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■ ΜΠΑΜ 1
«Ως φωστήρες εν κόσμω» λαλούν λόγο δήθεν 

αφυπνιστικό με ισχυρή δόση απολυτότητας, 
χωρίς ν’ αφήνουν το παραμικρό περιθώριο».

Προ μηνών στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, μάθα-
με ότι χάθηκε η ευκαιρία για ειδικό γυμνάσιο, καθώς 
ξέχασαν να προωθήσουν τον φάκελο του υπουργεί-
ου. Τότε, ο πρόεδρος των σχολικών επιτροπών και 
καθ’ ύλην αρμόδιος, Χαρ. Μαλινδρέτος, απέδωσε τη 
χασούρα στους άλλους… Στη συνέχεια είπε ότι «δεν 
πειράζει, την επόμενη χρονιά θα έχουμε ειδικό γυμνά-
σιο».

■ ΜΠΑΜ 2
«Αυτοί μόνοι στήκουν και κρατούν της ορθο-

δοξίας τα σκήπτρα. Οι διαλεγόμενοι «εξετρά-
πησαν» περί την πίστην και αναμειγνύουν το 
«ανόθευτον» της πίστεως με τα νοθευμένα του 
κόσμου κατασκευάσματα».

Προ ημερών στη σχολική επιτροπή ήρθε εκ νέου το 
θέμα προς συζήτηση, ώστε στη συνέχεια να προω-
θηθεί στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση. Ατυχώς 
και πάλι, ο κ. Μαλινδρέτος, δεν είχε διαβάσει όλη την 
πρόσκληση του υπουργείου για την ίδρυση πλέον του 
ειδικού γυμνασίου με τεχνικές λυκειακές τάξεις και… 
του ξέφυγε η τελευταία παράγραφος στην οποία είχε 
τις καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις. Ο κ. 
Μαλινδρέτος και αφού άκουσε τα σχολιανά του από 
τους υπόλοιπους, άρχισε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων 
με παρακάλια, ώστε το υπουργείο να μας δώσει πα-
ράταση.

■ ΜΠΑΜ 3
«Μόνον και μόνοι» αυτοί ορθοτομούν τον της 

αληθείας λόγον. Μόνον και μόνοι αυτοί είναι 
δυνατοί να διαλέγονται τολμώντες «αφόβως 
τον λόγον λαλείν…».

Ως να μην τρέχει τίποτα, ο κ. Μαλνδρέτος στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 27/11/2017 
και περί ώρα 12η νυχτερινή ξεκίνησε την εισήγησή του 
λέγοντας, ότι δεν τρέχει τίποτα… και θα πάρουμε πα-
ράταση για τη δημιουργία του ειδικού γυμνασίου με 
τεχνικές λυκειακές τάξεις, το οποίο μάλιστα προτείνει 
να στεγαστεί στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου. Όπως δήλωσε υπάρ-
χουν 8-10 παιδιά για να εγγραφούν του χρόνου στην 
Α’ γυμνασίου. Και εκεί, ξεκίνησε το πανηγύρι. Και ας 
ξημέρωνε του Αγίου Ειρηνάρχου, που λόγω της ομο-
λογίας το 303 μ. Χ. βρήκε θάνατο δια αποκεφαλισμού. 
Απολυτίκιον: «Εἰρήνης τὸν πρύτανιν, ὁμολογήσας 
πιστῶς, τῆς πλάνης τὸν τάραχον, κατέλιπες 
νουνεχῶς, θεόφρον Εἰρήναρχε, ὅθεν δι’ ὕδατος 

τέ, καὶ πυρὸς ὡς διῆλθες, ἔβης τροπαιοφόρος, 
πρὸς οὐράνιον λῆξιν, εἰρήνην καὶ σωτηρίαν, 
πάσιν αἰτούμενος».

■ ΜΠΑΜ 4
«Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου».
Ο Χρ. Βλαχογιάννης ξεκίνησε τον εξάψαλμο στον 

Μπάμπη, λέγοντας του ότι η πρόταση για τη δημι-
ουργία ειδικού σχολείου είναι και πάλι εκπρόθεσμη, 
καθώς έληξε από τις 20/11/2017. Συνεχίζοντας ο 
κ. Βλαχογιάννης είπε στον κ. Μαλινδρέτο το αρχαίο 
γνωμικό: «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Ο 
Μπάμπης αντέδρασε απαντώντας: «Έτρεξα (!) για να 
μην το χάσουμε και φέτος! Είναι εκπρόθεσμο, αλλά 
θα γίνει δεκτό το αίτημά μας».

■ ΜΠΑΜ 5
«Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ, διεσκέδασαν 

τὸν νόμον σου. Ἐλέησόν με, Κύριε».
Ο Βλαχογιάννης συνέχισε και είπε στον κ. Μαλινδρέ-

το ότι με βάση τις απαντήσεις που έδωσε αναλαμβά-
νει εξ ολοκλήρου την ευθύνη αν δεν ιδρυθεί το ειδικό 
σχολείο. Και τότε, ο Μπάμπης –αντί τουλάχιστον να 
σιωπήσει- είπε: «Ναι, αλλά αν γίνει;». Οπότε, άλαλα 
τα χείλη… 

■ ΜΠΑΜ 6
«Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, 

καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 
μου».

Ο Ρόκο στη συνέχεια μπήκε στην ουσία της κα-
θυστέρησης για το θέμα και ρώτησε πώς ένα τόσο 
σοβαρό έγγραφο, που πρωτοκολλήθηκε στον δήμο 
στις 27/9/2017, έφθασε μετά από δύο μήνες στο δη-
μοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί. Όπως είπε: «για 
πέντε πόρτες απόσταση και έναν διάδρομο, κάνατε 
δύο μήνες. Τα έχετε διαλύσει όλα! Γιατί βάλατε τον 
Μαλινδρέτο να εισηγηθεί; Αυτός είναι ο υπεύθυνος; 
Λειτουργούν τα δημοτικά όργανα (δημοτική επιτροπή 
παιδείας, προεδρείο δημοτικού συμβουλίου) ή όχι;».

■ ΜΠΑΜ 7
«Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν 

Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ̔ Ιερουσαλήμ».

Θιγόμενος πλέον ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου, Μπατίστας Ρούσσος, πήρε τον λόγο και 
είπε: «για να έρθει το θέμα στο συμβούλιο, πρέπει να 
υπάρχει προηγούμενο βήμα», εννοώντας τη συνεδρί-
αση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, που δεν έχει 
συνεδριάσει ποτέ!

■ ΜΠΑΜ 8
«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν 

ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της ΚΔΕ-

ΠΑΠ, Θ. Μαρινόπουλος, που είπε ότι στο παρελθόν 
δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι είχαν παραδεχθεί 
με γενναιότητα δικά τους λάθη. Όπως συμπλήρωσε: 
«κάτι που δεν έκανε σήμερα ο Μπάμπης. Περίμενα 
απ’ αυτόν μία γενναιότητα, που δεν την έδειξε εδώ 
μέσα». 

■ ΜΠΑΜ 9
«Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι».
Ο δημοτικός σύμβουλος Φρ. Κεφάλας, της ΚΕΠ-

ΟΣΑ, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους και είπε καταρ-
χήν ότι υπάρχουν στο ΕΠΑΛ αντιδράσεις, δίχως όμως 
να επεκταθεί σ’ αυτό το ζήτημα. Το πλέον «ωραίο» σε 
αυτήν την τοποθέτηση είναι ότι ενώ ο κ. Μαλινδρέ-
τος είναι καθηγητής στο ΕΠΑΛ, απόφυγε να πει γιατί 
υπάρχουν αντιδράσεις στο ΕΠΑΛ για τη φιλοξενία του 
ειδικού γυμνασίου με λυκειακές τάξεις. Στη συνέχεια ο 
κ. Κεφάλας είπε να διεκδικήσουμε και ένα νέο σχολείο 
ειδικής αγωγής, κάτι που είναι εφικτό μέσω ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων για παρόμοιους σκοπούς. 

■ ΜΠΑΜ 10
«Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ 

ὀργῇ σου παιδεύσῃς με».
Ο κ. Μαλινδρέτος απαντώντας στον κ. Μαρινόπουλο 

περί πολιτικής γενναιότητας είπε ότι αφού εισηγείται 
το θέμα, αυτό δείχνει γενναιότητα! Στη συνέχεια θέλο-
ντας να συνδράμει στην πρόταση Κεφάλα, είπε ότι όλα 
θα γίνουν σιγά-σιγά και «ας μην ξεχνάμε πώς λειτούρ-
γησε το ΤΕΕ» (πρόδρομος του ΕΠΑΛ Πάρου). Σ’ αυτό 
το σημείο ο Ρόκο έγινε «Τούρκος» και είπε: «Θέλετε 
να μας γυρίσετε 20 χρόνια πίσω! Τότε που τα παιδιά 
έκαναν μάθημα σε ένα ξενοδοχείο στον περιφερειακό 
δρόμο!». Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του σημεί-
ωσε: «Επί τρία χρόνια δεν έχει λειτουργήσει η δημο-
τική επιτροπή παιδείας. Μόνο έτσι θα γνωρίζατε πόσα 
παιδιά έχουν ανάγκη αυτά τα σχολεία».

■ Ακροτελεύτια διαφωνία
Ίνα μη κηρυγματολογώ -στον αέρα- και εγώ, πρέπει 

να σημειώσω τούτο για τον κ. Χαρ. Μαλινδρέτο. Ένας 
λόγος που δακτυλοδειχτεί (άλλοτε προς τον κ. Χρ. Σα-
ραντινό και άλλοτε προς τον κ. Β. Ρούσσο), δεν μπορεί 
να είναι πολιτικός λόγος. Ένας λόγος που ετικετάρει 
με βαριά επίθετα ενοχής ή φόβου, δεν μπορεί να είναι 
πολιτικός λόγος. Ένας λόγος γεμάτος διαίρεση, αναμε-
μειγμένος με της «έριδας» το μικρόβιο, δεν μπορεί να 
είναι πολιτικός λόγος. Αυτά…
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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 440

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

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ο Σύλλογος µας, Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρµάρων για τη στήριξη των λειτουργικών 
του εξόδων οργανώνει Λαχειοφόρο αγορά. Θα κληρωθούν:
• 4 νύχτες στο Μπάνσκο Βουλγαρίας για 2 άτοµα (προσφορά Premier Luxury Mountain Resort)
• 2 αεροπορικά εισιτήρια Πάρο-Αθήνα & 2 Αθήνα-Πάρο (προσφορά Aegean Airlines)
Κλήρωση: Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου 2017 & ώρα 7 µ.µ. στο γραφείο του Συλλόγου.

Σηµεία πώλησης λαχνών: Πιτοποιήµατα «τα Μαγκαλάκια», στεγνοκαθαριστήριο «Η Μαριάννα», Ammos Cafe, Ο φούρνος της γειτονιάς (Πρόδροµος),
Κυπράιου Βάσω (βενζινάδικο Νάουσα), Φραντζής ∆ηµήτρης (βενζινάδικο Αστέρας), SMK Group (Μαρίνος Συριανός)

Κατάργηση πλαστικής 
σακούλας

Μια σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στην Πάρο στις 3 Δεκεμβρίου 2017. 

Όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ και δημοτικός 
σύμβουλος Πάρου, Γιάννης Πετρόπουλος θα μοιραστούν πάνινες 
τσάντες πολλαπλών χρήσεων σε κάθε οικογένεια μέσω των μα-
θητών, έτσι ώστε να συμβάλει αυτή η κίνηση με αποφασιστικότη-
τα στην προσπάθεια για πλήρη κατάργηση της κακής συνηθείας 
της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Συνέντευξη

Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ, Γ. Πετρόπουλος, απάντησε στις πα-
ρακάτω ερωτήσεις της εφημερίδας μας, σχετικά με την ημερίδα 
για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας:

Ποιος είναι ο στόχος της εκδήλωσης που έχετε προ-
γραμματίσει;

Γ.Π.: «O στόχος μας ως ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α είναι η κατάργηση της 
χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. Θέλουμε να στείλουμε ένα βροντερό μήνυμα σε όλους 
ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε αυτήν την εγκληματική για το περιβάλλον συ-
νήθεια. Περίπου 400 πλαστικές σακούλες αντιστοιχούν ετησίως σε κάθε Έλληνα 
καταναλωτή (270 ο ευρωπαϊκός Μ/Ο.) που σχεδόν το σύνολο τους καταλήγει στο 
περιβάλλον και ειδικά στο θαλάσσιο αποτελώντας θανάσιμο κίνδυνο για τη θα-
λάσσια ζωή αλλά και τον άνθρωπο αφού τα μικροπλαστικά περνάνε στην τροφική 
αλυσίδα».

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνετε με στόχο την μείωση της πλαστι-
κής σακούλας;

Γ.Π.: «Βασικά μέτρα είναι η ενημέρωση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση ειδικά 
στη νέα γενιά, για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης, κάτοικος και επισκέπτης των νη-
σιών μας τα βλαβερά αποτελέσματα της χρήσης πλαστικής σακούλας. Η ευθύνη 

είναι ατομική αλλά και συλλογική. Η ευρωπαϊκή οδηγία για χρέ-
ωση της πλαστικής σακούλας (0,03 για το 2018 και 0,07 από 
το 2019) είναι ένα ακόμα μέτρο για τη μείωση της χρήσης, αλλά 
εμείς επιθυμούμε να επιτύχουμε την οριστική κατάργηση εντός 
των επόμενων δύο ετών. Επαγγελματίες και καταναλωτές πρέ-
πει αφού ενημερωθούν να συνδράμουν αλλάζοντας συνήθειες, 
Η  επιβολή προστίμων πρέπει  να είναι η έσχατη λύση όταν οι 
άνθρωποι συνεχίζουν να αδιαφορούν για τις καταστροφικές  
συνέπειες που έχουν οι πράξεις τους στο περιβάλλον».

Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες σας για τον στόχο 
αυτό;

Γ.Π.: «Μετά τις καλές πρακτικές που θα αναφερθούν στο 
επιστημονικό συνέδριο θα μοιραστούν μέσω της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας 1100 πάνινες τσάντες πολλαπλής χρήσης, θα 
διανεμηθεί περιβαλλοντικό ενημερωτικό έντυπο σχετικά με την 
κατάργηση της πλαστική σακούλας, θα συνεχιστεί η ευαισθητο-
ποίηση μέσω των ΜΜΕ και σχολικών εκπαιδευτικών δράσεων, 
θα μοιραστεί εκ νέου το περιβαλλοντικό παραμύθι «Η Αλίκη η 
χελώνα» στους μικρούς μαθητές, έχουν προγραμματιστεί συνερ-

γασίες με κρατικούς φορείς και εθελοντικά δίκτυα για να φτάσουμε στο επιθυμητό 
στόχο που δεν είναι άλλος από την πλήρη κατάργηση της πλαστικής σακούλας.

Καλώ όλους τους κατοίκους της Πάρου και της Αντιπάρου να συνδράμουν  απο-
φασιστικά στο όραμα μας για ένα ακόμα πιο καθαρό περιβάλλον και να παραβρε-
θούν την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 11 η ώρα στην αίθουσα του Αρχίλο-
χου».
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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

Διατροφή
Ο δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και η δημοτική βιβλι-

οθήκη «Γ. Γκίκας», διοργανώνουν ομιλία για την επί-
δραση της χορτοφαγικής και άλλων εναλλακτικών δι-
ατροφών στον ανθρώπινο οργανισμό με τίτλο: «Μύθοι 
και πραγματικότητες».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Δε-
κεμβρίου στις 20:00, στη δημοτική βιβλιοθήκη 
Πάρου, «Γιάννης Γκίκας».

Ομιλητής θα είναι ο γαστρεντερολόγος - ηπατολό-
γος –ενδοσκόπος, Δρ. Νικόλαος Γ. Μαργέτης, που θα 
συζητήσει μαζί μας και θα λύσει τις απορίες μας.

Στο ΣΠΕΜ 
το λιμάνι 
Παροικιάς

Μετά από πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, δόθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών, η σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση ένταξης 
στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
(ΣΠΕΜ), στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησής 
του, τριών μεγάλων λιμενικών έργων συνολικού προ-
ϋπολογισμού 8,08 εκατ. ευρώ, τα οποία ανήκουν στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και διαθέτουν υψηλή 
ωριμότητα.

Τα έργα αυτά, που θα συμπεριληφθούν στην επικεί-
μενη αναθεώρηση του ΣΠΕΜ είναι της Σύρου, Μυκό-
νου και Πάρου. 

Πιο συγκεκριμένα, για το λιμάνι Παροικιάς ο τίτλος 
του έργου είναι: «Κατασκευή νέων αιθουσών αναμο-
νής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
λιμένα Παροικιάς, προϋπολογισμού 1.469.830 ευρώ, 
με δικαιούχο το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου – 
Αντιπάρου»

Κατόπιν της προένταξης των παραπάνω έργων στο 
ΣΠΕΜ, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζη-
μάρκος, έστειλε επιστολή στους προέδρους των δημο-
τικών λιμενικών ταμείων, Σύρου, Μυκόνου και Πάρου-
Αντιπάρου, Στ. Καραχάλιο, τους οποίους ενημερώνει 
για την προένταξη των έργων και ζητά να προχωρή-
σουν στις ενέργειες ολοκλήρωσης των απαραίτητων 
υπολοίπων διαδικασιών ωρίμανσης, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η υποβολή και η ένταξή τους στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», μετά από 
τη σχετική πρόσκληση η οποία προγραμματίζεται να 
εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ομιλία

Ο Μαρπησσαϊκός και ο Αστέρας Μαρμάρων οργα-
νώνουν κοινές δράσεις. Τα δύο σωματεία σε συνεργα-
σία με το κέντρο πρόληψης «Θησέας», διοργανώνον 
ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Η σημασία του αθλητι-
σμού στο μεγάλωμα του σύγχρονου παιδιού».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγροτολέ-
σχη Μάρπησσας, το Σάββατο 3/12/2017 στις 6 
το απόγευμα.

Ομιλητές θα είναι οι κυρίες Φωτεινή Θεοδωροπού-
λου και Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, στελέχη πρόλη-
ψης ψυχολογίας.

Βράβευση

Βραβεύτηκε ο επικελευστής Λ.Σ. Ιωάννης Βουλκίδης 
από τον λιμενάρχη Πάρου, πλωτάρχη, Αντ. Ραγκούση, 
με την απονομή ναυτικού μεταλλίου Β’ τάξης.

Ο επικελευστής Λ.Σ. Ιωάννης Βουλκίδης, έσωσε μία 
70χρονη κυρία από πνιγμό, αφού την ανέσυρε από τη 
θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια τις 
παρείχε τις πρώτες βοήθειες (ΚΑΡΠΑ). Σημειώνουμε 
ότι ο κ. Ιω. Βουλκίδης ήταν εκτός υπηρεσίας όταν συ-
νέβη το παραπάνω γεγονός.

Ακόμα, η διάσωση της αλλοδαπής υπερήλικης επι-
βάτιδος πλοίου από βέβαιο πνιγμό, στο λιμάνι της Πά-
ρου, είναι μία πράξη που καταδεικνύει περίτρανα το 
φρόνημα και την αυταπάρνηση του Έλληνα λιμενικού, 
καθώς και τη σπουδαιότητα του έργου της Ελληνικής 
Ακτοφυλακής προς την κοινωνία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τιμηθείς Ιωάννης 
Βουλκίδης διακρίνεται όχι μόνο για τον επαγγελματι-
σμό και το ήθος του, αλλά και για τις επιδόσεις και 
επιτυχίες του στον χώρο του αθλητισμού.
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ΕΛΤΑ

Από τον αναγνώστη μας κ. Αλέξανδρο Τριτσι-
μπίδα, υπό τον τίτλο: «Τα ΕΛTΑ εγκατέλειψαν τη νο-
τιοανατολική Πάρο, τι θα κάνει ο δήμος Πάρου», λά-
βαμε την παρακάτω επιστολή:

«Εδώ και μερικές εβδομάδες δεν υπάρχει σχεδόν 
καθόλου διανομή αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ στη 
Μάρπησσα, Πίσω Λειβάδι, Λογαρά, Δρυό και Άσπρο 
Χωριό. Γίνεται αραιά, περίπου μια φορά την εβδομά-
δα, σαν να βρισκόμαστε σε παραμεθόριο περιοχή… 

Το τοπικό ταχυδρομικό γραφείο των ΕΛΤΑ στη 
Μάρπησσα έκλεισε, χωρίς κάποια επίσημη εξήγηση… 
Μάθαμε ότι έκλεισε για οικονομικούς λόγους. Το απο-
τέλεσμα είναι να μείνουν χωρίς κανονική ταχυδρομι-
κή υπηρεσία οι συνταξιούχοι που περιμένουν τη σύ-
νταξη, όσοι πρέπει να πληρώσουν λογαριασμούς με 
προθεσμία πληρωμής (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, Τράπεζες κλπ.) 
που έρχονται με το ταχυδρομείο, όσοι θέλουν να πά-
ρουν ή να στείλουν συστημένα κλπ. Έτσι, αναγκάζο-
νται να πάνε στη Παροικιά (23 χλμ.) ή στη Νάουσσα 
(15 χλμ.) για να εξυπηρετηθούν! 

Τι κάνει ο δήμος Πάρου για το σοβαρό αυτό πρό-
βλημα; Αντέδρασε κάποιος από τον δήμο για να βρε-
θεί λύση; Εμείς οι κάτοικοι δε μάθαμε τίποτα και περι-
μένουμε τον ταχυδρόμο… Και ας μη μας πουν από τον 
δήμο ότι «δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου»… 

Διότι, αρμοδιότητα του δήμου είναι κάθε πρόβλημα 
του Παριανού λαού, κάθε ζήτημα που κάνει τη ζωή 
του πιο δύσκολη».

Το αιματοβαμμένο 
μέρισμα

Αν αυτές τις μέρες βρεθεί ένας ξένος στην Ελλάδα, 
θα νομίσει ότι η χώρα μας ξεπέρασε τα προβλήματα 
της κρίσης και μπήκε στο δρόμο της ανάπτυξης. 

Καθημερινά στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ακούει και διαβάζει για 
την απόφαση της κυβέρνησης να χορηγήσει μέρισμα 
στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Ξαφνιάζεται 
όμως όταν διαπιστώνει ότι οι ταλαίπωροι αυτοί πο-
λίτες είναι το ένα τρίτο του πληθυσμού, και διερω-
τάται πού βρήκε η κυβέρνηση τόσα χρήματα, όταν η 
χώρα είναι υπερχρεωμένη, δεν υπάρχουν επενδύσεις 
και η ανάπτυξη είναι στάσιμη εδώ και χρόνια, με πάνω 
από ένα εκατομμύριο άνεργους, με εργαζόμενους με 
μισθούς πείνας, με συσσίτια, κοινωνικά ιατρεία  και με 
τρομακτικές ελλείψεις σε τομείς όπως της υγείας, της 
εκπαίδευσης και αλλού.

Ο ξένος θα έμαθε στο σχολείο του ότι το μέρισμα  
στα Αγγλικά σημαίνει dividend και είναι το μερίδιο 
των κερδών που μοιράζει μία εταιρία στους μετόχους 
της. Τώρα τι διαφορά υπάρχει μεταξύ μιας κερδοφό-
ρας εταιρίας που μοιράζει χρήματα στους μετόχους 
της χάρη στην εύρωστη οικονομική της κατάσταση, σε 
σύγκριση με την σημερινή κυβέρνηση  της υπερχρε-
ωμένης Ελλάδας που μοιράζει μέρισμα; Ένα μέρισμα 
που δεν έχει καμιά σχέση με κέρδη και που προέρχε-
ται από τις περικοπές μισθών και συντάξεων και με 
μια άνευ προηγουμένου βαριά φορολογία που φτω-
χοποίησε και εξαθλίωσε εκατομμύρια νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κέρδος 
700.000.000 ευρώ όταν το κράτος δεν παράγει, όταν 
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις είναι κλειστές, και η 
ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη; Αυτό το κέρδος είναι πλα-
σματικό και στάζει αίμα από την αφαίμαξη των πολι-
τών.

Το μέρισμα μοιάζει με ένα ποτήρι νερό που κάποιοι, 
για να εντυπωσιάσουν, το προσφέρουν σε χρόνια δι-
ψασμένους που θα υποφέρουν από δίψα για πολύ 
καιρό ακόμα, ίσως και μέχρι να πεθάνουν. Αυτοί που 
τους προσφέρουν το ποτήρι νερό είναι οι ίδιοι που 
τους άδειασαν τα πηγάδια.

Λοιπόν αυτό το ποτήρι νερό, οι κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι το αποκαλούν «μέρισμα το οποίο θα απο-
καταστήσει τις αδικίες που τους προκάλεσε η σκληρή 
λιτότητα» 

και μένει κανείς άφωνος όταν ακούει παρόμοιες με-
γαλόστομες δηλώσεις. Πώς είναι δυνατόν να αποκα-
τασταθούν με ένα εφάπαξ 250,375 και 437 ευρώ οι 
αδικίες μιας απάνθρωπης λιτότητας οκτώ ετών που 
προκάλεσε τόσα προβλήματα και τόση δυστυχία. 

Η αλήθεια είναι ότι και ένα ευρώ είναι καλοδεχού-
μενο από κάποιον που έχει ανάγκη. Όμως είναι ανε-
πίτρεπτο να γίνονται με έπαρση τέτοιες βαρύγδουπες 
δηλώσεις για ένα ποσό το οποίο εξανεμίζεται σύντο-
μα. Λίγος σεβασμός οφείλεται από τους πολιτικούς με 
65.000 ευρώ εισόδημα, όταν δηλώνουν ικανοποιημέ-
νοι που μοιράζουν 350 ευρώ σε κάποιον αξιοπρεπή 
νοικοκύρη και νυν φτωχό, με εισόδημα πείνας 3001 
ευρώ το χρόνο.

Τελικά η Βουλή ψήφισε, το μέρισμα θα δοθεί και 
ευχόμαστε να είναι καλοξόδευτο, παρόλο που δεν πι-
στεύουμε να αλλάξει τίποτα στην ποιότητα ζωής των 
ταλαιπωρημένων συμπολιτών μας. Το θέμα είναι αν 
το όφελος θα ήταν μεγαλύτερο αν το τεράστιο ποσό 
των 700.000.000 ευρώ επενδυόταν για την βελτίωση 
των συνθηκών στα νοσοκομεία και στα σχολεία για 
καλύτερη περίθαλψη και εκπαίδευση προς όφελος 
όλων των πολιτών και  ειδικά για τις ασθενέστερες 
οικονομικά τάξεις.  Δυστυχώς όμως τα νοσοκομεία και 
τα σχολεία δεν παράγουν ψήφους.

Καλανδράνης Δημήτρης

Ούτε για 
εντριβή!

Το μυστήριο με λάδια «Πάρου», που εμφανιζόντου-

σαν σε μικρά μίνι μάρκετ –κυρίως της κεντρικής Ελλά-

δος- ως «εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα» λύθηκε και 

αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ούτε για εντριβή.

Πιο συγκεκριμένα, για την καταπολέμηση της νο-

θείας στα τρόφιμα οργανώθηκε στον Νομό Λάρισας 

ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση υπό τον συ-

ντονισμό της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας 

Βορείου Ελλάδας και τη συμμετοχή τόσο των αστυ-

νομικών Αρχών Λάρισας, όσο και της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ.

Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η δέσμευση περί-

που 20 τόνων λιπαρής ύλης, ξένης προς το ελαιόλαδο, 

όπως επιβεβαιώθηκε και από αντίστοιχες δοκιμές που 

διενεργήθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν 4.600 λίτρα λιπαρής ύλης 

σε υπάρχουσα δεξαμενή, 10.380 λίτρα σε μεταλλικές 

συσκευασίες των 5 λίτρων φερόμενων ως εξαιρετι-

κά παρθένο ελαιόλαδο με την εμπορική επωνυμία 

«PAROS», καθώς επίσης και 4.290 λίτρα σε μεταλ-

λικές συσκευασίες των 5 λίτρων φερόμενων ως εξαι-

ρετικά παρθένο ελαιόλαδο με την εμπορική επωνυμία 

«Karpos».

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν 

στη κατοχή τους τα παρακάτω εμφανιζόμενα 

ως εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, να μην τα 

καταναλώσουν: «PAROS», «Karpos», «Λιο-

τριβειό», «Kriti», «Elias drops», «Ελαιώνας/

Eleonas» και «CRETA drops».

Τέλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ 

συνεχίζει τους σχετικούς με το θέμα ελέγχους, τελώ-

ντας σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία τόσο με 

την Οικονομική Αστυνομία, όσο και με τις αρμόδιες δι-

καστικές Αρχές, με γνώμονα την προάσπιση των συμ-

φερόντων των καταναλωτών και την εξάλειψη των 

φαινόμενων απάτης στον χώρο των τροφίμων.

Νέο ΔΣ στον 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Με απόφαση του ΔΣ του Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α. (σύλλογος 

εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης Πάρου Αντιπάρου), πραγματοποιήθηκε ανασχη-

ματισμός του διοικητικού συμβουλίου.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Σαμπαζιώτης

Γραμματέας: Κατερίνα Βαζαίου

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ανδρεάδης

Ταμίας: Γιάννης Λατούδης

Γραμματέας επικοινωνίας: Παναγιώτης Δημό-

πουλος

Μέλη: Δαμιανός Κοντός, Γεωργία Κοκοσάλη.
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Γιορτινό τραπέζι µε
αγαπηµένα πρόσωπα και
προϊόντα του τόπου µας

καλεσ γιορτεσ!

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Τυριάγραβιέρα | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | µυζήθρα | ξυνότυρο | φορµάκι
κεφαλάκι σε ελαιόλαδο | βούτυρο φρέσκο | ανθότυρο ξερό | κεφαλοτύρι

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

συστήµατα ήχου & εικόνας

µουσικά όργανα

ηλεκτρικές συσκευές

Παροικιά | τηλ: 22840 22357
audiophile.yiannis@gmail.com

Εκδηλώσεις ΝΔ
Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, πραγματοποίησε εκδηλώσεις 

προς τιμή του Στρατή και Δημήτρη Αλιπράντη, παλαιών πολιτικών που έλκουν την 
καταγωγή τους από τη Μάρπησσα.

Πιο συγκεκριμένα στις 19/11/2017 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της Παροικιάς 
η πρώτη εκδήλωση- αφιέρωμα στα δύο αδέλφια, με τίτλο: «Η Πάρος θυμάται κι 
ευγνωμονεί…» και στη συνέχεια η ίδια εκδήλωση επαναλήφθηκε στον Πειραιά, στις 
25/11/2017, παρουσία ιερέων από τη μητρόπολη Πειραιώς, βουλευτών της ΝΔ, 
αυτοδιοικητικών παραγόντων της Α’ περιφέρειας Πειραιώς, στελεχών της ΝΔ και 
μελών των δύο οικογενειών του Ευστρατίου και Δημητρίου Αλιπράντη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «[…] Οι δύο εκδηλώσεις, που έγιναν με πρω-
τοβουλία της ΔΗΜ. T.O. Ν.Δ. Πάρου Αντιπάρου αποτελούν μια καινοτομία κι έχουν 
να κάνουν και με την ιστορία του τόπου. Αποτελούν φόρο τιμής σε δυο μεγάλες 
μορφές της Πάρου, τον Στρατή και Δημήτρη Ν. Αλιπράντη, που διακρίθηκαν στην 
πολιτική, κι οι οποίοι μέσα από την πολιτική τους δραστηριότητα τίμησαν τη γενέ-
τειρα τους Πάρο και συνέβαλαν στην επίλυση πολλών προβλημάτων. 

Ο Στρατής Αλιπράντης, ο γιατρός-βουλευτής υπήρξε μια πολύ μεγάλη μορφή όχι 
μόνο για τη Μάρπησσα αλλά και για την Πάρο. Η συμβολή του προς την Πάρο ήταν 
τεράστια, όχι μόνο για την κατασκευή και δημιουργία έργων στο νησί μας αλλά 
κυρίως για την ανθρωπιά και τις υπηρεσίες τις ιατρικές που πρόσφερε απλόχερα 
στους ανθρώπους.

Ο αδελφός του Δημήτρης Αλιπράντης ως υφυπουργός Οικονομικών αλλά κι 
αργότερα ως βουλευτής και Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής πάντα φρόντιζε να δί-
νονται πιστώσεις για τη δημιουργία μεγάλων έργων στο νησί μας, με πρώτη την 
αναπαλαίωση της Εκατονταπυλιανής, την κατασκευή του Ι. Ν. της Μεταμορφώ-
σεως στη Μάρπησσα, τη δημιουργία της κοινοτικής βιβλιοθήκης της Μάρπησσας 
(της Αλιπραντείου βιβλιοθήκης) αλλά και την κατασκευή δρόμων και άλλων έργων. 
Το παράδειγμα τους ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους μας «γιατί Πολιτική 
χωρίς αληθινή ανθρωπιά δε νοείται»

Η απόφασή μας να επαναλάβουμε την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 
19 Νοεμβρίου, στην Πάρο με μεγάλη επιτυχία, δεν ήταν τυχαία. Πρώτα απ’ όλα 
θέλαμε να απευθυνθούμε σε όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν στο λεκανο-
πέδιο Αττικής και κατά δεύτερο θελήσαμε να τιμήσουμε ένα πολιτικό που για 30 
χρόνια είχε διατελέσει βουλευτής Πειραιώς και Νήσων, το Δημήτριο Ν. Αλιπράντη, 
ο οποίος είχε προσφέρει πολλές υπηρεσίες στην πόλη του Πειραιά. Αυτή η εκδή-
λωση δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεργεία των δύο οικογενειών του Στρατή και 
Δημήτρη Αλιπράντη, γι αυτό και τους εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας».

Τέλος, στην ανακοίνωση της τοπικής ΝΔ εκφράζονται οι ευχαριστίες σε όλους 
όσοι συνέδραμαν για την επιτυχία της εκδήλωσης, τους χορηγούς και κομματικά 
στελέχη που βοήθησαν, καθώς και σε μέλη των οικογενειών των αείμνηστων αδελ-
φών Αλιπράντη.
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Περιφερειακός Παροικίας, τηλ.: 22840 22669 | Πλατεία Νάουσας, τηλ.: 22840 51860

Με επώνυµα δώρα,
αρώµατα των µεγαλύτερων οίκων,

καλλυντικά & προϊόντα µακιγιάζ,
τόσο ξεχωριστά όσο κι εσύ!

Χαµηλοθώρης
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής & αρτοποιείο

Καλές γιορτές!
τηλ. καταστήµατος (πλατεία): 22840 51240 | τηλ. εργαστηρίου: 22840 51570, 22840 52717 | τηλ. αρτοποιείου: 22840 55255

στο κατάστηµα στην είσοδο της Νάουσας τιµές χονδρικής για όλους!

Ανεμογεννήτριες
Από τη δη-

μοτική επι-
τροπή για τις 
ανεμογεννή-
τριες εκδόθηκε 
δελτίο τύπου 
σχετικά με την 
τροποπο ίηση 
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Η διαβούλευση για την τροποποίηση της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα Αιολικά 
Πάρκα στη Πάρο, τη Νάξο, την Τήνο και την Άνδρο, 
ολοκληρώθηκε.

Το σύνολο των θεσμών της Πάρου που γνωμοδο-
τούν, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, ομόφωνα απέρρι-
ψαν την τροποποίηση της ΜΠΕ. Ταυτόχρονα η πα-
ριανή κοινωνία μίλησε συλλογικά και γνωμοδότησε 
σύσσωμη αρνητικά για την συγκεκριμένη μελέτη, 
στέλνοντας στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 670 έντυπα Δ11, 
πολιτών και Παριανών Συλλόγων – Φορέων, πρωτο-
κολλημένα από τον Δήμο Πάρου. Αξίζουν συγχαρη-
τήρια σε όσους δούλεψαν συλλογικά για να έχουμε 
αυτό το αποτέλεσμα. 

Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς 
και δύσκολος. Απαιτεί υπομονή, επιμονή και ετοιμό-
τητα. Όμως το μήνυμα που στέλνει ο παριανός λαός 
προς κάθε κατεύθυνση, είναι καθαρό: Δε θα επιτρέ-
ψουμε τη καταστροφή του φυσικού, του δομημένου 
και κοινωνικού περιβάλλοντος του τόπου μας και του 
παραδοσιακού χαρακτήρα του νησιού μας.

Δε θα γίνουμε συνένοχοι στην εμπορευματοποίη-
ση του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας και αρωγοί 
στην υψηλή κερδοφορία των επιχειρηματικών ομί-
λων που μπροστά στα συμφέροντά τους δεν λογα-
ριάζουν τίποτα».

Στους 
σύντεκνους!

Στην αγορά των δυτικών Κυκλάδων και στη σύνδε-
ση των νησιών μας με την Κρήτη, ετοιμάζεται να μπει 
η ακτοπλοϊκή εταιρεία, «Golden Star Ferries».

Πιο συγκεκριμένα, σε μια προσπάθεια επέκτασης 
των δρομολογίων της η ναυτιλιακή εταιρεία, των Αν-
δριωτών αδελφών Στεφάνου, προχωρά στη δρομο-
λόγηση δύο νέων ταχυπλόων.

Με όπλο αυτά τα γρήγορα πλοία θα προσπαθήσει 
να αποκτήσει μερίδιο στη γραμμή Πειραιά, Σίφνο, 
Μήλο, Φολέγανδρο και σύνδεση με Παροναξία και 
Μύκονο με το ένα νέο πλοίο της, και με το άλλο θα 
ξεκινήσει δρομολόγια από το Ηράκλειο για Κυκλάδες 
και κατάληξη το λιμάνι της Ραφήνας.

Βράβευση
Το βραβείο «Best Creative Destination 2017», απέ-

νειμε στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου το διεθνές δίκτυο 

Creative Tourism Network για την καμπάνια «Aegean 

Islands-Like No Other», που σχεδίασε και υλοποι-

εί από τον Ιανουάριο του 2016 σε συνεργασία με 

τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ) και την Marketing Greece.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 

διεθνούς τουριστικής έκθεσης του Λονδίνου. Τα μέλη 

της διεθνούς κριτικής επιτροπής επέλεξαν τους νικη-

τές των πέντε βασικών κατηγοριών ανάμεσα σε 250 

υποψηφιότητες.

Ο θεσμός των Creative Tourism Awards αποσκοπεί 

στην ανάδειξη των προορισμών που προωθούν πα-

γκοσμίως τον δημιουργικό τουρισμό και την ενεργό 

συμμετοχή των τουριστών σε καλλιτεχνικές και δη-

μιουργικές δραστηριότητες. Η κριτική επιτροπή των 

διεθνών βραβείων αξιολόγησε τη θετικά τη δημιουρ-

γική προσέγγιση της εκστρατείας «Aegean Islands–

LikeNoOther» για τη διαφοροποίηση του προορισμού 
του Νοτίου Αιγαίου μέσω της πολιτιστικής ποικιλομορ-
φίας κάθε νησιού, όπου ο ταξιδιώτης μπορεί να βιώσει 
ένα ευρύ φάσμα εποικοδομητικών δραστηριοτήτων. 

Αξιολογήθηκε επίσης το μοντέλο διαχείρισης και 
ο τρόπος με τον οποίο η προώθηση αποτελεί μέρος 
της εμπειρίας που βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
δράσεων προς ορισμένες αγορές-στόχους και με τη 
δημιουργία μιας ευρείας και διαδραστικής κοινότητας 
φίλων και υποστηρικτών, που προωθούν περαιτέρω 
τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 
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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

Airbnb: Τι θα ισχύσει
Την απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας 

του διαμοιρασμού (Airbnb) υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με αυτήν, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων μέσω 
Airbnb που θα αποκτηθούν φέτος, θα δηλωθούν μόνο στη φορολογική 
δήλωση που θα υποβάλουν οι υπόχρεοι το 2018.

Το επόμενο έτος όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 
πρέπει να τα δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ 
για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονο-
μίας του διαμοιρασμού, που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για το 
φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της 
οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Διαχειριστής, υποχρεούται να προχωρή-
σει στις εξής κινήσεις:

- Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
- Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,
- Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδι-

καιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσι-
ου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

- Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού 
που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειρι-
στής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

- Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο 
επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκ-
καθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός 
διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή 
γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσό-
τερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό 
μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορί-

ζεται ένας μόνο «Διαχειριστής». Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καταχωρή-
σει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής 
για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού 
έτους, με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν δεν οριστικοποιή-
σει τα στοιχεία μέχρι αυτή την προθεσμία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο 
Μητρώο θεωρούνται οριστικά.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βρα-
χυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό 
βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία 
του μισθωτή, η έναρξη - λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώμα-
τος.

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:
α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βρα-

χυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, 
καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) 
στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο 
μέσο προβολής, από τους Διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση 
εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές 
διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ στους Διαχειριστές.
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Η αλιεία των «θαλασσινών αγγουριών» από Καλύμνιους ψαράδες στο στενό της 
Αντιπάρου, έχει φέρει διαμάχη με τους ψαράδες της Αντιπάρου.

Έτσι, αλιείς από την Αντίπαρο, υπέγραψαν μία ανοιχτή επιστολή – διαμαρτυρία 
για παράνομη αλιεία και καταγγέλλουν τους συναδέλφους τους από την Κάλυμνο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλιείς της Αντιπάρου, έστειλαν στο λιμεναρχείο Πάρου, το 
υπουργείο Ναυτιλίας, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο λιμενικό ταμείο Πάρου Αντι-
πάρου, στην εισαγγελία Σύρου και τους βουλευτές Κυκλάδων, την παρακάτω επι-
στολή:

«Ανοιχτή επιστολή – διαμαρτυρία για παράνομη αλιεία 
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας 

για αυτό που γίνεται από τις αρχές του Νοεμβρίου (όπως και τα προηγούμενα 
έτη...) στο θαλάσσιο στενό μεταξύ Πάρου – Αντιπάρου. 

Παρατηρούμε σε καθημερινή βάση μία δεκάδα αλιευτικών σκαφών από το νησί 
της Καλύμνου, να βόσκουν – οργώνουν όλο το θαλάσσιο στενό από Βορρά ως 
Νότο. Οι ίδιοι με αρκετό θράσος ισχυρίζονται ότι τάχα αλιεύουν ένα είδος εχινό-
δερμου σκουληκιού που ανήκει στην μεγαλύτερη οικογένεια των ολοθουροειδών 
(θαλασσινά αγγούρια). 

Τα προηγούμενα 2-3 χρόνια οι συγκεκριμένοι ψαράδες σχεδόν ξεχειμώνιαζαν 
στο νησί μας και πραγματικά μας είναι απίστευτο ότι ασχολούνται αποκλειστικά 
με την αλιεία αυτού του αλιεύματος, αλλά πραγματικά σκουπίζουν το βυθό της 
θάλασσας από κάθε ίχνος ζωής και όχι μόνο. Εφέτος διαπιστώνουμε ότι έχουν 
ορμητήριο το μικρό λιμανάκι της Αλυκής – Πάρου. 

Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο στενό είναι από τους λι-
γοστούς τόπους στη χώρα μας που υπάρχει μεγάλος πληθυσμός χταποδιών και 
πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι με αυτό τον συνεχή και εντατικό τρόπο ψαρέμα-
τος, αλλά και με την αφαίρεση της τροφής των, είναι ζήτημα χρόνου ο αφανισμός 
τους. Γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο είδος είναι υπό προστασία και ότι  το θα-
λάσσιο στενό μας είναι τόπος βοσκής και αναπαραγωγής των ψαριών, χταποδιών, 
αχινών, πινών, διαφόρων οστράκων, πρέπει να προστατευθεί άμεσα από την παρά-
νομη αλιεία και υπεραλεία και άμεσα να γίνει έλεγχος και παύση στα συγκεκριμένα 
σκάφη, πριν είναι πολύ αργά και μείνουν στο βυθό των νησιών μας, μόνο τα βράχια 

και τα λαγόψαρα. 
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2002 – ΦΕΚ 92/Α/29-04-2002, η αλι-

εία του συγκεκριμένου είδους αφορά μόνο τον σκοπό του δολώματος και όχι την 
παράνομη εμπορεία και εξαγωγή του σε χώρες εκτός Ελλάδος. Επίσης, στο συγκε-
κριμένο Διάταγμα αναφέρεται ότι απαγορεύεται η αλιεία τους σε προστατευόμενες 
περιοχές στις οποίες λογικά πρέπει να ανήκει και το συγκεκριμένο θαλάσσιο στενό 
των νησιών μας.

Σας επισυνάπτουμε έγγραφα και αναφορές από άλλες περιοχές της χώρας που 
είχαν παρόμοια κρούσματα παράνομης αλιείας και την σταμάτησαν έγκαιρα. Ανα-
μένουμε το συντομότερο τη συνδρομή και τις κατάλληλες ενέργειες σας.

Με εκτίμηση 
Οι κάτωθι ψαράδες και κάτοικοι του νησιού μας». 
(έπονται τα ονόματα με τις υπογραφές).

Τι λέει το λιμεναρχείο
Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με το λιμεναρχείο Πάρου, ώστε να έχουμε και τη 

δική τους άποψη για το θέμα:
Τα στελέχη του λιμεναρχείου Πάρου μας διαβεβαίωσαν ότι έχουν γίνει έλεγχοι για 

τα αλιεύματα των Καλύμνιων ψαράδων και δεν έχει πέσει στην αντίληψή τους κάτι 
παράνομο για την ώρα. Ομοίως, οι Καλύμνιοι αλιείς έχουν κληθεί στο λιμεναρχείο 
και τους έχει γίνει ενημέρωση για το ποια αλιεύματα έχουν δικαίωμα να ψαρέψουν 
και συστάσεις. Επίσης, όλοι έχουν νόμιμες άδειες και είναι εντός χρονικής περιόδου 
για το συγκεκριμένο αλίευμα του εχινόδερμου σκουληκιού.

Σημειώνουμε ότι στις θάλασσες των νησιών μας αυτή την εποχή δραστηριοποι-
ούνται περίπου 12 σκάφη από την Κάλυμνο. Τα μισά ελλιμενίζονται στην Αλυκή και 
τα άλλα μισά στο Πίσω Λιβάδι.

Το Π.Δ.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2002 για τη ρύθμιση της αλιείας και 

«Ναυμαχία» αλιέων στην Αντίπαρο
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εμπορίας των θαλάσσιων ζώντων δολωμάτων, αυτή μπορεί να γίνεται με κωπήλατα 
και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας, από τους επαγγελ-
ματίες αλιείς, νομίμους κατόχους των σκαφών αυτών, με τη χρήση περιγραφόμενων 
εργαλείων.

Η αλιεία με καταδυτική μηχανή απαγορεύεται το χρονικό διάστημα από 1ης Ιου-
λίου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, τηρουμένων και των απαγορευτι-
κών περιόδων αλιείας ανά είδος.

Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται: α) Σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λι-
μανιών και εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων, όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοί-
ων, περιοχών ναυαγίων, ναρκοπεδίων, συνήθους πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαι-
οτήτων (ναυαγίων, βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ενώ ειδικά απαγορευμένων για την 
αλιεία περιοχών όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις, οργανωμένων περιοχών λουομένων, καθώς και περιοχών κλειστών, για 
λόγους ασφάλειας και προστασίας και β) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων 
από τα όρια μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιερ-
γητικές μονάδες και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία, στόμια λιμνοθαλασσών 
ή ιχθυοτροφείων. Ακόμα, στις επιτρεπόμενες περιοχές η αλιεία ζώντων δολωμά-
των διενεργείται τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που 
αφορούν στην υγιεινή και την ασφάλεια και των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1933 
«Περί Αρχαιοτήτων» (Α 275) με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν 
στο βυθό αρχαία, απαγορεύεται η ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφησή τους και 
πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων, ή η αρμόδια 
Λιμενική Αρχή.

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση για τους κανόνες εμπορίας και χρήσης, το Π.Δ. 
είναι σαφές και σημειώνει: «Απαγορεύεται: α) Η διατήρηση επί του σκάφους, η 
μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την 
πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία των ειδών ζώντων δο-
λωμάτων που δεν έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς 
και των ειδών που δεν περιλαμβάνονται στα είδη του παραρτήματος Ι.

β) Η διακίνηση και εμπορία εντός της Χώρας, των ειδών ζώντων δολωμάτων του 
Παραρτήματος Ι. που προέρχονται από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
Τρίτες Χώρες, εφόσον δεν έχουν το καθοριζόμενο σε αυτό ελάχιστο επιτρεπόμενο 
μέγεθος, καθώς και των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι. γ) Η χρήση ζώντων δολωμάτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις 
των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου».

Το αλίευμα
Μόνο παλαβό δε φαντάζει το να ασχολείται ολόκληρο σκάφος με επαγγελματίες 

ψαράδες για να αλιεύσει είδη εχινόδερμου σκουληκιού. Και αυτό διότι η τιμή του 
παραπάνω σκουληκιού, που ζει στη λάσπη του βυθού, μετά από επεξεργασία φτά-
νει στη λιανική πώληση τα 1100 ευρώ το κιλό, για ορισμένα είδη του! 

Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω αλιεύματα είναι βρώσιμα στην ασιατική κουζίνα, 

ενώ παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, αφού δεν 
τα χρησιμοποιούν μόνο ως ένα ακριβό έδεσμα, αλλά φτιάχνουν και κρέμες καλλυ-
ντικών από αυτά. 

Τα πλοθούρια, ή ολοθουροειδή, (Holothuroidea), είναι ομοταξία θαλάσσιων εχι-
νόδερμων με μακρύ σώμα. Απαντώνται στις θερμές και εύκρατες θάλασσες. Είναι 
περισσότερα γνωστά με την κοινή ονομασία «αγγούρια της θάλασσας», εξαιτίας 
του σχήματός τους, που θυμίζει το ομώνυμο λαχανικό. Κάτω από το δέρμα τους 
έχουν ενδοσκελετό. Ζουν μέσα στην άμμο ή σε ρωγμές βράχων αλλά και σε κο-
ραλλιογενείς υφάλους. Σε είδη που διαβιούν στο πέλαγος, συνήθως ο σκελετός 
απουσιάζει. Μπορούν να αναπλάθουν μέρη του σώματός τους, τα οποία μερικές 
φορές αποκόπτουν για λόγους άμυνας. Ζουν συνήθως μοναχικά και τρέφονται με 
ζωικές ή φυτικές ουσίες τις οποίες βρίσκουν στη λάσπη του βυθού. Τρέφονται γενι-
κά με απόβλητα στη βενθική ζώνη του ωκεανού. Η δίαιτά τους περιλαμβάνει νεκρή 
και αποσυντιθέμενη οργανική ύλη που βρίσκεται στη θάλασσα και στη λάσπη του 
βυθού. Τα «θαλασσινά αγγούρια» καταπίνουν ολόκληρη τη λάσπη του βυθού. Η 
σύλληψη της τροφής γίνεται με τη βοήθεια των κεραιών τους.

Τέλος τα «θαλάσσια αγγούρια» είναι εδώδιμα σε ορισμένες χώρες της Ασίας και 
στην Κίνα εκτρέφονται σε ειδικά εκτροφεία. Σε χώρες, όπως τη Μαλαισία και την Ιν-
δονησία χρησιμοποιούνται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Από αυτά φτιάχνουν 
επίσης λάδια, κρέμες και καλλυντικά. Πιστεύεται μάλιστα ότι τα ζώα περιέχουν όλα 
τα λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα στην επανόρθωση των ιστών. Ερευνάται η 
χρήση των ολοθουροειδών και στη θεραπεία της ελονοσίας.

Επί της ουσίας
Τα παραπάνω αλιεύματα έχουν γίνει πλέον αντικείμενο πολέμου για πολλούς, ενώ 

έχουν συλληφθεί κατά καιρούς -σε άλλες περιοχές της χώρας μας- παράνομοι εξα-
γωγείς 

Στην Ελλάδα το είδος απαντάται στο στενό της Αντιπάρου, στον κόλ-
πο της Νάουσας στις Κολυμπήθρες, στον Παγασητικό κόλπο, στον Κορινθιακό 
κόλπο και στο στενό της Παροναξίας. Λόγω του ότι στον Παγασητικό κόλπο 
υπήρχε υπεραλίευση (προ μηνών υπήρχαν και συλλήψεις παράνομου κυκλώματος 
εμπορίας από Κινέζους στην περιοχή), για το στενό της Αντιπάρου υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον. Η αλιεία όμως, του παραπάνω είδους, απαιτεί δύτες και εξειδικευμένο 
εξοπλισμό από τα σκάφη. Τέτοια τεχνογνωσία δεν υπάρχει σε ντόπιους αλιείς της 
Αντιπάρου, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στους αλιείς της Καλύμνου.

Η καταγγελία των Αντιπαριωτών εστιάζει ουσιαστικά στο αν τηρούνται οι κανόνες 
αλίευσης για τα «θαλάσσια αγγούρια», αν αυτό γίνεται με τους κανόνες του Προ-
εδρικού Διατάγματος και αν εκτός από τα συγκεκριμένα είδη, αλιεύονται και άλλα 
βρώσιμα θαλασσινά εδέσματα. Το λιμεναρχείο Πάρου –για την ώρα- δεν βρίσκει 
καμία παρανομία στα αλιευτικά σκάφη από την Κάλυμνο. Η καταγγελία της Αντιπά-
ρου όμως πρέπει να διερευνηθεί, κάτι που προφανώς κάνουν τα αρμόδια όργανα. 
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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 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή όλα µαζί σαν συγκρότηµα, σε 
τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 
τ.µ., 15 δωµάτια µε ρεσεψιόν και 
σπίτι από κάτω, ενοικιασµένο µε 
απόδοση 20.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από το κα-
τάστηµα ΥΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη 
Νάουσα, έως 30 ετών για µόνιµη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση 
αγγλικών. Ανάλογη προϋπηρεσία 
θα εκτιµηθεί. Τηλ. 22840 51908

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται έως 30 ετών, 
από το κατάστηµα Bit of Salt στον 
Αστέρα. Απασχόληση για όλο 
το χρόνο. Απαραίτητα: άπταιστα 
αγγλικά και προϋπηρεσία. Τηλ. 
6977 706 736

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 
εργασία σε µάντρα οικοδοµικών 
υλικών, κύρια εργασία σίδερα 
µπετού, στην περιοχή Παροικιάς. 
Τηλ. 6942 557 051

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ 
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ζητείται από την 
εταιρεία Ν. Κρητικός - Εφαρµογές 
Ο.Ε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6944 412 711

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από το ξενοδοχείο Lefkes 
Village στις Λεύκες Πάρου, για 
τους µήνες Μάιο - τέλη Σεπτεµβρί-
ου 2018 για πρωινή απασχόληση. 
Αποστολή βιογραφικών στο email:  
lefkesvl@otenet.gr ή στο φαξ 
210-7293351

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ επαγγελµατίας και 
ενθουσιώδης ζητείται από εργα-
στήριο ραπτικής στην Μάρπησσα. 

Αγγλικά απαραίτητα. Τηλ. 22840-
41341 (08:00-14:00)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SEAT IBIZA 
πωλείται, µοντέλο 1997, σε πολύ 
καλή κατάσταση, υδραυλικό τιµόνι, 
ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές 
κλειδαριές, ΚΤΕΟ έως 11ος 2019. 
Τιµή: 1.050€. Τηλ. 6931 169 622

ΡΑΦΙΑ για Μίνι Μάρκετ ή Σούπερ 
Μάρκετ και ΓΡΑΦΕΙΟ λευκό µε 
συρτάρια πωλούνται. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 413 947
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

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!

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

11/12 - 07/1 08:00 - 17:00

∆έχονται καθηµερινά

» Μικροβιολόγος

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.30

» Ακτινολόγος 

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

» Παθολόγος 

Αποστολόπουλος Νικολαος 

κατόπιν ραντεβού

» Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

7-8/12 & 14-15/12

» Γυναικολόγος Μαιευτήρας-Χειρουργός 

Πατεράκη Ευστρατία  

» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 

4/12

» Ενδοκρινολόγος 

Μπεκιάρη Βασιλική 15/12

» Ωτορινολαρυγγολόγος 

Αντωνοπούλου Ζωή 15/12

» Τµήµα Υπερήχων κ.Μελισσόπουλος 

16/12

Πένθος
Στις 4 Νοεμβρίου έφυγε 

από κοντά μας σε ηλικία 91 
ετών ο αγαπημένος μας σύ-
ζυγος, πατέρας και παππούς 
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΑΙΟΣ. 

Γεννημένος στις Λεύκες από αγροτική οικογένεια, 
παντρεμένος με την Καλλιόπη Παντελαίου, το γένος 
Περούλη Κρητικού, απέκτησαν 6 παιδιά, 19 εγγόνια 
και 13 δισέγγονα. 

Τα λόγια είναι φτωχά και το χαρτί λίγο αγαπημένε 
μας σύζυγε, πατέρα και παππού, για να εκφράσουμε 
το μεγαλείο της ψυχής σου, την καλοσύνη σου και την 
ανοιχτή σε όλους αγκαλιά σου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Λευκών που σε σκε-
πάζει. 

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος μας.

Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του, θα τελεστεί την Κυριακή 10 Δεκεμ-
βρίου 2017 μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό 
Αγίας Τριάδος Λευκών.

Για μας ποτέ δεν πέθανες,
πεθαίνει όποιος ξεχνιέται,

άνθρωπος όπως εσύ,
ποτέ δε λησμονιέται.

Η οικογένεια

Πένθος
Εκ μέρους της οικογένειας του αείμνηστου Σπυρί-

δωνα Ταντάνη, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγ-
γενείς και φίλους που με την παρουσία τους, τις σκέ-
ψεις τους, τα λόγια τους και το πένθος τους, τιμήσανε 
και εκφράσανε την αγάπη και την συμπαράστασή τους 
στο τελευταίο ταξίδι του πολυαγαπημένου μας Σπυρί-
δωνα Ταντάνη.

Με εκτίμηση 
Η οικογένεια
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως:
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου 

Υγείας Πάρου, το Γηροκομείο Πάρου, το Δήμαρχο Πά-
ρου κον Κωβαίο Μάρκο, την τοπική οργάνωση Πάρου 
Νέας Δημοκρατίας για τη δωρεά της και την κα Ανου-
σάκη Καλυψώ.
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Εκλογές επιμελητηρίου 
Κυκλάδων 

Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27/12/2017 εν όψει των 
επικείμενων εκλογών του επιμελητηρίου Κυκλάδων, στη συνεδριακή αίθουσα του 
Επιμελητηρίου στη Σύρο με απευθείας σύνδεση μέσω του συστήματος τηλεδιάσκε-
ψης με τα γραφεία στα νησιά Άνδρος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη 
και Τήνος. Επιπλέον, έγινε οπτικοακουστική σύνδεση με τους υποψηφίους των νη-
σιών όπου το επιμελητήριο Κυκλάδων δε διαθέτει γραφεία.

Αρχικά, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και επικεφαλής του ενός και μοναδικού 
συνδυασμού «Η Επόμενη Μέρα», Γιάννης Ρούσσος, καλωσόρισε τους φετινούς υπο-
ψήφιους των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού 
ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες συστάσεις, έγινε στους υποψηφίους παρουσίαση 
του έργου και των στόχων του Επιμελητηρίου και ακολούθησε ενημέρωση σχετικά 
με την εκλογική διαδικασία, μέσα από την οποία φέτος θα εκλεγούν 51 μέλη Δ.Σ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσταση των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. είναι κατά 
70% ανανεωμένη σε σχέση με την υφιστάμενη διοίκηση. Καινούρια πρόσωπα και 
πολλοί νέοι επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να βουτήξουν στα βαθιά και να εργα-
στούν προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας των Κυκλάδων, 
αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των παλαιότερων υποψηφίων και 
συνεχίζοντας το έργο της επερχόμενης διοίκησης.

Ο κ. Ρούσσος ευχαρίστησε για την προσφορά τους όλα τα μέλη του ΔΣ που δεν 
θέτουν υποψηφιότητα στις φετινές εκλογές και ιδιαίτερα τα μέλη της Διοικητικής 
Επιτροπής, Λεονάρδο Ρούσσο (Α’ αντιπρόεδρο), Νικόλαο Βασιλικό (γενικό γραμμα-
τέα) και Αλέξανδρο Συλιβάνη (οικονομικό επόπτη) για την αφοσίωσή τους και το 
χρόνο που έχουν αφιερώσει αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή τους στο πο-
λυδιάστατο έργο του επιμελητηρίου για τη στήριξη των Κυκλαδικών επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των υποψηφίων 
και της εκλογικής διαδικασίας στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο κ. Ρούσ-
σος επεσήμανε ότι οι εκλογές του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που πραγμα-
τοποιούνται στις 11 Δεκεμβρίου από τις 08:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. 
Φέτος, θα διεξαχθούν για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, η οποία γίνεται 
πραγματικότητα μετά από συνεχιζόμενες επαφές με το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και κατάθεση σχετικής πρότασης, με αποτέλεσμα την ένταξή της στο νέο 
επιμελητηριακό νόμο. Με την ηλεκτρονική ψήφο δίνεται η δυνατότητα σε όλους 
τους επιχειρηματίες του Νομού Κυκλάδων να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικα-
σία, ακόμα και σε όσους δραστηριοποιούνται εποχικά και αφήνουν τα νησιά κατά 
τη χειμερινή περίοδο, και γενικότερα σε όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη 
δυνατότητα μετακίνησης, κυρίως στα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στα μικρά 
νησιά που μέχρι τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα στον τόπο διαμονής τους.

Τέλος, ο κ. Ρούσσος έκανε αναφορά στην ένταξη έργου του επιμελητηρίου Κυκλά-
δων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου που έχει ήδη ανακοινωθεί. 
Πρόκειται για ένα σημαντικότατο έργο διάρκειας τριών ετών και προϋπολογισμού 
3.200.000 ευρώ για τη «Δημιουργία cluster για τα Κυκλαδίτικα προϊόντα του τομέα 
της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας».

«Περπατητές»
Οι «Περπατητές» Πά-

ρου την Κυριακή 26 Νο-
εμβρίου 2017, καθάρισαν 
εθελοντικά ένα μονοπάτι 
περίπου 500 μέτρων κλει-
στό και απροσπέλαστο για 
αρκετά χρόνια, το οποίο 
ξαναζωντάνεψε μέσα σε 
τρεις ώρες. Το μονοπάτι 
αυτό, αποτελεί τμήμα της 
διαδρομής που ένωνε την 
Παροικιά με το μοναστήρι 
των Θαψανών. 

Οι «Περπατητές» χωρί-
στηκαν σε δυο ομάδες και προσέγγισαν το μονοπάτι από τις δυο άκρες του, δηλαδή, 
από το εκκλησάκι της Παναγιάς της Σεπτεμβριανής (Γέννηση της Θεοτόκου) και από 
την περιοχή Χωριουδάκι. Δεκαοκτώ ζευγάρια χέρια, καλή διάθεση, εργατικότητα, 
κατάλληλα εργαλεία και ομαδικό πνεύμα συντέλεσαν σε ένα μικρό θαύμα. 

Σε σχετική ανακοίνωσή τους οι «Περπατητές» Πάρου, σημειώνουν: «[…] Ευχαρι-
στούμε από καρδιάς για τη συμμετοχή σας και για την ανάδυση ενός ξεχωριστού 
και ουσιαστικού μηνύματος, «όλοι μαζί μπορούμε», να αναδείξουμε την όμορφη 
κληρονομιά αυτού του τόπου. Αρωγός στην προσπάθεια μας ο δήμος Πάρου, ο 
οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και μας δάνεισε χορτοκοπτικά εργαλεία. 
Ευχαριστούμε τον πολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο Μαραθιού - Βουνίων (Αγ. Μη-
νάς) για τη συνεργασία του και την ευαισθητοποίηση του, και τους «πολύτιμους» 
φίλους μας εθελοντές».

Philoxenia
Το Νότιο Αιγαίο άφησε ισχυρό το 

αποτύπωμά του στην 33η διεθνή του-
ριστική έκθεση «Philoxenia» που πραγ-
ματοποιήθηκε στο διεθνές εκθεσιακό 
και συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Στην έκθεση συμμετείχε με δικό της 
περίπτερο η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, έχοντας μαζί της 22 νησιά από 
τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα 
οποία ανταποκρίθηκαν στο σχετικό 
κάλεσμα συμμετοχής. 

Στο πολυσύχναστο περίπτερο της 
Περιφέρειας, η Ρόδος, η Κως, η  Σα-
ντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η 
Αντίπαρος, η Ίος, η Σύρος, η Μήλος, η Τήνος, η Κύθνος, η Φολέγανδρος, η Σέ-
ριφος, η Άνδρος, η Σίκινος, η Πάτμος, η Κάσος, η Λέρος, η Αστυπάλαια, οι Λειψοί, 
η Σύμη και η Κάλυμνος, κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης, 
αναδεικνύοντας παράλληλα την μοναδική τουριστική ταυτότητα του προορισμού 
«Νότιο Αιγαίο».

H «Philoxenia» προσέλκυσε 20.000 επισκέπτες (μαζί με την έκθεση «Hotelia», που 
διεξαγόταν παράλληλα), καταφέρνοντας να αυξήσει φέτος τις συμμετοχές από το 
εξωτερικό. Οι εκθέτες ήταν 400 (άμεσοι και έμμεσοι) από 18 χώρες.

Η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, αθλητισμού και πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβα-
σιλείου, δήλωσε για το παραπάνω γεγονός:

«Ο τουρισμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη του τόπου μας. Είναι χρέος και 
καθήκον μας να στηρίξουμε αυτό τον τόσο σημαντικό παραγωγικό κλάδο, κάτι που 
πράττουμε οργανωμένα και με σχέδιο, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτι-
κές για τον τόπο μας. Χιλιάδες ξεχωριστές ομορφιές χαρίζουν οντότητα στον προ-
ορισμό Νότιο Αιγαίο συνθέτοντας το πιο δυνατό τουριστικό brand στην Ελλάδα. 

Με τη μεγάλη συμμετοχή των νησιών μας στη διεθνή τουριστική έκθεση 
Philoxenia και με την παρουσία των ανθρώπων της αγοράς, που χαιρόμαστε πάντα 
να έχουμε μαζί μας, αναδείχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ευρεία γκά-
μα των ξεχωριστών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, αλλά και οι μοναδικές 
ομορφιές του προορισμού Νότιο Αιγαίο».

Ευχαριστίες της «ZOYMIS SERVICE»
Με την  ευκαιρία της «ενηλικίωσής» της, η εταιρεία Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

«ZOYMIS SERVICE», ευχαριστεί τους πολίτες, τους επαγγελµατίες 
τουρισµού και τα συνεργεία αυτοκινήτων, για την υποστήριξή τους όλα 
αυτά τα 18 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Πάρο και την Αντίπαρο. 
Η εµπιστοσύνη και η στήριξη των πολιτών προς τη «ZOYMIS SERVICE», 

ανοίγει δρόµους για συνεργασία της µε µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, 
όπως η «INTERAMERICAN», η οποία ήδη προσέφερε ένα ασθενοφόρο 
στην Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης Κυκλάδων που εδρεύει στο νησί. Το 
όχηµα βρίσκεται στη διάθεση όλων των πολιτών Πάρου και Αντιπάρου, 
ενώ η εταιρεία αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόµενο και άλλων 
προσφορών στο πλαίσιο της ανταπόδοσης τηε προτίµησης του κόσµου και 
της εµποστοσύνης τους ως προς την εταιρεία.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της «ZOYMIS EXPRESS», Κωνσταντίνος Ζουµής, 

ευχαριστεί ιδιαίτερα τα «δικά του πρόσωπα», που τον στήριξαν και τον 
στηρίζουν.

T. 22840 53361 | K. 6945 240654 | E. kzou74@otenet.gr
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Το αίνιγμα των νετρίνων
Το μεγαλύτερο πείραμα, που έγινε ποτέ για τα πιο παράξενα υποατομικά σωματίδια, μπορεί 
να ανοίξει νέους ορίζοντες στη Φυσική

Τ ο Βαθύ Υπόγειο Πείραμα Νετρίνων, 
ή DUNE από τα αρχικά της ονομα-
σίας του στα Αγγλικά, το μεγαλύ-
τερο στο είδος του που έγινε πο-

τέ, πρόκειται να εκτοξεύει νετρίνα, που 
θα παράγονται από επιταχυντή σωματι-
δίων στο εργαστήριο Φέρμιλαμπ στο Ι-
λινόις των ΗΠΑ, προς έναν υπόγειο ανι-
χνευτή θαμμένο στη Νότια Ντακότα, ό-
που θα φτάνουν έχοντας περάσει μέσα 
από 1.300 χιλιόμετρα εδάφους. Πρόκει-
ται για ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμ-
μα, προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρί-
ου δολαρίων, που χρηματοδοτείται και α-
πό τον CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Πυρηνικών Ερευνών), αλλά πραγματο-
ποιείται σε αμερικανικό έδαφος, με στό-
χο να ρίξει λίγο φως στα μυστηριώδη αι-
θέρια σωματίδια, που αποκαλούνται νε-
τρίνα. Στο πείραμα, που θα ξεκινήσει το 
2020 και θα διαρκέσει 20 χρόνια, συμμε-
τέχουν 1.000 ερευνητές από 30 χώρες. 
Η διπλάσιας ισχύος ακτίνα νετρίνων, ο ε-
κατονταπλάσιου μεγέθους απώτερος α-
νιχνευτής και τα 500 παραπάνω χιλιόμε-
τρα της διαδρομής σε σχέση με το προ-
ηγούμενο πείραμα του είδους, θεωρεί-
ται ότι θα επιτρέψουν στα νετρίνα να ε-
πιδείξουν καλύτερα την παράξενη συ-
μπεριφορά τους.

Οπως ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρο-
νίων (LHC) του CERN οδήγησε στην α-
νακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, επιβε-
βαιώνοντας την ύπαρξη ενός άγνωστου 
έως τότε αφανούς πεδίου, που υπάρχει 
παντού στο σύμπαν, έτσι οι επιστήμονες 
ελπίζουν ότι το DUNE θα οδηγήσει μέ-
σω των νετρίνων σε βαθύτερη κατανόηση 
της φυσικής πραγματικότητας. «Πιστεύ-
ουμε ότι βρισκόμαστε στο όριο πριν από 
την εκδήλωση της επόμενης μεγάλης ε-
πανάστασης στη σωματιδιακή Φυσική», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του DUNE, Μαρκ 
Τόμσον, από το πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ.

Ταραξίες
Τα νετρίνα υποστηρίζουν τέτοιες με-

γαλεπήβολες επιδιώξεις, επειδή είναι τα σωματίδια που 
αποκλίνουν από το Καθιερωμένο Μοντέλο, την καλύτε-
ρη έως τώρα περιγραφή των υποατομικών σωματιδίων 
και των φυσικών νόμων που τα διέπουν. Αν και το Κα-
θιερωμένο Μοντέλο περιγράφει και εξηγεί τη συμπερι-
φορά όλων των άλλων γνωστών σωματιδίων με μεγάλη 
ακρίβεια, προβλέπει λαθεμένα ότι τα νετρίνα δεν έχουν 
μάζα. Ομως, πριν από 15 χρόνια, πειράματα στον Κανα-
δά και την Ιαπωνία απέδειξαν ότι τα νετρίνα έχουν μά-
ζα, έστω και ελάχιστη, αν και μάλλον δεν την αποκτούν 
όπως τα άλλα σωματίδια (μέσω των αλληλεπιδράσε-
ων με το πεδίο Χιγκς). Αντίθετα, φαίνεται ότι με τη μά-
ζα τους σχετίζεται κάποιο σωματίδιο, κάποιο πεδίο και 
φαινόμενα που η επιστήμη δεν έχει αποκαλύψει ακό-
μη. «Γνωρίζουμε ότι το Καθιερωμένο Μοντέλο δεν είναι 
πλήρες - συμβαίνουν κι άλλα πράγματα, αλλά δεν γνωρί-
ζουμε τι», λέει ο Στέφεν Παρκ, φυσικός στο Φέρμιλαμπ.

Τα πανάλαφρα νετρίνα ακόμη και να μην είχαν μάζα, 
θα ήταν πάλι το ίδιο υλικά, όπως οτιδήποτε άλλο πραγματικό. Η μάζα 
είναι μια ιδιότητα της ύλης, δεν είναι καθολικό χαρακτηριστικό της, 
δεν ταυτίζεται με αυτή. Τα νετρίνα κινούνται με ταχύτητα σχεδόν ίση 
με του φωτός και διαπερνούν τα άτομα συνήθως χωρίς να αλληλε-
πιδράσουν με αυτά. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε την 
ακριβή τους μάζα (που όμως υπολογίζουν ότι είναι λιγότερο από ένα 
εκατοντάκις χιλιοστό της πολύ μικρής μάζας του ηλεκτρονίου), ούτε 
πολλά άλλα χαρακτηριστικά τους. «Μόλις αρχίσαμε να μετράμε τις ι-
διότητες των νετρίνων σε ένα επίπεδο ανάλογο με εκείνο άλλων σω-
ματιδίων. ... μπορεί να υπάρχουν νέα είδη νετρίνων, τα νετρίνα να μι-
λάνε με άλλα σωματίδια που δεν μιλάνε με κανέναν άλλον», λέει ο 
Αντρέ ντε Γκουβέα του πανεπιστημίου Νορθγουέστερν.

Επίπεδα οργάνωσης της ύλης
Το πείραμα DUNE ίσως αποκαλύψει, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν 

και δεξιόστροφα νετρίνα, καθώς αυτό είναι προϋπόθεση για να απο-
κτούν μάζα τα νετρίνα αλληλεπιδρώντας με το πεδίο Χιγκς, εκτός κι 
αν συμβαίνει το απίθανο τα δεξιόστροφα νετρίνα να μην αλληλεπι-
δρούν με τίποτα στη φύση. Ομως, η πιθανότητα η μάζα των νετρίνων 
να σχετίζεται με το Χιγκς αμφισβητείται ακριβώς επειδή είναι πολλές 

τάξεις μεγέθους μικρότερη από τη μάζα ακόμη και του ηλεκτρονίου. 
Ισως, επίσης, αποκαλυφθεί αν τα νετρίνα είναι σωματίδια Majorana, 
δηλαδή αν είναι αντισωματίδια του εαυτού τους, πράγμα όχι αδύνα-
το, καθώς δεν έχουν φορτίο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέ-
πει να υπάρχει και ένα ζευγάρι νετρίνων με πολύ μεγάλη μάζα, το ο-
ποίο δεν έχει ανακαλυφθεί έως τώρα. Ισως ακόμη ανακαλυφθούν 
και νέες γεύσεις νετρίνων. «Ιστορικά πάντοτε κάναμε πρόοδο εξε-
ρευνώντας τη φύση σε διαφορετικές κλίμακες», λέει ο ντε Γκουβέα.

Το DUNE θα επικεντρώσει στην παράξενη τάση των νετρίνων να 
αλλάζουν ταυτότητα, μια διαδικασία που ονομάζεται ταλάντωση. Τα 
σωματίδια αυτά συναντώνται σε τρεις γνωστές ποικιλίες, οι «γεύσεις», 
όπως ονομάζονται: Νετρίνα ηλεκτρονίου, νετρίνα μιονίου και νετρί-
να ταυ. Οι επιστήμονες μπορούν να τα διακρίνουν όταν συμβαίνουν 
αυτές οι σπάνιες αλληλεπιδράσεις τους με άτομα μέσα σε ανιχνευ-
τές, επειδή παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Τα νετρίνα ηλε-
κτρονίου παράγουν ηλεκτρόνια, τα νετρίνα μιονίου μιόνια και τα νε-
τρίνα ταυ σωματίδια ταυ (τα μιόνια και τα ταυ είναι βαρύτερα «ξαδέρ-
φια» των ηλεκτρονίων). Παραδόξως, όμως, αυτές οι τρεις γεύσεις εί-
ναι μεταλλάξιμες. Τα νετρίνα μπορεί να φύγουν από το Φέρμιλαμπ 
ως νετρίνα μιονίου και να φτάσουν στη Νότια Ντακότα ως νετρίνα η-
λεκτρονίου ή ακόμη και νετρίνα ταυ. Απ' όσο γνωρίζουμε μέχρι σή-

μερα, στον κόσμο των υποατομικών σωματιδίων μόνο τα νετρίνα ε-
πιδεικνύουν τέτοιου είδους μετάλλαξη.

Ενα λυμένο μυστήριο, πολλά άλυτα
Οταν ανακαλύφθηκε προ δεκαπενταετίας η μετάλλαξη των νε-

τρίνων κατά τη διαδρομή, λύθηκε και ένα μυστήριο που κρατούσε α-
πό τη δεκαετία του 1960, όταν οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν 
τα νετρίνα που εκπέμπει ο Ηλιος, διαπιστώνοντας ότι στη Γη έφτα-
νε μόνο το ένα τρίτο απ' όσα υπολόγιζαν, με βάση τις πυρηνικές α-
ντιδράσεις που τα παράγουν μέσα στο άστρο. Αποδείχτηκε ότι κα-
θώς οι επιστήμονες με τα όργανα που διέθεταν μετρούσαν μόνο τα 
νετρίνα ηλεκτρονίου, έχαναν τα άλλα δύο τρίτα, που είχαν μετατρα-
πεί σε νετρίνα μιονίου και ταυ καθώς ταξίδευαν προς τη Γη. Η επίλυ-
ση του προβλήματος οδήγησε και στο συμπέρασμα που αποτέλεσε 
πλήγμα για το Καθιερωμένο Μοντέλο, καθώς για να γίνεται η ταλά-
ντωση των νετρίνων μεταξύ των τριών γεύσεων, τα σωματίδια αυτά 
θα έπρεπε να είχαν μάζα.

Για να αλλάζουν γεύση, τα νετρίνα πρέπει να αποτελούνται με την 
κβαντομηχανική έννοια από διαφορετικές «καταστάσεις μάζας». Κα-
θώς ταξιδεύουν, τα σωματίδια που σχετίζονται με κάθε κατάσταση 
μάζας, κινούνται με ελαφρώς διαφορετική ταχύτητα, ως αποτέλεσμα 
της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, που εκδηλώνεται πιο έντο-
να κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Στο πέρασμα του χρόνου, αυτή 
η διαφορά θεωρείται ότι κάνει το μείγμα καταστάσεων μάζας να με-
ταβάλλεται, έτσι που ένα σωματίδιο που στην αφετηρία ήταν νετρίνο 
μιονίου, να έχει μετατραπεί στον «τερματισμό» σε νετρίνο ηλεκτρο-
νίου ή νετρίνο ταυ. Μετρώντας πόσα νετρίνα ταλαντώθηκαν σε άλ-
λες γεύσεις μεταξύ Ιλινόις και Νότιας Ντακότα, το DUNE σκοπεύει 
να προσδιορίσει τη μαθηματική σχέση μεταξύ των τριών(;) διαφορε-
τικών μαζών που μπορεί να έχει ένα νετρίνο. Οι μετρήσεις φυσικά θα 
είναι στατιστικές, καθώς τα νετρίνα που θα έχουν καταγραφεί στην 
αφετηρία (μέσω αλληλεπίδρασης με τον εκεί ανιχνευτή), δεν θα εί-
ναι τα ίδια που θα φτάσουν στον τερματισμό (και θα καταγραφούν 
αλληλεπιδρώντας με τον εκεί ανιχνευτή).

Λόγω της ικανότητάς τους να διαπερνούν άνετα την ύλη, τα νε-
τρίνα χρησιμοποιούνται και για την τομογραφία του εσωτερικού του 
πλανήτη μας. Οι ανακαλύψεις γύρω από τα νετρίνα ίσως δώσουν α-
πάντηση και στο κοσμολογικό πρόβλημα γιατί το σύμπαν αποτελεί-
ται από ύλη και όχι από αντιύλη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Καθένα από τα τέσσερα τμήματα του απώτερου ανιχνευτή του DUNE θα περιέχει 
17.000 τόνους υγροποιημένου αργού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 10 με 
20 νετρίνα κάθε μέρα θα συγκρούονται με άτομα αργού, παράγοντας ένα σήμα 
που ο ανιχνευτής μπορεί να καταγράψει

ΕΓΓΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Μια μικρότερη εκδοχή του απώτερου ανιχνευτή. Οι επιστή-
μονες θα συγκρίνουν τις μετρήσεις που θα παίρνονται στις 
δύο εγκαταστάσεις για να υπολογίσουν πόσα νετρίνα 
ταλαντώθηκαν ανάμεσα στις γεύσεις κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους

Υπόγεια Ερευνητική Εγκατάσταση 
Σάνφορντ (Νότια Ντακότα)

Αν ένα νετρίνο συγκρουστεί με ένα άτομο αργού, 
παράγει σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτό-
νια, τα οποία μπορεί να καταγράψει ο ανιχνευτής

Ακτίνα νετρίνων μιονίου

Επιταχυντής 
σωματιδίων που 
δημιουργεί ακτίνα 
νετρίνων

Το Φέρμιλαμπ 
(Ιλινόις)

Διαδρομή 
νετρίνωνΦορτισμένο

σωματίδιο

1.300 χιλιόμετρα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ
Καθώς ένα νετρίνο κινείται μέσα στο χώρο, οι διαφορετικές καταστά-
σεις μάζας από τις οποίες αποτελείται ταξιδεύουν με ελαφρώς διαφο-
ρετικές ταχύτητες. Μετά από ικανό χρόνο, αυτή η διαφορά κάνει το 
μείγμα καταστάσεων μέσα σε ένα νετρίνο να αλλάξει και η γεύση του 
μεταβάλλεται ανάλογα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ένα νετρίνο που αρχίζει 
ως νετρίνο μιονίου, μετατρέπεται σε νετρίνο ταυ ή νετρίνο ηλεκτρονίου 

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τις τιμές των τριών καταστάσεων μάζας
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Σχεδόν εντελώς ταυ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΤΡΙΝΩΝ
Γεύση

Νετρίνο 
ηλεκτρονίου

Νετρίνο
μιονίου

Νετρίνο 
ταυ

Καταστάσεις
μάζας

Κάθε γεύση νετρίνου 
είναι ένα διαφορετικό 
μείγμα από τις τρεις 
καταστάσεις μάζας

Επιπρόσθετα, 
τα νετρίνα μπορούν 
να μεταλλαχθούν, 
αλλάζοντας γεύση 
και μάζα καθώς 
κινούνται

Τμήμα των εγκαταστάσεων του επιταχυντή 
σωματιδίων στο Φέρμιλαμπ
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Το αίνιγμα των νετρίνων
Το μεγαλύτερο πείραμα, που έγινε ποτέ για τα πιο παράξενα υποατομικά σωματίδια, μπορεί 
να ανοίξει νέους ορίζοντες στη Φυσική

Τ ο Βαθύ Υπόγειο Πείραμα Νετρίνων, 
ή DUNE από τα αρχικά της ονομα-
σίας του στα Αγγλικά, το μεγαλύ-
τερο στο είδος του που έγινε πο-

τέ, πρόκειται να εκτοξεύει νετρίνα, που 
θα παράγονται από επιταχυντή σωματι-
δίων στο εργαστήριο Φέρμιλαμπ στο Ι-
λινόις των ΗΠΑ, προς έναν υπόγειο ανι-
χνευτή θαμμένο στη Νότια Ντακότα, ό-
που θα φτάνουν έχοντας περάσει μέσα 
από 1.300 χιλιόμετρα εδάφους. Πρόκει-
ται για ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμ-
μα, προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρί-
ου δολαρίων, που χρηματοδοτείται και α-
πό τον CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Πυρηνικών Ερευνών), αλλά πραγματο-
ποιείται σε αμερικανικό έδαφος, με στό-
χο να ρίξει λίγο φως στα μυστηριώδη αι-
θέρια σωματίδια, που αποκαλούνται νε-
τρίνα. Στο πείραμα, που θα ξεκινήσει το 
2020 και θα διαρκέσει 20 χρόνια, συμμε-
τέχουν 1.000 ερευνητές από 30 χώρες. 
Η διπλάσιας ισχύος ακτίνα νετρίνων, ο ε-
κατονταπλάσιου μεγέθους απώτερος α-
νιχνευτής και τα 500 παραπάνω χιλιόμε-
τρα της διαδρομής σε σχέση με το προ-
ηγούμενο πείραμα του είδους, θεωρεί-
ται ότι θα επιτρέψουν στα νετρίνα να ε-
πιδείξουν καλύτερα την παράξενη συ-
μπεριφορά τους.

Οπως ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρο-
νίων (LHC) του CERN οδήγησε στην α-
νακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, επιβε-
βαιώνοντας την ύπαρξη ενός άγνωστου 
έως τότε αφανούς πεδίου, που υπάρχει 
παντού στο σύμπαν, έτσι οι επιστήμονες 
ελπίζουν ότι το DUNE θα οδηγήσει μέ-
σω των νετρίνων σε βαθύτερη κατανόηση 
της φυσικής πραγματικότητας. «Πιστεύ-
ουμε ότι βρισκόμαστε στο όριο πριν από 
την εκδήλωση της επόμενης μεγάλης ε-
πανάστασης στη σωματιδιακή Φυσική», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του DUNE, Μαρκ 
Τόμσον, από το πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ.

Ταραξίες
Τα νετρίνα υποστηρίζουν τέτοιες με-

γαλεπήβολες επιδιώξεις, επειδή είναι τα σωματίδια που 
αποκλίνουν από το Καθιερωμένο Μοντέλο, την καλύτε-
ρη έως τώρα περιγραφή των υποατομικών σωματιδίων 
και των φυσικών νόμων που τα διέπουν. Αν και το Κα-
θιερωμένο Μοντέλο περιγράφει και εξηγεί τη συμπερι-
φορά όλων των άλλων γνωστών σωματιδίων με μεγάλη 
ακρίβεια, προβλέπει λαθεμένα ότι τα νετρίνα δεν έχουν 
μάζα. Ομως, πριν από 15 χρόνια, πειράματα στον Κανα-
δά και την Ιαπωνία απέδειξαν ότι τα νετρίνα έχουν μά-
ζα, έστω και ελάχιστη, αν και μάλλον δεν την αποκτούν 
όπως τα άλλα σωματίδια (μέσω των αλληλεπιδράσε-
ων με το πεδίο Χιγκς). Αντίθετα, φαίνεται ότι με τη μά-
ζα τους σχετίζεται κάποιο σωματίδιο, κάποιο πεδίο και 
φαινόμενα που η επιστήμη δεν έχει αποκαλύψει ακό-
μη. «Γνωρίζουμε ότι το Καθιερωμένο Μοντέλο δεν είναι 
πλήρες - συμβαίνουν κι άλλα πράγματα, αλλά δεν γνωρί-
ζουμε τι», λέει ο Στέφεν Παρκ, φυσικός στο Φέρμιλαμπ.

Τα πανάλαφρα νετρίνα ακόμη και να μην είχαν μάζα, 
θα ήταν πάλι το ίδιο υλικά, όπως οτιδήποτε άλλο πραγματικό. Η μάζα 
είναι μια ιδιότητα της ύλης, δεν είναι καθολικό χαρακτηριστικό της, 
δεν ταυτίζεται με αυτή. Τα νετρίνα κινούνται με ταχύτητα σχεδόν ίση 
με του φωτός και διαπερνούν τα άτομα συνήθως χωρίς να αλληλε-
πιδράσουν με αυτά. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε την 
ακριβή τους μάζα (που όμως υπολογίζουν ότι είναι λιγότερο από ένα 
εκατοντάκις χιλιοστό της πολύ μικρής μάζας του ηλεκτρονίου), ούτε 
πολλά άλλα χαρακτηριστικά τους. «Μόλις αρχίσαμε να μετράμε τις ι-
διότητες των νετρίνων σε ένα επίπεδο ανάλογο με εκείνο άλλων σω-
ματιδίων. ... μπορεί να υπάρχουν νέα είδη νετρίνων, τα νετρίνα να μι-
λάνε με άλλα σωματίδια που δεν μιλάνε με κανέναν άλλον», λέει ο 
Αντρέ ντε Γκουβέα του πανεπιστημίου Νορθγουέστερν.

Επίπεδα οργάνωσης της ύλης
Το πείραμα DUNE ίσως αποκαλύψει, μεταξύ άλλων, αν υπάρχουν 

και δεξιόστροφα νετρίνα, καθώς αυτό είναι προϋπόθεση για να απο-
κτούν μάζα τα νετρίνα αλληλεπιδρώντας με το πεδίο Χιγκς, εκτός κι 
αν συμβαίνει το απίθανο τα δεξιόστροφα νετρίνα να μην αλληλεπι-
δρούν με τίποτα στη φύση. Ομως, η πιθανότητα η μάζα των νετρίνων 
να σχετίζεται με το Χιγκς αμφισβητείται ακριβώς επειδή είναι πολλές 

τάξεις μεγέθους μικρότερη από τη μάζα ακόμη και του ηλεκτρονίου. 
Ισως, επίσης, αποκαλυφθεί αν τα νετρίνα είναι σωματίδια Majorana, 
δηλαδή αν είναι αντισωματίδια του εαυτού τους, πράγμα όχι αδύνα-
το, καθώς δεν έχουν φορτίο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέ-
πει να υπάρχει και ένα ζευγάρι νετρίνων με πολύ μεγάλη μάζα, το ο-
ποίο δεν έχει ανακαλυφθεί έως τώρα. Ισως ακόμη ανακαλυφθούν 
και νέες γεύσεις νετρίνων. «Ιστορικά πάντοτε κάναμε πρόοδο εξε-
ρευνώντας τη φύση σε διαφορετικές κλίμακες», λέει ο ντε Γκουβέα.

Το DUNE θα επικεντρώσει στην παράξενη τάση των νετρίνων να 
αλλάζουν ταυτότητα, μια διαδικασία που ονομάζεται ταλάντωση. Τα 
σωματίδια αυτά συναντώνται σε τρεις γνωστές ποικιλίες, οι «γεύσεις», 
όπως ονομάζονται: Νετρίνα ηλεκτρονίου, νετρίνα μιονίου και νετρί-
να ταυ. Οι επιστήμονες μπορούν να τα διακρίνουν όταν συμβαίνουν 
αυτές οι σπάνιες αλληλεπιδράσεις τους με άτομα μέσα σε ανιχνευ-
τές, επειδή παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Τα νετρίνα ηλε-
κτρονίου παράγουν ηλεκτρόνια, τα νετρίνα μιονίου μιόνια και τα νε-
τρίνα ταυ σωματίδια ταυ (τα μιόνια και τα ταυ είναι βαρύτερα «ξαδέρ-
φια» των ηλεκτρονίων). Παραδόξως, όμως, αυτές οι τρεις γεύσεις εί-
ναι μεταλλάξιμες. Τα νετρίνα μπορεί να φύγουν από το Φέρμιλαμπ 
ως νετρίνα μιονίου και να φτάσουν στη Νότια Ντακότα ως νετρίνα η-
λεκτρονίου ή ακόμη και νετρίνα ταυ. Απ' όσο γνωρίζουμε μέχρι σή-

μερα, στον κόσμο των υποατομικών σωματιδίων μόνο τα νετρίνα ε-
πιδεικνύουν τέτοιου είδους μετάλλαξη.

Ενα λυμένο μυστήριο, πολλά άλυτα
Οταν ανακαλύφθηκε προ δεκαπενταετίας η μετάλλαξη των νε-

τρίνων κατά τη διαδρομή, λύθηκε και ένα μυστήριο που κρατούσε α-
πό τη δεκαετία του 1960, όταν οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν 
τα νετρίνα που εκπέμπει ο Ηλιος, διαπιστώνοντας ότι στη Γη έφτα-
νε μόνο το ένα τρίτο απ' όσα υπολόγιζαν, με βάση τις πυρηνικές α-
ντιδράσεις που τα παράγουν μέσα στο άστρο. Αποδείχτηκε ότι κα-
θώς οι επιστήμονες με τα όργανα που διέθεταν μετρούσαν μόνο τα 
νετρίνα ηλεκτρονίου, έχαναν τα άλλα δύο τρίτα, που είχαν μετατρα-
πεί σε νετρίνα μιονίου και ταυ καθώς ταξίδευαν προς τη Γη. Η επίλυ-
ση του προβλήματος οδήγησε και στο συμπέρασμα που αποτέλεσε 
πλήγμα για το Καθιερωμένο Μοντέλο, καθώς για να γίνεται η ταλά-
ντωση των νετρίνων μεταξύ των τριών γεύσεων, τα σωματίδια αυτά 
θα έπρεπε να είχαν μάζα.

Για να αλλάζουν γεύση, τα νετρίνα πρέπει να αποτελούνται με την 
κβαντομηχανική έννοια από διαφορετικές «καταστάσεις μάζας». Κα-
θώς ταξιδεύουν, τα σωματίδια που σχετίζονται με κάθε κατάσταση 
μάζας, κινούνται με ελαφρώς διαφορετική ταχύτητα, ως αποτέλεσμα 
της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, που εκδηλώνεται πιο έντο-
να κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Στο πέρασμα του χρόνου, αυτή 
η διαφορά θεωρείται ότι κάνει το μείγμα καταστάσεων μάζας να με-
ταβάλλεται, έτσι που ένα σωματίδιο που στην αφετηρία ήταν νετρίνο 
μιονίου, να έχει μετατραπεί στον «τερματισμό» σε νετρίνο ηλεκτρο-
νίου ή νετρίνο ταυ. Μετρώντας πόσα νετρίνα ταλαντώθηκαν σε άλ-
λες γεύσεις μεταξύ Ιλινόις και Νότιας Ντακότα, το DUNE σκοπεύει 
να προσδιορίσει τη μαθηματική σχέση μεταξύ των τριών(;) διαφορε-
τικών μαζών που μπορεί να έχει ένα νετρίνο. Οι μετρήσεις φυσικά θα 
είναι στατιστικές, καθώς τα νετρίνα που θα έχουν καταγραφεί στην 
αφετηρία (μέσω αλληλεπίδρασης με τον εκεί ανιχνευτή), δεν θα εί-
ναι τα ίδια που θα φτάσουν στον τερματισμό (και θα καταγραφούν 
αλληλεπιδρώντας με τον εκεί ανιχνευτή).

Λόγω της ικανότητάς τους να διαπερνούν άνετα την ύλη, τα νε-
τρίνα χρησιμοποιούνται και για την τομογραφία του εσωτερικού του 
πλανήτη μας. Οι ανακαλύψεις γύρω από τα νετρίνα ίσως δώσουν α-
πάντηση και στο κοσμολογικό πρόβλημα γιατί το σύμπαν αποτελεί-
ται από ύλη και όχι από αντιύλη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Καθένα από τα τέσσερα τμήματα του απώτερου ανιχνευτή του DUNE θα περιέχει 
17.000 τόνους υγροποιημένου αργού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 10 με 
20 νετρίνα κάθε μέρα θα συγκρούονται με άτομα αργού, παράγοντας ένα σήμα 
που ο ανιχνευτής μπορεί να καταγράψει

ΕΓΓΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Μια μικρότερη εκδοχή του απώτερου ανιχνευτή. Οι επιστή-
μονες θα συγκρίνουν τις μετρήσεις που θα παίρνονται στις 
δύο εγκαταστάσεις για να υπολογίσουν πόσα νετρίνα 
ταλαντώθηκαν ανάμεσα στις γεύσεις κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους

Υπόγεια Ερευνητική Εγκατάσταση 
Σάνφορντ (Νότια Ντακότα)

Αν ένα νετρίνο συγκρουστεί με ένα άτομο αργού, 
παράγει σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτό-
νια, τα οποία μπορεί να καταγράψει ο ανιχνευτής

Ακτίνα νετρίνων μιονίου

Επιταχυντής 
σωματιδίων που 
δημιουργεί ακτίνα 
νετρίνων

Το Φέρμιλαμπ 
(Ιλινόις)

Διαδρομή 
νετρίνωνΦορτισμένο

σωματίδιο

1.300 χιλιόμετρα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ
Καθώς ένα νετρίνο κινείται μέσα στο χώρο, οι διαφορετικές καταστά-
σεις μάζας από τις οποίες αποτελείται ταξιδεύουν με ελαφρώς διαφο-
ρετικές ταχύτητες. Μετά από ικανό χρόνο, αυτή η διαφορά κάνει το 
μείγμα καταστάσεων μέσα σε ένα νετρίνο να αλλάξει και η γεύση του 
μεταβάλλεται ανάλογα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ένα νετρίνο που αρχίζει 
ως νετρίνο μιονίου, μετατρέπεται σε νετρίνο ταυ ή νετρίνο ηλεκτρονίου 

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τις τιμές των τριών καταστάσεων μάζας

Συστατικά 
νετρίνου μιονίου

Το νετρίνο μιονίου στην πηγή

Αναλογία 
γεύσεων
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Σχεδόν εντελώς ταυ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΤΡΙΝΩΝ
Γεύση

Νετρίνο 
ηλεκτρονίου

Νετρίνο
μιονίου

Νετρίνο 
ταυ

Καταστάσεις
μάζας

Κάθε γεύση νετρίνου 
είναι ένα διαφορετικό 
μείγμα από τις τρεις 
καταστάσεις μάζας

Επιπρόσθετα, 
τα νετρίνα μπορούν 
να μεταλλαχθούν, 
αλλάζοντας γεύση 
και μάζα καθώς 
κινούνται

Τμήμα των εγκαταστάσεων του επιταχυντή 
σωματιδίων στο Φέρμιλαμπ

Πλαστικό…  
Όχι ευχαριστώ

Η Greenpeace ενημέρωσε, ότι κάθε χρόνο μέχρι και 
12 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών σκουπιδιών καταλή-
γουν στη θάλασσα. Από τις μεγαλόσωμες φάλαινες, 
μέχρι το μικροσκοπικό πλακτόν, τα θαλάσσια ζώα 
μπερδεύουν το πλαστικό με την τροφή τους. 

Έρευνες δείχνουν ότι 9 στα 10 θαλασσοπούλια, 
έχουν υπολείμματα πλαστικού στο στομάχι τους. Όλοι 
έχουμε ευθύνη για το πόσο άχρηστο πλαστικό χρη-
σιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας και που αυτό 
καταλήγει. Τίποτα που χρησιμοποιούμε για λίγα μόλις 
λεπτά, δεν πρέπει να ρυπαίνει το περιβάλλον και να 
παραμένει εκεί για εκατοντάδες χρόνια.

Τεράστια όμως ευθύνη έχουν και οι μεγάλες εται-
ρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών. Περισσότερα 
από 110 δις. μπουκάλια μιας χρήσης εμφιαλώνονται 
τον χρόνο και αντί να μειώνονται, αυξάνεται η παρα-
γωγή τους έως και 2 δις. μπουκάλια τον χρόνο. Για να 
προστατεύσουμε τις θάλασσές μας από την πλαστική 
ρύπανση, πρέπει οι εταιρείες να μειώσουν δραστικά 
τον όγκο πλαστικού μιας χρήσης που χρησιμοποιούν 
για τις συσκευασίες. Οι εταιρείες αυτές που έχουν 
την ευθύνη, πρέπει άμεσα να επενδύσουν σε καινο-
τόμες εναλλακτικές λύσεις. Το ενθαρρυντικό είναι ότι 
έχουν την οικονομική δύναμη να το κάνουν. Επιστήμο-
νες επισημαίνουν, ότι μέχρι το 2050 η Μεσόγειος θα 
έχει περισσότερα πλαστικά σκουπίδια από ότι ψάρια. 
Η παραγωγή του πλαστικού έχει 20πλασιαστεί τα τε-
λευταία χρόνια, ενώ η διαχείριση της ανακύκλωσης σε 
πολλές περιπτώσεις δεν είναι επιτυχής. Σύμφωνα με 
έρευνες μόνο το 5% ανακυκλώνεται, το 40% στέλνε-
ται σε χωματερές, ενώ το 1/3 καταλήγει στο περιβάλ-
λον και στις θάλασσες. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει 
άμεσα, το περιβάλλον θα υποστεί ανεπανόρθωτη κα-
ταστροφή. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε να αλλά-
ξει η κατάσταση αυτή, με το να μειώσουμε την χρήση 
πλαστικού στην καθημερινότητα μας. 

H WWF προτείνει καλύτερη ζωή και πώς να το κα-
ταφέρουμε με απλές κινήσεις όπως να αντικαθιστούμε 
το πλαστικό μπουκαλάκι νερού που αγοράζουμε καθη-
μερινά, με νερό από το σπίτι μας που το μεταφέρουμε 
σε θερμό. Έτσι και χρήματα γλυτώνουμε και δεν επι-
βαρύνουμε το περιβάλλον. Ακόμα και τον καφέ μας 
μπορούμε να μεταφέρουμε από το σπίτι σε shaker ή 
θερμό, διατηρώντας την θερμοκρασία σταθερή. Απο-
φεύγουμε τις συσκευασίες delivery και προτιμάμε 
σπιτικό φαγητό σε τάπερ. Δεν κουβαλάμε τα ψώνια 
σε πλαστικές σακούλες αλλά σε υφασμάτινες, που θα 
χρησιμοποιήσουμε περισσότερες φορές. Αγοράζουμε 
σαπούνι σε μορφή μπάρας και όχι σε υγρή μορφή, 
αποφεύγοντας την πλαστική συσκευασία. Αντί του 
έτοιμου χυμού σε πλαστικές συσκευασίες, στύβουμε 
χυμούς από φρέσκα φρούτα και τα αποθηκεύουμε σε 
γυάλινα μπουκάλια. Νησιά όπως η Σύρος, κάνουν τα 
πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.  

Όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτό, 
που είναι μια σημαντική αλλαγή στις καθημερινές μας 
πρακτικές και μπορεί να επιτευχθεί, με ταυτόχρονες 
δράσεις ενημέρωσης κοινού και καταστηματαρχών.

Παναγιώτης Δημόπουλος

14 Νοεμβρίου 1941 - 
Εθνική Αντίσταση

Με την άφιξη του αγγλικού υποβρυχίου, στην ερημική 
ακτή του Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου απέναντι από το Δε-
σποτικό, άρχισε η «Επιχείρηση Αντίπαρος», με πρωταγωνι-
στές τον Άγγλο λοχαγό Τζον Άτκινσον και τον περιβόητο 
Χάρη Γραμματικάκη. 

Ξεκίνησε με επιτυχείς αποστολές του υποβρυχίου από τη 
βάση της Αντιπάρου, στην Αλεξάνδρεια, με Άγγλους και Έλ-
ληνες που έφερνε από την Ανάβυσσο με το καΐκι ο Γραμμα-
τικάκης. Την «Επιχείρηση Αντίπαρος» οργάνωσαν εξ ολο-
κλήρου οι μυστικές υπηρεσίες του Αγγλικού Στρατηγείου -η 
ΜΟ4, το 2ο επιτελικό γραφείο υπό τον στρατηγό Χαίηγουντ 
και η Ιντέλλινζενς Σέρβις- χωρίς καμία ανάμειξη του Ελλη-
νικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής. Παρέδωσαν στον 
Άτκινσον όλα τα απόρρητα έγγραφα, τους κώδικες και τα 
χρήματα, σε λίρες και δολάρια, ενώ η Ιντέλλινζενς Σέρβις 
έδωσε μόνο προφορικές εντολές στο Γραμματικάκη. 

Ο Γραμματικάκης όμως, πριν αναχωρήσει, ενημέρωσε 
κρυφά τον επικεφαλής του Ελληνικού Στρατηγείου, στρα-
τηγό Τζανάκη, ο οποίος την τελευταία στιγμή του έδωσε ιδι-
όχειρο σημείωμα του, για να τον διευκολύνουν οι Ελληνικές 
Αρχές στην κατεχόμενη Ελλάδα. Έτσι, Άτκινσον και Γραμμα-
τικάκης, συνοδευόμενοι από τον Άγγλο μυστικό πράκτορα 
Τζον Ρέντπαθ, επιβιβάστηκαν στο υποβρύχιο και αναχώρη-
σαν από την Αλεξάνδρεια στις 10 Νοεμβρίου 1941 με προ-
ορισμό την Αντίπαρο…

Στην αρχή, μόνον ορισμένοι άνθρωποι στην Πάρο έλα-
βαν γνώση της «Μυστικής Επιχείρησης». Ο ίδιος ο Γραμ-
ματικάκης, επέδωσε το έγγραφο σημείωμα του στρατηγού 
Τζανακάκη στον διοικητή Χωροφυλακής Πάρου, μοίραρχο 
Γεώργιο Ζαμπέτα, ο οποίος ενημέρωσε τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Πάρου, Μιχαήλ Κρίσπη και τον ταγματάρχη Ιω-
άννη Καραβία που βρισκόταν στην Πάρο, καθ’ οδόν για τη 
Μέση Ανατολή. Αργότερα έλαβαν γνώση ο τελώνης, δύο 
άντρες της χωροφυλακής και οι καπεταναίοι Γιάννης Τσα-
ντάνης (Χαλκίτης), Ιάκωβος Ραγκούσης, Φραγκίσκος Τσα-
ντάνης και Αγαπητός Κατρής,που είχαν καΐκια. Ο Σπύρος 
Τζαβέλλας, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος από τον Γραμ-
ματικάκη μόλις το υποβρύχιο έφθασε στην Αντίπαρο, διέθε-
σε το εξοχικό του σπίτι, στον Αϊ-Γιώργη, για να εγκατασταθεί 
η βάση. Επειδή είχε κόκκινους τοίχους απ’ έξω, οι Ιταλοί το 
ονόμαζαν «Casa Rossa», δηλαδή «κόκκινο σπίτι».Έμπιστοι 
καπεταναίοι και αρκετοί νέοι συνεργάτες στην Πάρο και την 
Αντίπαρο μπήκαν κι αυτοί στο χορό της «Μυστικής Επιχεί-
ρησης». Οι Αντιπαριώτες Βασίλης και Γιάννης Πατέλης που 
έμεναν στον Αϊ Γιώργη, παρείχαν τροφή και στέγη σε όλους 
τους άντρες της βάσης. Αλλά «ουδέν κρυπτόν υπό την γοη-
τείαν» του ήρωα Χάρη και δη στις γυναίκες… Οι «φίλες» του 
έμαθαν περί υποβρυχίου κι άρχισε το «αναπαριάζειν». 

Σα να μην έφτανε αυτό, ξέσπασαν οι αντιζηλίες και οι 
απειλές ότι θα τον μαρτυρήσουν. Ο Χάρης όμως απτόητος, 
συνέχιζε τα ταξίδια του. Μπισκότα, εγγλέζικα τσιγάρα και 
κονσέρβες κατέφθαναν μυστηριωδώς στη Πάρο.

Στις 6 Ιανουαρίου 1942, οι Ιταλοί έκαναν αιφνιδιαστική 
έφοδο στο σπίτι του Τζαβέλλα και η ιστορία άρχισε να ξετυ-
λίγεται ζοφερά..., με συλλήψεις σαράντα τεσσάρων ανθρώ-
πων, εξορίες, καταδίκες σε θάνατο. 

Μια αληθινή ιστορία την οποία, η συμπατριώτισσα μας, 
δημοσιογράφος Κατερίνα Γ. Πατέλη, μετέφερε ως ντοκιμα-
ντέρ στην τηλεόραση της ΕΡΤ2, (με άφθονο αρχειακό υλικό 
και είκοσι δυο ωριαίες κασέτες μαγνητοφώνου από αυτό-
πτες μάρτυρες), με τίτλο «Επιχείρηση Αντίπαρος».

Πηγές: «Το Περιβόλι με τις Μπανανιές» της Κατερίνας Γ. 
Πατέλη, δημοσιογράφου.

Συναυλία
Ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», διοργανώνει συναυλία 

στην αίθουσά του με τη μουσική της Ευανθίας 

Ρεμπούτσικα και την ερμηνεία της Έλλης Πα-

σπαλά, το Σάββατο, 9/12/2017.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα παρουσιάσει αγα-

πημένες συνθέσεις. Μαζί της θα είναι οι μουσι-

κοί: Ανδρέας Συμβουλόπουλος πιάνο κρουστά, 

Πάνος Δημητρακόπουλος κανονάκι και Βαγγέ-

λης Καρίπης τύμπανα κρουστά. 

Η συναυλία θα ξεκινήσεις στις 9 το βράδυ και 

η τιμή εισόδου είναι 15 ευρώ.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Διάλυση  
αλιευτικού 
σκάφους

Το τμήμα αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε υπουργική 

απόφαση - πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 

ενίσχυσης-χρηματοδότησης πράξεων που αφο-

ρούν στην «Οριστική παύση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» - Δράση 

«Διάλυση αλιευτικού σκάφους» - Μέτρο 6.1.10 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.&Θ.). 

Για τους δικαιούχους που θέλουν να υποβάλ-

λουν αίτηση χρηματοδότης η ημερομηνία λήξης 

υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017 και 

ώρα 15:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: 

aposyrsi.alieia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση 

αλιείας Κυκλάδων στο 2281- 98829.
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Ποσειδώνος 
Ο Ποσειδώνας λατρευόταν στην Πάρο κατά 

τους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς 
χρόνους. 

Ο Ποσειδών είναι ο κατεξοχήν προστάτης των 
θαλασσινών, «αν και δεν βοηθούσε τους νησιώ-
τες όσο έπρεπε…», αφού ήταν και κοσμοσείστης, 
έσειε τη γη, όπως ο Εγκέλαδος.

Σε επιγραφή ορθοστάτη του Αρχιλόχειου Ιερού, 
που είχε ανακαλύψει ο Κοντολέων, αναφέρεται ο 
Ποσειδών με το επίθετο: Ασφάλτος.

«Μνησιέπει ο θεός έχρησε λώιον και άμεινον 
είμεν

Εκ τώι τεμένει, ο κατασκευάζει, ιδρυσαμένωι 
Βωμόν και θύοντι επί τούτου (…)
(…) θύειν δε και καλλι-ερείν (…)
6 Ποσειδώνι Ασφαλείωι, Ηρακλεί, Αρτέμιδι 

Ευκλείαι….
Σε στίχο του Αρχιλόχου ο Ποσειδών έχει το 

επίθετο:  Ίππιος.
«Πεντήκοντ΄ ανδρών λίπε Κοίρανον Ίπ-

πιος Ποσειδών».

Απ’ τους πενήντα ο αλογάρης Ποσειδώνας 
έσωσε τον Κοίρανο. Ο μυθικός Κοίρανος είχε 
σώσει ένα δελφίνι από τα δίχτυα των ψαρά-
δων. Όταν κάποτε ναυάγησε μαζί με άλλους 49 
άντρες, τον πήρε στη ράχη του ένα δελφίνι και 
τον έβγαλε σώο στη Σίκυνθο. Εκεί, έχτισε ναό του 
Ποσειδώνα και ίδρυσε πόλη. Η Σίκυνθος είναι η 
Πάρος στους επωδούς του Αρχιλόχου.

Και σε άλλο του ίδιου ποιητή: Ανακτος. 
«+ κρύπτομεν ανιηρά Ποσειδάωνος 

Άνακτος δώρα». Ας κρύβουμε τα θλιβερά (που 
προξενούν θλίψη και πόνο) δώρα του βασιλιά 
(αφέντη) Ποσειδώνα.

(πηγές: «Διαδίκτυο», «Αναδρομές στον κόσμο 
της αρχαίας Πάρου», του Νίκου Χρ. Αλιπράντη). 

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Γιάννη Πάριου», 
έως την οδό «Νικολάου Περαντινού».

 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Καθημερινότητα
Σε καθημερινή βάση είτε στον δρόμο, είτε στην 

εφημερίδα, αναγνώστες μας, μας ενημερώνουν 
για διάφορα προβλήματα καθημερινότητας στο 
νησί μας.

Ο δήμος Πάρου, όπως και ο δήμος κάθε γωνιάς 
της πατρίδας μας βάζει μπροστά στη θητεία του 
κάποια έργα που πιστεύει ότι πρέπει να υλοποιη-
θούν. Τα ίδια θέματα βάζει και μία Περιφερειακή 
αρχή και η πολιτεία. Τα έργα αυτά που είναι στό-
χος, τις συνήθως είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Στην Πάρο τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν 
κάποια έργα υποδομής τα οποία πραγματικά χρει-
αζόταν ο τόπος. Προφανώς και η ολοκλήρωση 
του αεροδρομίου από την πολιτεία είναι το μεγα-
λύτερο έργο. Το έργο ξεκίνησε με χρηματοδότη-
ση από το κράτος και ολοκληρώθηκε μερικώς με 
τη συνδρομή αεροπορικής εταιρείας και ιδιωτών. 
Μεγάλο έργο κατά την άποψή μου είναι και το νη-
πιαγωγείο Αγκαιριάς, η αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων στο σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας, παλαι-
ότερα το ΕΠΑΛ Πάρου, κλπ. Είναι έργα υποδομής, 
που άλλοι τα ξεκίνησαν, άλλοι τράβηξαν το λούκι 
και άλλοι τα εγκαινίασαν. Έτσι γίνεται πάντα…

Όσο και να φαίνεται περίεργο (εκτός του αε-
ροδρόμιου) για όλα τα υπόλοιπα –είτε αυτά που 
έγραψα παραπάνω, είτε αυτά που παρέλειψα- δεν 
είναι για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας τα 
πιο σημαντικά ή δεν τους πολυ-απασχολούν. Η 
εξέλιξη αυτή φυσιολογική, καθώς για το νηπιαγω-
γείο ενδιαφέρεσαι αν έχεις παιδί που πρόκειται να 
πάει εκεί, το ίδιο και με το ΕΠΑΛ και ομοίως για 
το κλειστό γυμναστήριο. Το γεγονός δεν εντυπω-
σιάζει σε παγκόσμια κλίμακα. Οι περισσότερες δι-
οικήσεις δεν κρίνονται από τους ψηφοφόρους για 
το εύρος των έργων που έγιναν, αλλά από την κα-
θημερινότητα! Έτσι, ως παράδειγμα αναφέρω ότι 
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες οι κυβερνήσεις 
έκαναν τα πάντα στα θέματα υγείας – παιδείας 
και ήταν πολύ πιο μπροστά από όλες τις «δυτικές» 
δημοκρατίες, αλλά στην καθημερινότητα τα είχαν 
θαλασσώσει. Αποτέλεσμα ήταν ότι στην πρώτη 
δύσκολη στιγμή ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. 
Στη δε λατινική Αμερική –με εξαίρεση τη Χιλή- ο 
κόσμος εκεί στήριζε διδακτορικά καθεστώτα αδι-
αφορώντας για τη σαπίλα που υπήρχε στο σύστη-
μα, καθώς οι εκάστοτε δικτάτορες «πρόσεχαν» την 
καθημερινότητα, είτε έδιναν «άρτον και θεάματα» 
(παλιά και αποδεδειγμένα πιασάρικη κίνηση).

Στην Πάρο έχει χαθεί η καθημερινότητα. Το δη-
μοτικό μας συμβούλιο (η κυβέρνηση του τόπου), 
δεν συζητεί παρόμοια ζητήματα. Δεν έχω ακούσει 
ποτέ να γίνεται θέμα ότι τους χειμερινούς μήνες 
τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ σταματούν το μεσημέρι. 
Δεν έχω δει κινήσεις που να δείχνουν πρωτοβου-
λία να έχει τη δυνατότητα η Παροικιά να βλέπει 
«ελεύθερους» τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι 
μόνο ΕΡΤ. Δε βλέπω καμία αντίδραση για το ότι 
η Ν/Α Πάρος δεν έχει ταχυδρομικές υπηρεσίες και 
πόσα άλλα να γράψω.

Η καθημερινότητα «πνίγει» κάθε διοίκηση. Στην 
Πάρο δε, κάποιοι την αγνοούν συστηματικά… 

η άλλη 
ματιά
της ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Ο γάμος χθες 
και… σήμερα

Σε μία τυπική επίσκεψη στο σπίτι των γονιών 
ενός οικογενειακού φίλου στην Κρήτη, το μάτι μου 
έπεσε επάνω σε μία κορνίζα με μία φωτογραφία 
από τον γάμο του ζευγαριού, περίπου 45 χρόνια 
πίσω. Η φωτογραφία μου τράβηξε την προσοχή 
τόσο,  που την έπιασα στα χέρια μου και άρχισα 
να την παρατηρώ.

Το μυαλό μου προσπάθησε να γυρίσει τον χρό-
νο πίσω και να φανταστεί πως γινόντουσαν οι 
γνωριμίες εκείνα τα χρόνια και πως ένα ζευγάρι 
κατέληγε στον γάμο. Η γυναικεία – ή ίσως και δη-
μοσιογραφική – περιέργειά μου με ώθησε στο να 
ρωτήσω τον σύζυγο, ο οποίος σημειωτέον είναι 
παπάς, πως γνώρισε τη γυναίκα του.

«Με προξενιό» μού απάντησε και με μεγάλη 
διάθεση άρχισε να μου εξιστορεί πως ακριβώς 
συνέβη αυτό. «Με πήγαν οι γονείς μου στο σπίτι 
της. Εγώ δεν ήξερα καν που πάμε αν και το είχα 
υποψιαστεί. Την είδαν οι γονείς μου, τους άρεσε 
και ξαφνικά βρεθήκαμε και οι δυο να φοράμε δα-
χτυλίδια αρραβώνων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. 
Την είδα τόσο λίγο που εάν την επόμενη μέρα την 
έβλεπα στο δρόμο δε θα την αναγνώριζα!». Με 
περίσσιο θάρρος ρώτησα εάν πιο πριν είχε κάνει 
κάποια άλλη σχέση, για να λάβω την απάντηση 
πως δεν είχε κάνει ποτέ.

Πριν από μόλις 45 χρόνια, μια – δυο γενιές πίσω 
δηλαδή, αυτό που εγώ άκουγα τώρα και μου φαι-
νόταν εξωπραγματικό ήταν κάτι απολύτως συ-
νηθισμένο. Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν πολλές 
ολοκληρωμένες και μη ολοκληρωμένες σχέσεις 
ψάχνοντας τον άνθρωπό με τον οποίο θα καταλή-
ξουν στην εκκλησία και περνάνε χρόνια σε σχέση 
ή και συγκατοίκηση πριν παντρευτούν. Το παράδο-
ξο της υπόθεσης είναι ότι ενώ οι άνθρωποι πλέον 
ξέρουν τι… «παίρνουν» τα διαζύγια τα τελευταία 
χρόνια έχουν αυξηθεί  κατά πολύ μεγάλο ποσο-
στό.

Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Μήπως οι άνθρω-
ποι ψάχνοντας το -μάλλον ουτοπικό- ιδανικό ταίρι 
ανεβάζουν πολύ τα στάνταρ τους; Μήπως συνηθι-
σμένοι πια στο να αλλάζουν σύντροφο ψάχνοντας 
τον κατάλληλο, εγκαταλείπουν εύκολα και την 
προσπάθεια να διατηρήσουν το γάμο τους σκε-
πτόμενοι ότι θα ψάξουν ξανά –και αυτή τη φορά 
πιο σωστά- για τον νέο ιδανικό τους σύντροφο;

Ο παπά Ανδρέας έχει τη δική του άποψη για το 
πώς ένας γάμος μπορεί να διαρκέσει στον χρόνο: 
«Όταν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο πρέπει από 
την αρχή να συνειδητοποιήσεις ότι η συμβίωση 
δε θα είναι πάντα εύκολη. Η γνώση αυτή αλλά 
και η σκέψη του πόσο θα πληγωθούν τα παιδιά με 
ένα διαζύγιο βοηθάει στο να πορεύεσαι με υπο-
μονή και κατανόηση προς τον σύντροφό σου».

Άραγε το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο 
κρύβεται τελικά σε μία τόσο απλή πρόταση;
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Υποχρηματοδότηση της 
Περ. Ν. Αιγαίου

Η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των στρεβλών 
στατιστικών στοιχείων που την κατέταξαν στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέ-
ρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντιδιαστολή με τους εξαιρετικά ικανοποιητικούς 
ρυθμούς υλοποίησης του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020, ήταν το κυρίαρχο ζήτημα που ο Περιφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος, ανέ-
δειξε τόσο στη διάρκεια της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος, όσο και κατά την ενημερωτική 
εκδήλωση: «Με το βλέμμα στο μέλλον - Η αξι-
οποίηση των πόρων στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και οι νέες προοπτικές», που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 23-24 Νοεμβρίου, στη Σχο-
λή Ουρσουλινών της Νάξου.

Μέσα από τη συζήτηση που έγινε, με την 
παρουσία και τη συμμετοχή εκπροσώπων του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημήτρη Ιακωβί-
δη και Παναγιώτη Πανταζάτου αντίστοιχα, ο 
Περιφερειάρχης, επικαλούμενος την πενιχρή 
χρηματοδότηση που διατίθεται στη νησιωτική 
Ελλάδα για τις λιμενικές υποδομές της, όταν 
για τους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής χώ-
ρας διατίθενται δισεκατομμύρια, ως χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αδυναμίας της ελληνικής 
πολιτείας να κατανοήσει την ανάγκη  ισότι-
μης μεταχείρισης της νησιωτικής χώρας, τό-
νισε επανειλημμένως ότι «αυτό που θέλουμε 
και επιδιώκουμε να αναγνωρίσει η Ευρώπη, 
πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί από την ίδια 
τη χώρα», σημειώνοντας ότι «το Νότιο Αιγαίο 
αποτελεί θύμα εσωτερικών πολιτικών».

Ειδικότερα, ο κ. Χατζημάρκος ανέδειξε την ανάγκη η ίδια η ελληνική πολιτεία να 
αντιληφθεί την οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο Ν. Αιγαίο, 
δεδομένου ότι πρόκειται για την Περιφέρεια που τα τελευταία 4 χρόνια, έχει 
υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, από όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο που από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετό 
για να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα στήριξης του Νοτίου Αιγαίου. Αντιθέτως, το μο-
ναδικό κριτήριο που μέχρι και σήμερα λαμβάνει υπόψιν της η ΕΕ για την κατανομή 
των ευρωπαϊκών πόρων εξακολουθεί να είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο στην 
περίπτωση του Ν. Αιγαίου, οδηγεί σε σοβαρότατες στρεβλώσεις, όσον αφορά την 
χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Την ίδια ώρα, τόνισε ο κ. 
Χατζημάρκος, η ελληνική πολιτεία με τη στάση της, κάθε άλλο παρά βοηθά την 
εκστρατεία που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια για αλλαγή των κριτηρίων που καθορί-
ζουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων, αφού με τις πολιτικές που ακολουθεί σε 
βάρος της νησιωτικής χώρας, αποδυναμώνει την επιχειρηματολογία του Ν. Αιγαίου, 
στον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιπλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα που επικαλέστηκε, είναι το ποσό των μόλις 
4,8 εκατ. ευρώ με τα οποία ενισχύθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαί-
ου, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης  που έγινε για την τεχνική προσαρ-
μογή του ΕΣΠΑ και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ακριβώς επειδή το Ν. Αιγαίο θεωρείται ανεπτυγμένη Περιφέρεια, όταν 
στην χώρα συνολικά δόθηκε άνω του 1 δισ, ευρώ. 

Ο κ. Χατζημάρκος δεν παρέλειψε πάντως να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και τον Γ.Γ. Δημ. Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ Π. Κορκολή, οι οποίοι ενέκριναν το αίτημα της Περιφέρειας  για 
υπερδέσμευση πόρων περί τα 25 εκατ. ευρώ, σε Άξονες του Προγράμματος. 

Υψηλοί ρυθμοί
Όσον αφορά το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ο 

κ. Περιφερειάρχης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τους υψηλούς ρυθμούς 
υλοποίησης του Προγράμματος, που κινείται πάνω από το μέσο όρο της χώρας, 
όσον αφορά το ΕΣΠΑ, και αυτό παρά την σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σε πολλές των περιπτώσεων απαιτεί «ανθρω-
ποθυσίες» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για να καταδείξει τις ιδιαίτερα αντίξοες 
συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα και παρόλα αυτά που πολύ 
μεγάλη επιτυχία. 

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 με προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ, 
ενώ πρόσφατα στο πλαίσιο της αναθεώρησης που έγινε για την τεχνική προσαρ-
μογή του ΕΣΠΑ και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Πρόγραμμα ενισχύθηκε με άλλα 4,8 εκ. ευρώ.

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει έναν 
από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από 
την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊ-

όντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού. Η υλοποίησή του Προγράμματος 
ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε το 2016 με την έκδοση προσκλήσεων και την ένταξη 
πράξεων για μεγάλο εύρος των δράσεων του Προγράμματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, που έχουν εξειδικευτεί ως σήμε-
ρα ανέρχεται σε 150,5 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των πόρων του 
Προγράμματος [134,7 εκ. ευρώ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ 
(108%) και 15,9 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΚΤ (36%)]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα:
- έχουν δημοσιοποιηθεί 56 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη 
- έχουν ενταχθεί 97 πράξεις με προϋπολογισμό 92,1 εκ. ευρώ.
- οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις που έχουν υπογραφεί) ανέρχονται σε 44,1 εκ. 

ευρώ
- οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχο-

νται σε 21,3 εκ. ευρώ.

Τα έργα
Στα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 

περιλαμβάνονται:
- 15 έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης ή 

μονάδων αφαλατώσεων, που θα εξυπηρετούν 
πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων

- 13 έργα κατασκευής, επέκτασης και εξο-
πλισμού σχολικών μονάδων, με τα οποία θα 
εξυπηρετούνται περίπου 50.000 μαθητές 

- 14 έργα κατασκευής και αναβάθμισης 
υποδομών υγείας και πρόνοιας, με τα οποία 
κατασκευάζεται 1 νέα νοσοκομειακή μονάδα, 
εξοπλίζονται 2 νοσοκομεία, γίνεται προμήθεια 
19 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ 
και κατασκευάζονται/αναβαθμίζονται 6 βρε-
φονηπιακοί σταθμοί

- 6 έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιο-
λογικών χώρων και κατασκευής αρχαιολογι-
κού μουσείου 

- 1 έργο για τον εξοπλισμό του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, που θα εξυπηρετεί πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκων

- 2 έργα για τη βελτίωση ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων
- 1 έργο κατασκευής οδικού δικτύου
- 2 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
- 2 δράσεις ενίσχυσης ερευνητικών δομών 
- 13 Κέντρα Κοινότητας 
- 5 δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (κοινωνικά φαρμακεία)
- Δράσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, 

βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παι-
διών με στόχο την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με 800 
ωφελούμενους ανά έτος

Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, «τα έργα αυτά, αποδεικνύουν με τον καλύτερο 
τρόπο το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε όταν δουλεύουμε με όραμα, αφοσίωση και 
σκληρή δουλειά, όταν σεβόμαστε και αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και 
βέβαια πάνω από όλα είναι η απόδειξη ότι οι πόροι που εισρέουν στη χώρα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν και αποτελούν το κυρίαρχο χρηματοδοτικό και 
αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα μας».

Στόχοι
Ο κ. Περιφερειάρχης απαρίθμησε και τους στόχους του τρέχοντος Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, λέγοντας: 
«Είναι χρέος όλων μας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που  διανύουμε, να κατα-

βάλουμε κάθε προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη 
μοναδική χρηματοδοτική πηγή που διαθέτουμε. Να μετατρέψουμε τους κοινοτι-
κούς πόρους σε αναπτυξιακά εργαλεία που θα δώσουν νέα πνοή στον τόπο μας. 
Να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας που παραμένουν ελλιπείς και ατελείς. Να 
εξασφαλίσουμε την αειφορία με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων. Να κάνουμε την Περιφέρειά μας έναν από τους κορυφαίους προορισμούς 
του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας 
προορισμού. 

Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, 
με την ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτή-
των. Να ενισχύσουμε τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού. 

Και πάνω απ’ όλα, να στηρίξουμε την ίδια την κοινωνία των νησιών μας από 
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών 
δομών, με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, με την καταπολέμηση της φτώ-
χειας, με τη στήριξη της απασχόλησης, με τη συγκράτηση του πληθυσμού και των 
παραγωγικών ηλικιών. Στόχος μας είναι, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
κοινοτικών κονδυλίων, να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οι-
κονομία και τη ζωή των νησιωτών. Να τεθούν οι βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη 
και κοινωνικά δίκαιη, που να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού και να βασίζεται στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών μας».
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Λ. Αρονιάν - Α. Χίρι
Η σηµερινή µας παρτίδα είναι 

από το τελευταίο σκέλος του 
γκραν πρι που ολοκληρώθηκε 
χτες στη Μαγιόρκα. Στον 4ο γύ-
ρο, ο Αρµένιος Αρονιάν, που είναι 
σε εξαιρετική φόρµα φέτος, κέρδι-
σε τον Ολλανδό Χίρι σε µια όµορ-
φη παρτίδα. 1.Ιζ3 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 
δ5 4.γxδ5 Ιxδ5 5.δ3 Αη7 6.Αδ2 0-
0 7.η3 γ5 8.θ4!? Ο Λευκός δείχνει 
από νωρίς τις επιθετικές διαθέσεις 
του 8...Ιγ6 Μια άλλη ιδέα είναι να 
προσπαθήσει να εµποδίσει τα σχέ-
δια του Λευκού µε 8...Αη4 9.θ5 
Ιxγ3 10.βxγ3 γ4!? Ο Μαύρος προ-
σπαθεί άµεσα να αντιµετωπίσει τα 
σχέδια του Λευκού στην πτέρυγα 
του Βασιλιά, δηµιουργώντας παι-
χνίδι στο κέντρο. Ετσι, στο 11.δ4 α-
κολουθεί ...ε5 και στο 11.δxγ4 Aε6 

11.θxη6 θxη6 12.Βα4 Ια5? Αυτό 
όµως αποµακρύνει τον Ιππο από 
το κέντρο και δεν µπορεί να εί-
ναι σωστό. Καλύτερο είναι το 12...
γxδ3 µε περίπλοκη θέση. Μια εν-
δεικτική συνέχεια είναι 13.Βθ4 ζ6! 
14.Αθ6 Βα5 15.Βγ4+ Πζ7 16.Αxη7 
Ρxη7 17.Πθ7+ Ρxθ7 18.Βxζ7+ Ρθ6 
19.Βζ8+ Ρθ7 20.Βζ7+ που καταλή-
γει σε ισοπαλία µε διαρκές σαχ. 
13.δ4 Τώρα ο Λευκός, ανενόχλητος 
στο κέντρο, «ξεδιπλώνει» υποδειγ-
µατικά την επίθεσή του στην πτέ-
ρυγα του Βασιλιά. 13...β6 14.Αη2 
Αβ7 15.Βγ2 Βδ5 16.Ιθ4 Βδ7 17.ε4 
ε5 18.δ5 Αγ8 19.ζ4! Βε7 Το 19...

εxζ4 20.ηxζ4 Ιβ7 21.Αε3! Ιγ5 
22.Αxγ5 βxγ5 23.Αζ3 ακο-
λουθούµενο από ε5 και 
Βθ2, επίσης δεν δίνει ελ-
πίδες στα µαύρα 20.ζ5 η5 
(βλ. διάγραµµα)

21.Βδ1! Το να φτάσει η 
Βασίλισσα στη θ-στήλη α-
ξίζει πολύ περισσότερο α-
πό ένα κοµµάτι! 21...ηxθ4 
22.Πxθ4 Πδ8 23.Βθ5 Ρζ8 
24.Πη4?! Ο ταχύτερος 
δρόµος για τη νίκη ήταν 
το 24.Βη4! για να περάσει 
ο Πύργος στην 7η γραµµή. 
π.χ. 24...Αζ6 25.Πθ7 Ρε8 

26.Αθ6 Ιβ7 27.Βη8+ Ρδ7 28.Βxζ7 
Βxζ7 29.Πxζ7+ Αε7 30.ζ6 και τα 
λευκά κερδίζουν 24...Αζ6? Αυ-
τό όµως χάνει αµέσως. Μοναδι-
κή κίνηση διαφυγής του Βασιλιά 
ήταν το 24...Βδ6! όπου µετά από 
π.χ. 25.Πxη7 Ρxη7 26.Βη5+ Ρζ8 
27.Ρζ2 Ρε8 28.Βη7 Αβ7 29.Πθ1 
Ρδ7 30.Βxζ7+ Βε7 31.Βxε7+ Ρxε7 
32.Αη5+ ο Λευκός είναι καλύτε-
ρος αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί. 
25.Αθ6+ Ρε8 26.Πη8+ Ρδ7 27.δ6 
και ο Μαύρος εγκαταλείπει λό-
γω του 27...Βxδ6 28.Πxδ8+ Ρxδ8 
29.Πδ1 ή 27...Ρxδ6 28.Πδ1+ Ργ7 
29.Πηxδ8 1-0

Ανεβαίνει η ένταση 
στη Μαγιόρκα

Ο πως αναφέρα-
µε την προη-
γούµενη βδο-
µάδα, στη Μα-

γιόρκα διεξήχθη α-
πό τις 16 έως τις 25 
Νοέµβρη το τελευ-
ταίο σκέλος του φε-
τινού γκραν πρι της 
Παγκόσµιας Οµο-
σπονδίας (FIDE) (βλ. 
και Παρτίδα της Ε-
βδοµάδας). Οι δύο 
νικητές του συνό-
λου της διοργάνω-
σης θα συµπληρώ-
σουν την οκτάδα 
του Τουρνουά ∆ιεκ-
δικητών του 2018.

Πριν την έναρ-
ξη του τουρνουά, 
πρώτοι στη συνολι-
κή βαθµολογία ήταν 
οι Μαµεντιάροβ και Γκρισούκ και ακολουθού-
σε ο Ρατζάµποβ. Αµέσως µετά βρισκόταν ο 
Λιρέν, που έχει εξασφαλίσει πρόκριση από 
τον τελικό του Παγκόσµιου Κυπέλλου, και 
µετά ο Βασιέ - Λαγκράβ. Καθώς όλοι οι παί-
κτες έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε τρία από 
τα τέσσερα σκέλη, οι δύο πρώτοι δεν παίρ-
νουν µέρος σε αυτήν τη φάση και οι βαθµοί 
τους έχουν ήδη καθοριστεί. Ρεαλιστικές τύ-
χες είχαν µόνο οι Ρατζάµποβ και Βασιέ - Λα-
γκράβ, όµως ο πρώτος, έχοντας δύο ήττες 
από τους Νακαµούρα και Τοµασέβσκυ, είδε 
τις ελπίδες του να εξανεµίζονται.

Ευγ. Τοµασέβσκυ - Τ. Ρατζάµποβ
1.δ4 δ6 2.ε4 Ιζ6 3.Ιγ3 η6 4.Ιζ3 Αη7 5.Αε2 0-0 

6.0-0 γ6 7.α4 Ιβδ7 8.α5 Βγ7 9.Αε3 ε5 10.θ3 εxδ4 

11.Αxδ4 Πε8 12.Αγ4 Ιζ8 13.Πε1 Αε6 14.Αζ1 Ι8δ7 
15.Ιη5 α6 16.Βδ2 γ5 17.Αε3 Ιε5 18.Αζ4 Παδ8 19.Ιxε6 
ζxε6 20.Ια4 Ιζ7 21.Παδ1 Ιθ5 22.Αε3 Ιζ6 23.Αζ4 Βγ6 
24.Ιγ3 Ρθ8 25.β3 θ6 26.Αδ3 η5 27.Αθ2 Ιδ7 28.Ιε2 
Ιζε5 29.ζ4 ηxζ4 30.Ιxζ4 Αζ6 31.Ρθ1 Ρθ7 32.Πζ1 Αη5 
33.Βε2 Ιζ6 34.Ιθ5 Πζ8 35.Αxε5 δxε5 36.Ιxζ6+ Αxζ6 
37.Αγ4 Βε8 38.Βη4 Πxδ1 39.Πxδ1 Πη8 40.Βxε6 
Βxε6 41.Αxε6 Πδ8 42.Αδ5 Ρη7 43.η3 Πδ7 44.θ4 
Αδ8 45.Πα1 Ρζ6 46.Ρη2 Ρη6 47.Ρζ3 Πη7 48.γ3 θ5 
49.Πα2 Ρζ6 50.Ρη2 Ρη6 51.Ρζ2 Ρζ6 52.Ρζ3 Ρη6 
53.β4 γxβ4 54.γxβ4 Ρθ6 55.Πγ2 Αε7 56.Πβ2 Αδ8 
57.Πβ3 β6 58.β5 1-0

Σε κακή φόρµα όµως βρέθηκε και ο Μπ. Γκέλ-
φαντ. Ο ισχυρός Ισραηλινός γκραν µετρ ηττήθηκε 
στον 6ο γύρο από τον Ινάρκιεβ και, για πρώτη φο-
ρά εδώ και 12 χρόνια, ο βαθµός αξιολόγησής του 
(elo) έπεσε κάτω από 2700.

Παίζουν τα λευκά

ΠΑΡΤ
ΙΔΑ

τη
ς 

ΕΒ
ΔΟ

Μ
ΑΔ

ΑΣ

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Την τελευταία νόρµα και τον απαιτούµενο βαθµό αξιολόγησης 
(elo) πέτυχε η Σταυρούλα Τσολακίδου στην Ιταλία, δύο γύρους 
πριν το τέλος του Παγκόσµιου Ατοµικού Πρωταθλήµατος για νέες 
κάτω των 20 ετών, και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα ∆ιεθνής Μετρ. 
Η 17χρονη παίκτρια του ΣΟ Καβάλας, βασικό στέλεχος της Εθνι-
κής οµάδας γυναικών και τρεις φορές Παγκόσµια Πρωταθλήτρια, 
έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθµούς σε 9 αγώνες, διεκδικεί µια α-
πό τις πρώτες θέσεις στην τελική κατάταξη του Πρωταθλήµατος.

 l Η χώρα µας δεν διαθέτει µόνο ελπιδοφόρες νεάνιδες, αλλά και 
αξιόµαχες παλαίµαχες. Η Μαρίνα Μακροπούλου, στέλεχος της Ε-
θνικής Γυναικών επί σειράς ετών και 8 φορές Πρωταθλήτρια Ελλά-
δας, κατέκτησε τη 2η θέση του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Βε-
τεράνων άνω των 50 ετών, πραγµατοποιώντας ένα εξαιρετικό φι-
νάλε µε 3/3 στους τελευταίους γύρους.

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Μια άσκηση για τους αρχάριους φίλους μας. 
Τα μαύρα πιόνια είναι έτοιμα να προαχθούν. 
Είναι όμως η σειρά των λευκών να παίξουν. 

Πώς φτάνουν στην ισοπαλία;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Βγ5 (απειλεί 2.Βζ8#) Αxγ5 2.Ιζ5#

«Εφυγε» ο Γιάννης Σταματόπουλος...
Στις 20 Νοέµβρη «έφυγε» από τη ζωή στα 

70 του χρόνια ο Γιάννης Σταµατόπουλος. Ι-
σχυρός Οµοσπονδιακός Μετρ, πρόεδρος του 
ΣΟ Αµπελοκήπων επί σειράς ετών, µε σηµα-
ντική προσφορά ως οµοσπονδιακός προπο-
νητής των Εθνικών οµάδων νέων και προ-
εφήβων. Φιλότιµος, εργατικός, προσηνής, 
κέρδιζε την αγάπη και το σεβασµό όλων ό-
σων τον γνώρισαν από κοντά. Η προπονητι-
κή του ζωή στο σκάκι υπήρξε ασύγκριτο υ-
πόδειγµα εργατικότητας, υπευθυνότητας, α-
θλητικού και ανθρώπινου ήθους και κυρίως 
αγάπης και άδολου ενδιαφέροντος για τους 
µαθητές του. Καθόλου παράξενο που όλοι οι 
σκακιστές που συνεργάστηκε τον αποκαλούσαν «δάσκαλε». Οι συντάκτες της 
στήλης εκφράζουν στην οικογένεια τα θερµά τους συλλυπητήρια.

Από τη διοργάνωση στη Μαγιόρκα
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Καλάθι πρωινού Νοτίου Αιγαίου
Το «καλάθι πρωινού» του Ν. Αιγαίου παρουσιάστηκε την Κυριακή 26/12/2017 

στην Αθήνα από την Περιφέρεια μας, σε συνεργασία με τη λέσχη αρχιμαγείρων 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 2ου ανοιχτού συνε-
δρίου της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. κατά τη διάρκεια της έκθεσης XENIA. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το «πάντρεμα» της γαστρονομίας 
των νησιών του Αιγαίου, σε μια προσπάθεια προβολής των περισσοτέρων προ-
ϊόντων που παράγονται στα νησιά μας. Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν αυγόσουπες (μπαγιάτικο ψωμί ή παξιμάδι βουτηγμένο στο γάλα 
και το αυγό), φοουρτάλια (παραδοσιακή ομελέτα με πατάτες και ντόπια χοιρινά), 
αυγά με συγκάθορο, αυγό με μαρμελάδα και ντομάτα, κρασοτύρι με γλυκό ντο-
ματάκι, Ροδίτικη λαδόπιτα με παραλλαγές, φανουρόπιτα κ.α. όπως τα ετοίμασε 
και τα παρουσίασε  η αντιπροσωπεία μελών της λέσχης αρχιμαγείρων απ’ όλα 
τα νησιά.

Τέλος, η εκδήλωση αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Taste the 
Seasons» της Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2019.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 1 Δεκεµβρίου 201720 | Τουρισμός

Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, τοίχου, 
επιτραπέζια, αντζέντες
µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια
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