
Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017 | Φύλλο 439 | www.fonitisparou.gr 

Γι α  2 4 ω ρ η  ε ν η µ έ ρ ω σ η  w w w . f o n i t i s p a r o u . g r

Προβληματισμός:
Νέος Φορέας στις Κυκλάδες για Natura

» σελ. 10-11

νέο εικαστικό

πιο λειτουργικό

εύχρηστο

µε έγκυρες πληροφορίες

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

dounai-lavein.gr



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Λονδίνο - 
Θεσσαλονίκη

Από την τουριστική επι-
τροπή δήμου Πάρου, δη-
μοσιοποιήθηκε δελτίο τύ-
που για τη συμμετοχή στις 
εκθέσεις «W. T. M. 2017», 
(6-8 Νοεμβρίου στο Λον-
δίνο) και Philoxenia 2017 
(10-12 Νοεμβρίου στη 
Θεσσαλονίκη).

Τα κύρια σημεία του 
δελτίου τύπου έχουν ως 
εξής:

«[…] Περίπου 51.500 
επαγγελματίες τουρισμού, 
υπουργοί και δημοσιογρά-
φοι. 182 χώρες του κόσμου συμμετέχουν κάθε χρόνο 
σε αυτό το παγκόσμιας εμβέλειας τουριστικό γεγονός 
που λαμβάνει χώρα στο εκθεσιακό κέντρο ExCel στο 
Λονδίνο. Επίσης κατά τη διάρκεια της έκθεσης κλεί-
νονται επαγγελματικές συμφωνίες αξίας περίπου 2.8 
δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας. 

Η Word Τravel Μarket  (W.T.M) αποτελεί ένα διε-
θνές τουριστικό γεγονός και προσφέρει μια σημαντι-
κή πλατφόρμα δικτύωσης και πηγή πληροφόρησης 
τόσο από πλευράς τουριστικών τάσεων όσο και επαγ-
γελματικών επαφών, κάνοντας ακόμη πιο επιτακτική 
την ανάγκη παρουσίας του Δήμος Πάρου σε δράσεις 
διεθνούς εμβέλειας όπως είναι η W.T. M.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνέχισε και αυτή τη 
φορά την πρωτότυπη και δυνατή καμπάνια της στο 
πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας Ευρώπης 
2019, στέφοντας για ακόμη μια φορά το παγκόσμιο 
ενδιαφέρον στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδε-
κανήσου. Η Πάρος συμμετείχε στο περίπτερο της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποσπώντας πολλά θετικά 
σχόλια.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Πάρου συμμετείχε στην 
33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2017 που 
πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Νοεμβρίου στο Διε-
θνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στη φετινή Philoxenia παρευρέθησαν 400 (άμεσοι 
και έμμεσοι) εκθέτες από 18 χώρες, 180 ξένοι με-
μονωμένοι hosted buyers και επιπλέον 125 hosted 
buyers ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, Αλ-
βανία και ΠΓΔΜ. καθώς και 20.000 επισκέπτες. Πα-
ράλληλα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 προ-
γραμματισμένα ραντεβού μεταξύ των εκθετών και 
μεγάλων hosted buyers από 36 αγορές (…)».
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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 439

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

Η ευτυχία να 
είσαι γονιός 
εφήβων

Οι «Φίλοι της Πάρου» και ο σύλλογος γονέων προ-
σκάλεσαν τον Δρ. Γιώργο Παπανικολάου, το Σάβ-
βατο 2 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, για να δώσει 
μια διάλεξη με θέμα: «Η ευτυχία να είσαι γονιός εφή-
βων».

Ο Δρ. Παπανικολάου είναι ψυχίατρος -ψυχαναλυτής 
ειδικός στα παιδιά και τους εφήβους. Έχει ήδη κάνει πο-
λυάριθμες διαλέξεις στην Πάρο για τα προβλήματα των 
παιδιών και των εφήβων.

Αυτή τη φορά θα μας μιλήσει με κέφι και πολύ χιού-
μορ για τα προβλήματα των γονιών. Παρά τις δυσκολίες 
πιστεύει ακράδαντα ότι: «Μεταξύ γελοίων και συγκρού-
σεων. Μεταξύ αποτυχημένων και απρόσμενων συνα-
ντήσεων. Μεταξύ ύπουλων χτυπημάτων και υποσχέσε-
ων. Μεταξύ ακατανοησίας και τρυφερότητας, Είναι τα 
ωραιότερα και δημιουργικότερα χρόνια της ζωής σας».

Σήματα  
λειτουργίας 
δωματίων

Από τον σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου 
Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», έγινε ενημέρωση 
σχετικά με τα σήματα δωματίων.

Στην ενημέρωση σημειώνεται:
«1. Αν είστε κάτοχοι Ειδικού Σήματος Λειτουρ-

γίας καταλύματος, το οποίο έχει εκδοθεί πριν την 

31/12/2014, στις 31/12/2017 λήγει η ισχύς του. Τι 
πρέπει να κάνετε;

α. Αν επιθυμείτε να έχει το κατάλυμά σας κατηγο-
ρία «κλειδιών», πρέπει να το πιστοποιήσετε, μέσω κά-
ποιου εγκεκριμένου ιδιωτικού οργανισμού πιστοποί-
ησης, από τις εταιρείες που είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του ΞΕΕ https://cert.grhotels.gr .

β. Αν δεν σας ενδιαφέρει να έχει το κατάλυμά σας 
κατηγορία «κλειδιών», πρέπει να κάνετε ηλεκτρονι-
κή «γνωστοποίηση» (καθεστώς της γνωστοποίησης 
του ν.4442/2016) και να μετατραπεί χωρίς κλειδιά. 
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.
gov.gr . Πρέπει να καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του 
καταλύματος όπως αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα. 
Κατόπιν θα κάνετε «μεταβολή», δηλώνοντας το κα-

τάλυμα χωρίς κατηγορία. (Αν δεν μπορέσετε να το 
κάνετε μόνοι σας, πιθανότατα θα μπορεί να βοηθήσει 
ο λογιστής σας)

2. Αν είστε κάτοχοι «Ειδικού Σήματος Λειτουργί-
ας», που έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2014, λογικά 
θα έχετε κάνει τη διαδικασία πιστοποίησης του ΞΕΕ 
και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Αν δεν την 
έχετε κάνει, είστε εκπρόθεσμοι και πρέπει είτε να τη 
κάνετε το συντομότερο, είτε αν δεν θέλετε πιστοποί-
ηση κατηγορίας, να κάνετε τη παραπάνω διαδικασία 
γνωστοποίησης (1.β).

3. Αν έχετε υποβάλλει «Γνωστοποίηση», μετά την 
2/6/2017, είτε θα έχετε κάνει τη διαδικασία πιστο-
ποίησης του ΞΕΕ, είτε θα έχετε δηλώσει το κατάλυμα 
χωρίς κατηγορία κλειδιών οπότε δεν χρειάζεται να 
κάνετε κάτι άλλο».

Η Πάρος στο 
Παρίσι!

Το να περπατάς σε 
ένα πολύ κεντρικό 
δρόμο του Παρισιού 
ακριβώς πίσω από τον 
πύργο του Άιφελ και 
δίπλα στον ποταμό Ση-
κουάνα σε κάνει σίγου-
ρα να νιώθεις όμορφα. 

Το να αντικρίζεις ξαφνικά μπροστά σου ένα αρκετά 
μεγάλο πλεούμενο που φέρει με μεγάλα γράμματα το 
όνομα του νησιού σου, σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο 
όμορφα με μία δόση έκπληξης φυσικά!

Πάντως το αν ο κάτοχος του πλεούμενου έχει Πα-
ριανή καταγωγή ή εάν απλά επισκέφτηκε στο παρελ-
θόν την Πάρο και του άρεσε τόσο που αποφάσισε να… 
«βαφτίσει» το πλεούμενό του με το όνομα του νησιού 
μας μάλλον δε θα το μάθουμε ποτέ!
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Δράση ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Η ΕΟΔ Κυκλάδων ολοκλήρωσε το πέμπτο και τε-
λευταίο διήμερο βασικού σχολείου γνώσεων και αυ-
τοπροστασίας, το Σαββατοκύριακο 18-19/11/2017 με 
θέμα: «Ορεινή Διάσωση».

Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων που παρακολούθησαν 
το σχολείο, εκπαιδεύτηκαν στην τεχνική ραπέλ (κατά-
βαση από ορθοπλαγιά), στη χρήση του σχετικού εξο-
πλισμού, στην εκμάθηση κόμπων  κ.ά.

Η ΕΟΔ σε σχετικό δελτίο τύπου ευχαρίστησε τον εκ-
παιδευτή, Γεώργιο Τζήκα που μοιράστηκε τις πολύτιμες 
γνώσεις μαζί τους, τη σχολική επιτροπής δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και τη διευθύντρια του γυμνασίου 
Νάουσας, Φωτεινή Θεοφίλου, για την παραχώρηση 
μιας αίθουσας του γυμνασίου για το θεωρητικό κομ-
μάτι της εκπαίδευσης, καθώς και τους ευγενικούς της 
χορηγούς για το εκπαιδευτικό διήμερο.

Προγράμματα  
μελισσοκομίας

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι:

- Επισημαίνεται η υποχρέωση των μελισσοκόμων να δηλώσουν 
τις έτοιμες για διαχείμαση κυψέλες τους με αίτηση-δήλωση για 
το τρέχον έτος στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 20 Ιανου-
αρίου 2018. 

- Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών αφορά 
όλους τους μελισσοκόμους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρί-
ων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προ-
γράμματα.

Όσον αφορά τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση 
των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)» και 3.2 «Οικονομι-
κή στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση-δήλω-
ση στο κέντρο μελισσοκομίας Δωδεκανήσου απευθείας, ή μέσω 
των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και συλλόγων της περιοχής 
τους, επίσης μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυ-
κλάδων στη Σύρο τηλ.22810 98833, καθώς και στο τμήμα αγρο-
τικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πάρος: 22-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕ-

ΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ /1323
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 

ΠΑΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοι-
νώνει ότι την 11-12-2017 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ., θα διενερ-
γηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, δη-
μόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα-
γισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους 
προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους για 
την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκ-
μετάλλευση του δικαιώματος εγκατάστασης 
και λειτουργίας μίας (1) Αυτόματης Ταμει-
ολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ), στον Κρατικό 
Αερολιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια. Η 
τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, ορίζε-
ται στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του δι-
αγωνισμού, θα δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού – Εφοδιασμού της Υ.Π.Α., Τμή-
μα Γ’ Βασιλέως Γεωργίου 1, Ελληνικού, τηλ. 
210 8916271 και από τον Κρατικό Αερολι-
μένα Πάρου, τηλ. 22840 90502 – 90505.

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ συνέδριο
για την κατάργηση
της πλαστικής σακούλας

ΑΙΘΟΥΣΑ “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ“ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ  |  3.12. 2017 ώρα 11:00 π.μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Αλλά-ΖΩ
Συμμετέχω και εγώ στην κατάργηση της πλαστικής σακούλας

ADV FONI PAROU- ktx imiselidi 26 x 16,5:Layout 1  22/11/2017  6:44 ìì  Page 1
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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

Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις

Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέρει-
ας Νότιου Αιγαίου, έκανε γνωστό ότι σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 2741 Β’, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης άδειας 
διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τους 
κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λει-
τουργούν εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη 
από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του 
παραρτήματος του νόμου 4056/2012 εφόσον πλη-
ρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά την ημερο-
μηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4056/2012, δηλαδή 
την 12/3/2012.

2. Διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις 
στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων, μέχρι 
τις 4/12/2017 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπο-
ρούν να κατατεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμ-
φωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ. Μετά 
την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας 
διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λει-
τουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλι-
σμού. Σημειώνεται ότι η άδεια διατήρησης δεν τροπο-
ποιείται και δεν μεταβιβάζεται. Η διαδικασία έκδοσης 
άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδο-
σης άδειας εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων (τηλ: 22810 98834 - Χρυσάνθη 
Σεργιάννη) και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων.

Εκδήλωση στον 
Πρόδρομο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο 
Πάριος», καλεί τους μικρούς του φίλους το Σάββατο 
25 Νοεμβρίου 2017 στις 6 το απόγευμα, για να δημι-
ουργήσουν μαζί χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Στη συνέχεια, τα παιδιά θα στολίσουν το χριστου-
γεννιάτικο δένδρο και την αίθουσα του συλλόγου. 

Υπεύθυνη των κατασκευών θα είναι η παιδαγωγός 
προσχολικής αγωγής, Β. Παυλάκη, ενώ συνδιοργανω-
τές της εκδήλωσης είναι ο Αστέρας Μαρμάρων και ο 
σύλλογος Μώλου – Τσουκαλιών – Γλυφάδων.

Τοποθέτηση 
στηθαίου 
ασφαλείας

 Την Παρασκευή 17/11/2017, στο γραφείο του δη-
μάρχου Πάρο, Μάρκου Κωβαίου, υπεγράφη μεταξύ 
του δήμου Πάρου και του πολιτικού μηχανικού, Καλ-
λινικίδη Χαράλαμπου, η σύμβαση εκτέλεσης του έρ-
γου: «Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στο Λογαρά» 
ποσού 9.108,37 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%). 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 
18.629,08 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από τη 
ΣΑΤΑ του δήμου Πάρου. Η συνολική προθεσμία κα-
τασκευής του έργου ορίζεται στον ένα μήνα από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σε σχετικό δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής ση-
μειώνεται: «{…] Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει 
κυρίως στην προστασία και στην ασφαλέστερη  διέ-
λευση των πεζών καθώς και στην ενίσχυση της οδι-
κής ασφάλειας. Κύρια προτεραιότητα της Δημοτικής 
Αρχής είναι η υλοποίηση έργων για την βελτίωση της 
καθημερινότητας και την ασφάλεια των πολιτών και 
των επισκεπτών του νησιού».

Άδειες για 
τρακτέρ

Στις 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, θα 
πραγματοποιηθούν εξετάσεις για άδεια οδηγού 
γεωργικού ελκυστήρα, τύπου Α’, Β’ και πτυχί-
ου χειριστού, στο γραφείο του τμήματος αγροτικής 
οικονομίας Πάρου. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής 
(το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (24/11/2017):

 1. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης από οφθαλμία-

τρο και παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινή-

του ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
5. Α.Φ.Μ.
6. Ηλεκτρονικό παράβολο (15,00 ευρώ) – εκδίδεται 

από την υπηρεσία
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση 

άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
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Ιστορίες της κατοχής 
στην Πάρο
(Β’ μέρος)

Ενώ στο μικρό ξενοδοχείο μας, νοσηλεύονταν ακόμα, οι έξι Γερμανοί ναυαγοί 
που είχαν επιζήσει, από τους οκτώ που είχαν έλθει αρχικά, έφεραν οι ψαράδες 
μας στο λιμάνι της Παροικιάς, δύο 
ακόμα τραυματίες. Αυτήν τη φορά 
ήταν Νεοζηλανδοί αεροπόροι. Τους 
είχαν βρει και τους είχαν περισυλ-
λέξει, στη βραχώδη ακτή της βρα-
χονησίδας «Δεσποτικό», που βρί-
σκεται νότια της Αντιπάρου.

Όπως μάθαμε αργότερα, το αε-
ροπλάνο τους είχε καταρριφθεί από 
τα πυρά γερμανικών αεροπλάνων, 
ενώ βρισκόταν σε αναγνωριστική 
αποστολή και από το  πλήρωμά 
του αυτοί οι δυο μόνο κατόρθωσαν 
να σωθούν. Ήταν όμως παγωμένοι 
και εντελώς  εξαντλημένοι από την 
πολύωρη παραμονή τους στη θά-
λασσα. Τον ένα, τον χτυπούσαν τα 
κύματα στα βράχια της ακτής, είχε 
κατάγματα στην κάτω γνάθο και σε 
άλλα οστά του προσώπου και δεν 
ήταν σε θέση, από την εξάντληση, 
να βάλει τα χέρια του στα βράχια  
για να προφυλάξει το πρόσωπό 
του, από τα αλλεπάλληλα κτυπή-
ματα πάνω σ’ αυτά! Ο άλλος, όπως 
είπαν οι ψαράδες που τους βρήκαν, 
είχε βγει μέχρι τη μέση σ’ ένα ομα-
λό μέρος της ακτής, που ήταν λίγο 
παρακάτω και δεν είχε δυνάμεις 
να βγει εντελώς έξω από το νερό! 
Τους έφεραν, λοιπόν, οι ψαράδες 
στην Παροικιά, τους παρέδωσαν στους Γερμανούς και κείνοι τους έφεραν στο ξενο-
δοχείο του πατέρα μου. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση! Μισοπεθαμένοι, όπως είπαν 
οι άνθρωποι που τους έφεραν με τα φορεία από το λιμάνι.

Μόλις μαθεύτηκε στην Παροικιά, ότι: Δυο Εγγλέζοι αεροπόροι είναι τραυματίες, 
στο  «Κάϊρο» (2), έγινε συναγερμός! Αμέσως βρέθηκαν ρούχα για να τους αλλά-
ξουν! Αμέσως, οι συμπολίτες μας βρήκαν και έφεραν γάλα! Αμέσως βρέθηκε μέλι!  
Στη στιγμή ετοιμάστηκαν κρέμες, φτιαγμένες από γάλα και αλεύρι! Οι Γερμανοί τα 
έβλεπαν όλα αυτά και δε μιλούσαν. Βέβαια από όλα αυτά τα καλά που έφερναν οι 
συμπολίτες μας για τους συμμάχους τραυματίες, είχαν το μερίδιό τους και οι ανή-
μποροι Γερμανοί!

Ύστερα από μια εβδομάδα, οι δυο αεροπόροι, είχαν ανακτήσει τις δυνάμεις τους. 
Ο τραυματισμένος όμως στο πρόσωπο, είχε ανάγκη άμεσης θεραπείας από ειδικούς 
γιατρούς. Με τα κατάγματα που είχε στην κάτω γνάθο, μόνο με υγρή τροφή  μπο-
ρούσε να τραφεί.

Με δυο γερμανικές ναρκοθέτιδες (3) που πέρασαν από το λιμάνι μας, ο Γερμα-

νός επιλοχίας – διοικητής, έστειλε στον Πειραιά, τους έξι Γερμανούς και τους δύο 
Νεοζηλανδούς τραυματίες, καθώς και τους άλλους ναυαγούς. Όλους αυτούς τους 
κρατούσε στο νησί μας, μέχρι να βρεθεί η ευκαιρία για να τους στείλει στην αρμό-
δια υπηρεσία που θα προωθούσε, τους μεν Γερμανούς στις μονάδες τους, τους δε 
τραυματίες Νεοζηλανδούς, στο νοσοκομείο για νοσηλεία, πρώτα και στη συνέχεια, 
στο αρμόδιο για τους αιχμάλωτους κέντρο του γερμανικού στρατού.

Πέρασε καιρός. Μια κατασκότεινη νύχτα που λυσσομανούσε ο βοριάς, χτύπησε η 
πίσω πόρτα του σπιτιού μας, εκείνη που είναι απέναντι από την Ευαγγελίστρια. Ο 
πατέρας μου ανησύχησε  πολύ. Ποιος μπορούσε να είναι αυτή την ώρα, με τέτοιον 
καιρό; Ήταν ο Λασιάλα! Ζήτησε από τους  γονείς μου να του δώσουν τα λίγα ρούχα 
και κάτι μικροπράγματα που είχε  αφήσει, όταν απέδρασε από το ξενοδοχείο μας. 
Η μάνα μου τα είχε φυλάξει και του τα έδωσε. Του έδωσε  ακόμα, ό,τι φαγώσιμο 

υπήρχε στο σπίτι. Εκείνος μας ευ-
χαρίστησε και χάθηκε στο σκοτάδι. 
Δεν τον ξαναείδαμε πια!

Στο μεταξύ ο καιρός περνού-
σε. Στο νησί μας εγκαταστάθηκαν 
πολλοί Γερμανοί, στρατιωτικοί και 
τεχνικοί, οι οποίοι κατασκεύαζαν το 
μεγάλο πολεμικό αεροδρόμιο, στην 
περιοχή της Μάρπησσας.

Ήλθε και ο Οκτώβριος του 1944. 
Οι Γερμανοί εγκατέλειψαν, επιτέ-
λους, το νησί μας και είμαστε ελεύ-
θεροι, ύστερα από την ιταλική πρώ-
τα και τη γερμανική κατοχή, μετά!

Φαίνεται πως οι δύο Νεοζηλαν-
δοί αεροπόροι επέζησαν τελικά, 
από την αιχμαλωσία και επέστρε-
ψαν στην πατρίδα τους, γιατί ύστε-
ρα από δυο χρόνια –αν θυμάμαι 
καλά- ήλθε στον πατέρα μου μια 
επιστολή, από την Πρεσβεία της 
Νέας Ζηλανδίας, των Αθηνών. Είχε 
επάνω τους θυρεούς και τα εμβλή-
ματα της Νέας Ζηλανδίας και μετα-
ξύ των άλλων, έγραφε τα εξής:

«…Εις σας προσωπικώς επιθυμώ 
να είπω ότι, ουδέποτε θα λησμονή-
σωμεν αυτό που εκάματε. Γνωρί-
ζομεν ότι ενεδύσατε και εθρέψατε 

τους άνδρας μας, όταν εσείς οι ίδιοι εστερείσθε… Δι’ όλα αυτά είμεθα βαθέως 
ευγνώμονες…».

Την επιστολή αυτή την υπέγραφαν ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και ο 
Διοικητής του 2ου Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώματος.

Τα παράδοξα του πολέμου! Γερμανοί και Σύμμαχοι πολεμιστές, εχθροί στα πεδία 
των μαχών, λαβωμένοι τώρα και ανήμποροι, βρέθηκαν να νοσηλεύονται μαζί, μέσα 
στη θύελλα του πολέμου, σ’ ένα μικρό ξενοδοχείο, ενός μικρού νησιού, εκατοντάδες 
μίλια μακριά από τις πατρίδες τους, στην καρδιά του Αιγαίου!

2. Η επωνυμία του μικρού ξενοδοχείου, που διατηρούσε ο πατέρας μου, στην 
Παροικιά της Πάρου

3. Πολεμικά πλοία που ποντίζουν τις νάρκες, στη θάλασσα.

Από το βιβλίο του Παναγιώτη Πατέλλη: «Παριανές ιστορίες από τον 
τελευταίο πόλεμο και την εχθρική κατοχή».

Πρόκειται προφανώς για γιορτινή μέρα αν κρίνουμε από το ντύσιμο. Φορούν σχεδόν 
όλοι τα «καλά» τους. Ο Γερμανός στρατιώτης είναι ο τρίτος από τα δεξιά. Διακρίνεται 
λίγο η στολή του.

Εκδήλωση ΚΚΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλό-

γου  «Αρχίλοχος», η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΚΚΕ για τα «50 χρόνια από 
το πραξικόπημα 21 Απρίλη 1967». 

Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ Θοδωρής Βαβανός 
και παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι. 

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Παναγιώτης Μεντρέκας μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέας της κομματικής επιτροπής Αιγαίου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις βασικές αιτίες που γέννησαν τη χούντα των συνταγματαρχών, στο 
ρόλο των αστικών πολιτικών δυνάμεων της εποχής εκείνης, στη στάση τους στην 
περίοδο της δικτατορίας αλλά και στη μεταπολίτευση, στο ρόλο και τη γραμμή πά-
λης του ΚΚΕ. 

Ανέλυσε βασικά ζητήματα από τα περιεχόμενα στο βιβλίο «δικτατορία 1967-
1974 κείμενα και ντοκουμέντα», που έχει επιμεληθεί το τμήμα Ιστορίας της ΚΕ 

του ΚΚΕ και έχει εκδοθεί από την «Σύγχρονη Εποχή». Το ενδιαφέρον των παρευρι-
σκομένων ήταν μεγάλο τόσο κατά την διάρκεια της ομιλίας όσο και στην συζήτηση 
που ακολούθησε.
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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

Δημοτικά τέλη
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποιήθηκε στις 13/11/2017 δελτίο 

τύπου σχετικά με τη μείωση των δημοτικών τελών.
Το δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει ως εξής:
«Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πολυδιαφη-

μισμένη από τη δημοτική αρχή εδώ και καιρό μείωση των τελών καθαριότητας και 
φωτισμού για το 2018. Αυτές οι μειώσεις σύμφωνα με τον Δήμαρχο μπόρεσαν να 
δοθούν λόγω πλεονασμάτων. Φαίνεται ότι ξεχνά ότι τα πλεονάσματα αυτά έχουν 
προκύψει από την αφαίμαξη των νοικοκυριών, για ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες, 
επομένως δεν χαρίζει τίποτα. 

Αρέσκεται η δημοτική αρχή να μιλάει με ποσοστά για να εντυπωσιάζει. Να ποια 
είναι η αλήθεια των απόλυτων αριθμών. Για μια κατοικία 100 m² η μείωση είναι 
από 14 μέχρι 19 ευρώ το χρόνο και για τα καταστήματα 100 m² 1 ευρώ το χρόνο! 
Το δε  κόστος απαλλαγής για τις λεγόμενες «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» συνο-
λικά 30.000 ευρώ. 

Για μια ακόμα φορά τονίσαμε ότι για μας παραμένουν στην πρώτη γραμμή τα 
αιτήματα για:

- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των δημοτικών 
αναγκών. 

- Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργι-
κών δαπανών και τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Για μια ακόμα φορά τονίσαμε ότι η Πάρος δεν πνίγηκε στο σκουπίδι κατα-
καλόκαιρο γιατί 30 περίπου συμβασιούχοι δουλεύουν μέχρι σήμερα, πέντε μήνες 
δηλαδή, απλήρωτοι θύματα της κυβερνητικής αναλγησίας και της δημοτικής αδι-
αφορίας.

Για μια ακόμα φορά θέσαμε ζητήματα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών καθαριότητας.

Για μια ακόμα φορά θέσαμε το ζήτημα υπέρογκων δαπανών σε χαριστικές 
εργολαβίες.

Για μια ακόμα φορά ζητήσαμε διαφοροποίηση των συντελεστών επαγγελμα-
τικής στέγης. Μεγάλες επιχειρήσεις, επενδύσεις υψηλής κερδοφορίας, χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι δεν είναι δυνατόν να έχουν τον ίδιο συντελεστή με 

μικροεπαγγελματίες που φτύνουν 
αίμα για να τα φέρουν βόλτα  Προ-
τείναμε ένταξη σε χαμηλό συντε-
λεστή υπογείων, κλειστών γκαράζ, 
ημιυπαίθριων χώρων και ιδρυμά-
των.

Καταθέσαμε ολοκληρωμένη 
πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο, 
που δεν έγινε δεκτή από την 
πλειοψηφία, μέτρων απαλλαγής ή 
μείωσης των δημοτικών τελών για τις παρακάτω κατηγορίες:

- Πλήρη απαλλαγή σε άπορες οικογένειες 
- Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία άνω των 67% με οικογενειακό εισόδη-

μα μικρότερο των 30.000 €.  
- 50% απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία άνω των 67% με οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο των 40.000 €.  
- Πλήρης απαλλαγή για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα 

τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000€. 
- 50% απαλλαγή για πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα 

και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000€. 
- Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο των 20.000€. 
- 50% απαλλαγή για τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μι-

κρότερο των 30.000€. 
- Πλήρης απαλλαγή για μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισό-

δημα μικρότερο των 20.000€. 
- 50% απαλλαγή για μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 1 έτος), με οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 6.000€, να μην έχουν άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, και για κατοικία 
μέχρι 100 τ.μ..  

Φυσικά τα πανηγυρικά, πρώιμα προεκλογικά δελτία τύπου του Δημάρχου δεν 
λένε κουβέντα, γιατί αρνιέται τις προτάσεις μας. Ας μη μας πει ότι δεν είναι κοστο-
λογημένα, γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε εδώ και τρία χρόνια τις ίδιες προτάσεις. 
Αν πίστευε σε αυτές θα τις είχε κοστολογήσει. Είναι όπως φαίνεται πιο βολικό για 
τη δημοτική αρχή να φορτώνονται τα βάρη στα λαϊκά νοικοκυριά και όχι σε αυτούς 
που έχουν και πρέπει να πληρώσουν».
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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

Εθνική 
Αντίσταση

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, 
που βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέρο-
ντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού 
μας στα μαύρα χρόνια 
της κατοχής, η Ελληνική 
Πολιτεία καθιέρωσε το 
1982 την επέτειο της 
Μάχης του Γοργοποτά-
μου, ως ημέρα πανελ-
λήνιου εορτασμού της 
Εθνικής μας Αντίστασης.    

Η ανωτέρω μάχη – 
σταθμός της αντιστα-
σιακής δράσης στην 
Ελλάδα, αποτελεί ταυτό-
χρονα, χάρη στον ενωτι-
κό χαρακτήρα της, φω-
τεινό παράδειγμα για τις 
επερχόμενες γενεές.

Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης θα 
γίνει σε όλη την επικράτεια την Κυριακή 26 Νοεμ-
βρίου 2017 και στην Πάρο το επαρχείο Πάρου δι-
οργανώνει τον εορτασμό στην Παροικιά ως εξής:

Σημαιοστολισμός – Φωταγώγηση
- Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων 

– Περιφερειακών και Δημοτικών Καταστημάτων 

καθώς και των Καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. από την 8η 
πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 26ης Νο-
εμβρίου 2016.

- Φωταγώγηση των δημοσίων, περιφερειακών και 
δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των καταστη-
μάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση 
του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης της 
εορτής.

Εορταστικό πρόγραμμα
- Τελετή δοξολογίας 

στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, πα-
ρουσία Αρχών, Σχολείων, 
Οργανώσεων, Σωμα-
τείων και κατοίκων στις 
10.00. Μετά το πέρας 
της δοξολογίας, θα εκ-
φωνηθεί ο πανηγυρικός 
της ημέρας, εντός του 
Ι.Ν. από τον διευθυντή 
του Γενικού Λυκείου Πά-
ρου. Ανδρέα Καρποδίνη.

- Μετάβαση στο μνη-
μείο της Εθνικής Αντί-
στασης στις 10.30. 

Επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στεφάνων από 
εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκπροσώπους 
των θυμάτων πολέμου, της Εθνικής Αντίστασης, τα 
πολιτικά κόμματα, καθώς και όποιον εκπρόσωπο 
νομικού προσώπου ή άλλου φορέα θελήσει να τι-
μήσει την Εθνική Αντίσταση και τους αγώνες κατά 
του ναζισμού και του φασισμού. 

- Προσκλητήριο Νεκρών 
- Σιγή ενός λεπτού. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Κανιβαλισμός
Από τον κ. Ηρακλή Χατζόπουλο, μας στάλθηκε η πα-

ρακάτω επιστολή σχετικά με τις εκλογές του νέου φορέας 
της κεντροαριστεράς και την υποψηφιότητα του κ. Γ. Ρα-
γκούση:

«Κάποιοι στην Πάρο κανιβαλλίζουν… πολιτικά
Κάποιοι εδώ στην Πάρο, εξακολουθούν το 2017 να χλευ-

άζουν και να ειρωνεύονται την πρωτόγνωρη διαδικασία, 
για την εκλογή ενός υπεύθυνου, ηγέτη, αρχηγού  στο χώρο 
της κεντροαριστεράς.

Κάποιοι αρνούνται χλευαστικά στον κόσμο, να πράξει το 
αναφαίρετο επί τούτο δικαίωμά του.

Κάποιοι εξακολουθούν να λοιδορούν  και να χλευάζουν 
τον πρώην Δήμαρχο Πάρου Γ. Ραγκούση, γιατί επέλεξε να 
γίνει διεκδικητής σ’ αυτό το εγχείρημα. 

Κάποιοι με αναίσχυντο τρόπο και μικροψυχία ειρωνεύο-
νται τους 278 ψήφους (80%) που αυτός έλαβε στις εκλο-
γές της 12/11/17, χωρίς να  τολμούν να γράψουν το σύνο-
λο των ψηφισάντων (349). Έτσι τους βολεύει.

Όλοι αυτοί όμως έχουν επίγνωση της κενότητάς τους και 
της ψευδαίσθησής τους ότι τα κενά έργα τους μιλούν γι’ 
αυτούς. 

Όλοι αυτοί ως μοναδικό και αξεπέραστο έργο έχουν τα 
επικοινωνιακά τερτίπια, γνωρίζοντας ότι το νησί βαδίζει με 
αυτόματο πιλότο.

Όλοι αυτοί γνωρίζουν ότι έργα αντίστοιχα αυτών της δη-
μαρχίας Ραγκούση θα γίνουν μετά από πολλά χρόνια. 

Όλοι αυτοί που σήμερα χλευάζουν όσους ξεσκονίζουν και 
αερίζουν τα ρούχα τους από τη ναφθαλίνη για να τα φο-
ρέσουν προσερχόμενοι σε μια δημοκρατική διαδικασία, δυ-
στυχώς οι ίδιοι κυκλοφορούν με ρούχα γεμάτα ναφθαλίνη.

Καλό θα είναι τέλος οι κατά παραγγελία ανώνυμοι και 
ψευδεπίγραφοι κονδυλογράφοι, οι επαίτες των ψιχίων 
μιας αναγνώρισης και ενός σκοπού στη ζωή τους, να γί-
νουν σοβαροί και υπεύθυνοι».
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Ιωάννης Γυφτόπουλος
Σύµβουλος Επιχειρήσεων

T. 22840 27890
K. 693 2476948

E. info@bcsparos.gr

Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραµµα «Ενίσχυση της ίδρυσης & 
λειτουργίας νέων τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων»

ΣΚΟΠΟΣ
Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων 
σχεδιάστηκε µε βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται 
επιχειρηµατικά σχέδια που κυµαίνονται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης διαµορφώνεται 
στο 45% των επιλέξιµων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ 
µισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 50%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 µε καταληκτι-
κή ηµεροµηνία στις 28/3/2018.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του Τουρισµού και ανήκουν 
στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία ∆ικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης της 
δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑ∆ της επένδυσης µέχρι την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης. 
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύµατα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ 55 ή/και τους ΚΑ∆: 41.20.20.01, 
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήµα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καµία 
οικονοµική δραστηριότητα 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
• Ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων, camping 3 
αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.
• Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε ελάχιστο αριθµό 3 κατοικιών, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – 
διαµερίσµατα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναµικότητας 10 κλινών
• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
• Εναλλακτικές µορφές τουρισµού: αθλητικός τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, τουρισµός υπαίθρου, άλλες ειδικές – 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ψυχαγωγικά και θεµατικά πάρκα κ.ά.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ €25.000 ΕΩΣ €400.000 | ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 45%-50% | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  28/3/2018

Νέες  
εκδόσεις

- Από τις εκδόσεις «Εντύποις», κυκλοφόρησε το νέο 
βιβλίο του κ. Ν. Σαρρή, με τίτλο: «Νόστιμο βραστό 
νερό».

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία: «Αναγέννη-
ση» (πλ. Εκατονταπυλιανής, Παροικιά), «Πολύχρωμπ» 
(Περιφερειακός δρόμος Παροικιάς), «Παρία Λέξις» 
(πλ. Νάουσας) και «Αερόστατο» (Περιφερειακός δρό-
μος Νάουσας).

- Με τη συμβολή της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ) 
και του Γιώργου Μαρίνου Χαλαβατζή, κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη, με τον τίτλο: 
«Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πόλεμο 
και την εχθρική κατοχή».

Το βιβλίο του κ. Πατέλλη, αφιερώνεται στους Πα-
ριανούς νεκρούς του τελευταίου πολέμου και της 
εχθρικής κατοχής, και το προλογίζει ο πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιος Μαρινόπουλος.

Συνέλευση 
Λευκιανών

Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας 

πραγματοποιεί την ετήσια γενική του συνέλευση την 
Κυριακή 2/12/2017 στη λέσχη του (Βερανζέρου 59, 
Αθήνα).

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: 
«[…] Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη του συλλόγου στηρί-
ζεται στη συμμετοχή όλων μας, έτσι ώστε να συνεχι-
στεί η κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του στο 
αγαπημένο μας χωριό. Για τον σκοπό αυτόν αλλά και 

λόγω των θεμάτων που θα συζητηθούν, η παρουσία 
σας στην Γ.Σ. είναι απαραίτητη. 

Στη φετινή Γ.Σ. του συλλόγου θα γίνουν και αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη νέου 7μελούς Δ.Σ. Είναι μια 
ξεχωριστή ευκαιρία για όσους και όσες αγαπούν τον 
σύλλογο και έχουν την επιθυμία να τον υπηρετήσουν, 
να πάρουν την απόφαση συμμετοχής τους ως υπο-
ψήφιοι για το νέο διοικητικό συμβούλιο (…)».

Νέο ΔΣ στον 
Ν.Ο. «Ναϊάς» 

Την Κυριακή 12/11/2017 πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη γενική συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Νάουσας. 
«Ναϊάς», για την εκλογή των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Στις διαδι-
κασίες συμμετείχαν 64 από τα 97 μέλη του Ομίλου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
στο ΔΣ με σειρά σχετικής πλειοψηφίας εκλέχτηκαν οι: 
Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου, Βολοσυράκης 
Αντώνης του Δημητρίου, Κουρτέλλης Δημήτριος του 
Χριστόφορου, Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του 
Ιωάννη, Λουκή Φλώρα του Παναγιώτη, Νιφλής Σταύ-
ρος του Ιωάννη, Σωμαρίπας Εμμανουήλ του Γεωργίου, 
Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου και Χαμηλοθώρης 
Παναγιώτης του Αθανασίου.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι: Καραφώτα 
Αικατερίνη του Ηλία και Μαυρομάτης Αλέξανδρος 
του Γεωργίου. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της  ψηφοφορίας στην ελεγκτική επιτροπή με σειρά 
σχετικής πλειοψηφίας εκλέγονται οι: Βολοσυράκης 
Νικόλαος του Δημητρίου, Ρούσσος Κωνσταντίνος του 
Αντωνίου και Παντελαίος Νικόλαος του Μιχαήλ. Ανα-
πληρωματικά μέλη οι: Τσιγώνια Φλώρα του Νικολάου 
και Αλιπράντης Δημήτριος του Εμμανουήλ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα 
την Τρίτη 14 Νοεμβρίου. Κατόπιν ψηφοφορίας η σύν-
θεση του διοικητικού συμβουλίου διαμορφώθηκε ως 
εξής: 

Πρόεδρος: Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Κουρτέλλης Δημήτριος του Χρι-

στόφορου
Γενικός γραμματέας: Βολοσυράκης Αντώνης του 

Δημητρίου
Ταμίας: Χαμηλοθώρης Παναγιώτης του Αθανασίου
Έφορος αθλητισμού και εκπαιδεύσεως ιστιο-

πλοΐας τριγώνου και ανοιχτής 
θάλασσας: Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του 

Ιωάννη
Έφορος υλικών και εγκαταστάσεων: Σωμαρί-

πας Εμμανουήλ του Γεωργίου 
Έφορος δημοσίων σχέσεων: Κουζούμης Ιωάν-

νης του Χρήστου 
Έφορος κολύμβησης: Λουκή Φλώρα του Πανα-

γιώτη
Έφορος ναυτικής παράδοσης και περιβάλλο-

ντος: Νιφλής Σταύρος του Ιωάννη.
Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου του συλλόγου εκ-

φράζονται οι ευχαριστίες στα μέλη του Ομίλου για την 
υποστήριξή τους, όλους τους υποψηφίους που συμ-
μετείχαν στις εκλογές, τα μέλη της εφορευτικής επι-
τροπής, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση 
της γενικής συνέλευσης.
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Το πρώτο ολοκληρωμένο έργο «LIFE IP 4 NATURA», για το φυσικό περιβάλλον 
και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια 
που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με 
τους εταίρους: «Πράσινο Ταμείο», πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, Περιφέρειες Κρήτης, 
Αττικής και Αν. Μακεδονίας και Θράκης, WWF-Ελλάς και Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, προετοίμασε και υπέβαλε προς χρηματοδότηση ένα ολοκληρωμένο έργο, 
στο πλαίσιο του «LIFE - IP 4 NATURA», με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για 
την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, 
των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE (LIFE IP) είναι έργα μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως 
στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών της Ένωσης και την 
κινητοποίηση σχετικών πηγών χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) με 
συμπληρωματικές δράσεις στο έργο. Κάθε κράτος - μέλος δικαιούται ένα ολοκλη-
ρωμένο έργο LIFE για την περίοδο 2014-2020 σε κάθε έναν από τους τομείς της 
φύσης (διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000), του περιβάλλοντος 
(ύδατα, απόβλητα ή αέρας) και του κλίματος, εφόσον καταθέσει μια καθόλα πλήρη 
και τεχνικά άριστη πρόταση. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 15 ολοκληρωμένα έργα 
σε 10 κράτη - μέλη.

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η χωρική αρμοδιότητα, η έδρα και τα παραρ-
τήματά τους, το έργο, το διοικητικό συμβούλιο, οι αρμοδιότητες, οι εργαζόμενοι, οι 
πόροι, η αξιολόγηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και οι ρυθμίσεις λειτουργικών 
θεμάτων των 28 υφιστάμενων αλλά και 7 νέων ΦΔΠΠ (μεταξύ αυτών και οι Κυ-
κλάδες).

Σύμφωνα με την καλά ενημερωμένη σε παρόμοια θέματα «green agenda.gr», 
το LIFE IP 4 NATURA θα διαρκέσει 8 έτη (2018 – 2025), με συνολικό προϋπολο-

γισμό 17.000.000 ευρώ, από τα οποία τα 10.200.000 είναι η χρηματοδότηση από 
την Ε.Ε, 4.000.000 η εθνική συμμετοχή μέσω πόρων του Πράσινου Ταμείου και 
2.800.000 η ιδία συμμετοχή των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει συντονισμός για την κινητοποίηση πόρων για 
δράσεις σχετικές με τη βιοποικιλότητα και τη φύση από άλλα χρηματοδοτικά εργα-
λεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών και 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του έργου LIFE-IP 4 NATURA είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέ-
τρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 
2000. Συντονιστής του έργου είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/
νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), ενώ οι κύριες δρά-
σεις του έργου περιλαμβάνουν:

1) Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.

2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 
2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατο-
λικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου – Δυτικής Μακεδονίας).

3) Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000.

4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περι-
οχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

6) Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 
2000.

7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 

Προβληματισμός:
Νέος Φορέας στις Κυκλάδες για Natura
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2000 για την περίοδο 2021-2027.
8) Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές 
και εθνικές πηγές.

Κυκλάδες
Ο αναθεωρημένος κατάλογος των περιοχών Natura 2017, ο οποίος έχει αναρτη-

θεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει 35 περιοχές Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ), Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ειδικές Ζώνες Διατήρη-
σης (ΕΖΔ) στα νησιά των Κυκλάδων.

Οι περιοχές αυτές είναι:
- Άνδρος: Όρμος Βιτάλι και Κεντρικός Ορεινός Όγκος
- Ανάφη: Χερσόνησος Κάλαμος – Ρούκουνας
- Σαντορίνη: Νέα και Παλιά Καμμένη – Προφήτης Ηλίας
- Φολέγανδρος: Ανατολική 

μέχρι Δυτική Σίκινο και Θα-
λάσσια Ζώνη

- Παράκτια Ζώνη Δυτικής 
Μήλου

- Νήσος Πολύαιγος – Κί-
μωλος

- Νήσος Αντίμηλος – Θα-
λάσσια Παράκτια Ζώνη

- Σίφνος: Προφήτης Ηλίας 
μέχρι Δυτικές Ακτές και Θα-
λάσσια Περιοχή

- Νότια Σέριφος
- Βορειοδυτική Κύθνος: 

Όρος Αθέρας – Ακρωτήριο 
Κέφαλος και Παράκτια Ζώνη

- Ανατολική Κέα
- Βόρεια Αμοργός και Κίνα-

ρος, Λέβιθα, Μαύρα, Γλάρος 
και Θαλάσσια Ζώνη

- Μικρές Κυκλάδες: Ηρα-
κλειά, Σχοινούσα, Κουφο-
νήσια, Κέρος, Αντικέρια και 
Θαλάσσια Ζώνη

- Κεντρική και Νότια Νά-
ξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυ-
ροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (Όρμος Καράδες – Όρμος Μουτσούνας)

- Πάρος: Πεταλούδες
- Δεσποτικό και Στρογγυλό και Θαλάσσια Ζώνη
- Σύρος: Όρος Σύριγγας έως Παραλία (τροποποίηση)
- Τήνος: Μυρσίνη – Ακρωτήριο Λιβαδα
- Μήλος: Προφήτης Ηλίας – Ευρύτερη Περιοχή
- Βορειοανατολική Αμοργός, Ακτές Δονούσας, Γύρω Νησίδες και Θαλάσσια Πε-

ριοχή
- Νήσοι Χριστιανά
- Ανάφη: Ανατολικό και Βόρειο Τμήμα, Γύρω Νησίδες και Θαλάσσια Περιοχή
- Νησίδες Πάρου, Νότια Αντίπαρος και Θαλάσσια Περιοχή
- Νάξος: Όρη Αναθεματήστρα, Κόρωνος, Μαυροβούνι, Ζας, Βιγλατούρι
- Νησίδες Μυκόνου: Ρηνεία, Χταπόδια, Τραγονήσι και Θαλάσσια Περιοχή
- Άνδρος: Κεντρικό και Νότιο Τμήμα, Γύρω Νησίδες και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη
- Σέριφος: Παράκτια Ζώνη και Νησίδες Σεριφοπούλα, Πιπέρι και Βους
- Δυτική Μήλος, Αντίμηλος, Πολύαιγος και Νησίδες
- Βορειοανατολική Τήνος και Νησίδες
- Βόρεια Σύρος και Νησίδες
- Γυάρος και Θαλάσσια Ζώνη
- Παράκτια και Θαλάσσια Ζώνη Βόρειας Ανάφης
- Θαλάσσια Ζώνη Άνδρου
- Θαλάσσια Περιοχή Κολούμβο.

Πάρος
Οι προστατευόμενες χαρακτηρισμένες περιοχές Natura στην Πάρο είναι:
- Η περιοχή του έλους Κολυμπήθρες που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικι-

σμού της Νάουσας και έχει 30 στρέμματα εμβαδόν
- Η λιμνοθάλασσα της Σάντα Μαρίας, 2 χλμ ανατολικά της Νάουσας, με 

εμβαδόν 20 στρέμματα
- Η ρεματιά με τις πεταλούδες, που βρίσκεται στο κέντρο περίπου του νησιού 

της Πάρου, κοντά στη μονή Χριστού. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ένα ρυάκι 
και τα πολλά φρύγανα, πουρνάρια και αγριοκυπαρίσια. Ο βιότοπος αυτός έχει μεγά-

λη οικολογική σημασία λόγω της παρουσίας της πεταλούδας Tiger Month, σπάνιο 
φαινόμενο για την Ελλάδα

- Ολόκληρη η περιοχή του Μώλου, οικισμού της ανατολικής Πάρου
- Όλα τα μικρά νησάκια γύρω από το νησί της Πάρου.

Ζητήματα…
Παρά τα θετικά σημεία που περιέχει το σχέδιο νόμου για τις προστατευόμενες 

περιοχές οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν τον κίνδυνο να παραμείνει 
μετέωρο το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών.

Σε κοινή τους τοποθέτηση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, 
Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET, MΟm, 
ΑΝΙΜΑ, WWF Ελλάς αξιολογούν τα θετικά και αρνητικά σημεία του νομοσχεδίου. 
Διαπιστώνουν «κατ’ αρχήν με ανακούφιση ότι λίγο πριν την εκπνοή της διάρκειας 
ζωής τους, μέχρι το τέλος του έτους, οι φορείς διαχείρισης επιφορτίζονται με 

κεντρικό ρόλο στο εθνικό σύστη-
μα προστατευόμενων περιοχών, 
ανατρέποντας παλαιότερους 
σχεδιασμούς για καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις».

Έντονος, όμως, παραμένει ο 
προβληματισμός των 11 οργα-
νώσεων για την επί της ουσίας 
λειτουργία των προστατευόμε-
νων περιοχών, τόσο στο αμέσως 
επόμενο διάστημα όσο και στο 
μέλλον. Ο προβληματισμός των 
οργανώσεων εδράζεται στο γε-
γονός ότι το σύστημα προ-
στατευόμενων περιοχών 
θα βρίσκεται σε μεταβατική 
φάση λειτουργίας, τουλάχι-
στον για τον επόμενο χρόνο, 
«χωρίς όμως το σχέδιο νόμου να 
περιγράφει επαρκώς την τελική 
μορφή του συστήματος».

Σύμφωνα με τις 11 περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις το σχέδιο 
νόμου δεν προβλέπεται οργανό-
γραμμα και στελέχωση με επαρ-
κές, κατάλληλο και τακτικό προ-

σωπικό, ώστε οι ΦΔΠΠ να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο τους.
Ακόμα, οι υφιστάμενοι φορείς των οποίων η χωρική αρμοδιότητα επεκτείνεται 

ξαφνικά θα έχουν μεγαλύτερη έκταση, αλλά τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους 
και προσωπικό. Οι νέοι φορείς που ιδρύονται θα χρειαστούν ένα εξάμηνο μόνο για 
να αποκτήσουν διοικητικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο προβληματισμός των οργανώσεων 
εντείνεται λόγω της απουσίας περιγραφής του ρόλου του ΥΠΕΝ ως κεντρικού συ-
ντονιστή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. «Ανησυχία μάλι-
στα προκαλεί η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην Επιτροπή Φύση 
2000, που λειτουργεί με επιτυχία και επιστημονική επάρκεια και ως εθνική 
επιτροπή προστατευόμενων περιοχών».

Σημειώνουμε ότι, από τον δήμο Πάρου γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα, το οποίο πι-
θανά θα επηρεάσει και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δεν υπήρξε για την ώρα 
καμία δημόσια τοποθέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αίτηση ακυρώσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου Πάρου που κατατέθηκε στο Σ.τΕ. (Συμβούλιο της Επικρατείας), ήταν για την 
αόριστη περιγραφή και οριοθέτηση των «Ζωνών Δικτύου Natura 2000» εντός των 
οποίων επιβάλλονται περιορισμοί δομήσεως και δραστηριοτήτων. Όπως σημείωνε 
η δικηγορική εταιρεία «Λαζαράρος και συνεργάτες», που είχε καταθέσει την 
ένσταση εκ μέρους του δήμου Πάρου: «[…] Η συγκεχυμένη και αντιφατική περιγρα-
φή έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στο ΓΠΣ γίνεται λόγος για εκτάσεις «εντός των 
ζωνών που εντάσσονται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000) με κωδικό (…) οι 
εκτάσεις αυτές, όπως διαμορφώνονται βάσει των συντεταγμένων στο οικείο ΦΕΚ 
(…), δεν ανταποκρίνονται εν τοις πράγμασι σε εκτάσεις που βρίσκονται στη νήσο 
της Πάρου. Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα του παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότη-
τας της Υπουργικής αποφάσεως χαρακτηρισμού της περιοχής «Μώλου» ως περιο-
χής Δικτύου Natura 2000. Τέλος, τίθεται το ζήτημα της συμφωνίας του ΓΠΣ με τα 
άρθρα (…), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
επί τη βάσει μη αντικειμενικών κριτηρίων και ελλείψει ρητού και σαφούς δημοσίου 
σκοπού προς χάριν του οποίου απαιτείται η επιβολή τέτοιας εκτάσεως δυσμενών 
περιορισμών δομήσεως».
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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 προ-

καταβολή, 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 πηγά-

δι. 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) 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ πωλείται δια-

µέρισµα 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 

γκαρσονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµέ-

νη. Τιµή: 150 ευρώ το µήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 

50 τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 

υ/δ (το 1 master), µπάνιο, θέα 

θάλασσα, ανακαίνιση ‘17, ενοι-

κίαση µόνο για την περίοδο από 

Σεπτέµβριο έως Ιούνιο. Ιδανικό για 

δασκάλους. Έχουµε 2 σπίτια. Τιµή 

200€. Τηλ. 6940 780 350

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  ζητούνται για 

ενοικίαση από αναπτυξιακή 

εταιρεία. Τηλ. επικοινωνίας: 6931 

728 111

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ στην Παροικία Πάρου 

πωλείται. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο: 690 6570 810

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΤΕΧΝΙΤΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ Υ-

∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 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

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 ΑΛΙ-

ΕΙΑΣ πωλείται. Τιµή: 1.500 ευρώ. 

Πληροφορίες 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

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!

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Θεατρικές παραστάσεις
Θεατρικές παραστάσεις για μικρά και λίγο… μεγαλύτερα παιδιά, θα παρουσιάσει η 

ΚΔΕΠΑΠ σε συνεργασία με φορείς και θεατρικά σχήματα τον μήνα Δεκέμβριο.
Πιο συγκεκριμένα, οι παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο κοινό είναι οι ακό-

λουθες:
Αίθουσα ΕΠΑΛ: Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2017 (Πρωί) Παιδικό θέατρο: «Το 

φύλλο που δεν άφησαν να πέσει». (ΚΔΕΠΑΠ – Αστροναύτες).
Αίθουσα Αγ. Αθανασίου: Κυριακή 10/12/2017 Απόγευμα. Παιδικό θέατρο: 

«Το φύλλο που δεν άφησαν να πέσει». (ΚΔΕΠΑΠ – Αστροναύτες)
Αίθουσα ΕΠΑΛ: Τετάρτη 13/12/2017 Πρωί παιδιά, απόγευμα γονείς. Θέα-

τρο: «Μαύρο θέατρο». (Β’ Δημοτικό).
Αίθουσα ΑΜΕΣ «Νηρέας»: Παρασκευή 15/12/2017. Απόγευμα. Θεατρική 

παράσταση. «Παιδικά τμήματα». (ΧΟΝ).

Οι παραστάσεις

«Δύο τάρανδοι και τρία ξωτικά»
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας μας ταξιδεύει αυτά τα Χριστούγεννα στο μα-

γικό κόσμο του παραμυθιού.
Ένα παιχνίδι απο-

φασίζει να κάνει την 
επανάσταση του 
και το σκάει από το 
δωμάτιο της μικρής 
Αλίκης. Τι θα συμβεί 
όμως όταν συναντη-
θεί με τους ταράν-
δους και τα ξωτικά; 
Θα το μάθουμε την 
Παρασκευή 15 Δε-
κεμβρίου και ώρα 
18:00 στην αίθουσα 
του Νηρέα στη Νά-
ουσα. Συμμετέχουν 
παιδιά και ενήλικες μέλη του Χ.Ο.Ν.

Μαύρο θέατρο
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, του 2ου δημοτικό σχολείου Πα-

ροικιάς, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση: «Πολύχρωμα Όνειρα σε Μαύρο Βε-
λούδο», του 2ου δημοτικού σχολείου, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. 
στο ΕΠΑΛ Πάρου.  

Μια  χριστουγεν-
νιάτικη παράσταση 
που απευθύνεται σε 
μικρούς και μεγάλους,  
βασισμένη στην τεχνι-
κή του μαύρου θεά-
τρου, από τους μαθη-
τές της ΣΤ’ τάξης και 
την διατμηματική χο-
ρωδία του σχολείου. 
Στο μαύρο θέατρο οι 
ηθοποιοί παίζουν στο 
απόλυτο σκοτάδι, ντυ-
μένοι με μαύρα ρού-
χα, ώστε να μην είναι 
ορατοί από τους θεα-
τές. Χρησιμοποιώντας 
ειδικές λάμπες που 
φωσφορίζουν, τα λευ-
κά και τα πολύχρωμα 
φωσφορίζοντα στοιχεία της παράστασης δημιουργούν κινήσεις και σχηματισμούς, 
που δίνουν την ψευδαίσθηση της αιώρησης, με αποτέλεσμα ένα φαντασμαγορικό 
θέαμα, που στηρίζεται στο παιχνίδι του άσπρου και του μαύρου! 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Χορωδία και ρυθμικές κούπες: Ανδρεάκου Κωνσταντίνα. 
Σκηνοθεσία και επιμέλεια μαύρου θεάτρου: Μαρία Τσουκνίδα

Την ίδια μέρα το πρωί, το 2ο δημοτικό σχολείο θα δώσει την ίδια παράσταση 
«Πολύχρωμα Όνειρα σε Μαύρο Βελούδο» για τους μαθητές του σχολείου 
και των σχολείων της Πάρου, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση. 

Η ώρα θα ανακοινωθεί με αφίσες και μέσα από τον ιστότοπο του σχολείου. 

Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει
Το φθινόπωρο έκανε την εμφάνιση του στο μικρό πάρκο, αναγκάζοντας την όμορ-

φη λεύκα να ρίξει σιγά σιγά όλα της τα φύλλα. 
Ερχόμενος και ο χειμώνας, όλα τα φύλλα της λεύκας είχαν πέσει. Όλα εκτός από 

ένα, που κρατιόταν γερά από τα κλαδιά της και αρνιόταν να εγκαταλείψει το δέντρο. 
Όσο δυνατά και αν φυσούσε ο παγωμένος αέρας, όσο καταρρακτώδης και αν ήταν 

η βροχή που μαστίγωνε το γυμνό δέντρο, 
όσο τσουχτερό και αν ήταν το κρύο τις μέρες 
που χιόνιζε και όσες κατηγορίες και αν άκου-
σε από τα υπόλοιπα φυτά του πάρκου και 
τον σπουργίτη για την αφύσικη συμπεριφορά 
του, το φύλλο κρατιόταν γερά και αρνιόταν 
να εγκαταλείψει την λεύκα μέχρι να έρθει 
η άνοιξη. Μια μέρα όμως που ο χειμώνας 
έδειξε το πιο άσχημο πρόσωπό του και πά-
γωνε κάθε μορφή ζωής στο μικρό πάρκο, το 
φύλλο της λεύκας αναγκάστηκε να αφήσει 
το κλαδί του και πέφτοντας στο έδαφος να 
γίνει ζεστό σκέπαστρο για τον σπουργίτι που 
πάγωνε από το κρύο... 

Χριστούγεννα με τον μολυβένιο 
στρατιώτη

Ο Μάριος Ιορδάνου δημιουργεί για δεύ-
τερη φορά μία παράσταση για τους μικρούς 
φίλους του θεάτρου. Μετά την επιτυχημένη 
χριστουγεννιάτικη περιοδεία του τα τελευ-
ταία δύο χρόνια με την παράσταση: «Το Πνεύμα Των Χριστουγέννων», ανεβάζει 
επί σκηνής το αριστούργημα του κορυφαίου Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε θεατρική 
διασκευή της Σοφίας Καζαντζιάν.

Πρόκεται για μία παράσταση που συνδυάζει θέατρο, χορό, ζωντανό τραγούδι, 
γέλιο, αλλά και μηνύματα για την αγάπη, τη φιλία, την αποδοχή. Ο Μάριος Ιορδά-
νου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε μία παράσταση που όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
πρέπει να δουν.

Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής:
Τα παιχνίδια, όταν οι άνθρωποι 

δεν τα βλέπουν, ζωντανεύουν, χο-
ρεύουν και τραγουδούν. Έτσι και 
μία χάρτινη μπαλαρίνα! Ζωντα-
νεύει και περιμένει όπως όλοι τα 
Χριστούγεννα. Στο σπίτι που ζει, 
καταφθάνει με τον ταχυδρόμο ένα 
δώρο που θα της αλλάξει τη ζωή. 
Είναι ένας μολυβένιος στρατιώτης, 
που κουτσαίνει από το ένα πόδι. 
Όταν η Μάγισσα του σπιτιού θα 
χωρίσει τα δύο παιχνίδια, ο γενναί-
ος στρατιώτης θα κάνει τα πάντα 
για να γυρίσει πίσω στην μπαλαρί-
να. Θα γνωρίσει νεράιδες και ζώα 
που θα τον βοηθήσουν να βρει το 
δρόμο του γυρισμού αλλά και πολ-
λά εμπόδια. Άραγε θα τα καταφέ-
ρει; Θα προλάβει να γυρίσει στην 
μπαλαρίνα του πριν ξημερώσουν 
Χριστούγεννα;

 Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια: 
Μάριος Ιορδάνου

Θεατρική Διασκευή / Χορογραφί-
ες: Σοφία Καζαντζιάν

Ενδυματολογία: Ελευθερία Τώρα
Σκηνογραφία: Βαλεντίνο Βαλά-

σης
Παίζουν: Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Μέλπω Μπατσακούτσα.
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Ετοιµάζονται για εκµετάλλευση ανθρώπων 
και φυσικών πόρων 
και στο ∆ιάστηµα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Η Συνθήκη για το Απώτερο ∆ιάστηµα, που συ-
ντάχθηκε πριν από 50 χρόνια, στις 27 Γενά-
ρη του 1967, είναι ο διεθνής νόµος που τυ-
πικά διέπει και σήµερα τις ανθρώπινες δρα-

στηριότητες στο διαστηµικό χώρο. Συντάχθηκε 
και υπογράφτηκε αρχικά από τις ΗΠΑ, το Ηνωµέ-
νο Βασίλειο και την ΕΣΣ∆ και στη συνέχεια επικυ-
ρώθηκε από 107 χώρες, ενώ άλλες 23 την έχουν 
υπογράψει, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την επι-
κύρωση. Η Συνθήκη έγινε εφικτή την εποχή που 
υπήρχαν η ΕΣΣ∆ και οι άλλες σοσιαλιστικές χώ-
ρες, όταν η Σοβιετική Ενωση πρωτοπορούσε στην 
εξερεύνηση του ∆ιαστήµατος, προκαλώντας φό-
βο στους ιµπεριαλιστές για ενδεχόµενη αξιοποίη-
ση αυτής της πρωτοπορίας και για στρατιωτικούς 
σκοπούς, την περίοδο που δεν είχε καταλήξει ακό-
µη η κούρσα για το ποιος θα πατήσει πρώτος στην 
επιφάνεια της Σελήνης. Και βέβαια, σε µια περίο-
δο που οι διαστηµικές δυνάµεις ήταν µόνο δύο και 
η όποια δραστηριότητα στο ∆ιάστηµα µπορούσε 
να προέρχεται µόνο από κράτη και όχι από ιδιω-
τικά κεφάλαια. Τα πράγµατα σήµερα είναι διαφο-
ρετικά και τα µονοπώλια και οι κυβερνήσεις τους 
δεν θα µπορούσαν να αφήσουν το πεδίο του ∆ια-
στήµατος ανεκµετάλλευτο.

Στα σκαριά
Σήµερα, η εξόρυξη µεταλλευµάτων και άλλων 

υλικών από αστεροειδείς δεν είναι απλά µια δυ-
νατότητα για κάποιο µακρινό µέλλον, αλλά σχε-
δόν µια πραγµατικότητα. ∆ύο εταιρείες, η «Deep 
Space Industries» και η «Planetary Resources», 
ήδη εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Αυ-
τό που θα εµπορευτούν σε πρώτη φάση είναι το 
νερό, τα καύσιµα πυραύλων και τα οικοδοµικά υ-
λικά για αποστολές βαθέος ∆ιαστήµατος, που ό-
λα έχουν τεράστιο κόστος αν µεταφερθούν από 
τη Γη. Και οι δύο εταιρείες λένε ότι θα εκτοξεύ-
σουν το πρώτο σκάφος προς αστεροειδείς έως 
το τέλος του 2020, κάνοντας τις πρώτες δοκιµές 
των απαραίτητων τεχνολογιών σε τροχιά γύρω α-
πό τη Γη, ήδη από φέτος. Στοχεύουν να έχουν βά-
λει τις διαστηµικές τους εξορυκτικές δραστηριό-
τητες σε πλήρη λειτουργία το δεύτερο µισό της ε-
πόµενης δεκαετίας.

Ενώ προετοιµάζεται η αποστολή της αµερικα-
νικής NASA προς τον µεταλλικό αστεροειδή Ψυ-
χή, στον δρόµο προς τον πλούσιο σε νερό αστε-
ροειδή Μπενού βρίσκεται ήδη η διαστηµοσυσκευή 

OSIRIS-REx, στοχεύοντας να φέρει πίσω στη Γη 
ένα δείγµα του διαστηµικού βράχου για ανάλυση. 
Ερευνητές της αποστολής, που είναι ταυτόχρονα 
και σύµβουλοι της «Planetary Resources», θεω-
ρούν ότι σχεδόν όλη η τεχνολογία της αποστολής 
θα αξιοποιηθεί και από τις εταιρείες. Προηγούµε-
νες αποστολές έχουν δώσει σχεδόν ό,τι είναι απα-
ραίτητο για την προσέγγιση σε αστεροειδείς, αν ό-
χι για την προσεδάφιση σ' αυτούς.

Υλικό - κλειδί
Ο ευκολότερος στόχος εξόρυξης είναι το νερό, 

που γνωρίζουµε πια ότι υπάρχει σε διάφορα µικρά 
ουράνια σώµατα (µέχρι και 10% της µάζας ορισµέ-
νων αστεροειδών) και το οποίο µε ηλεκτρόλυση 
µπορεί να δώσει υδρογόνο και οξυγόνο για καύ-
σιµα. Ψήνοντας µε ηλιακό φούρνο την επιφανει-
ακή σκόνη - ακόµη και της Σελήνης - µπορούν να 
ανακτηθούν υδρατµοί και άλλες πτητικές ουσίες, 
όπως το άζωτο και ενώσεις του θείου. Οµως, για 
να εξορύξουν οτιδήποτε, τα δύο αµερικανικά µο-
νοπώλια θα χρειαστούν να συλλέξουν πρώτες ύ-
λες από τον αστεροειδή, διαδικασία που, σύµφω-
να µε ορισµένες χώρες, όπως η Ρωσία και η Βρα-
ζιλία, αλλά και το Βέλγιο, θεωρούν καταπάτηση 
της Συνθήκης του 1967. Η άλλη πλευρά ερµηνεύ-
ει τις σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης υπό το 
πνεύµα της Συνθήκης για τις θάλασσες: Κανένας 
δεν µπορεί να τις αποικήσει, αλλά όλοι µπορούν να 
ψαρεύουν τα ψάρια τους. Αυτήν τη διεσταλµένη 
ερµηνεία της Συνθήκης για το Απώτερο ∆ιάστηµα 
έχει υιοθετήσει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εδώ και 
δεκαετίες. Μάλιστα, η κυβέρνηση Οµπάµα ψήφισε 
νόµο που αναγνωρίζει στους Αµερικανούς δικαι-
ώµατα ιδιοκτησίας σε αστεροειδείς και επιτρέπει 
να κάνουν εξόρυξη σ' αυτούς. Παρόµοιο νόµο πέ-
ρασε πρόσφατα και το Λουξεµβούργο!

Η µικρή χώρα - µέλος της οµάδας των 6 κρα-
τών που είχαν συστήσει την Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα Ανθρακα και Χάλυβα, πρόδροµο της Ευρωπαϊ-
κής Οικονοµικής Κοινότητας, που µετεξελίχθηκε 
σε ΕΕ, επιδιώκει πρωτοπόρο ρόλο, στην εξόρυ-
ξη µεταλλευµάτων και στο ∆ιάστηµα. Ηδη οι δύο 
προαναφερθείσες αµερικανικές εταιρείες άρχι-
σαν να δραστηριοποιούνται και στο Λουξεµβούρ-
γο. Η «ispace», µια ιαπωνική εταιρεία µε στόχο τη 
ροµποτική εξόρυξη στην επιφάνεια της Σελήνης, 
επίσης εγκαταστάθηκε στο Λουξεµβούργο, ενώ η 
κυβέρνηση του δουκάτου ανακοίνωσε ότι θα δώ-

σει 200 εκατοµµύρια ευρώ για την υποστήριξη ε-
ρευνητικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών δρά-
σεων σε αυτές και τις άλλες περίπου 50 εταιρείες 
που έχουν έδρα στη χώρα και σχετίζονται µε την 
εξόρυξη στο ∆ιάστηµα.

Ανταγωνισµοί 
και νέες συµφωνίες

Από τις 17 Νοέµβρη 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο είχε εκδώσει ψήφισµα σχετικά µε τη µη δι-
άδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, που ό-
µως είχε και µια άλλη πτυχή. Το ψήφισµα υπεν-
θυµίζει τις διατάξεις του άρθρου IV της Συνθήκης 
του 1967 για το Απώτερο ∆ιάστηµα, µέσω της ο-
ποίας τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να µη 
θέσουν σε τροχιά γύρω από τη Γη ή γύρω από άλ-
λα ουράνια σώµατα πυρηνικά όπλα ή αντικείµενα 
που φέρουν Οπλα Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), 
να µην εγκαταστήσουν ΟΜΚ σε ουράνια σώµατα 
και να µην τοποθετήσουν ΟΜΚ στο απώτερο ∆ι-
άστηµα µε κανέναν άλλο τρόπο, να µην ιδρύσουν 
στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις, να µην δι-
εξαγάγουν δοκιµές όπλων ούτε στρατιωτικές α-
σκήσεις στη Σελήνη ή σε άλλα ουράνια σώµατα. 
Ταυτόχρονα, όµως, καλούσε την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση και τα κράτη - µέλη να εξετάσουν το ενδεχό-
µενο διαπραγµάτευσης νέων συµφωνιών για το α-
πώτερο ∆ιάστηµα, ώστε να διασφαλιστεί η ειρη-
νική εκµετάλλευση και χρήση του ∆ιαστήµατος.

Το αν κάποιοι βάζουν µπροστά το «Μεγάλο ∆ου-
κάτο» για να ανοίξει το δρόµο ή αν είναι προσπά-
θεια αποκλειστικά της αστικής τάξης στη µικρή χώ-
ρα να παίξει πρωτοπόρο ρόλο ανοίγοντας ένα νέο 
βιοµηχανικό τοµέα και να βρει παραγωγική διέξο-

δο στα κεφάλαια που συσσωρεύει κυρίως από τις 
τραπεζικές δραστηριότητές της, είναι δευτερεύον 
ζήτηµα. Σηµασία έχει ότι η ΕΕ έχει βάλει πλώρη να 
µη µείνει πίσω σε σύγκριση µε τα άλλα ιµπεριαλι-
στικά κέντρα, να πάρει ένα καλό, µεγάλο κοµµάτι 
και από αυτήν την ξένη «πίτα». Γιατί οι φυσικοί πό-
ροι στη Γη, κατ' επέκταση και στο ηλιακό σύστη-
µα, ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους (τη νοή-
µονα ζωή σε αυτήν την περιοχή του σύµπαντος) 
και όχι στο λουξεµβουργιανό ή άλλης εθνικότη-
τας ή πολυεθνικό κεφάλαιο. Τα ορυχεία - κάτερ-
γα σε άλλους πλανήτες και οι αναλώσιµοι αστρο-
ναύτες - εργάτες των εµπορικών διαστηµοπλοίων 
πρέπει να παραµείνουν µόνο αντικείµενο των έρ-
γων επιστηµονικής φαντασίας.

Η αξιοποίηση κοντινών ουράνιων σωµάτων χρει-
άζεται να γίνει τόσο για την εξεύρεση επιτόπου πό-
ρων για αύξηση του βεληνεκούς και των δυνατοτή-
των της επανδρωµένης και ροµποτικής εξερεύνη-
σης του ∆ιαστήµατος, όσο και για τον εµπλουτισµό 
του γήινου περιβάλλοντος µε δυσεύρετους υψηλής 
αξίας χρήσης φυσικούς πόρους και προϊόντα που 
κατασκευάζονται πιο εύκολα στο ∆ιάστηµα. Αυτό 
όµως να γίνει σε όφελος όλης της ανθρωπότητας, 
όχι της εκµεταλλεύτριας τάξης. Προϋπόθεση είναι, 
βέβαια, να πάψει να υπάρχει το σύστηµα της εκ-
µετάλλευσης. Καµιά ρύθµιση ή συµβιβασµός δεν 
µπορεί να σταµατήσει την ασίγαστη δίψα του κε-
φαλαίου για περισσότερο κέρδος, στη Γη, στο ∆ι-
άστηµα, παντού, όπου φτάνουν οι αρπάγες του.

Απεικόνιση του OSIRIS-REx 
πάνω από το στόχο του

Η εκτόξευση του OSIRIS-REx από το 
ακρωτήριο Κανάβεραλ, το 2016

Καλλιτεχνική απεικόνιση της εξόρυξης 
μεταλλευμάτων από αστεροειδή
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Αλλαγές και  
προκλήσεις  
στην οικογένεια του 
ασθενή με άνοια

Στο παρακάτω κείμενο θα προσπαθήσουμε να δούμε την οικογένεια ως ένα σύ-
νολο, ως ένα ζωντανό σύστημα που αλληλεπιδρά συνεχώς και η πράξη του κάθε 
μέλους επηρεάζει το άλλο, και τι μπορεί να κάνει μετά την εμφάνιση μιας ασθένειας. 

Αντιλαμβανόμενοι την οικογένεια με τα μέλη της ως ένα ζωντανό σύστημα, βλέπει 
κανείς πως είναι μια διαδραστική μονάδα που η αλλαγή στο ένα μέλος της επηρεά-
ζει όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε την οικογένεια σαν ένα εκκρεμές: Όταν κινείται το 
ένα τμήμα του, όλα 
τα υπόλοιπα επί-
σης κινούνται -δεν 
υπάρχουν χωρι-
στά το ένα από το 
άλλα- και η κίνηση 
σε οποιοδήποτε 
μέρος του συστή-
ματος θα επηρεά-
σει και τα υπόλοιπα 
μέλη.

Τι γίνεται όμως 
όταν το οικογενει-
ακό σύστημα μπαί-
νει σε κρίση;

Η κρίση ορίζεται 
ως η μη προσαρ-
μογή της οικογέ-
νειας στη νέα φάση 
της ζωής. Μπορεί 
να επέλθει λόγω: 
απώλειας (θάνα-
τος, απώλειας ει-
σοδήματος, απώ-
λεια δουλειάς), 
από ένα χωρισμό 
(διαζύγιο, μετακό-
μιση, οικονομική 
μετακόμιση), ή από 
μια ασθένεια συγ-
γενικού προσώπου. 

Η διάγνωση ενός μέλους της οικογένειας με μία σοβαρή ψυχική ασθένεια αλλάζει 
ολόκληρο τον «χάρτη» στο εσωτερικό της οικογένειας. Τα συμπτώματα του ίδιου 
του μέλους που νοσεί και οι αλλαγές που επέρχονται στις σχέσεις των μελών δημι-
ουργούν μια νέα πραγματικότητα που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της ψυχοσυναισθη-
ματικής και κοινωνικής ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια κλονίζεται, τα δυναμικά 
μεταβάλλονται και αλλάζουν οι ρόλοι μέσα στο σπίτι. Για να επανέλθει σε ισορροπία, 
χρειάζεται χρόνος προσαρμογής, ώστε να μην ασθενήσει όλη η οικογένεια.

Συγκεκριμένα, ο/η σύζυγος ή το παιδί μετατρέπεται σε φροντιστή -αντιστροφή 
ρόλων- αλλά και διατήρηση του ήδη υπάρχοντος. Λόγω των αυξημένων αναγκών 
του ασθενή, προτεραιότητα δίνεται στο ρόλο του φροντιστή, με αποτέλεσμα να υπο-
βαθμιστούν οι υπόλοιποι ρόλοι. Γίνεται ανακατανομή των ρόλων. Για παράδειγμα, 
όταν ο σύζυγος ασθενεί με άνοια η σύζυγος γίνεται φροντίστρια, αλλά παραμένει 
και μητέρα, νοικοκυρά, εργαζόμενη, κι ένας άνθρωπος με προσωπικές ανάγκες, οι 
οποίες υποβαθμίζονται. Κυριαρχεί ντροπή για την ασθένεια, άγχος, θυμός (για συγ-
γενείς που μπορεί να μην στάθηκαν, για φίλους που απομακρύνθηκαν ή και για 
τον ίδιο τον ασθενή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί φέρεται αλλόκοτα), 
λύπη, απώλεια, ενοχές κι απελπισία. Μπαίνουν νέα όρια και κανόνες στο σπίτι, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεργάζονται ξανά για τη φροντίδα του. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει 
μεταφορά της φροντίδας από τους γονείς στα παιδιά.

Εκτός από τις αλλαγές στην οικογένεια υπάρχουν κι ατομικές αλλαγές: Φυσική 
- ψυχολογική υγεία επιδεινώνεται για όλους λόγω μειωμένου χρόνου, το  προσω-
πικό  πρόγραμμα και οι προσωπικοί στόχοι αλλάζουν, η ερωτική ζωή μεταβάλλεται 
ή διακόπτεται.

Επέρχονται οικονομικές αλλαγές αφού μπορεί να επιβαρυνθεί η οικογένεια λόγω 
της φροντίδας, καθώς και αλλαγές στο χώρο του σπιτιού όπως προσαρμογή χώρων 
για τον ανοϊκό ασθενή, ή και μετακόμιση του ασθενή με τον φροντιστή στο σπίτι του 

παιδιού τους για μεγαλύτερη φροντίδα.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το οικογενειακό σύστημα να «κλείνει», 

και η απομόνωση οικογένειας και φροντιστή να αυξάνεται. Λόγω και του στίγματος 
της ψυχικής ασθένειας που κυριαρχεί επέρχεται απομάκρυνση από κοινωνικές επα-
φές κι εκδηλώσεις.

Το έργο αυτό είναι γεμάτο από συναισθηματική ένταση και φυσική εξάντληση, με 
αποτέλεσμα οι συγγενείς που φροντίζουν τέτοιους ασθενείς να χαρακτηρίζονται και 
αυτοί ως «τα κρυμμένα θύματα» της νόσου Alzheimer (ΝΑ) (Zarit et al, 1986). Διά-
φορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι οικογένειες που φροντίζουν ασθενείς με άνοια και 
ιδιαίτερα οι πρωτοβάθμιοι φροντιστές βιώνουν αυξημένη σωματική και ψυχιατρική 
νοσηρότητα, χαμηλού επιπέδου ποιότητα ζωής και κοινωνική απομόνωση.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν; 
Πρώτα από όλα χρειάζεται να καταλάβει κανείς πως η άνοια είναι μία ασθένεια 

στην αντιμετώπιση της οποίας η οικογένεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Χρει-
άζεται η οικογένεια να θωρακιστεί με τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής, να εκπαι-
δευτεί  σχετικά με τη νόσο, τα χαρακτηριστικά της, την αντιμετώπιση και το χειρισμό 
δύσκολων καταστάσεων, να ενημερώνεται συνεχώς για τις  νέες θεραπείες, τα δι-
καιώματα, τις κοινωνικές παροχές, να συμμετέχει σε συναντήσεις (για ενημέρωση 
αλλά και για κοινωνική έξοδο που θα αποφέρει και δικτύωση-γνωριμία με άλλους 
φροντιστές).

Χρειάζεται απο-
δοχή της νέας 
κατάστασης κι 
όχι άρνηση της 
πραγματικότητας,  
αποδοχή των αρ-
νητικών συναισθη-
μάτων (πχ θυμός) ή 
και των ακραίων / 
προκλητικών ενερ-
γειών του ασθενή. 
Ο φροντιστής κυ-
ρίως χρειάζεται να 
φροντίσει πιο πολύ 
και καλά τον εαυτό 
του, να βάλει όριο 
στην παροχή βοή-
θειας, να αναζητή-
σει ψυχοθεραπεία 
αν δει ότι δε μπο-
ρεί να διαχειριστεί 
μόνος του τα συ-
ναισθήματά του και 
την κατάσταση, να 
αναζητήσει προ-
σωπικό χρόνο.

Το να ζητήσεις 
βοήθεια δεν είναι 
αδυναμία, αλλά εί-
ναι υπέρ του ασθε-
νή και υπέρ της 

οικογενειακής λειτουργίας. Αναζήτηση βοήθειας μπορεί να γίνει στην ευρύτερη οι-
κογένεια, σε επαγγελματίες, σε φορείς, σε ομάδες αυτοβοήθειας. Για τον καλύτερο 
προγραμματισμό και φροντίδα του ασθενούς, την ενημέρωση όλων των μελών, τη 
συνεργασία και την μείωση του φορτίου, είναι καλό να προγραμματίζονται οικογε-
νειακές συναντήσεις. 

Συμπεραίνοντας, η φροντίδα για κάποιον που πάσχει από άνοια θέτει τεράστιο 
βάρος στη σωματική και ψυχική υγεία του φροντιστή, και μπορεί να απειλεί με απο-
διοργάνωση συνολικά στην οικογένεια.

Η ασθένεια εκτός από τις αρνητικές τις επιπτώσεις, προσφέρει τη δυνατότητα της 
«ανταπόδοσης» της φροντίδας, αλλά και το να βιώσει η οικογένεια εμπειρίες και 
στιγμές πρωτόγνωρες (εκμυστηρεύσεις, συμφιλίωση, περισσότερος χρόνος μαζί).

Πολλοί φροντιστές ομολογούν ότι έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες με τον ασθενή, 
πέρασαν πολύ χρόνο μαζί, είπαν πράγματα που δεν είχαν πει ποτέ, συμφιλιώθηκαν.

Μέσω της ασθένειας ανακαλύπτεις νέους τρόπους επικοινωνίας με τον ασθενή, 
προσπαθείς να νοηματοδοτήσεις τις πράξεις του, να αναγνωρίσεις τα συναισθήμα-
τά του αλλά και τα δικά σου .Να αναστοχαστείς πχ για ποιο λόγο θυμώνεις με τον 
ασθενή: λόγω του ότι φέρεται αλλόκοτα, λόγω ότι δεν μπορείς να τον/την βλέπεις 
να είναι σε αυτή την κατάσταση επειδή τον θυμόσουν να είναι λεβέντης και άτρω-
τος, ή επειδή ήσουν θυμωμένος πάντα μαζί του και τώρα μπορείς να του το δείξεις;

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια κοινωνικοποίησης, η καταπολέμηση της 
απομόνωσης και η συνεργασία με ειδικούς, αλλά και την κοινότητα, τόσο για την 
υγεία του ασθενή αλλά και για την διατήρηση της υγείας του φροντιστή.

Δημήτρης Γαλάνης
Κοινωνικός Λειτουργός 

Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
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Γιάγκος  
Αργυρόπουλος

Ο πασίγνωστος καθηγητής της απαγγελίας και 
της λογοτεχνίας, γεννήθηκε στην Πάρο το 1891. 

Πριν τελειώσει το Βαρβάκειο, μπήκε στη δημο-
σιογραφία και σπούδαζε συνάμα φυσικές επιστή-
μες στο πανεπιστήμιο απ’ όπου πήρε το δίπλωμα 
του το 1915.

Εργάστηκε ως συντάκτης στις εφημερί-
δες «Σκρίπ», «Πατρίς», «Εφημερίδα», «Αθήναι», 
«Εστία», «Πολιτεία», κ.α. και ήταν συνεργάτης σε 
διάφορα περιοδικά. Ιδρυτικό μέλος της «Ένωσης 
Συντακτών» και για αρκετό διάστημα γραμματέας 
της. Τα δείγματα του λογοτεχνικού του ταλέντου 
εμφανίστηκαν με την ποιητική συλλογή «Ρυθμοί», 
και τα μονόπρακτα «Τα Μάτια της Αγάπης» και 
τη φαντασμαγορία «Νυχτερινό Τραγούδι», που 
παίχτηκαν από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπού-
λη και βραβεύτηκαν το 1917. Από τότε, κι ως το 
θάνατό του, ήταν μέλος της Εταιρίας Θεατρικών 
Συγγραφέων. 

Έγραψε ακόμα αρκετά έργα, αλλά το κύριο έργο 
της ζωής του ήταν «Η Τέχνη της Απαγγελίας». Το 
Νοέμβριο του 1923 ίδρυσε τη Σχολή Απαγγελίας, 
αναγνωρισμένη από το κράτος, η οποία λειτουρ-
γούσε στο «Λύκειο των Ελληνίδων», διδάσκοντας 
μαθήτριες που αξιοποίησαν το ταλέντο τους. 

Η οικογένειά του, με την έγκριση της Κοινότη-
τας Πάρου, την περίοδο 1975-1979, τοποθέτησε 
την προτομή του (έργο του Νικολάου Περαντι-
νού), στην λόφο της Αγίας Άννας. Επί μισό και 
πλέον αιώνα ο Γιάγκος Αργυρόπουλος, δόθηκε 
στην τέχνη του και τα ιδανικά του ολοκληρωτικά 
και συνεχίζει από το 1969 ως σήμερα να δίνεται 
στη μνήμη του, το εγκεκριμένο από το υπουργείο 
Παιδείας, «Αργυροπούλειο Βραβείο», στον αρι-
στεύσαντα μαθητή του Γενικού Λυκείου Πάρου. 
Η πλατεία του βρίσκεται στον λόφο της Αγίας Άν-
νας, που είχε διαμορφωθεί από τον αγαπημένο 
του δάσκαλο Παναγιώτη Καλλιέρο, για τον οποίο 
ο Αργυρόπουλος έγραψε τιμητικό αφιέρωμα.   

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πρωτάθλημα 
ΕΠΣΚ…

Η μείωση των δρομολογίων στα ενδοκυκλαδικά 
δρομολόγια και η αναστάτωση που επικρατεί έχει 
φέρει τα πάνω κάτω –ιδιαίτερα στον Β’ όμιλο- 
που μετέχουν οι Παριανές ομάδες. 

Το πότε θα γίνουν οι αγωνιστικές του πρωτα-
θλήματος, πώς οι Παριανές ομάδες μας θα μπο-
ρέσουν να είναι ετοιμοπόλεμες –αν προκριθούν- 
στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, είναι κάτι 
που κανείς δε γνωρίζει.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε λίγες εβδομάδες 
θα έχουμε τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώ-
σεων λόγω των εορτών, ενώ ακόμα θα υπάρχουν 
αγωνιστικές που δε θα γίνουν λόγω κακοκαιρί-
ας, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως συζητούμε 
για ένα πρωτάθλημα, που στη χάση και τη φέξη 
του φεγγαριού γίνεται και κάποιος αγώνας… Το 
πρωτάθλημα Κυκλάδων αποδεικνύεται για 
ακόμα μία φορά πως με τον τρόπο που διε-
ξάγεται είναι μία παρωδία και είναι με δια-
φορά το πλέον αναξιόπιστο στην Ελλάδα. 
Ένα πρωτάθλημα, που φέτος, είχε την «καινοτο-
μία-πρωτοτυπία» όλες οι ομάδες να αγωνιστούν 
σε μία κατηγορία! Πρωτάθλημα οπερέτα, που σε 
καμία άλλη ποδοσφαιρική ένωση της χώρας δε 
γίνεται με παρόμοιο τρόπο.

Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε άλλωστε, όταν 
υπάρχουν όμιλοι των 6 ομάδων! Για ποιο πρωτά-
θλημα μιλάμε ότι με μία γκέλα μιας ομάδας μπο-
ρεί αυτή να χάσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Για 
ποιο πρωτάθλημα μιλάμε όταν από τη μία υπάρ-
χουν σοβαρά σωματεία που ρίχνουν χρήμα για τις 
ακαδημίες τους, έχουν προπονητές με διπλώματα 
UEFA, έχουν γυμναστές παιδαγωγούς, έχουν στε-
λέχη με διπλώματα γυμναστικών ακαδημιών κλπ 
και από την άλλη έχουμε σωματεία – καφενεία, 
άνευ εισαγωγικών παρακαλώ. Ή μήπως δεν γνω-
ρίζουμε ότι υπάρχουν σωματεία στο πρωτάθλημα 
Κυκλάδων, που υπάρχουν απλά και μόνο για να 
κλωτσάνε τόπι και τύποι στην ηλικία μου που θέ-
λουν να ρίξουν τις κοιλιές τους. Ναι ή όχι;

Πώς γίνεται λοιπόν τα καφενεία σωματεία να 
μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τα σωματεία που 
πασχίζουν για κάτι καλύτερο. Θα μου πείτε βέβαια 
πως έχουμε και τους «παράγοντες» των χωριών, 
που ως άλλοι «Αλαφούζοι», φτιάχνονται να δη-
λώνουν πως η ομάδα τους αγωνίζεται στην Α’ Κυ-
κλάδων! (Πιάσε το αυγό και κούρεφτο δηλαδή).

Είμαι σίγουρος πώς ορισμένοι θα πουν για αντί-
λογο ότι οι ομάδες μας είναι ερασιτεχνικές και 
απλά πρέπει να παίζουν τα «παιδιά». Δεν είμαστε 
για παραπάνω κατηγορία θα υποστηρίξουν. 

–Έτσι ε; Και δε μου λέτε; Το βόλεϊ γυναικών του 
Πανναξιακού, το βόλεϊ επαναλαμβάνω γυναικών, 
πώς έφτασε να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις και στα «σαλόνια» της Α1. Το ίδιο θα 
σας έλεγα και για τις ομάδες βόλεϊ της Σαντορί-
νης, για να μην πιάσω τον Φοίνικα Σύρου. Μια 
χαρά είναι οι Κυκλαδίτες αθλητές και αθλήτριες 
για μεγάλες διοργανώσεις, μην τους «χαμηλώνε-
ται» για να υπερασπίζεστε την ασχετοσύνη σας 
περί ομαδικών σπορ. Δεν μπορεί σε όλα τα άλλα 
τα αθλήματα οι Κυκλαδικές ομάδες να έχουν επι-
τυχίες και στο ποδόσφαιρο να είμαστε οι τελευ-
ταίοι! Κάτι άλλο φταίει…

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Η παιδικότητα  
χάθηκε 
στις οθόνες

Τα παιδιά στην γειτονιά μαζεμένα ανά δεκάδες, 
παίζουνε κρυφτό, κυνηγητό, τα μήλα... Τσακώ-
νονται, τα ξαναβρίσκουνε, φωνάζουνε, γελάνε… 
Πέφτουν κάτω, τα γόνατά τους πληγιάζονται, 
τρέχουν αίματα. Κλαίνε για λίγο, μετά όμως ξα-
ναπαίζουν σα να μη συνέβη ποτέ. Σας θυμίζει κάτι 
αυτό το σκηνικό; Πιθανώς είναι η περιγραφή μίας 
συνηθισμένης σκηνής από τα παιδικά σας χρόνια.

Πλέον το σκηνικό αυτό τείνει να χαθεί, καθώς 
ολοένα και σπανιότερα το συναντάει κανείς. Που 
χάθηκε όμως η ανεμελιά των παιδικών χρόνων; 
Και κυρίως γιατί χάθηκε;

Φτάνοντας στο σήμερα, πολύ συνηθισμένη ει-
κόνα είναι να παρατηρήσεις ένα παιδί, καθισμένο 
σε μία καρέκλα κάποιας καφετέριας με τους γο-
νείς του δίπλα, με ένα τάμπλετ ή ένα κινητό στο 
χέρι -που το παίζει στα δάχτυλα ακόμα κ αν είναι 
τριών ετών- να είναι απόλυτα αφοσιωμένο στη 
συσκευή που κρατάει στα χέρια του. Και η ζωντά-
νια των παιδικών χρόνων, αυτή που φεύγει και δεν 
ξαναγυρνά ποτέ, έχει πάει πρώιμα περίπατο.

Το παράδοξο είναι ότι αυτό δε συμβαίνει  μόνο 
με τα παιδιά που δεν έχουν παρέα και βαριούνται. 
Συχνά δύο ή και περισσότερα παιδιά κάθονται δί-
πλα-δίπλα και αντί να παίζουν ή να τσακώνονται 
όπως ορίζει η ηλικία τους κάθονται ανησυχητικά…  
ήσυχα το καθένα με τη δική του συσκευή στο χέρι. 
Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Άραγε ωθούν οι γο-
νείς τα παιδιά τους σε αυτή τη συμπεριφορά για 
να πιούνε τον καφέ τους με την ησυχία τους; Ή 
μήπως τα παιδιά απλώς μιμούνται τους γονείς οι 
οποίοι κάνουν την ίδια κατάχρηση;

Πρόσφατα ένα παιδάκι μόλις πέντε ετών πολύ 
σοβαρά μου είπε: «Η μαμά μου μιλάει συνέχεια 
στο κινητό και δεν ασχολείται μαζί μου». Η μαμά 
του εκείνη την ώρα που μιλούσε στο κινητό, το 
άκουσε, άλλα δεν είχε κάποια αντίδραση, ίσως 
γιατί ήταν κάτι που είχε ξανά ακούσει. Η επόμε-
νη κίνηση του παιδιού ήταν να πιάσει το δεύτερο 
κινητό της μαμάς του για να κατεβάσει από το δι-
αδίκτυο ένα παιχνίδι, με εμφανή την απογοήτευση 
στο πρόσωπό του.

Ίσως λοιπόν η συμπεριφορά ενός παιδιού να 
οφείλεται στους γονείς του. Στα πρότυπα που 
παίρνει από αυτούς, στην απογοήτευσή του από 
την ανεπαρκή ποιοτική απασχόληση που εισπράτ-
τει, ή στην ελλιπή προτροπή που λαμβάνει το παι-
δί, στο να περάσει τον ελεύθερό του χρόνο όπως 
αρμόζει στην ηλικία του: παίζοντας με άλλα παι-
διά.

Ίσως ο τρόπος για να αλλάξουμε την αντίληψή 
μας ως προς το θέμα αυτό είναι να αναρωτηθού-
με το εξής: Αν η γενιά η δική μας που μεγάλωσε 
στις αλάνες παίζοντας, κατέληξε σχεδόν εξαρτη-
μένη από μια ηλεκτρονική συσκευή, η γενιά των 
παιδιών μας πως θα καταλήξει;
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Κλιματική  
αλλαγή –  
άνοδος  
υδάτων

Από την εποχή δημιουργίας της γης, η στάθμη της 
θάλασσας έχει ανεβοκατέβει πολλές φορές. Η τελευ-
ταία φορά που το γήινο κλίμα ήταν τόσο ζεστό όσο 
σήμερα, ήταν πριν από 120.000 έτη, μια από τις πιο 
θερμές εποχές των τελευταίων 800.000 ετών.

Η στάθμη της θάλασσας όμως, βρίσκονταν εννέα 
μέτρα περίπου ψηλότερα από ότι είναι σήμερα. Κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά πόσο γρήγορα 
θα ανέβουν η θάλασσα στο μέλλον. Αυτό θα εξαρτηθεί 
με ποιόν ρυθμό θα λειώσουν οι πάγοι της Ανταρκτι-
κής και της Γροιλανδίας. Οι προβλέψεις είναι από 70 
εκατοστά έως και αρκετά μέτρα έως το 2050, καθώς 
και το 100% των υφάλων θα εξαφανισθεί. Μία πιο αι-
σιόδοξη μελέτη γράφει, ότι με λίγη τύχη οι θάλασσες 
θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν αργά, οπότε θα έχουμε 
χρόνο να προσαρμοστούμε.

Το σίγουρο όμως είναι, ότι τελικά, οι τωρινές πα-
ράκτιες τοποθεσίες θα πλημμυρίσουν από τα νερά. Η 
συμπεριφορά του ανθρώπου προκαλεί ανεπανόρθω-
τες αλλαγές στο κλίμα της γης. Επιστήμονες επισημαί-
νουν ότι πρέπει να γίνει ριζική στροφή προς μια άλλη 
κατεύθυνση του ανθρώπινου πολιτισμού, εάν θέλου-
με να σώσουμε τις επόμενες γενιές από απάνθρωπες 
συνθήκες διαβίωσης. Οι πάγοι που βρίσκονται στους 
πόλους έχουν την δυναμική, να βυθίσουν σχεδόν ολό-
κληρο τον πλανήτη κάτω από το νερό αν λειώσουν, 
με δεδομένο ότι πάνω από το 85% του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζει κοντά σε νερό (θάλασσες ή ποτάμια). 
Πολλοί επιστήμονες φοβούνται ότι μόλις δύο βαθμοί 
άνοδος της θερμοκρασίας, είναι αρκετοί να φέρουν 
την καταστροφή αυτή. Και μπορεί να συμβεί και μέσα 
στον αιώνα που διανύουμε.

Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε σε τι κόσμο θα 
ζουν τα εγγόνια μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι διερ-
γασίες που θα συνέβαιναν στη φύση σε χιλιάδες χρό-
νια, συμβαίνουν γύρω μας σε λίγες δεκαετίες. Σε 60 
χρόνια από σήμερα επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι 
η θάλασσα θα εισχωρήσει μέχρι και 150 μέτρα μέσα 
στην ξηρά. Τα παράκτια σε πολλά νησιά του Αιγαίου 
αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα. Είναι πλέον γενικά 
αποδεκτό ότι το κλίμα αλλάζει σε παγκόσμια κλίμακα. 

Για να υπάρξει αποτελεσματική απάντηση στην κλι-
ματική αλλαγή, θα πρέπει να συνεργαστούν και να 
δραστηριοποιηθούν συνολικά οι πολίτες, οι δημόσιοι 
φορείς,  καθώς και πολιτικοί ηγέτες. Όλοι οι πολίτες 
έχουμε την ευθύνη για την καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής, γι’ αυτό χρειάζεται η περιβαλλοντική 
αγωγή των πολιτών ώστε να αποκτήσουν στάσεις και 
συμπεριφορές, φιλικές προς το περιβάλλον και με δι-
άθεση για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.

Η διαμόρφωση συνειδητών πολιτών που να προτεί-
νουν λύσεις και να συμμετέχουν στη λήψη και εκτέ-
λεση αποφάσεων, για την προστασία και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος, είναι η πλέον ελπιδοφόρα επένδυ-
ση για ένα καλύτερο περιβαλλοντικό μέλλον.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Εκδήλωση 
στην Αθήνα

  
Ο Σύνδεσμος  Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλο-

χιτών διοργανώνει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, 
ημέρα εορτής του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα:

- Θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία  μετ’ αρτοκλασίας 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην 
Ομόνοια.

- Θα βραβευθούν οι επιτυχόντες σπουδαστές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα χωριά Μάρπησσα και 
Μάρμαρα, στη Στέγη του Συνδέσμου (Χαλκοκονδύλη 
37 - 8ος όροφος).

- Θα γίνει σύντομη αναφορά, με παράλληλη προβο-
λή φωτογραφικού υλικού, στις δράσεις και την προ-
σφορά του Συνδέσμου.

- Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.
Τέλος, για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας του Συνδέσμου και άλλες δραστηριότητες 
θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Μητσοτάκης 
για Ο.Τ.Α.

Για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα εργασια-

κά αυτής, μίλησε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης, 

στο πλαίσιο του 5ου προσυνεδρίου του κόμματος, στη 

Λάρισα.

Για το θέμα της απλής αναλογικής που προωθεί η 

κυβέρνηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Μητσο-

τάκης, τοποθετήθηκε λέγοντας, «για μας δεν υπάρχει», 
«Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήσει να αλλάξει 
τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση και επειδή 
είμαι βέβαιος ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν πριν 
τις αυτοδιοικητικές θα ξανά αλλάξουμε τον εκλογικό 
νόμο ώστε οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να 
μην γίνουν με σύστημα απλής αναλογικής», συμπλή-

ρωσε.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ., ασκώντας κριτική στην κυβέρ-

νηση, έκανε λόγο για μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, 

«που δεν έπρεπε να γίνουν» και προσλήψεις, «πε-
ρισσότερου προσωπικού απ’ όσο χρειάζεται», ενώ 

ξεκάθαρα για ακόμη μία φορά στάθηκε υπέρ της συ-

νεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και ιδιωτι-

κοποίησης υπηρεσιών. «…Στο ζήτημα παραδείγματος 
χάρη της αποκομιδής των απορριμμάτων θα το πω 
ξεκάθαρα. Εάν η αποκομιδή μπορεί να γίνει πιο φτηνά 
από τον ιδιωτικό τομέα και καλύτερα από τον ιδιωτι-
κό τομέα θα πρέπει ο κάθε δήμαρχος να διερευνήσει 
αυτή τη δυνατότητα». 

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε: «Στο 
ζήτημα της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα θα 
επιμείνω πολύ. Όπως θα επιμείνω και στη δυνατό-
τητα να μπορούν να πάρουν οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ειδικά οι δήμοι περισσότερες αρ-
μοδιότητες, αγαπητέ Πρόεδρε. Θα γίνει σταδιακά, δεν 
θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη».

«Περπατητές»
Την Κυριακή 26/11/2017 

στις 10:30 π.μ. οι «Περπατη-
τές» Πάρου, σε συνεργασία 
με τον πολιτιστικό εξωρα-
ϊστικό σύλλογο Μαραθίου 
- Βουνίων (Άγιος Μηνάς), 
θα συναντηθούν στον χώρο 
στάθμευσης του καταστήμα-
τος ειδών συσκευασίας Αρι-
στείδη Δαφερέρα (800μ από 
τη διασταύρωση Νάουσας-
Λευκών), για να συντονίσουν τον καθαρισμό μονοπα-
τιού στην περιοχή Χωριουδάκι. 

Το μονοπάτι, μήκους 500 μέτρων, αποτελεί τμήμα 
της διαδρομής, που ένωνε την Παροικιά με το Μο-
ναστήρι των Θαψανών. Ανάλογα με τον αριθμό των 
εθελοντών θα χωριστούν σε δυο ομάδες και θα προ-
σεγγίσουν το μονοπάτι από τις δυο άκρες του, από το 
εκκλησάκι της Παναγιάς της Σεπτεμβριανής (Γέννηση 
της Θεοτόκου) και από την περιοχή Χωριουδάκι.

Όπως σημειώνουν οι «Περπατητές» σε ανακοίνωσή 
τους: «[…] Η κάθε συμμέτοχή σας εκτός από πολύτιμη, 
θα μας έδινε ιδιαίτερη χαρά, στην προσπάθεια μας να 
ξαναζωντανέψουμε όλοι μαζί τα μονοπάτια του τόπου 
μας».

Σημειώνουμε ότι για να συμμετέχετε στην προσπά-
θεια, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Απαραίτητος εξοπλισμός: γάντια εργασίας, μακρύ 
παντελόνι, μποτάκια, νερό, σνακ.

Χρήσιμα εργαλεία: τσάπα, χειροπρίονο, τσουγκράνα, 
κλαδευτήρι (κατά προτίμηση με πτυσσόμενους ή μεγά-
λους βραχίονες για κοπή μεγάλων κλαδιών). 

Καλοδεχούμενα επίσης: Βενζινοκίνητα θαμνοκοπτι-
κά – χορτοκοπτικά με μαχαίρια ή μεσινέζα, αλυσοπρί-
ονα, μπορντουροψάλιδα. 

Χρόνος απασχόλησης: 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τους: 

Βαγγέλη Νικολάου 6937 426852, Ματθαίο Σκανδάλη 
6973 006046, Στρατή Παυλάκη 6971 962097.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Τζ. Μπάι - Λ. Ντινγκ
O Ντιγκ Λιρέν, µε τη δεύτερη 

θέση που πήρε στο Παγκόσµιο 
Κύπελλο, έγινε ο πρώτος Κινέ-
ζος που προκρίθηκε ποτέ σε 
Τουρνουά ∆ιεκδικητών Παγκο-
σµίου Πρωταθλήµατος. Η ακόλου-
θη, ιδιαίτερα εντυπωσιακή, παρτί-
δα του είναι από το πρόσφατο δι-
ασυλλογικό πρωτάθληµα Κίνας. 
1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.Ιζ3 
0-0 5.Αη5 γ5 6.ε3 γxδ4 7.Βxδ4 
Καλύτερο είναι το 7.εxδ4 δ5 7...Ιγ6 
8.Βδ3 θ6 9.Αθ4 δ5 10.Πδ1 η5!? 
Ο Λευκός έχει καθυστερήσει το 
ροκέ και ο Μαύρος ξεκινά άµεσα 
µια µάλλον ριψοκίνδυνη επίθεση, 
για να το εκµεταλλευτεί. 11.Αη3 
Ιε4 12.Ιδ2 Ιγ5 13.Βγ2 δ4 14.Ιζ3 
ε5 15.Ιxε5 µετά από 15.Αxε5 Ιxε5 
16.Ιxε5 Βζ6 17.εxδ4 Αζ5 18.Βδ2 
Παδ8 19.Αε2 Ιε6 ο Μαύρος έχει 

σηµαντική πρωτοβουλία µε µικρή 
επένδυση υλικού 15...δxγ3!? Ο πιο 
δυναµικός τρόπος για να ενισχυθεί 
η επίθεση 16.Πxδ8 γxβ2+ 17.Ρε2? 
Επρεπε να παιχτεί 17.Πδ2 κι όπως 
συχνά συµβαίνει σε εξαιρετικά πε-
ρίπλοκες θέσεις, αν και οι δύο παί-
ξουν τις καλύτερες κινήσεις, µετά 
από 17...Πδ8 18.Αδ3 Ιxε5 19.Αθ7+ 
Ρζ8 20.Αxε5 Πxδ2 21.Βxδ2 Αxδ2+ 
22.Ρxδ2 Αε6 23.Αxβ2 Αxγ4 η σκό-
νη κατακάθεται και προκύπτει µια 
µάλλον ισόπαλη θέση 17...Πxδ8 
18.Βxβ2 Τώρα, µετά από 18...

Πδ2+, ο Μαύρος θα µπορού-
σε να πάρει πίσω την Βασίλισ-
σα. Αλλά σε αυτήν την παρτίδα, 
το µόνο που τον ενδιαφέρει εί-
ναι ο αντίπαλος Βασιλιάς! 18...
Ια4! 19.Βγ2 Ιγ3+ 20.Ρζ3 Χάνει 
το 20.Ρε1? Ιε4+ 21.Ρε2 Αζ5! κι 
ο Λευκός θα χάσει πολύ υλικό. 
Τώρα βλέπετε πώς συνεχίζει ο 
Μαύρος την επίθεση;

20...Πδ4! Απειλεί µατ, αρ-
χίζοντας µε 21...η4+, ενώ στο 
21.εxδ4 υπάρχει Ιxδ4+ και Ιxγ2 
21.θ3 θ5 22.Αθ2 η4+ 23.Ρη3 
Πδ2! ∆εύτερη εντυπωσιακή κί-

νηση του Πύργου, µε το ίδιο µο-
τίβο. Αν 24.Βxδ2, το Ιε4+ 25.Ρθ4 
Αxδ2 κερδίζει 24.Ββ3 Ιε4+ 25.Ρθ4 
Αε7+ 26.Ρxθ5 Ρη7 Ανοίγοντας 
δρόµο για να φτάσει ο Πύργος στη 
θ-στήλη 27.Αζ4 Αζ5 28.Αθ6+ Ρθ7 
29.Βxβ7 Πxζ2! Απειλώντας 31...
Ιη3 µατ 30.Αη5 Πθ8 31.Ιxζ7 Αη6+ 
32.Ρxη4 Ιε5+! Θυσιάζοντας και το 
τελευταίο κοµµάτι που δεν συµ-
µετείχε στην επίθεση. Τα λευκά 
εγκαταλείπουν γιατί γίνονται µατ 
έπειτα από 33.Ιxε5 Αζ5+ 34.Ρθ5 
Ρη7+ 35.Αθ6 Πxθ6, ή 33.Ρθ4 Pη8+ 
34.Ixθ8 Αxη5. Μία από τις πιο ε-
ντυπωσιακές παρτίδες της φετι-
νής χρονιάς! 0-1

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Βετεράνων

Α πό τις 7 έως τις 
18 Νοέµβρη δι-
εξήχθη στην Ι-
ταλία το φετι-

νό Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Βετεράνων 
σε δύο κατηγορίες, 
άνω των 50 και άνω 
των 65 ετών. Πρό-
κειται για µια δι-
οργάνωση στην ο-
ποία παραδοσιακά 
συµµετέχουν θρύ-
λοι του αθλήµατος, 
που µπορεί και να έ-
χουν πια αποσυρθεί 
από την ενεργό δρά-
ση ή να µη βρίσκο-
νται στην αγωνιστι-
κή κατάσταση που 
ήταν κάποτε, όµως 
η πολύχρονη εµπει-
ρία τους και η θεω-
ρητική κατάρτιση α-
ποτελούν εγγύηση για παρτίδες, όχι µόνο εν-
διαφέρουσες, αλλά και ιδιαίτερα διδακτικές.

Στην κατηγορία άνω των 65 ετών συναντάµε 
11 Γκραν Μετρ, ανάµεσα στους οποίους οι Αν. 
Βάισσερ, Ευγ. Σβεσνίκοβ και Ευγ. Τόρρε, και 
14 ∆ιεθνείς Μετρ, ενώ στους άνω των 50 συµ-
µετέχουν 7 Γκραν Μετρ και 15 ∆ιεθνείς Μετρ. 
Στην κατηγορία αυτή συµµετείχε και ο Κ. Νι-
κολαΐδης της Ευβοϊκής ΕΣ, ο οποίος, δύο γύ-
ρους πριν το τέλος του Πρωταθλήµατος, είχε 
5 βαθµούς σε 9 αγώνες.

Ας δούµε µια παρτίδα από τον 9ο γύρο:
Χ. Γκράντα Ζουνίγκα - Ευγ. Καλέγκιν
1.η3 ε5 2.Αη2 Ιγ6 3.γ4 η6 4.Ιγ3 Αη7 5.ε3 

δ6 6.Ιηε2 Ιζ6 7.δ4 0-0 8.0-0 Πε8 9.δ5 Ια5 
10.β3 ε4 11.Αβ2 α6 12.Βγ2 Βε7 13.Ιxε4 Ιxε4 

14.Αxη7 Ρxη7 15.β4 Ιγ6 16.δxγ6 βxγ6 17.Ιγ3 
ζ5 18.Παδ1 Αδ7 19.Πδ4 Ιxγ3 20.Βxγ3 Βζ6 
21.Βδ2 Παβ8 22.Πδ1 Πε5 23.Πδ3 γ5 24.α3 Αε8 
25.θ4 Αζ7 26.Πγ1 θ6 27.Αδ5 γxβ4 28.Αxζ7 
Βxζ7 29.αxβ4 Πε4 30.γ5 Πεxβ4 31.γxδ6 γxδ6 
32.Πxδ6 Πβ1 33.Πxβ1 Πxβ1+ 34.Ρθ2 Πβ7 
35.θ5 ηxθ5 36.Πxα6 Πδ7 37.Ββ4 Ρθ7 38.Βζ4 
Βζ8 39.Πxθ6+ 1-0

Στις γυναίκες άνω των 65 ετών, ισχυρότερη 
συµµετέχουσα είναι η Νόνα Γκαπριντασβίλι α-
πό τη Γεωργία, ενώ κάτω των 50 ετών η Ελ. 
Μπερέντ από το Λουξεµβούργο. Στη δεύτε-
ρη κατηγορία, 4η στην αρχική κατάταξη ήταν 
η Μαρ. Μακροπούλου, που αγωνίζεται µε το 
ΝΟ Καλαµάτας «ο Ποσειδών», και µετά το τέ-
λος του 7ου γύρου είχε 4 βαθµούς.

Παίζουν τα μαύρα

ΓΩΝΙΑ 
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Στο σημερινό μας πρόβλημα ο Λευκός έχει πολύ 
ενεργητικά κομμάτια. Εχει όμως και πολύ «ανοιχτό» 
Βασιλιά. Αν δεν εκμεταλλευτεί γρήγορα τη θέση, τα 

πράγματα θα δυσκολέψουν.

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Ιβ5 Αxβ5 2.γxβ5 αxβ4 3.αxβ4 και ο µαύρος Ιππος 
δεν έχει τετράγωνο διαφυγής.

Ο Ευγ. Σβεσνίκοβ

 l Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Παγκόσµια Νεανικά Πρωταθλήµα-
τα για νέους και νέες κάτω των 20 ετών στην Ιταλία. Στην κα-
τηγορία των αγοριών µετά τον 4ο γύρο µόνο δύο παίκτες, οι Α-
λεξέγιενκο και Σορόκιν από τη Ρωσία, είχαν το απόλυτο σκορ 
4/4, ενώ αρκετοί είχαν ήδη σηµειώσει ισοπαλίες. Ο Ευγ. Ιωαν-
νίδης είχε 1,5 βαθµό, έχοντας όµως παίξει µε πολύ ισχυρότε-
ρους αντιπάλους. Στα κορίτσια 4/4 είχε µόνο η Νοµίν-Ερντέν 
από τη Μογγολία. Από τα µέλη της ελληνικής αποστολής ξε-
χωρίζει η Στ. Τσολακίδου µε 2,5 βαθµούς, ενώ η Ευαγ. Πετρά-
κη και η Μ. Λουκά έχουν 1,5 και 1 βαθµό αντίστοιχα. Το Πρω-
τάθληµα διαρκεί συνολικά 11 γύρους και θα επανέλθουµε ξα-
νά σε επόµενο άρθρο.

 l Ολοκληρώθηκε χτες το Πρωτάθληµα Μικρών Ευρωπαϊκών 
Κρατών, που φέτος διεξήχθη στην Ανδόρα. Η οµάδα της διορ-
γανώτριας χώρας, δύο γύρους πριν τη λήξη του Πρωταθλήµατος, 
βρισκόταν στην κορυφή της βαθµολογίας µε 14 β., ενώ ακολου-
θούσαν οι Νήσοι Φερόες µε 13 β. και το Μονακό µε 11. Η οµά-
δα της Κύπρου, αποτελούµενη από τους Π. Κληρίδη, Α. Αντωνί-
ου, Π. Κωνσταντίνου και Κ. Μιχαηλίδη, ήταν 4η µε 10 βαθµούς.

 l Στη Μαγιόρκα διεξάγεται από την Πέµπτη το τελευταίο σκέ-
λος του φετινού γκραν-πρι της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας (FIDE), 
µε τις συµµετοχές των Αρονιάν, Βασιέ-Λαγκράβ, Νακαµούρα, 
Χίρι, Λιρέν, Σβίντλερ, Γκέλφαντ, Ρατζάµποβ, Ράππορτ, Χαρικρί-
σνα, Γιακοβένκο, Ελιάνοβ, Τοµασέβσκυ, Βαγιέχο Πονς, Ινάρκι-
εβ, Ριαζάντσεβ, Λι και Χάµµερ. Πριν την έναρξη της διοργάνω-
σης, πρώτοι στη συνολική βαθµολογία ήταν οι Μαµεντιάροβ και 
Γκρισούκ και ακολουθούσαν Ρατζάµποβ και Λιρέν. Οι δύο τε-
λικοί νικητές θα συµπληρώσουν την οκτάδα του Τουρνουά ∆ι-
εκδικητών του 2018.
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Ο δήμαρχος Αντιπάρου στο Στρασβούργο
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, μετά από πρόσκληση του δη-

μάρχου Στρασβούργου, Roland Ries και του Club de Strasburgτ, προσκλήθηκε 
να συμμετέχει στο φόρουμ για τη δημοκρατία, που διοργάνωσε το Συμβούλιο 
της Ευρώπης.

Το club του Στρασβούργου είναι ένα δίκτυο 60 πόλεων, που επηρεάζει την 
ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της αυτοδιοίκησης. Από την Ελλάδα μέλη του είναι οι 
δήμοι Αθηναίων, Τρικκαίων και Ναυπλίου. 

Ο κ. Φαρούπος, συμμετείχε στις διαδικασίες, προκειμένου η Αντίπαρος να 
ενταχθεί –μαζί με τη Ρόδο- στο παραπάνω club. Ακόμα, ο δήμαρχος Αντιπά-
ρου συναντήθηκε με την πρόεδρο του club, Nawel Rafklin Elmirini, τον δήμαρχο 
Στρασβούργου, Roland Ries και τον πρέσβη της Ελλάδος στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στέλιο Περάκη, τους οποίους και προσκάλεσε το καλοκαίρι στην Αντί-
παρο. 

Τέλος, με δελτίο τύπου του δήμου Αντιπάρου, εκφράζονται οι ευχαριστίες στον 
αντιπρόεδρο του club, Αναστάσιο Κατσιάνη, για την πολύτιμη βοήθειά του.
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Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, τοίχου, 
επιτραπέζια, αντζέντες
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια
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