπως προβλεπόταν στο 
προηγούμενο, η συμμετοχή των τραπεζών είναι επι-
βεβλημένη, αφού το πρόγραμμα προβλέπει τη σύστα-
ση συνεπενδυτικών ταμείων, που θα παρέχουν δάνεια 
σε όσους δικαιούχους τα αιτηθούν. Στο πλαίσιο των 
συνεπενδυτικών ταμείων, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει 
το 33,33% των πόρων και ο πιστωτικός φορέας το 
υπόλοιπο 66,67%.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, με την αναμενόμε-
νη εντός των επόμενων ημερών υπογραφή των συμ-
βάσεων, πραγματοποιείται ακόμη ένα βήμα για την 
ενεργοποίηση του προγράμματος. Τα επόμενα βήματα 
είναι η διαμόρφωση του τελικού οδηγού εφαρμογής 
και η έγκριση των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο Εξοικονομώ 
ΙΙ είναι οι εξής:

1. Alpha Bank
2. Τράπεζα Αττικής
3. Eurobank Ergasias
4. Εθνική Τράπεζα
5. Τράπεζα Πειραιώς
6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
7. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
8. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
9. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Υπενθυμίζουμε ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 

ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/τελικού ωφελούμενου 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπο-
λογισμός παρεμβάσεων).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάθεση και η διεκ-
περαίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα 
από μία ειδική online πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί 
με την έναρξη του προγράμματος. Από την ίδια πλατ-
φόρμα θα μπορεί επίσης στην πορεία κάθε ιδιοκτήτης 
να ενημερωθεί για το κατά πόσο εγκρίθηκε ή όχι η 
ένταξή του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επι-
λέξει στη συνέχεια αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό 
δανεισμό.

Ωστόσο, πριν από την online διαδικασία, θα πρέπει 
να προηγηθεί η επίσκεψη από ενεργειακό επιθεωρητή 
για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Από-
δοσης (ΠΕΑ) και την επιλογή των παρεμβάσεων που 
θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοι-
κονόμηση. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί 
να επισκεφθεί την πύλη για την υποβολή της αίτησης, 
συμπληρώνοντας τα παραπάνω δεδομένα, τον προϋ-
πολογισμό των παρεμβάσεων, όπως και τα οικονομικά 
του στοιχεία. Για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορεί 
να χρησιμοποιεί σύμβουλο έργων.

Αν γίνει δεκτή η ένταξή του, τότε θα δεσμεύεται το 
αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, ενώ στην περίπτωση 
που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπο-
γραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμι-
εύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου. 
Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα απο-
δεσμεύονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 
και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ που θα αποδεικνύει 
πως επιτεύχθηκε ο στόχος, εφόσον βέβαια ολοκληρω-
θεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν: Αντικατάσταση 
κουφωμάτων, Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης, 
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρί-
ου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και 
της πιλοτής, Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης 
και Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νε-
ρού χρήσης.
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Σήµερα θα δούµε δύο παρτίδες 
από το Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θληµα Εθνικών Οµάδων στην 
Κρήτη.

Α. Νάιντιτς - Ρ. Ράπορτ
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.δ4 γxδ4 

4.Ιxδ4 α6 5.Αδ3 η6 6.Ιδ2 Αη7 7.Ι2ζ3 δ6 8.0-0 Ιδ7 9.β3 Ιε7 10.Αα3 
Βγ7 11.Βδ2 0-0 12.Παδ1 Ιγ5 13.γ4 ε5 14.Ιε2 Αη4 15.Ιε1 ζ5 16.θ3 Αθ5 
17.Αβ1 Αθ6 18.Βxδ6 Βxδ6 19.Πxδ6 Αxε2 20.Αxγ5 Πζγ8 21.Αα3 Αζ8 
22.Πβ6 Πγ7 23.Αxε7 Αxε7 24.εxζ5 ηxζ5 25.Αxζ5 Πζ8 (βλ. διάγραµµα)

26.Αε6+ Ρθ8 27.β4 ε4 28.Αδ5 Αθ4 29.ζ3 Αζ6 30.Ιγ2 εxζ3 31.Πxζ3 
Αxγ4 32.Αxγ4 Πxγ4 33.Πβxζ6 Πxζ6 34.Πxζ6 Πxγ2 35.α4 Πγ4 36.Πβ6 
α5 37.βxα5 Πxα4 38.Πβ5 Πα2 39.Ρθ2 Πα3 40.θ4 θ6 41.Πβ6 1-0

Αλ. Κοστενιούκ - Αν. Μουζιτσούκ
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 ε6 4.0-0 Ιηε7 5.Πε1 α6 6.Αζ1 δ5 7.εxδ5 

Ιxδ5 8.δ4 Ιζ6 9.Αε3 Αε7 10.γ4 0-0 11.Ιγ3 γxδ4 12.Ιxδ4 Αδ7 13.Ιβ3 
Βγ7 14.Βζ3 Παγ8 15.Ιδ2 Αδ6 16.θ3 Αε5 17.Ιβ3 Πζδ8 18.Παδ1 Αε8 
19.Πxδ8 Πxδ8 20.Πδ1 Πxδ1 21.Βxδ1 Αθ2+ 22.Ρθ1 Αζ4 23.Βδ2 Αxε3 
24.Βxε3 Ιε5 25.Βδ4 Ιγ6 26.Βγ5 Ιδ7 27.Βε3 Ιγε5 28.Βδ4 Ιγ6 29.Βε3 
Ιγε5 30.Ιδ2 Βγ5 31.Ιδε4 Βxε3 32.ζxε3 Ιζ6 33.Ιxζ6+ ηxζ6 34.Ιε4 
Ρη7 35.β4 Αγ6 36.Ιγ5 Ιδ7 37.Ιβ3 ζ5 38.Ια5 Αε4 39.γ5 Ιε5 40.α3 Ρζ6 
41.Ρθ2 Ρε7 42.Ρη3 ζ6 43.Αε2 Ρδ7 44.Ρζ2 Αδ5 45.η3 Ργ7 46.Ρε1 Αη2 
47.θ4 Αζ3 48.Αζ1 Ιη4 49.Αγ4 ε5 50.Αη8 Ιxε3 51.Ρζ2 Αδ5 52.Αxθ7 
ζ4 53.ηxζ4 εxζ4 54.Αδ3 Ιη4+ 55.Ρζ1 ζ5 56.α4 ζ3 57.θ5 Αζ7 58.Ιγ4 
Αxθ5 59.Αxζ5 Αζ7 60.Αxη4 Αxγ4+ 61.Ρζ2 Αβ3 62.β5 Αxα4 63.βxα6 
βxα6 64.Αxζ3 1/2-1/2

Επεσε η αυλαία 
στην Κρήτη - Αζερµπαϊτζάν 
και Ρωσία πρωταθλητές Ευρώπης

Τ ην περασµένη ∆ευτέρα ολο-
κληρώθηκαν τα Πανευρωπαϊκά 
Πρωταθλήµατα Εθνικών Οµά-
δων στη Χερσόνησο της Κρή-

της. 72 οµάδες από 39 χώρες «συ-
ναντήθηκαν» για 9 γύρους, µε τη 
χώρα µας να συµµετέχει µε πέντε 
οµάδες (τρεις ανδρών και δύο γυ-
ναικών) ως διοργανώτρια. Μετά από 
1.300 παρτίδες, το Αζερµπαϊτζάν και 
η Ρωσία κατέλαβαν την πρώτη θέ-
ση στα Πρωταθλήµατα Ανδρών και 
Γυναικών αντίστοιχα. Ας δούµε ανα-
λυτικά τι έγινε σε κάθε κατηγορία.

Στο Πρωτάθληµα Ανδρών συµµε-
τείχαν 40 οµάδες αποτελούµενες α-
πό αρκετούς από τους καλύτερους 
παίκτες του κόσµου. Το Αζερµπαϊ-
τζάν (Μαµεντιάροβ, Ρατζάµποβ, Νά-
ιντιτς, Μαµέντοβ, 
Γκουσεΐνοβ) βρέ-
θηκε στην κορυ-
φή της τελικής 
κατάταξης σε ι-
σοβαθµία µε τη 
Ρωσία (Γκρισούκ, 
Νεποµνιάτσι, Βι-
τιούγκοβ, Ματλά-
κοβ, Ντουµπόβ), 
που ήρθε δεύ-
τερη µετά την 
εφαρµογή των 
προβλεπόµενων 
κριτηρίων. Την 
τρίτη θέση έλα-
βε η, επίσης πολύ 
ισχυρή, Ουκρανία 
(Ελιάνοβ, Κρυβο-
ρούτσκο, Πονο-
µαριόβ, Κουζού-
µποβ, Κράβτσιβ), 
που ισοβάθµησε 
µε την Κροατία. 
Μπορεί η Αρµε-
νία να µην τερµάτισε ψηλά στην τελική κατάταξη, 
όµως ο Λ. Αρονιάν (Νο 2 στον κόσµο), που ήταν και 
ο ισχυρότερος παίκτης του Πρωταθλήµατος, πήρε 
το χρυσό µετάλλιο για την 1η σκακιέρα.

Στις γυναίκες συµµετείχαν 32 οµάδες και η Ρω-
σία (Κοστενιούκ, Λάχνο, Γκουνίνα, Γκίρυα, Γκοριά-
τσκινα) ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου, έχοντας 

σηµειώσει 8 νίκες 
και µια ισοπαλία 
µε την Πολωνία. 
Ακολούθησαν οι 
οµάδες της Γεωρ-
γίας (Τζαγκνίτζε, 
Μπατσιασβίλι, 
Χοτενασβίλι, Για-
βαχισβίλι, Μέλια) 
και της Ουκρανί-
ας (Μουζιτσούκ, 
Ζούκοβα, Ουσέ-
νινα, Γκαπονέν-
κο, Οσµάκ) στη 
2η και 3η θέση. 
Η πρώτη οµάδα 
της χώρας µας 
πραγµατοποίησε 
εξαιρετική εµφά-
νιση, τερµατίζο-
ντας στην 11η θέ-
ση, µε την Σταυ-
ρούλα Τσολακί-
δου να σηµειώ-

νει την τελευταία απαιτούµενη νόρµα για την από-
κτηση του τίτλου του ∆ιεθνούς Μαιτρ και να παίρ-
νει χάλκινο µετάλλιο στη 2η σκακιέρα, πίσω από 
τις Λαχνό (Νο 7 στον κόσµο) και Ζούκοβα (Νο 36 
στον κόσµο)! Πολύ µαχητική ήταν και η Αναστασία 
Αβραµίδου, που κράτησε την 4η σκακιέρα, παίζο-
ντας 8 από τις 9 παρτίδες µε τα µαύρα.

Παίζουν τα λευκά

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

ΠΑΡΤ
ΙΔΑ

τη
ς 

ΕΒ
ΔΟ

Μ
ΑΔ

ΑΣ

Οι Ιπποι δεν πρέπει να μένουν για πολύ 
στην άκρη της σκακιέρας. Στην περίπτωσή 

μας ο μαύρος Ιππος βρίσκεται μακριά 
από τη δράση και κινδυνεύει άμεσα. 

Πώς κερδίζουν τα λευκά;

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Αθ4 Βxθ4 2.Βδ8+ και η µαύρη Βασίλισσα χάνεται

 l Παράλληλα µε τα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα 
Εθνικών Οµάδων πραγµατοποιήθηκαν τα Παγκό-
σµια Πρωταθλήµατα Γρήγορου Σκακιού (ράπιντ και 
µπλιτς) για νέους έως 18 ετών. Ο Ν. Σπυρόπουλος 
ήρθε δεύτερος στο ράπιντ (10 λεπτά συν 5 δευτε-
ρόλεπτα ανά κίνηση) στην κατηγορία κάτω των 14, 
ενώ ο Γ. Μήτσης (5 λεπτά συν 2 δευτερόλεπτα α-
νά κίνηση) ήρθε τρίτος στο µπλιτς στην κατηγορία 
κάτω των 16.

 l Στην Ιταλία διεξάγονται από 7 έως 18 Νοέµβρη τα 
Παγκόσµια Ατοµικά Πρωταθλήµατα Βετεράνων σε 
δύο κατηγορίες, άνω των 50 και άνω των 60 ετών. 
Τη χώρα µας εκπροσωπούν ο Κ. Νικολαΐδης και η 
Μ. Μακροπούλου.

 l Στην Ιταλία θα διεξαχθούν και τα Παγκόσµια Ατοµι-
κά Πρωταθλήµατα για νέους κάτω των 20 ετών, που 
αρχίζουν σήµερα και ολοκληρώνονται στις 26 Νοέµ-
βρη. Στα αγόρια αγωνίζονται ο Γ. Σταθόπουλος και ο 
Ευγ. Ιωαννίδης, ενώ στα κορίτσια η Στ. Τσολακίδου 
(Νο 11 στην αρχική κατάταξη), η Μ. Λουκά και η Ευ-
αγ. Πετράκη. Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία!

 l Ο Βλ. Κράµνικ θα συµµετάσχει στο Τουρνουά των 
∆ιεκδικητών τον ερχόµενο Μάρτη ως προτεινόµενος 
από την Παγκόσµια Οµοσπονδία (FIDE). Ο πρώην Πα-
γκόσµιος Πρωταθλητής βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια α-
νάµεσα στους τρεις ισχυρότερους παίκτες του κόσµου 
και η παρουσία του στο τουρνουά ήταν αναµενόµενη, έ-
στω και αν δεν κατόρθωσε να προκριθεί µε άλλο τρόπο.

Ρωσία

Αζερμπαϊτζάν
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Τουρνουά 
ακαδημιών

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2017, το τρί-
το τουρνουά ακαδημιών καλαθοσφαίρισης (Μίνι και 
Παμπαίδων), που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότη-
τα Πάρου στην Πάρο.

 Οι αγώνες διεξήχθησαν στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του 
δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν οι μικροί αθλητές 
του Α.Ο. Πάρου, του Μαρπησσαϊκού και του Πλοη-
γού Αντιπάρου. Το τουρνουά ήταν υπό την αιγίδα της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Σε σχετική ανακοίνωση για την παραπάνω εκδήλω-
ση το επαρχείο Πάρου σημειώνει σε ανακοίνωσή του: 
«[…] Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ως διαρκή 
στόχο την στήριξη του υγιούς αθλητισμού αλλά και 
των σωματείων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
προώθηση του. Για τον παραπάνω λόγο στηρίζει αρ-
κετές αθλητικές δράσεις που πραγματοποιούνται στα 
νησιά μας».

Επίσης, για τη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε 
για 3η συνεχή χρονιά στην Πάρο, ο πρόεδρος του περι-
φερειακού συμβουλίου και έπαρχος Πάρου, Κωνστα-
ντίνος Μπιζάς, ευχαρίστησε δημόσια τους παρακάτω:

- την αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, Μαριέτα Πα-
παβασιλείου

- τον σήμαρχο Πάρου, τον διοικητή του Α.Τ. Πάρου, 
τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, τους γο-
νείς των παιδιών που τίμησαν με την παρουσία τους 
και ενίσχυσαν τους νεαρούς αθλητές

- τον πρόεδρο και τα μέλη της Α/θμιας σχολικής 
επιτροπής δήμου Πάρου για την παραχώρηση της αί-
θουσας

- τον εκπρόσωπο και μέλος της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων
- τα σωματεία Α.Ο. Πάρου, Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκός 

και Πλοηγός Αντιπάρου, για την ουσιαστική και πολύ-
τιμη συνδρομή τους

- τους διαιτητές: Μάριο Κιουλάφα και Θοδωρή Κα-
ζακίδη

- τους προπονητές Ευάγγελο Αγγελάκο, Ευάγγελο 
Μουρογιάννη, Μαρία Τσαντάνη,

τους αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος 
στους αγώνες  

- τα Μ.Μ.Ε. που πρόβαλλαν το τουρνουά.

Επιτέλους ροζ φύλλο!
Ιστορική ημέρα για τον Πλοηγό Αντιπάρου η 

Κυριακή 12/11/2017, καθώς έκανε την πρώτη 
του επίσημη νίκη στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΚ 
(Ένωση Σωματείων Καλαθόσφαιρας Κυκλά-
δων), στον δεύτερο χρόνο συμμετοχής του.

Η ομάδα των παίδων του Πλοηγού έπρεπε 
ουσιαστικά να περιμένει τρεις γύρους πρωτα-
θλήματος για να πετύχει την πρώτη του νίκη 
και να δει το ροζ φύλλο του αγώνα που παίρνει 
ο νικητής. Η ομάδα της Αντιπάρου νίκησε τον 
Μαρπησσαϊκό στο κλειστό της Μάρπησας με 
45-50!

Ο αγώνας κράτησε το ενδιαφέρον του φί-
λους του αθλήματος που βρέθηκαν στο κλει-
στό γυμναστήριο της Μάρπησσας έως και το 
τελευταίο δεκάλεπτο που ήταν το πιο συναρ-
παστικό, αφού στην εκκίνησή του το σκορ ήταν 
45-44 υπέρ της ομάδας της Μάρπησσας. Η 
νίκη των πιτσιρικάδων της Αντιπάρου επιτεύ-
χθηκε καθώς οι καλαθοσφαιριστές του έδειξαν 
να έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα και είχαν το σθένος και τη σωματική αντοχή να 
παίξουν μαν του μαν τους αντιπάλους τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του παιχνιδιού. Από την άλλης η ομάδα 
της Μάρπησσας έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ήταν φανερό ότι αντιμε-
τώπιζε δυσκολίες στην ανάπτυξη της επίθεσης της. Ο Μαρπησσαϊκός βρέθηκε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 
ημιχρόνου να ακολουθεί στο σκορ τους Αντιπαριώτες, έκανε τη μεγάλη αντεπίθεση και πέρασε μπροστά στο σκορ 
στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά εκεί ήταν φανερό πως δεν ήταν έτοιμος να δεχθεί την αντίδραση του Πλοηγού,

Τέλος, αν και πρόκειται για αγώνα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος παίδων στο μπάσκετ, δεν είχε να ζηλέψει 
τίποτα από αγώνα αντρικού πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα είχαν ως εξής: 9-13, 13-14, 13-7, 10-16.
Μαρπησαϊκός: Ρίνι, Χανιώτης, Τριβυζάς, Ρούσσος, Χαλιάς, Ρηγόπουλος 6, Μελανίτης, Ζουμής 2, Γεωργίτσης 

21 (1), Προμπονάς 13 (2), Πετρόπουλος 3 (1)
Πλοηγός: Μαρινάτος, Α. Φαρούπος 10 (1), Α. Παλαιολόγος 7, Θ. Παλαιολόγος 6 (2), Χ. Φαρούπος 3, Καστα-

νιάς, Χιούσα, Καλάργυρος 10, Σκιαδάς 2, Τριαντάφυλλος 8, Κοκάι 2, Αθανασίου.

Νίκη ουσίας
Ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι της 

Πάρου με 4-2 τον Αστέρα Μαρμάρων, στο γήπεδο 
των Μαρμάρων.

Η ομάδα της Μάρπησσας δείχνει δυνατή –μετά απ’ 
αυτή τη νίκη- για να διεκδικήσει θέση στην πρώτη τρι-
άδα του Β’ ομίλου της ΕΠΣΚ, ώστε να ελπίζει σε κάτι 
ακόμα καλύτερο στην τελική φάση του πρωταθλήμα-
τος, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Κυκλάδων.

Σημειώνουμε ότι οι δύο πρώτες ομάδες του 1ου 
Ομίλου και οι τρεις πρώτες του 2ου και 3ου Ομίλου θα 
χωριστούν σε δύο Ομίλους στη συνέχεια, των τεσσά-
ρων ομάδων. Στην έναρξη των δύο νέων Ομίλων όσοι 
τερμάτισαν πρώτοι θα έχουν +3 βαθμούς, οι δεύτε-
ρες ομάδες +1 βαθμό και οι τρίτες ομάδες 0 βαθμούς. 
Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε Ομίλου θα αγωνιστούν 
σε τελικό αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και ο νικητής – 
πρωταθλητής, θα ανέλθει στην Γ’ κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά το τοπικό ντέρμπι, ο Μαρπησσαϊκός 
προηγήθηκε 0-1 με τον Τριβυζά στο 35ο λεπτό, ισο-
φάρισε 1-1 ο Αστέρας με τον Πϊστα, τρία λεπτά αργό-
τερα και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου 
ο Βιτζηλαίος έκανε το 1-2 και ο Μπελούκης αμέσως 
μετά το 2-2. Τελικά, η ομάδα της Μάρπησσας πήρε τη 
νίκη με γκολ των Κρητικού και Αντωνόπουλου, στο 70ο 
και 80ο λεπτό.

Αστέρας Μαρμάρων: Μπάκο, Αντιπαριώτης, Σ. 
Μπελούκης, Παρζαλής, Φυρίγγος (Χαραλαμπίδης), 
Κατσαμπέας, Καζακίδης, Μάτσος (Κλουβάς), Πίστας 
(Σούλι), Α. Μπελούκης, Ρούπας.

Μαρπησσαϊκός: Ζουμής, Τριβυζάς, Κρητικός, Τρι-
αντάφυλλος, Παπαδόπουλος, Κορρές, Αντωνόπουλος, 
Βράπι, Βιτζηλαίος, Τζανακόπουλος (Κρητικός).

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος, με βοηθούς τον κ. Ε. Ρούσ-
σο και την κ. Μαργαρίτη.

Αγώνες – Βαθμολογίες

Α’ Όμιλος
Σύρος 2002 – Μύκονος 1-4

Άνω Μερά – ΠΑΣ Τήνου 4-0
Αίας Σύρου – Πάγος 1-1

Βαθμολογία (Τελική Α’ γύρου)
1. Άνω Μερά 13
2. Μύκονος 10
--------------------
3. Πάγος 8
4. Τήνος 7
5. Αίας Σύρου 1
6. Σύρος 2002 0

Β’ Όμιλος
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός 2-4
Σέριφος – Κύθνος 2-0

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 12
2. ΑΟΠ 12
3. Μαρπησσαϊκός 9
-----------------------------
4. Σέριφος 6
5. Σίφνος 6
6. Κύθνος 0
7. Νηρέας 0
8. Αστέρας Μαρμάρων 0

Γ’ Όμιλος
Φιλώτι – ΠΑΣ Νάξου 3-0
Καρτεράδος – Ίος 2-3
Πανναξιακός – Λάβα 2-0
Αστέρας Τραγαίας – Θύελλα Καμαρίου 0-6

Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 15
2. Πανναξιακός 12
3. Φιλώτι 10
------------------------------
4. Λάβα 5
5. ΠΑΣ Νάξου 4
6. Αστέρας Τραγαίας 3
7. Ίος 3
8. Καρτεράδος 0
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