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Μεταφερθήκαµε & σας περιµένουµε
στο νέο µας χώρο,

στην πλατεία Μ. Μαυρογένους.

Κοντά σας καθηµερινά!
Σας περιµένουµε!

Λιβάδια Παροικίας, Πάρος
τηλ: 22840 22081, 6976.699950

Κ. Ροκονίδας: ενεργειακή πολιτική
Mονόδρομος η ρήξη
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Επέτειος 25ης 
Μαρτίου 1821

Με κάθε επισημότητα θα εορταστεί αύριο, Κυριακή, 25 
Μαρτίου 2018, η εθνική επέτειος της επανάστασης του 
1821.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί με τον 
Όρθρο σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Παροικιάς. Στις 
10.15 θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στο Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής παρουσία Αρχών, μαθητών 
των σχολείων της Παροικιάς, οργανώσεων, σωματείων 
και κατοίκων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει 
η φιλόλογος, Μπέτη Μπιζά. 

Στις 10.45 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο 
του μνημείου πεσόντων και κατάθεση στεφάνων από εκ-
προσώπους των τοπικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας, 
πολιτικών κομμάτων, κλπ.. Στις 11.15 θα γίνει η παρέλα-
ση μαθητών των σχολείων της Παροικιάς, στην παραλι-
ακή λεωφόρο. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν παρα-
δοσιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα των νεανικών 
συντροφιών του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής στο 
χώρο έμπροσθεν του ΚΑΠΗ.

Στις 8 το βράδυ θα γίνει συγκέντρωση στο 1ο δημοτι-
κό σχολείο της Παροικιάς για την αναβίωση του εθίμου 
της λαμπαδηφορίας στη μνήμη της Μαντώς Μαυρογέ-
νους. Θα συμμετέχει η φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου 
Πάρου, οι χορωδίες του δημοτικού ωδείου Πάρου και 
του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς.

Μηνύματα
Δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος
«Η 25η Μαρτίου είναι μια λαμπρή διπλή γιορτή. Συνεορτάζεται ο Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου, που αποτελεί τη χαρμόσυνη είδηση της επικείμενης γέννησης του 
Χριστού μαζί με την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και την ίδρυση του ανεξάρ-
τητου Ελληνικού Κράτους που σήμανε ουσιαστικά την αναγέννηση του ελληνικού 
έθνους. 

Η επέτειος αυτή εκτός από ημέρα μνήμης και δόξας 
για τους ήρωες της επανάστασης του 1821, μεταφέ-
ρει ένα ισχυρό μήνυμα συλλογικότητας, ελευθερίας, 
εθνικής αξιοπρέπειας, σεβασμού, αλληλεγγύης και 
αγάπης για την πατρίδα και αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης και δύναμης για όλους μας. Σήμερα περισσότε-
ρο από ποτέ πρέπει να διαφυλάξουμε τα διαχρονικά 
και επίκαιρα μηνύματα της ιστορικής αυτής ημέρας, 
τα οποία παραμένουν ανεξίτηλα μέσα στο χρόνο. 

Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε άξιοι συνεχι-
στές του υπέροχου, του ένδοξου παρελθόντος μας. 
Το θάρρος, η ανδρεία και η πίστη των προγόνων μας 
ας γίνουν ο φάρος που θα φωτίζει τις πράξεις μας, 
ως ελάχιστος φόρος τιμής στην υπέρτατη τους θυ-
σία».

Έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς
 «25η Μαρτίου: Η πατρίδα μας αποφάσισε να συ-

νεορτάζει την επέτειο της εθνικής της παλιγγενεσίας 
με την εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θε-
οτόκου.

Kοινός παρονομαστής των δύο γεγονότων; Η ανυπολόγιστη αξία της Ελευθερίας. 
«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον». Κλείνει το κεφάλαιο της φθοράς, της 
σκλαβιάς στην αμαρτία και ανοίγει το κεφάλαιο της λύτρωσης  και της ελευθερίας.

Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου η Ελευθερία σαρκώνεται στη συγκατάθεση της 
Παναγίας στο χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Στο 1821 στην απόφαση των 
Ελλήνων να αποτινάξουν την τυραννία της μακρόχρονης σκλαβιάς.

25η Μαρτίου 1821: Ένα έθνος κοιτάζει τον κατακτητή του με περιφρόνηση και 

ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα. Ένα ολόκληρο έθνος επιλέγει μία ώρα ελεύθερης ζωής 
και όχι πολλά χρόνια σκλαβιάς και φυλακής. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γράφει: 
«Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την Επανάσταση ως μια βροχή, έπεσε εις όλους 
μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας και όλοι και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι 
καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφω-
νήσαμε εις αυτόν το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση».

Μάθημα εθνικής αναγέννησης μας προσφέρεται σήμερα, εφαλτήριο αντίστασης 
ενάντια στα εθνικά και ατομικά μας ελαττώματα. Η 25η Μαρτίου είναι για όλους 
αλλά και για τον καθένα μας τρόπος ζωής που μας προσφέρεται να ζήσουμε. Για-
τί δεν γιορτάζουμε σήμερα απλά ένα ιστορικό γεγονός. Σήμερα μεθούμε με «το 
αθάνατο κρασί του 21», το κρασί της λευτεριάς μας. «Θέλει αρετή και τόλμη η 

ελευθερία»  κι η χώρα που τη γέννησε και την ανέ-
στησε οφείλει να τη διαφυλάξει αιώνια. Η ψυχή του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη πλανιέται ολοζώντανα 
ανάμεσα μας ψιθυρίζοντας:  «…και μην ξεχνάς γιε 
μου πως εμείς ξοφλήσαμε πια. Ως εδώ ήταν. Τώρα η 
πολύπαθη Ρωμιοσύνη στηρίζει την ύπαρξη της στη 
λεβεντιά σας».

Τιμή και δόξα στην αδούλωτη Ελληνική ψυχή! Τιμή 
και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του 1821!».

Αντιδήμαρχος Πάρου, Δ. Σαρρή
«Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, δεν είναι μία απλή 

επέτειος μνήμης και απόδοσης τιμής στους αγώνες 
των Ελλήνων για Εθνική ανεξαρτησία. Είναι μία δι-
πλή εορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και 
έχει για όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο, έναν 
ιδιαίτερο συμβολισμό ως προς τα μηνύματα που εκ-
πέμπει. 

Η ημέρα που η εκκλησία μας γιορτάζει τον Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου, το χαρμόσυνο μήνυμα του Ερ-

χομού του Μεσσία και της σωτηρίας της ανθρωπότητας, συνδέθηκε με την έναρξη 
της επανάστασης του 1821 και την απαρχή για την ελευθερία των Ελλήνων και την 
ανεξαρτησία του Έθνους. Σήμερα, το μήνυμα της Επανάστασης του 1821, παραμέ-
νει επίκαιρο όσο ποτέ καθώς η χώρα μας, αντιμέτωπη με οικονομικές προκλήσεις, 
κοινωνικές αναταραχές και ανοιχτά εθνικά θέματα με τις γειτονικές χώρες, καλείτε 
να παλέψει  με οδηγό τις αξίες και τα ιδανικά του Έθνους για τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης, της  ευημερίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών της.

Ας αποτίσουμε λοιπόν φόρο τιμής στους ήρωες του ’21, διεκδικώντας όλοι μαζί, 
με εθνική περηφάνια και αυτοπεποίθηση, ένα  καλύτερο αύριο, για όλους».

2 | Εθνική Επέτειος

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

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

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

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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 451

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
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

ALS και Stephen 
Hawking

Amyatrophic Lateral Sclerosis, ALS (Πλάγια Αμυοατροφι-
κή Σκλήρυνση), σύμφωνα με τους επιστήμονες νευρολογίας 
της παγκόσμιας κοινότητας, είναι μια εκφυλιστική νευρολογι-
κή πάθηση προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, αναπηρία και τελι-
κά θάνατο. 

Την πάθηση αυτή, «αψήφησε» ο Στίβεν Χόκινγκ, πριν γί-
νει διακεκριμένος επιστήμονας, όταν έγινε αντιληπτή, βιωμα-
τικά από τον ίδιο και από τους επιστήμονες νευρολογίας της 
εποχής εκείνης, το μακρινό 1963.

Η ζωή, το έργο του (ομολογώ ότι, αποσπασματικά γνωρί-
ζω!) και η ταινία αργότερα «Theory of Everything» (2014) με 
συγκλόνισε! Όμως, έχω την ανάγκη, να αναφερθώ, αμιγώς στην ασθένεια! Και να 
καταθέσω κάποιες προσωπικές βιωματικές καταστάσεις, ένεκα προσωπικής οικογε-
νειακής εμπειρίας (1999-2009). Είχα την «τύχη», να προσαρμοσθώ ως συνοδός και 
διαχειριστής καταστάσεων-συνθηκών της εν λόγω ασθένειας, στην αέναα αγαπη-
μένη μητέρα μου. 

Η προσαρμογή του συνοδού και των οικείων, στον ασθενή με ALS, είναι απα-
ραίτητη, ικανή και αναγκαία συνθήκη επιβίωσης. Διότι, είναι απαιτητική, δύσκολη 
και επίπονη στην καθημερινότητα αλλά και στην παρακολούθηση, της δραματικής 
οδυνηρής εξέλιξης της ασθένειας. Το κόστος είναι μεγάλο, τόσο οικονομικό, αφού 
διαθέτουμε «γενναιόδωρο» Εθνικό Σύστημα Υγείας, Πρόνοιας και Περίθαλψης, όσο 
απεριόριστα ψυχολογικό για όλους! 

Κατά τις μηνιαίες (δις) προγραμματισμένες επισκέψεις μας, στο Γενικό Κρατικό 
Αθηνών (Μονάδα Εντατικής Ημερήσιας Νοσηλείας) για την έγχυση Γ’ σφαιρίνης -η 
οποία επιβραδύνει με αντισώματα την εξέλιξη της- συναντούσαμε ομοιοπαθείς, μη 
δημοφιλείς, απ’ όλες τις ηλικίες. Το οδυνηρό ήταν, ότι, συζητούσαν ως μελλοθάνατοι 
τα συμπτώματα (σταδιακή αταξία άκρων και μυϊκή παράλυση, τραυλισμό, δυσκολία 
κατάποσης κλπ.) που διαπίστωναν στην καθημερινότητα τους. Συμπερασματικά κα-
τανοούσαν, καθημερινά, συνειδητά ότι, «αχρηστεύονται» οργανικά και υπαρξιακά.

Ως υιός, πήρα τον χρόνο μου να θρηνήσω, αφού, η μητέρα μου το έκανε καθημε-
ρινά (!) από την ώρα που συνειδητοποίησε την εξέλιξη της ALS. Βιώσαμε λοιπόν μια 

περίοδο θλίψης και πόνου, αναμένοντας το αργό φινάλε του θανάτου. Γιατί, πολλές 
φορές το παρελθόν μας, γίνεται πρωταγωνιστής στο παρόν.

Την ελπίδα και το μήνυμα, μας το μετέδιδε ο Στίβεν Χόκινγκ, γιατί μας έκανε να 
σκεφτόμαστε την ALS, ως ένα μέρος της ζωής μας και όχι 
σε ολόκληρη την οντότητα μας. Ανεξάρτητα (δυστυχώς για 
την Ελλάδα!), αν ο Στίβεν Χόκινγκ, βρισκόταν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με ένα κοινωνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν 
απέκλειε κανέναν (μεσοαστική οικογένεια) από τις υπηρεσίες 
του, και με δομές που θα έκαναν τη σύντομη ζωή του νέου 
φοιτητή τότε -δύο χρόνια τού είχαν δώσει οι γιατροί!- με 
όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Συνεπώς, προσαρμό-
στηκαν (οικογένεια, κοινωνικά συστήματα, εκπαίδευση) στην 
ασθένεια του, που, αργότερα κατάφερε και προσάρμοσε, 
την ανθρώπινή συμπαντική γνώση, στις θεωρίες του και στην 
πραγματικότητα των αναζητήσεων του. 

«Έφυγε» ένας μαχητής, εξαιρετικά σπουδαίος, μοναδικός 
άνθρωπος που έδωσε νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη και δη 

τη σύγχρονη. Γητευτής του σύμπαντος και της τεχνολογίας. Η οποία υποκλίθηκε στο 
ανήσυχο πνεύμα του! Έδωσε αξία στη σιωπή και στη σκέψη. Ήταν η πηγή ζωής για 
τους ομοιοπαθείς, στη σύγχρονη εποχή και προβλημάτισε ανθρωπιστικά και υπαρ-
ξιακά θετικά τους υγιείς και μη ανθρώπους. Μπορεί να σταμάτησε ο χρόνος της 
ύπαρξής του, σωματικά, γήινα αλλά δεν σταμάτησε ο χρόνος της σκέψης και της 
θεωρίας του.

Σήμερα, «προσαρμοστήκαμε» στην τεχνητή και ηθική κρίση μας (όχι όμως νόμιμη!) 
αλλά και στον Σόιμπλε-ΔΝΤ (σε λάθος πολιτικές ή πολιτικές ιδιοτελών καιροσκό-
πων!). Όμως, επιβάλλεται να προσαρμοσθούμε και στην ελληνική μας ύπαρξη-οντό-
τητα και στα καλά και τα ιδεώδη του παρελθόντος ανεκτίμητου αιώνιου διαχρονι-
κού ιστορικού μας. Γιατί, η «ασθένεια» μας είναι, το μόνο μέρος της ζωής 
μας και όχι ολόκληρη την οντότητα μας. Πόσο μάλλον, η εθνική μας ύπαρξη…

Σταμάτησε, ο χρόνος της ύπαρξής σου, σωματικά γήινα αλλά δεν σταμάτησε ο 
χρόνος της σκέψης και της θεωρίας σου. Καλό Ταξίδι Mr Hawking, εις το επαναδια-
βάζειν στο Χρονικό του Χρόνου σε άλλους γαλαξίες.

«Η ζωή θα ήταν τραγική, αν δεν ήταν αστεία» «Οι  γυναίκες αποτελούν το από-
λυτο μυστήριο» (Stephen Hawking, 2013).

Γιώργος Δεκάριστος



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 24 Μαρτίου 20184 | Το θέμα της εβδομάδας

Ενημέρωση από την 
ΕΟΑΝ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 η επίσκεψη στα νησιά μας του 
προέδρου της ΕΟΑΝ (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης), Δημήτρη Πολιτόπουλου και 
του μέλους του ΔΣ της ΕΟΑΝ, Χριστίνας Ευθυμιάτου.

Αρχικά, τα δύο μέλη του ΔΣ της ΕΟΑΝ συναντήθηκαν στην Αντίπαρο με τον δή-
μαρχο, Αναστ. Φαρούπο, ενώ στη συνέχεια 
ενημέρωσαν το δημοτικό συμβούλιο για 
τη διαχείριση των αποβλήτων.

Την ίδια ημέρα ενημέρωσαν και τον δή-
μαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο και στη συνέχεια 
παραβρέθηκαν στη μονοθεματική συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον 
νέο νόμο της ανακύκλωσης. Η συνεδρίαση 
ήταν υψηλού ενδιαφέροντος και οι δύο 
προσκεκλημένοι εξήγησαν όλες τις παρα-
μέτρους για το νέο νόμο και τα οφέλη που 
θα προκύψουν για τους δήμους.

Ο Κυκλαδίτης πρόεδρος της ΕΟΑΝ, Δ. 
Πολιτόπουλος, στην παρουσίαση του νέου 
νόμου εξήγησε ότι ουσιαστικά τα δείγμα-
τα ενός διαφορετικού τρόπου διαχείρισης 
των απορριμμάτων στη χώρα μας με τη 
συνεργασία Δήμων – Συλλογικών Συστη-
μάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – Φορέ-
ων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονο-
μίας, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή 
των πολιτών, θα φανούν στο δεύτερο εξά-
μηνο του 2018.

Για την κατάργηση της πλαστικής σακού-
λας στις αγορές υποστήριξε ότι οι πρώτες 
ενδείξεις εφαρμογής αυτού του μέτρου 
είναι θετικές και το ποσοστό των πολιτών 
που εναρμονίζεται σ’ αυτά το μέτρο είναι 
πολύ μεγάλο. Όμως, ακριβή νούμερα και 
ποσά, θα έχουμε στο τέλος του Ιουνίου 
2018. Όπως είπε: «Οι πολίτες στην πλει-
οψηφία τους εγκαταλείπουν τις πλαστι-
κές σακούλες μεταφοράς και στρέφονται 
προς την χρησιμοποίηση τσαντών πολ-
λαπλών χρήσεων». Ακόμα, το τέλος που 
πληρώνουμε για τις πλαστικές σακούλες 
θα βοηθήσει την προσπάθεια ενημέρωσης 
των πολιτών για τα ζητήματα της ανακύ-
κλωσης. Σημειώνουμε ότι τα περιβαλλο-
ντικά τέλη (τρία λεπτά ανά σακούλα), θα 
τα εισπράξει ο ΕΟΑΝ και όλα τα χρήματα 
θα διατεθούν για την εκπαίδευση-ενημέ-
ρωση των καταναλωτών. Επίσης, με αυτά 
τα χρήματα θα διατεθούν δωρεάν τσάντες 
πολλαπλών χρήσεων στους καταναλωτές, 
με την υποχρέωση να επιστρέφουν τις 
πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα οδηγη-
θούν για ανακύκλωση.

Τα οφέλη
Ο νέος νόμος ορίζει ότι οι Ο.Τ.Α. θα έχουν καθοριστικό ρόλο και ευθύνη όσον 

αφορά τη μεγαλύτερη απόδοση στην προσπάθεια εναλλακτικής διαχείρισης απο-
βλήτων.

Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των δήμων και ειδικά των νησιώ-
τικων, έτσι, ώστε, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Ο νέος 
νόμος προβλέπει ότι οι δήμοι της χώρας από απλοί συλλέκτες θα γίνουν πλέον 
διαχειριστές των απορριμμάτων τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέγουν τα 
ανακυκλώσιμα υλικά σε τέσσερα «ρεύματα» και έχουν την δυνατότητα να τα δια-
θέτουν στην αγορά μετά από διαγωνισμό. Επιπλέον αυτών των εσόδων οι δήμοι 
θα έχουν έσοδα και από τα Εθνικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς 
θα χρηματοδοτούνται επιπλέον, για τη συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Ως σήμερα, τα παραπάνω έξοδα, τα πλήρωναν οι δήμοι. Για να επιτευχθεί 
αυτό θα απαιτηθεί τροποποίηση των συμβάσεων όπου υπάρχουν σήμερα.. Για τους 
νησιωτικούς δήμους προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση εφόσον επιτυγχάνουν 
σταθερή αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

Σημειώνουμε ότι οι δήμοι στον χώρο των συσκευασιών θα διαχειρίζονται του-
λάχιστον: Χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί. Επίσης, θα μπορούν να τα δεματοποιούν 

και να τα διαθέτουν στην αγορά. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και να δηλώνουν τι ποσότητες απορριμ-
μάτων διαχειρίζονται και τι στόχους επιτυγχάνουν στην ανακύκλωση και στην κο-
μποστοποίηση. Τα στοιχεία αυτά θα τα επεξεργάζεται ο ΕΟΑΝ και θα παρεμβαίνει 
όπου κρίνεται σκόπιμο. 

Οικονομικό όφελος
Το οικονομικό όφελος των δήμων θα προέρχεται από την πώληση των ανακυκλώ-

σιμων υλικών και από την είσπραξη πόρων από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης για τη συλλογή – μεταφορά. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν τα λει-
τουργικά έξοδα. Άρα, θα μπορεί να υπάρ-
ξει μείωση δημοτικών τελών. Επίσης, θα 
υπάρχει επιπλέον μπόνους στους δήμους 
που αυξάνουν ετησίως τα ποσοστά ανα-
κύκλωσης. Αντιθέτως όσοι δήμοι υστε-
ρούν σε απόδοση προβλέπονται γι’ αυτούς 
διοικητικά πρόστιμα.

Όλοι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να 
ψηφίσουν νέο κανονισμό καθαριότητας, ο 
οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στη νέα 
νομοθεσία. Ακόμα, μετά την ψήφιση του 
νέου θεσμικού πλαισίου των ΦοΔΣΑ (Φο-
ρείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και 
το αργότερο έως το τέλος Απριλίου 2018 
θα οργανωθεί ημερίδα για όλους τους δή-
μους της χώρας, με σκοπό την ενημέρωσή 
τους για την εφαρμογή των νέων δεδο-
μένων που απορρέουν από τις νέες νομο-
θεσίες. Οι δήμοι μπορούν να συνεργάζο-
νται με μεμονωμένα άτομα, με συλλόγους, 
σχολεία και γενικώς με συλλογικότητες 
για την επίτευξη των στόχων τους. Δη-
λαδή, θα μπορούν να συνεργάζονται, μά-
λιστα αν βρεθούν πολίτες που επιθυμούν 
να δημιουργήσουν ΚοινΣΕπ (Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), και, εφόσον 
συμφωνεί ο κάθε δήμος θα μπορούν να 
συνεργαστούν στη συλλογή, διαλογή, δε-
ματοποίηση, πώληση των ανακυκλώσιμών 
υλικών με την υποχρέωση υπογραφής τρι-
μερούς συμβάσεως μεταξύ δήμου – ΣΣΕΔ 
– και Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας.

Άλλα στοιχεία
Η κ. Χρ. Ευθυμιάτου, είπε ότι σύμφωνα 

με τα στοιχεία τους μπορεί το 50% της 
συλλογής των απορριμμάτων να γίνεται 
από τους πολίτες και πιο συγκεκριμένα σε 
χαρτί, γυαλί, πλαστικό – μεταλλικά κουτιά 
και φυτικά υπολείμματα.

Σήμερα στη χώρα μας οι πολίτες συλλέ-
γουν το 30% της παραγωγής ανακυκλώσι-
μων υλικών, έναντι 70-75% που είναι στο 
εξωτερικό. Έτσι, προτείνεται να δημιουρ-
γήσουν οι επιχειρήσεις ένα δικό τους ξε-
χωριστό «ρεύμα», ενώ είναι απαραίτητη να 
ξεκινήσει η οικιακή κομποστοποίηση.

Ο κ. Πολιτόπουλος ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα από τους 720.000 τόνους 
των μπλε κάδων, μόνο οι 127.000 συλλέγονται, ενώ τα υπόλοιπα είναι βιομηχανικά 
υλικά. Ακόμα, οι δήμοι της χώρας κατά μέσον όρο συλλέγουν το 5,5% της παρα-
γωγής ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά η Πάρος έχει κατά πολύ υψηλότερο ποσοστό 
(11%). Στην Ελλάδα καθημερινά παράγονται 3,3 εκ. τόνοι απορριμμάτων, αλλά η 
κομπσοτοποίηση βρίσκεται μόλις στο 0,3%.

Τα αρνητικά της συνεδρίασης
Άσχημη εντύπωση προκάλεσε ότι η συνεδρίαση έγινε με οριακή απαρτία δημοτι-

κών συμβούλων και ότι απουσίαζαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων του νησιού μας (πλην του κ. Πούλιου από την Αγκαιριά).

Ακόμα, αρνητική εντύπωση προκάλεσε η απουσία φορέων και ιδιαίτερα φορέων 
που έχουν άμεση σχέση με τα απόβλητα που παράγονται, όπως των ξενοδόχων, 
επιχειρηματιών εστίασης, κλπ.

Τέλος, οι μόνοι φορείς που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση ήταν ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Αρχίλοχος» και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου.
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Το έθιμο της  
λαμπαδηφορίας

Το έθιμο της λαμπαδηφορίας έχει τις ρίζες του στην 
Ελληνική Επανάσταση, και αποδίδεται στην «Ανάστα-
ση του Έθνους», όπως ονομάστηκε η έναρξη της Επα-
νάστασης του ’21 από τον Παλαιών Πατρών, Γερμανό, 
την οποία γιόρτασαν με αναμμένες δάδες για να δια-
δώσουν το μήνυμα της εξέγερσης παντού. Το βράδυ 
της 25ης Μαρτίου του 1821 με δάδες στα χέρια, ο 
λαός διέδωσε το μήνυμα, φωτίζοντας κάθε γωνιά της 
Ελλάδας.

Μετά από κάποια χρόνια αδράνειας και συγκεκριμέ-
να από το 2002 ανελλιπώς η ΚΔΕΠΑΠσε συνεργασία 
με τη δημοτική κοινότητα Πάρου και με φορείς, αναβι-
ώνει το έθιμο της λαμπαδηφορίας. Μικροί και μεγάλοι 
πλημμυρίζουν τα σοκάκια της, με φως και εμβατήρια, 
με τη συνοδεία της χορωδίας του δημοτικού ωδείου 
και της φιλαρμονικής του δήμου. 

Η λαμπαδηφορία στην Πάρο είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους, με αφετηρία πάντο-
τε το εντυπωσιακό κτίριο του 1ου δημοτικού σχολείου 
Παροικιάς. Η πομπή θα ξεκινήσει και θα περάσει φυ-
σικά, μπροστά από το σπίτι όπου άφησε την τελευταία 
της πνοή λησμονημένη, η Παριανή ηρωίδα της Ελλη-
νικής Επανάστασης και στη συνέχεια θα περιπλανηθεί 
στα δαιδαλώδη δρομάκια της Παροικιάς.

Θα περάσει από συμβολικά σημεία όπως τις βρύσες 
του Μαυρογένη, το Κάστρο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, 
από καλντερίμια με στοές, από παλιά αρχοντικά και 
σπίτια αγωνιστών υπέρ της ελευθερίας, από μπαλ-
κόνια με την ελληνική σημαία. Θα μας σηκώσει από 
τον καναπέ για να προβάλουμε στο μπαλκόνι και να 
πούμε «Χρόνια Πολλά». Η πομπή θα καταλήξει στην 
παλαιά αγορά, όπου η «μεσαία βρύση» και ένα από τα 
αρχοντικά των Μαυρογένηδων, με ένα μικρό κέρασμα 
για να ευχηθούμε και του χρόνου, αφού πρωτίστως 
με εθνική υπερηφάνεια, έχουμε ψάλλει τον εθνικό μας 
ύμνο.        

Κάποτε η πομπή ακολουθούσε τη διαδρομή που 
έκανε τότε η νεκρική εκφορά με το φέρετρο, μέσα στο 

οποίο η ένδοξη αγωνίστρια ήταν ντυμένη με στολή 
αντιστράτηγου. Ανάμεσα σε δύο σειρές στρατιωτών 
της φάλαγγας, που οδηγούσε ο λοχαγός Καραμπουρ-
νιάς. Το φέρετρο σήκωναν ψαράδες και το συνόδευαν, 
το πρωτοπαλίκαρο Κοσμάς Περαντινός (Τράντας), ο 
αγωνιστής φουστανελάς λοχίας Δημήτρης Πρωτόδι-
κος και ο πυροβολητής Γεράσιμος Μελάς, καθώς και 
άλλοι αξιωματικοί, συγγενείς και πλήθος κόσμου, για 
να ενταφιαστεί στο προαύλιο της Εκατονταπυλιανής, 
ή στο βόρειο κοιμητήριο που βρισκόταν στο αλσύλ-
λιο της Εκατονταπυλιανής, κάτω από ομοβροντίες των 
στρατιωτικών. 

Τη δεκαετία του ’70 –’80 μας ξεσήκωναν οι τυμπα-
νοκρουσίες των προσκόπων, που περιφερόντουσαν  
μέσα στα στενά, για να μας ξυπνήσουν το πατριωτικό 
μας συναίσθημα για τη μέρα εκείνη. Δεν είχαμε πυρ-
σούς με παραφινέλαιο, αλλά αυτοσχέδια φαναράκια 
με καλάμι και ριζόχαρτο. Μετά ήρθαν τα χάρτινα. Το 
κάθε παιδί είχε το γαλανόλευκο κοντάρι, βαμμένο ή 
ντυμένο με το χαρτί που ντύναμε τα βιβλία, στην κο-
ρυφή του οποίου κρεμούσαμε το φαναράκι μας. Τα 
μεγάλα αγόρια κρατούσαν καλάμια, τα οποία τα είχαν 
ανοίξει στην άκρη για να τοποθετήσουν στην εσοχή 
τους μεταλλικό κουτί με στουπί, εμποτισμένο με πε-
τρέλαιο, το οποίο έβγαζε δυνατή φλόγα, για να προ-
πορεύονταν της πομπής, που τότε περνούσε παραλι-
ακά μέχρι το λόφο της Αγίας Άννας και στη συνέχεια 
κατηφορίζοντας έφθανε στο πάλι στο κέντρο, μέσα 
από τα στενάκια. Όσοι δεν είχαν φαναράκι κρατούσαν 
σημαία ή κερί αναμμένο. Δυναμική συμμετοχή είχαν οι 
μαθητές του σχολείου, που εκτός των άλλων έκαναν 
και τα πειράγματα τους.

Τα κορίτσια πιασμένα αγκαζέ, τραγουδούσαν πατρι-
ωτικά τραγούδια με τις καλλίφωνες φωνές τους: «Ο 
Θούριος του Ρήγα», «Να ‘τανε το ΄21», «Είσαι το φλά-
μπουρο», «Φίλοι κι αδέρφια», «Τσάμικος», κ.α. και τον 
ρυθμό τον έδιναν τα τύμπανα των προσκόπων, αφού 
τότε δεν υπήρχε φιλαρμονική.  

Η φλόγα της δάδας θα γεμίσει με φως τις καρδιές 
μας!

Το τύμπανο θα ξυπνήσει τα εθνικά μας φρονήματα!
Τα εμβατήρια θα μας θυμίσουν μνήμες και παλιές 

μας δόξες!
Θα ανακαλύψουμε ότι ρίζες μας είναι καλά ριζω-

μένες!
Ας το διατηρήσουμε το έθιμο αυτό!

6 | Άποψη | Ιστορία

Η ιστορία  
μιας παιδικής  
χορωδίας

Πριν τρία χρόνια, στον πολιτιστικό σύλλογο Αγκαι-
ριάς, διαπιστώσαμε ότι αρκετά από τα παιδιά που τε-
λειώνουν τις σπουδές τους στο ωδείο του νησιού και 
αλλού, καθώς και αυτά που δεν τις ολοκληρώνουν, 
παύουν να ασχολούνται συστηματικά με το μουσικό 
όργανο που σπούδασαν, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.

Σκεφτήκαμε τότε ότι είναι άδικο, μετά από τόσο 
κόπο και έξοδα, τα παιδιά να  εγκαταλείπουν το μου-
σικό όργανο που αγάπησαν εξαιτίας των φροντιστηρί-
ων, της συνέχισης των σπουδών, ή της επαγγελματικής 
απασχόλησης. 

Αποφασίσαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά 
της περιοχής μας που έπαιζαν κάποιο  μουσικό όργα-
νο, καθιερώνοντας μια ετήσια  εκδήλωση στην οποία 
το κάθε παιδί θα παρουσίαζε τη δεξιότητα και την 
ικανότητά του στο μουσικό όργανο που αγαπά, στην 
κλασική μουσική, την παραδοσιακή, τα ρεμπέτικα, την 
τζαζ, τα λαϊκά. κ.α. Πολύ σύντομα, μια ομάδα μικρών 
μουσικών ξεχώρισε και αποτέλεσε τη βάση  ενός μι-
κτού συγκροτήματος μουσικών και τραγουδιστών. 
Χάρη στη διδασκαλία του γνωστού και εξαίρετου μου-
σικού, Αστέριου Ρήγα, η ομάδα αυτή κατάφερε σε λίγο 
χρόνο να εκτελεί με επιτυχία τραγούδια μεγάλων Ελ-
λήνων συνθετών. Το περασμένο καλοκαίρι, στο ανοι-
χτό θέατρο Αγκαιριάς, η παιδική χορωδία- ορχήστρα 
κατέπληξε το κοινό με τραγούδια Χατζιδάκι, Τσιτσάνη, 
Ρεμπούτσικα, Θαλασσινού κ.α.

Για να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να ετοιμα-
στούν για την επόμενη εμφάνισή τους, τα παιδιά της 
χορωδίας συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή 12 με 2 το 
μεσημέρι. Αυτή η άχαρη μεσημεριανή ώρα είναι η μόνη 
που περισσεύει, καθώς όλες οι ελεύθερες ώρες της 
εβδομάδας εξαντλούνται στα πάσης φύσεως φροντι-
στήρια, βάζοντας την καημένη μουσική σε τρίτη μοίρα. 
Όμως, την Κυριακή, τα παιδιά,  απελευθερωμένα από 
το άγχος των σχολικών μαθημάτων, απολαμβάνουν 
αυτές τις 2 ώρες παίζοντας μουσική, τραγουδώντας 
και μαθαίνοντας με την καθοδήγηση του δασκάλου 
τους. Στα διαλείμματα θα πουν τα καλαμπούρια τους, 
θα παίξουν με πατίνια και σκέιτμπορντ, αλλά και την 
ώρα της πρόβας δε θα λείψουν τα πειράγματα και οι 
αταξίες, όπως κάνουν  α παιδιά της ηλικίας τους. 

Όμως αυτά συμβαίνουν μόνο στις πρόβες, γιατί στις 
17 Μαρτίου, στην 3η συνάντηση χορωδιών Πάρου, 
όπου οι παιδικές χορωδίες του νησιού παρουσίασαν 
το πρόγραμμά τους, τα παιδιά της Αγκαιριάς συμπερι-
φέρθηκαν σαν πειθαρχημένοι και πεπειραμένοι ενήλι-
κες. Η άρτια εμφάνισή τους εντυπωσίασε το κοινό, που 
τους καταχειροκρότησε με μεγάλο ενθουσιασμό.

 
Στους οικοδεσπότες της συνάντησης χορωδιών 

στον Άγ. Αθανάσιο Κώστου, οφείλουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ Θανάση Μα-
ρινόπουλο, που ήταν η ψυχή της εκδήλωσης, για την 
ευκαιρία που έδωσαν στις χορωδίες να δοκιμαστούν 
επί σκηνής παρουσιάζοντας τα επιτεύγματά τους στο 
τραγούδι. Τους τραγουδιστές, τους μουσικούς, τις δα-
σκάλες και τους δασκάλους, συγχαίρουμε και ευχαρι-
στούμε.

Καθώς όμως η ζωή συνεχίζεται, την άλλη μέρα 
που ήταν Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, τα παιδιά της 
Αγκαιριάς, ξανάσμιξαν με τον δάσκαλό τους για να κά-
νουν τον απολογισμό και την αυτοκριτική τους για την 
απόδοσή τους στην εκδήλωση. Στη συνέχεια, έβαλαν 
μπρος την επόμενή τους μεγάλη εμφάνιση το καλοκαί-
ρι και τότε αναρωτήθηκα πώς θα ονομάζεται άραγε η 
παιδική χορωδία τα επόμενα καλοκαίρια όταν τα παι-
διά θα έχουν γίνει άντρες και γυναίκες. Θα προτιμούσα 
να παραμείνουν για πάντα παιδιά.

Δημήτρης Καλανδράνης
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STHB

... η σωστή επιλογή 
για την εξοικονόμιση
ενέργειας!

Η εταιρεία µας

αναλαµβάνει τις

εργασίες σύµφωνα

µε τις απαιτήσεις

του προγράµµατος

«Εξοικονοµώ

κατ’ οίκον ΙΙ».

» Αντικατάσταση κουφωµάτων

µε αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών

» Θερµοµόνωση στο κέλυφος

του κτιρίου (πρόσοψη-τοίχους-στέγης)

»  Συστήµατα σκίασης

ΠΑΡΟΣ Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 | e-mail: info-jm@vs-windows-doors.gr 
www.vs-windows-doors.grΤυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτό | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο

µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

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

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουµε προϊόντα µε καταγωγή και υπογραφή!

Γεύσεις του τόπου µας, αγνά & ποιοτικά προϊόντα

Το είχαν στο 
τσεπάκι τους…

Από τη Λαϊκή 
Συσπε ίρωση 
Πάρου, δημοσι-

οποιήθηκε δελτίο 

τύπου σχετικά με 

την υπόθεση της 

ίδρυσης γυμνασί-

ου ειδικής αγω-

γής στο νησί μας.

Το δελτίο τύ-

που έχει ως εξής:

«Όταν πριν από μερικούς μήνες ζητούσαμε από τη 
δημοτική αρχή τον λόγο, γιατί με τους χειρισμούς της 
χάνεται για δεύτερη χρονιά η δυνατότητα ίδρυσης 
γυμνασίου ειδικής αγωγής στην Πάρο, με έπαρση 
διαλαλούσαν ότι έχουν στο «τσεπάκι» το Φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης για την ίδρυση του.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για μια ακόμα 
φορά είχαμε την αποθέωση της προχειρότητας τους. 
Ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να το χάσουν και πάλι! 
Δυστυχώς το μπάχαλο συνεχίζεται...».

Μαντώ 
Μαυρογένους

Γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1796 όπου ο πατέ-
ρας της, Νικόλαος Μαυρογένης -που γεννήθηκε στα 
Μάρμαρα της Πάρου- εργαζόταν ως έμπορος και 
τραπεζίτης. 

Η Μαντώ ή Μαγδαληνή ή Μανταλένα, ήταν το 
τρίτο παιδί του ζεύγους Νικολάου και Ζαχαράτης 
Χατζημπατή-Μαυρογένη. Αδέρφια της ήταν ο Δημή-
τρης, ο Αντώνιος, ο Ετιέν και η Ειρήνη. 

Η Μαντώ ήταν ψηλή, γεροδεμένη, εντυπωσιακή 
με ωραία μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια και φορούσε 
χρυσό φέσι πάνω από τα μακριά μπουκλωτά μαλλιά 
της.  Πέθανε τον Ιούλιο του 1840 στην Πάρο από 
τύφο, λησμονημένη. 

Πριν την επανάσταση βρισκόταν στην Τήνο, κοντά 

στο θείο της ιερέα, Γεώργιο Μαύρο, ο οποίος της 
μετέφερε την ευσέβεια και τη φιλοπατρία, στην ήδη 
πολυμαθή Μαντώ, που γνώριζε εκτός τα ελληνικά, 
ιταλικά και γαλλικά. 

Κατά την διάρκεια της επανάστασης, ζούσε στη 
Μύκονο γενέτειρα της μητέρας της και έδρασε απο-
τελεσματικά μετέχοντας σε ναυτικές και χερσαίες 
επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κάρυ-
στο και Πελοπόννησο. Οργάνωσε αποστολές στρα-
τιωτών στη Σάμο, Χίο, κ.α. επανδρώνοντας πλοία 
με όπλα, διαθέτοντας όλη της την περιουσία για να 
βοηθήσει τον αγώνα. Το ξίφος που κρατούσε από 
την πατρική οπλοθήκη έγραφε: «Δίκασον, Κύριε, 
τούς ἀδικοῦντας με, πολέμησον τούς πολε-
μοῦντας με, βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων». 
Ήταν δώρο της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας 
προς τον πατέρα της, το οποίο μετά το πέρας της 
επανάστασης η Μαντώ το πρόσφερε στον πρώτο 
κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια, που έσπευσε να τη 
συγχαρεί. Το κράτος της χορήγησε μικρή σύνταξη, 
μαζί με το βαθμό του αντιστράτηγου. 

(πηγές: α) «Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας 
της Πάρου», β) «Οι Παριανοί Αγωνιστές του 1821», 
«Παριανά» τεύχη 63, 74, 83).

Η οδός ξεκινάει από την πλατεία «Εκατονταπυλια-
νής», έως την οδό «Αλεξάνδρου Μαύρου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Εθνική επέτειος  
25ης Μαρτίου 1821  

(Μέρος 2ο)
Παριανοί Αγωνιστές που συμμετείχαν σε διάφορες 

μάχες. «[…] Το Βασίλειον της Ελλάδος και η Αυτού 
Μεγαλειότης ο Βασιλεύς επεφόρτισε το Υπουργείον 
Στρατιωτικών να  τους απονέμει «εντίμως μεθέξαντα 
του υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ηρωικού αγώ-
νος (…) το δίπλωμα του Ιερού Αγώνος» που συνοδευ-
όταν με «χαλκούν αριστείον (…)». Ήταν οι:

Ο Μιχάλης Δεσύλλας από τις Λεύκες, είχε μετά-
σχει στη μάχη του Φαλήρου στις 22 Απριλίου 1827 
στην οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης.

Τιμήθηκαν από τον Όθωνα με χαλκούν αριστείον και 
δίπλωμα, στις 12 Μαρτίου 1836 ο Νικόλαος Ναυ-
πλιώτης από την Παροικιά, για την ενεργό συμμετοχή 
του στους αγώνες, αλλά και για την χρηματική ενίσχυ-
ση του αγώνα, και το 1843 ο Κωνσταντίνος Δαμί-
ας από το Μαράθι, ως μετάσχων στον Ιερό Αγώνα. 

Ο Ιωάννης Αλεξ. Δελλαγραμμάτης από την Πα-
ροικοά, το 1843 έλαβε «σιδηρούν παράσημον», για τις 
προσφερθείσες υπηρεσίες του στον Αγώνα του 1821. 

Ο Γεώργιος Ιωάννου Χανιώτης, χιλίαρχος από 
τις Λεύκες, έλαβε μέρος σε πολεμικές συρράξεις από 
το 1821 μέχρι τη λήξη της επανάστασης, μέσα στις 
οποίες και η περίφημη άλωση της Τριπολιτσάς, μαζί με 
άλλους Παριανούς.

Μετείχαν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, ο Ιω-
άννης Καπαρός-Κορωναίος, ο Ιωάννης Ανα-
γνώστου Καπαρός, με επτά στρατιώτες, ο ιερέας 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, που ως ανταμοιβή δι-
ορίζεται ηγούμενος του Αγίου Αντωνίου Κεφάλου και 
ο Νικόλαος Ρούσσος-Μπονοφάτζου, όπου τραυ-
ματίστηκε σοβαρά, υπό την αρχηγία του Παροκιώτη 
υπολοχαγού Γ. Μαυρομμάτη. 

Ο Δημήτριος Καλλιέρος, παππούς του γνωστού 
παιδαγωγού της Πάρου, πολέμησε στα Τρίκορφα, κο-
ντά στην Τριπολιτσά, το 1825. Παρασημοφορήθηκε το 
1844.

Ο Δημήτρης Πρωτόδικος από την Παροικιά, τι-
μήθηκε με το «αριστείο ανδρείας», ως ανταμοιβή για 
τη συμμετοχή του στα πεδία μαχών. Το 1840 στην κη-
δεία της Μαντώς έφερε τα διακριτικά του λοχία φο-

ρώντας φουστανέλα.
Ο Κοσμάς Περαντινός, με το παρατσούκλι «Τρά-

ντας», από την Παροικιά, ήταν το πρωτοπαλίκαρο της 
Μαντώς Μαυρογένους, υπηρετώντας ως αξιωματικός 
Ζ’ τάξεως. Στην κηδεία της Μαντώς συνόδευε το φέ-
ρετρο «ξυπόλυτος με στολή γενίτσαρου, που είχε ως 
λάφυρο». Ο πατέρας του αξιωματικός Κωνσταντί-
νος Περαντινός, πληγώθηκε στην Τριπολιτσά. Συμ-
μετείχε και ο αδελφός του Στάμος Περαντινός.

Ο Ιωάννης Παπαδάκης από την Νάουσα, μετεί-
χε στην άλωση της Τριπολιτσιάς, στη καταστροφή του 
Δράμαλη στα Δερβενάκια, στο Χάνι της Γραβιάς, στη 
μάχη του Πέτα, κ.α.

Στην πολιορκία των Αθηνών, συμμετείχαν ως ναύτες 
από την Παροικιά, ο παπα-Νικόλαος Πριμηκυρί-
ου, ο Νικόλαος Απόκοτος και ο Χρίστος Πάσ-
σος, αλλά και στην εξόρμηση του Ομέρ Βρυώνη.

Ο Ιωάννης Ζέπου Ραγκούσης από την Παροικιά, 
πολέμησε στην Κρήτη, υπό την οδηγία του οπλαρχη-
γού Δημητρίου Κουρμούλη. 

Ο Νικόλαος Μπόγκλαρης είχε μετάσχει στις 
πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων στις 
Παραδουνάβιες περιοχές, ήδη από το 1818, υπό την 
αρχηγία του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Ο Γεώργιος Κρίσπης, υπηρέτησε ως αξιωματικός 
στον Ιερό Λόχο και στη μάχη στο Δραγατσάνι και ήταν 
υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη.  

Επίσης, πήραν μέρος οι παρακάτω συμπολίτες μας, 
αλλά δεν έχουν συλλεχτεί πιο αναλυτικές πληροφο-
ρίες.      

Υπαξιωματικοί: Θεόδωρος Βαλσαμής, Δημή-
τρης Ζαφειρόπουλος, Νικόλαος Καπαρός, 
Ιωάννης Λαουγάκης, Δημήτριος Μανέττας, 
Μάρκος Παντελαίος, Μανούσος Ρούσσος και 
Ευάγγελος Χαλκιάς. 

Στρατιώτες: Δημήτριος Ι. Αιγινίτης, Παναγιώ-
της Ι. Αιγινίτης, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, 
Ιωάννης Γ. Μπουρναζάκης-Κρητικός, Προσκυ-
νητής Αναστ. Βαντώρου, Ιάκωβος Σταθερός, 
Δημήτρης Στράντσαλης, Γ. Σπαθαρόπουλος, 
Κ. Σπαθαρόπουλος, Γεώργιος Φωκιανός, Θε-
όδωρος Νικηφοράκης, Αναγνώστης Ιωάννου 
Καπαρός, Ιωάννης Γ. Κυρίτσης, Πέτρος Παντε-
λαίος, Γεώργιος Αναπλιώτης, Μανώλης Βενιέ-
ρης, Νικόλαος Ρούσσος, Σταμάτης Βεντουρής, 
Νικόλαος Αναγνώστης, Ελευθέριος Αναγνώ-
στης, Γιάννης Σκοπελίτης, Απόστολος Γραμμα-
τικόπουλος. 

Ναύτες: Παντελής Καπασάκης, Γεώργιος Κα-
μπούρης, Κυριακούλης Σώχος. 

Είναι χαρά και ικανοποίηση μου, που με αυτόν τον 
τρόπο φωτίζεται αυτή η σελίδα της ιστορίας της Πά-
ρου, ώστε να γνωρίζουμε για τη συμμετοχή των Πα-
ριανών στον αγώνα του 1821. 

Πηγές: α) «Οι Παριανοί Αγωνιστές του 1821» Ηλί-
ας Ι. Κωνσταντίνου-Νίκος Χρ. Αλιπράντης, β) «Χρονο-
λογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου», του Νίκου 
Χρ. Αλιπράντη.

8 | Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η διασύνδεση  
άργησε 25 
χρόνια…

Την περασμένη Δευτέρα 19/3/2018 πραγματο-
ποιήθηκαν στη Σύρο τα εγκαίνια για τη διασύνδεση 
νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Ως κολαούζοι διάφοροι, με προεξέχων τον βου-
λευτή ΝΔ Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, βγήκαν στα 
ΜΜΕ και δήλωσαν με θράσος ότι το έργο είναι 
δικό τους και ο Τσίπρας έκοψε τις κορδέλες. 

Από κτίσεως αυτού του κόσμου, είναι γνωστό, ότι 
άλλοι οραματίζονται, άλλοι σχεδιάζουν, άλλοι ξε-
κινούν και άλλοι εγκαινιάζουν. Με τη λογική των 
κολαούζων της ΝΔ θα έπρεπε λογικά να έβγαζαν 
και ανακοίνωση όταν εγκαινιάστηκε η γέφυρα Ρίου 
Αντιρίου, καθώς αυτήν την είχε οραματιστεί ο Χαρί-
λαος Τρικούπης. Άσε που ο Τρικούπης είχε ιδρύσει 
το «Πέμπτο Κόμμα», που ήταν το πρώτο στην Ελλά-
δα κόμμα αρχών και το πρώτο με σαφή φιλοευρω-
παϊκό προσανατολισμό. Δηλαδή –για να τους δίνω 
ιδέες- θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι το κόμμα 
Τρικούπη ήταν προπομπός της ΝΔ του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή.

Η ουσία παραμένει ότι το έργο ούτε της ΝΔ είναι, 
ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το έργο 
έγινε στο όνομα του Ελληνικού λαού και για την 
υλοποίησή του «μάτωσε» η τσέπη του φορολογού-
μενου. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή και με τι χρή-
ματα γίνονται τα έργα. Ας πάμε τώρα όμως και στα 
σοβαρότερα του θέματος. Το συγκεκριμένο έργο 
ξεκίνησε πριν 25 χρόνια όταν για να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των Κυκλά-
δων έγινε αρχικά προσπάθεια να συνδεθούν μέσω 
Καρύστου, η Τήνος και η Άνδρος, που ειδικά τη δε-
καετία του ’90 ήταν ο αγαπημένος τόπος παραθε-
ρισμού των Ελλήνων πολιτικών. Μεταξύ σοβαρού 
και αστείου λένε ότι η πρώτη σκέψη για διασύνδε-
ση της Άνδρου έπεσε στο τραπέζι, όταν υπουργός 
εκείνης της εποχής, λόγω διακοπής ρεύματος δεν 
μπορούσε να δει το αγαπημένο σόου στην τηλεό-
ραση (έτσι λέει ο αστικός μύθος…). Η διασύνδεση 
εκείνη δεν έγινε ποτέ, αφού η προσφυγή κατοίκων 
της Τήνου στο Σ.τΕ. για την τοποθέτηση πυλώνων 
υψηλής τάσης, διέκοψε κάθε περαιτέρω σκέψη.

Τα ίδια έγιναν και στη συνέχεια (1995) –παρά 
τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων- στη 
Σύρο και Μύκονο. Η ΔΕΗ συνέχιζε να τροποποιεί 
μελέτες, τα δικαστήρια δικαίωναν τους πολίτες και 
τελικά, έως και τις αρχές του 21ου αιώνα το έργο 
παραπέμπονταν στις καλένδες. Το 2007 η ΔΕΗ 
εδέησε να κατανοήσει τους λόγους απόρριψης των 
μελετών και έτσι αποφάσισε να τις τροποποιήσει 
ώστε να μη διέρχονται γραμμές υψηλής, αλλά μέ-
σης τάξης. Ακολούθησε θετική γνωμοδότηση το 
2008, εγκρίθηκε το 2009 και φθάσαμε στο 2012 
για να βγουν τα τεύχη διαγωνισμού. Φυσικά ούτε 
τότε ξεμπλέξαμε και φθάσαμε αισίως στον διαγω-
νισμό το 2014!

Τέλος, για την ιστορία, θα μπορούσα να γράψω 
άλλα τόσα για τις «υπόγειες» διαδρομές του δια-
γωνισμού, αλλά τώρα, τι ρόλο θα έπαιζαν; Η δια-
σύνδεση είναι γεγονός.



www.fonitisparou.gr

Υιοθετούμε ένα δέντρο 
Από την ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δή-

μου Πάρου, δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με 
δράση της.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στις δράσεις της Ένωσης Γονέων είναι και η έμπρα-

κτη προσήλωσή της στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 
Δίνουμε καθημερινή μάχη για την προστασία του, προ-
σπαθώντας να το περάσουμε στα παιδιά μας και στις 
γενιές που έρχονται. 

Θέλημα  μας είναι να φυτεύσουμε ή να αντικαταστή-
σουμε τα γερασμένα δέντρα και να αξιοποιήσουμε τους χώρους πρασίνου ιδιοκτη-
σίας του Δήμου ή του Δημοσίου, με σκοπό την υιοθέτηση τους από ενδιαφερόμενα 
σχολεία. Έχοντας ήδη δεσμεύσει αρκετά δενδρύλλια στο Δασικό Φυτώριο. Θα ξε-
κινήσουμε τη δεντροφύτευση από τις παραλίες του νησιού, φυτεύοντας αρμυρίκια 
και θα συνεχίσουμε με τη φύτευση ενδημικών δέντρων και φυτών μεσογειακής 
βλάστησης, που θα αποτελέσουν μια σημαντική κληρονομιά για το νησί μας, σε 
συνεργασία πάντα με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Η δεντροφύτευση, θα 
ξεκινήσει τη Δευτέρα 19/3/2018 στην παραλία του Μαρτσέλου με το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Παροικίας και την Τρίτη 20/3/2018 στην παραλία της πίσω Αλυκής με το 
Δημοτικό Αγκαιριάς.

Μετά το Πάσχα θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα σχολεία. Σε συ-
νεργασία πάντα με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων – Διαμερισμάτων, 
τα Σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων και την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου 
του Δήμου. Ονοματίστε και Φροντίστε το δικό σας δέντρο!».

Τοπικές ειδήσεις | 9

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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Νίκος Κατσιγιάννης
ορθοπαιδικός-χειρουργός

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

Παροικιά, εντός διαγνωστικού εργαστηρίου «Ιατρόνησος» 
 Τ. 22840 24055 δέχεται καθηµερινά µε ραντεβού | Κ. 697 5854137 για επείγοντα περιστατικά
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Οι λαµπάδες διατίθενται προς πώληση στο εκκλησια-
στικό εκθετήριο του Ιερού Προσκυνήµατος Παναγίας 
Εκαντοταπυλιανής, στις κατά τόπους ενορίες και στο 
τηλέφωνο 693 9481 636.

Τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες του γηροκοµεί-
ου.

Αυτό που χρειάζονται οι µεγάλοι άνθρωποι είναι 
αγάπη και φροντίδα και αυτό προσπαθούµε.

Ας µην ξεχνάµε ότι αυτοί µας µεγάλωσαν και στάθη-
καν δίπλα µας θυσιάζοντας κοµµάτι από την δική τους 
ζωή.

Αγοράζουµε 
πασχαλινές λαµπάδες

για την ενίσχυση 
του Εκκλησιαστικού 
γηροκοµείου Πάρου

Ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί να τους χαρίσουµε ότι καλύτερο.

Χρήματα στην Αντίπαρο
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της 

χώρας, για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίστηκαν βάσει γεωμορφολογικών και 
δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με την νησιωτικότητα, την ορεινότη-
τα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του υπουργού 
Εσωτερικών.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουρ-
γικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες. Η ενίσχυση για το 
δήμο Αντιπάρου είναι 180.700 ευρώ.

Πρόσληψη γιατρού
Την προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων γιατρών του 

κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια 
υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός, 
Παύλος Πολάκης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 12 το μεσημέρι της 18ης Απριλίου 
και λήγει στις 23:59 της 7ης Μαΐου. Σε ό,τι αφορά το Κ.Υ. Πάρου, έχει προκηρυχθεί 
μία θέση διευθυντή ακτινοδιαγνωστικής.

Οι «Περπατητές» 
καθαρίζουν

Το Σάββατο 24/32018 και ώρα 14:30 οι «Περπατητές» Πάρου του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου θα συνα-
ντηθούν στον χώρο ανάπλασης της πρώην χωματερής, στον δρόμο για την Μονή 
Θαψανών, για να συντονίσουν τον καθαρισμό μονοπατιού από την περιοχή Χωριου-
δάκι της Πάρου προς τα Θαψανά. 

Το μονοπάτι αυτό, μήκους 500 μέτρων, αποτελεί τη συνέχεια του μονοπατιού 
που διανοίξαν στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου και ολοκληρώνει μια διαδρομή 
ενός χιλιομέτρου, που αποτελούσε σημαντικό τμήμα σύνδεσης της Παροικιάς με την 
Μονή Θαψανών.   

Απαραίτητος εξοπλισμός: γάντια εργασίας, μακρύ παντελόνι, μποτάκια, νερό, σνακ.
Χρήσιμα εργαλεία: τσάπα, χειροπρίονο, τσουγκράνα, κλαδευτήρι (κατά προτίμηση 

με πτυσσόμενους ή μεγάλους βραχίονες για κοπή μεγάλων κλαδιών). 
Καλοδεχούμενα επίσης: Βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά – χορτοκοπτικά με μαχαίρια 

ή μεσινέζα αλυσοπρίονα, μπορντουροψάλιδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τους: Ανδρέα Ραγκούση 6936 142 253,  

Βαγγέλη Νικολάου 6937 426 852, Ντάνο Τσαντιράκη 22840 21804 – 6948 372 
181.
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Η ηλεκτρική διασύνδεση του τόπου μας με το ηπειρωτικό δίκτυο, μπορεί από τη 
μία να έφερε χαμόγελα, αφού μετά από δεκαετίες το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο νησί 
μας μπήκε σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά από την άλλη προβλημάτισε καθώς τώρα, 
υπάρχει όλη η υποδομή για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και τη μεταφορά 
παραγόμενου ρεύματος από την Πάρο, προς άλλα δίκτυα της ηπειρωτικής χώρας.

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δημαρχείο Πά-
ρου με φορείς και πολίτες, για το θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Η 
συνάντηση δεν ήταν επιτυχής από πλευράς προσέλευσης κόσμου, αλλά δυστυ-
χώς και από πλευράς παρουσίας εκλεγμένων δημοτικών και τοπικών συμβούλων. 
Η κυριότερη δε αστοχία ήταν ότι το κυριότερο θέμα της ενημερωτικής συζήτησης, 
δηλαδή, για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα, δεν 
έγινε ποτέ, αφού στην αίθουσα συνεδριάσεων είχαν παραμείνει ελάχιστα άτομα.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου ήταν ο πρώτος πολιτικός φορέας στο νησί μας 
που πριν από χρόνια έθεσε στο τραπέζι συζήτησης τον κίνδυνο για την εγκατάσταση 
των ανεμογεννητριών. Γι’ αυτό τον λόγο η «Φωνή της Πάρου» ζήτησε από τον επι-
κεφαλής του συνδυασμού, Κ. Ροκονίδα, την άποψή του για το θέμα.

Το γεγονός
Για το γεγονός της διασύνδεσης και το ζήτημα των εργαζόμενων στο εργοστάσιο 

της ΔΕΗ (κάτι που λίγοι έχουν αναφέρει), ο κ. Ροκονίδας υποστήριξε:
«Ολοκληρώθηκε αυτή την περίοδο η πρώτη φάση ενός προγραμματισμένου από 

την δεκαετία του ’90 έργου, η ηλεκτρική διασύνδεση της Πάρου και άλλων νησιών 
με την ηπειρωτική χώρα. Πρόκειται για έργο ενεργειακής αναβάθμισης των νησιών 
με  ταυτόχρονη εξοικονόμησης πόρων λόγω χαμηλότερου κόστους παραγωγής της 

προσφερόμενης ενέργειας. Το δικό μας βλέμμα στρέφεται αρχικά σε δύο πράγματα: 
α) Στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού στους Αυτόνο-

μους Σταθμούς Παραγωγής, πράγμα που φαίνεται να διασφαλίζεται τουλάχιστον 
στην πρώτη φάση του έργου. Θα το δούμε πάντως αφού συζητήσουμε στο προσε-
χές διάστημα και με τους εργαζόμενους στο σταθμό της Πάρου.

β) Στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λογαριασμοί της τι-
μής του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά αποτελούσαν και αποτελούν την περίοδο 
της καπιταλιστικής κρίσης μόνιμο βραχνά και δυσβάστακτο φορτίο για τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό τους».

Δίκτυο - ηλεκτρικό φορτίο
«Ταυτόχρονα η διασύνδεση αποτελεί, έργο στρατηγικής σημασίας για 

το κεφάλαιο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας εγκαινιάζοντας το έργο στη 
Σύρο, το χαρακτήρισε «εμβληματικό» διαφημίζοντας την κυβερνητική πολιτική ως 
θελκτική για τους «επενδυτές». Όπως είπε μεταξύ των άλλων εκθέτοντας τα κίνητρα 
για τους επιχειρηματικούς ομίλους, «οι διασυνδέσεις αυτές (…) είναι αμφί-
δρομες, είναι διπλής κατεύθυνσης. Δεν φέρνουν μονάχα ρεύμα από την 
ηπειρωτική χώρα αλλά θα έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να στέλ-
νουν ρεύμα στην ηπειρωτική χώρα, πράγμα το οποίο (…) ήδη προσελ-
κύει το ενδιαφέρον επενδυτών για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας». Και δια στόματος πρωθυπουργού λοιπόν, είμαστε στη φάση που 
μπορούν να εγκατασταθούν τα αιολικά πάρκα στα νησιά μας, αφού υπάρχει πλέον 
η δυνατότητα να εξάγουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα έχει δημιουργήσει δικαιολογημένη ανησυχία σε φορείς 

Κ. Ροκονίδας: ενεργειακή πολιτική 
Mονόδρομος η ρήξη
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και κατοίκους, που σύσσωμοι αντιπαλεύουν με τις κινητοποιήσεις τους τα τελευταία 
χρόνια, το ενδεχόμενο αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όταν σαν ΚΚΕ «σηκώναμε» 
το ζήτημα αυτό πριν από πέντε-έξη χρόνια σε όλο το Αιγαίο, συναντούσαμε ακόμα 
και από καλοπροαίρετους ανθρώπους αντίδραση. Είναι σκόπιμο να θυμίσουμε ότι 
αυτό το κίνημα ξεκίνησε σαν διαμαρτυρία λίγων που φάνταζαν ως «περίεργοι» μέ-
χρις ότου ο κόσμος να πληροφορηθεί τις επιπτώσεις από την εγκατάσταση των ανε-
μογεννητριών στα νησιά μας και να εισπράξει στη πράξη μερικές από τις επιπτώσεις, 
με τις ανεμογεννήτριες που ήδη έχουν τοποθετηθεί στις Καμάρες».

Στρατηγική Παριανών φορέων
«Εκτιμούμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα με την συμμετοχή πολλών ανθρώ-

πων έγινε πολύ σημαντικό έργο στην ενημέρωση του πληθυσμού ο οποίος πλέον 
έχει άποψη, λόγο, επιχειρήματα αλλά και τη διάθεση της ενεργούς συμμετοχής για 
να αποτραπεί το σχεδιαζόμενο έγκλημα για τα νησιά μας. Βέβαια σήμερα λόγω των 
δυνατοτήτων που δίνει η διασύνδεση, περνάμε σε μια διαφορετική ποιοτικά 
φάση. Είναι γνωστό ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να ισχυροποιήσουν τις εγκε-
κριμένες περιβαλλοντικές μελέτες τους, ενόψει της εκδίκασης των προσφυγών των 
δήμων στο Σ.τΕ., επιχειρούν να τροποποιήσουν αυτές σε κάποια σημεία που έχουν 
σχέση με αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία πολιτισμού κλπ. Αν οι μελέτες τους δεν 
είχαν σημεία που προσβάλλονται, γιατί αλήθεια επιδιώκουν την τροποποίηση τους; 
Προφανώς προσπαθούν να «μαζέψουν» κάποιες από τις «εκπτώσεις» που είχαν γίνει 
στην αδειοδότηση τους. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις φυσικά σε καμιά  
περίπτωση αναιρούν τις καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνι-
κές συνέπειες που θα προκαλέσουν τα αιολικά πάρκα στα νησιά μας.  

Όλο και περισσότερος κόσμος κατανοεί ότι η μάχη κατά των ανεμογεν-
νητριών έχει απέναντι της μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τις πολι-
τικές υπεράσπισής τους, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να αποκρύψουν αυτό 
το γεγονός για τους δικούς τους λόγους. Ο αγώνας του Παριανού λαού ενάντια 
στις ανεμογεννήτριες αποτελεί ρήξη με τη δρομολογημένη πολιτική στην ενέργεια. 
Απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα υπάρχει η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, 
η πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών, η πολιτική της ιδιωτικοποί-
ησης της ενέργειας. Αυτή η πολιτική διαχρονικά έχει ενσωματωθεί την τελευταία 
δεκαπενταετία στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι το  ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνι-
κό αγαθό έγινε εμπόρευμα υψηλής κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που 
επενδύουν στην ενέργεια. Η απλόχερη ενίσχυση, χρηματοδότηση και επιχορήγηση 
των επιχειρηματικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, με μηδενικό 
κόστος πρώτης ύλης (αέρας, ήλιος), αποτελεί τεράστια πρόκληση. Στο παρελθόν, 
Νέα Δημοκρατία και ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμόρφωσαν το νομοθετικό πλαίσιο και 
έβαλαν φαρδιές πλατιές τις υπουργικές υπογραφές που ανοίγουν τον δρόμο της 
περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής των νησιών μας. Σήμε-
ρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν αναιρεί αυτή την πολιτική. Αντίθετα 
και στο θέμα αυτό με «αριστερές» ρητορείες κενές περιεχομένου, «θολώνοντας τα 
νερά» επιχειρεί να φέρει σε πέρας και αυτή τη «βρώμικη δουλειά». Πως; Με δή-
θεν εκσυγχρονισμό του ενεργειακού χωροταξικού «βάζοντας στο παιχνίδι» και τις 
λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή ουσιαστικά επιχειρηματικές συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιχειρούν έτσι να βάλουν στο «χέρι» τις τοπικές 

κοινωνίες με προφανή στόχο να διαρραγεί το μέτωπο αντίδρασης κατά των ανε-
μογεννητριών και να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Παριανός λαός 
πρέπει να απαιτήσει από τις τοπικές οργανώσεις των κομμάτων της κυ-
βέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν καθαρά. Θα 
στηρίξουν τα συμφέροντα των νησιών μας ή θα είναι υπερασπιστές της 
πολιτικής των κομμάτων τους, που ταυτίζονται με τα συμφέροντα των 
επιχειρηματικών ομίλων;».

Τι ζητούμε
«Πιστεύουμε ότι τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα βρί-

σκουν το δρόμο της δικαίωσης μόνο με τους λαϊκούς αγώνες. Δεν λύνο-
νται στις δικαστικές αίθουσες που συχνά πυκνά το δημόσιο συμφέρον σε αυτό το 
σάπιο σύστημα που ζούμε, ταυτίζεται με το δίκιο των λίγων και των οικονομικών 
τους συμφερόντων. Βέβαια δεν υποτιμούμε και δεν παραγνωρίζουμε τη συμβολή 
που θα είχε στον αγώνα μας, μια ενδεχόμενη  θετική δικαστική απόφαση. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που στηρίξαμε σαν Λαϊκή Συσπείρωση στην Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου και στους δήμους των Κυκλάδων την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Ξεκαθαρίσαμε όμως από τη πρώτη στιγμή, ότι αυτό δεν επαρκεί. 

Σήμερα είμαστε στη φάση έγκρισης ή μη, της τροποποίησης της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων. Με ή χωρίς την έγκριση της, ο δρόμος της εγκα-
τάστασης είναι ανοικτός, αφού υπάρχει η αρχική μελέτη εγκεκριμένη.

Σε αυτή τη κρίσιμη φάση, είναι απαραίτητο να πείθουμε για το δίκιο μας με επιχει-
ρήματα, που δεν προασπίζονται απλά τα νησιά μας από περιβαλλοντική σκοπιά αλλά 
διεκδικούν ευρύτερα τα λαϊκά συμφέροντα στο τόπο μας και τη χώρα γενικότερα. 
Με την τακτική και τα αιτήματα μας, πρέπει να διαμορφώνουμε ευρύτερες κοινω-
νικές συμμαχίες. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, μακριά από αυταπάτες και ανέξοδες 
ρητορείες, άμεσα, αταλάντευτα και αγωνιστικά πρέπει:

- Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε την κατάργηση των υπουργικών 
αποφάσεων που δίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα 
νησιά μας.

- Να απαιτούμε φθηνό ρεύμα για το λαό και κατάργηση των «πράσινων 
τελών» ΑΠΕ από τους λογαριασμούς του ρεύματος που αποτελούν «χαράτσι» χρη-
ματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια..

Τα «παπαγαλάκια» στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, σε σωματεία ή οργανώσεις  
με περιβαλλοντικό μανδύα, που στην πράξη προωθούν τα συμφέροντα των ενερ-
γειακών ομίλων με τον ένα ή άλλο τρόπο, προσπαθούν να μας εμφανίσουν σαν 
εχθρούς και αρνητές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σαν οπισθοδρομικούς, 
που δεν αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ.

Σήμερα το κίνημα κατά της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων στα νησιά μας 
είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει, ότι πρέπει να μάχεται ώστε το σύνολο όλων 
των εγχώριων πηγών ενέργειας (αέρας, ήλιος, νερό, λιγνίτης, φυσικό 
αέριο κλπ), να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός φιλολαϊκού σχεδιασμού, 
που στόχο θα έχει να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφο-
ρία των μονοπωλίων. 

Αυτό φυσικά μπορεί θα γίνει πράξη μόνο όταν  ο σχεδιασμός και η διαχείρισή τους 
θα ανήκουν σε έναν αποκλειστικά Ενιαίο Κρατικό Φορέα Ενέργειας, που θα 
είναι μηχανισμός λαϊκής εξουσίας».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπί-
τια, 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 & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΙΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι 
50 τ.µ, επιπλωµένο για όλο το χρόνο, 
µε wi-fi  και ηλιακό. Τηλ. επικοινωνίας: 
6932 331 812

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο nikos@typoparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6974 364 045

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
στην Αλυκή για τις ειδικότητες: Μάγει-
ρας Β’, βοηθός κουζίνας και λάντζα. 
Επίσης σερβιτόρος µε απαραίτητη 

γνώση αγγλικών. Επιθυµητή δεύτερη 
ξένη γλώσσα. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε όλες τις θέσεις. Αποστολή 
βιογραφικών στο: restauteam@gmail.
com, τηλ. 6972 297 557

Η εταιρεία διανοµής τροφίµων, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, ζητάει να προ-
σλάβει άτοµα για µόνιµη εργασία, των 
παρακάτω ειδικοτήτων: α) ΚΟΠΕΛΑ 
– ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, µε άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών και γνώσεις 
λογιστικής – οικονοµικών, β) Ο∆ΗΓΟ 
µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας ηλικίας από 
25 – 40 ετών και γ) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ. 
Τηλ. 6944 109 845

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτισµέ-
νο ζητείται για ξενοδοχείο στη Σάντα 
Μαρία Πάρου, για τις θέσεις: Pool 
Bar, καθαρισµού και λάντζας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6937 107 870

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για κατάστηµα κινητής 
τηλεφωνίας στην Πάρο ζητείται, µε 
εµπειρία στις πωλήσεις και γνώσεις 
στην κινητή τηλεφωνία και στη χρήση 
νέων τεχνολογιών. Πλήρες ωράριο ερ-
γασίας για όλο το χρόνο. Αποστείλατε 
βιογραφικό στο e- mail: nisis.info@
gmail.com, Τηλ. 6936 906 626

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 
κατάστηµα οπτικών στη Νάουσα της 
Πάρου, για τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Απαιτείται 
γνώση ξένων γλωσσών. Mail επικοι-
νωνίας: centroottici@yahoo.gr, Τηλ: 
210 9373322, Fax: 210 9373323

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για το GOLDEN 
BEACH SHOP στη Χρυσή Ακτή, από το 
Μάιο µέχρι τον Οκτώβριο. Ηλικία από 
20 έως 40 ετών, µε άπταιστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Προηγούµενη 
εµπειρία επιθυµητή. Τηλ. επικοινωνίας: 
6934 257 283, 6944 423 010, shop@
goldenbeach.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί: ΚΟΠΕΛΑ 
ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR Απογευµατινή ή 
πρωινή βάρδια. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση Αγγλικών (επιθυµητά Γαλλικά 

και άλλες ξένες γλώσσες), προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά µε πρόσφατη 
φωτογραφία cv@minois-village.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί: ΚΑΜΑ-
ΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Παρακαλούµε τηλεφωνείτε µόνο 
∆ευτέρα - Παρασκευή 18.00 - 21.00 
τηλ. 6945 191585 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα δωµάτια στη Νάουσα Πάρου. 
Μισθός, ασφάλιση, διαµονή. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6976 156 084

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
στη Νάουσα Πάρου για την καλοκαιρι-
νή σεζόν για τις θέσεις: Σερβιτόρου-ας, 
ψήστη, λαντζέρη-ας. Άδεια εργασίας 
απαραίτητη. Τηλ. 6944 815 804

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ – ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ 
µε σχετική εµπειρία ζητείται από το 
καφέ Καλυψώ στη Νάουσα Πάρου για 
πρωινή βάρδια. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 444 151

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ζητούνται από Γραφείο Ενοικιάσεων 
Οχηµάτων στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση (Απρίλιο έως Οκτώβριο), 
µε αντικείµενο κρατήσεις, παρα-
δόσεις -παραλαβές οχηµάτων και 
εξυπηρέτηση πελατείας. Απαιτούµενα 
προσόντα: Άριστη γνώση Αγγλικών, 
ενώ θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα γνώση 
Γαλλικών ή Ιταλικών, άριστη γνώση 
χειρισµού Η/Υ, ∆ίπλωµα αυτοκινήτου 
απαραίτητο. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
είναι εργατικοί, συνεργάσιµοι και µε 
οµαδικό πνεύµα. Προσφέρονται καλές 
αποδοχές, µπόνους παραγωγικότητας 
σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. 
Για πληροφορίες καλέστε στο 6932 476 
948 ή αποστείλετε email το βιογραφικό 
σας στο info@bcsparos.gr

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ζητείται για 
εργασία στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 900 855

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζη-
τείται για ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα 
στην Αλυκή. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
229 7557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ζητείται από 
φαρµακείο στην Παροικιά, εµφανίσιµη 
έως 37 ετών, χαµογελαστή, µε γνώ-
σεις στην πώληση των καλλυντικών, 
Η/Υ και αγγλικών, για µόνιµη εργασία. 
Τηλ. 6937 090 161, ώρες επικοινωνί-
ας: 10:00 π.µ.-13:00 µ.µ.

Ο∆ΗΓΟΣ  ζητείται για εργασία τη 
σεζόν, µε δίπλωµα φορτηγού, σχετική 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώση του οδικού δικτύου της Πάρου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6949 667 545, 
22840 45076

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδο-
χείο στη Χρυσή Ακτή για τις θέσεις: 

Καµαριέρα, άτοµο για λάντζα και 
συντηρητής – γενικών καθηκόντων. 
Προσφέρεται πλήρες πακέτο αποδο-
χών και ασφάλισης. Τηλ. 6931 728 111

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ζητείται 
για εργασία στην Πάρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 763 186

ΝΕΟΣ – ΝΕΑ ζητείται από καφε-
τέρια στην Παροικιά για τη σεζόν, 
µε γνώσεις καφέ και σέρβις. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 22081

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται για κατάστηµα 
ειδών σπιτιού στην Μάρπησσα, µε 
άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
και χρήση υπολογιστή, µε άνεση στις 
πωλήσεις. ∆ίπλωµα οδήγησης απα-
ραίτητο. We search for a manager for 
our shop in Marpissa. Greek language, 
computer skills, driving liscence are 
necessairy. Τηλ/Tel. 22840 - 41341 
(9:00-14:00) Αποστολή βιογραφικού/
CVs: rags2richesparos@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται µε εµπειρία από 
ξενοδοχείο στα Λιβάδια Παροικιάς, 
από 1/6/18 έως 31/9/18. Απαραίτητη 
η άδεια εργασίας και να µην είναι 
καπνίστρια. Τηλ. 6945 069 970

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ΚΟΠΕΛΑ ζητείται 
από ξενοδοχείο στην Παροικιά για 
απογευµατινό ωράριο, από 1/7/18 έως 
31/8/18. Απαραίτητα αγγλικά ή και 
άλλη ξένη γλώσσα. Τηλ. 6945 069 970

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (κοπέλα) ζητείται για 
ξενοδοχείο 5* στη Νάουσα, µε γνώση 
αγγλικών ή και άλλης ξένης γλώσσας, 
µε σχετική εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ. 22840 51976, αποστολή 
βιογραφικών στο email: astirlogist@
gmail.com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα ηλικιω-
µένης καθ’ όλο το 24ωρο. Παρέχεται 
διαµονή, διατροφή και ρεπό. Περιοχή 
Νάουσας. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 
092 618

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάει εργασία για φροντίδα 
ηλικιωµένης ή καθαριότητα. Τηλ. 6974 
561 988 κα.Λουίζα

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΣΚΑΠΤΙΚΟ LOMBARDINI πωλείται, 3 
ετών πλήρες, µε τροχούς. Επικοινωνία 
στο τηλέφωνο: 22840 91624, ώρες: 
13:00 – 17:00.

ΚΟΥΚΕΤΕΣ (3) πωλούνται µε τα 

στρώµατά τους, από σουηδικό ξύλο, µε 
αποθηκευτικό χώρο στο κάτω µέρος, 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6936 783 760

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ αρσενικά πωλούνται 
από 5 ηµερών έως 6-7 µηνών και 

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6944 900 855

ΒΑΡΚΑ πλαστική πωλείται 5 µέτρα, 

µε µηχανή SUZUKI 40HP και εφεδρικό 

µηχανάκι Seagull. Τηλ. 6944 415 044

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 869/11

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφι-
σβητήσεων Ν. Κυκλάδων, η οποία ανασυγκροτήθηκε 
με την αρ.πρ.3589/17-05-2011 απόφαση του γενικού 
Διευθυντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέχρι 31-12-2011, 
συνήλθε στις 12/12/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11.00π.μ. στο Πρωτοδικείο Σύρου, αποτελούμενη από 
τους:

α) Ευάγγελο Χριστιά, Πρωτοδίκη ως Αναπληρωτή 
Πρόεδρο, λόγω κωλύματος του Προέδρου Ελευθερί-
ου Γεωργίλη

β) Αναστασία Δρασκίδου, Δασολόγο υπάλληλο της 
Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων ως τακτικό μέλος

γ) Γεώργιο Παγανέλη, Γεωπόνο υπάλληλο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλά-
δων ως τακτικό μέλος

και την Ευγενία Αθυμαρίτου, Διοικητικό ΔΕ της Δ/
νσης Δασών Ν. Κυκλάδων Γραμματέα, προκειμένου να 
εξετάσει στα πλαίσια των άρθρων 10 & 14 του Ν. 
998/79 (ΦΕΚ289/Α/79) όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα με το Ν. 3208/03, τις αντιρρήσεις 
του Λουκή Γεωργίου, κατά της 3490/03 πράξης χαρα-
κτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων που αφο-
ρά έκταση εμβαδού Ε2=4.111,85 τ.μ. και βρίσκεται 
στη θέση «Ψηλάφι» του Δήμου Πάρου ν.Πάρου.

Η Επιτροπή αφού:
1. Εξέτασε όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του φακέ-

λου της υπόθεσης
2. Έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Δασολό-

γου Αναστασίας Δρασκίδου 
3. Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Απορρίπτει ομόφωνα τις αντιρρήσεις.
Β) Χαρακτηρίζει το σύνολο της έκτασης ως δασική 

έκταση της παρ. 2 αρ. 3 Ν.998/79, όπως αυτός τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει για του λόγους που αναλυτικά 
περιγράφονται στην αρ. πρ. 3490/2003 Πράξη Χαρα-
κτηρισμού.

Σε ότι αφορά στις κατηγορίες δασών και δασικών 
εκτάσεων του αρ. 4 του ως άνω Νόμου υπάγεται ως 
προς την κατηγορία (1) στην περίπτωση (ε), ενώ ως 
προς την κατηγορία (2) στην περίπτωση (β). 

Με την παρούσα απόφαση δε θίγονται εμπράγμα-
τα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και αυτή δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Ερμούπολη Σύρου 
στις 12/12/2011 και εκδόθηκε στις 24/02/2012.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Χριστιάς

Πρωτοδίκης



www.fonitisparou.gr Ειδήσεις | 13

Food Expo 
2018

Με στόχο την ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών 
των παραγωγών τροφίμων και ποτών του Νοτίου 
Αιγαίου με την ελληνική και την παγκόσμια αγορά, η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου –Γαστρονομική Περιφέρεια της 
Ευρώπης 2019- συμμετείχε και φέτος στη διεθνή έκ-
θεση τροφίμων και ποτών «Food Expo Greece 2018», 
που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12 Μαρτίου 2018 
στο «Αthens Metropolitan Expo», στα Σπάτα.

Η FoodExpo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και 
πότων της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διοργανώθηκε 
για πέμπτη χρονιά φέτος, απευθυνόμενη σε παραγω-
γούς που ενδιαφέρονται για πώληση χονδρικής αλλά 
και εξαγωγές. Η προσέλευση στο περίπτερο της Περι-
φέρειας μας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.  

Συνολικά στην έκθεση συμμετείχαν 27 παραγωγοί 
από 11 νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, 
οι οποίοι απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια, τόσο για την 
ποιότητα, όσο και την εμφάνιση των προϊόντων. Κα-
ταλυτικό ρόλο είχε η λέσχη αρχιμαγείρων Κυκλάδων 
– Δωδεκανήσου, με τα χαρακτηριστικά πιάτα της γα-
στρονομίας του Νοτίου Αιγαίου, τις πολύ ιδιαίτερες 
γεύσεις και τις τοπικές σπεσιαλιτέ, που παρουσία-
σε στο κοινό της έκθεσης, καθώς περισσότεροι από 
70000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
και να γνωρίσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
των συμμετεχόντων παραγωγών. Την FOOD EXPO 
εγκαινίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ενώ το «παρών» έδωσαν 
βουλευτές, περιφερειάρχες, πρόεδροι επιμελητηρίων 
και πολλοί επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό. 

Τέλος, την ικανοποίησή του για την παρουσία των 
νησιών στην έκθεση εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης 
Πρωτογενού Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονας 
Ζαννετίδης, που συνεχάρη τους παραγωγούς των νη-
σιών για την σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλουν.

Ημερίδα
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, διοργα-

νώνει ημερίδα προληπτικού χαρακτήρα με θέμα: «Το 
κλειδί της επιβίωσης - Προστασία της κοινότητας από 
μεταδοτικά νοσήματα».

Την ημερίδα θα πλαισιώσουν, κλιμάκιο επαγγελ-
ματιών υγείας με επικεφαλής την κ. Μ. Μπουραντά, 
διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Σύρου 
και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και κλιμάκιο επαγγελματιών υγείας 
του Κ. Υ. Πάρου.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του ΕΠΑΛ, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 
στις 18:30

Χαρτογράφηση 
υγροτόπων - 
NATURA 2000

Στην χαρτογράφηση των υγροτόπων καθώς και των 
περιοχών NATURA 2000 του Νοτίου Αιγαίου, προχω-
ρά η Περιφέρεια, διοχετεύοντας πόρους του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σε δράσεις που, εκτός από την καταγρα-
φή, την προβολή και την ανάδειξή τους, σκοπό έχουν 
την προστασία και την άρση των απειλών τους.  

Με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζη-
μάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η Πράξη: «Δράσεις προ-
στασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου, σε περιοχές του δικτύου NATURA 
2000», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 237.508 
ευρώ.

Οι δράσεις έχουν σκοπό τη βελτίωση του βαθμού 
διατήρησης των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, την 
προβολή και ανάδειξη των τύπων οικοτόπων στά-
σιμων γλυκών νερών, καθώς και των περιοχών του 
Δικτύου NATURA 2000, όπου αυτοί χωροθετούνται, 
την παρακολούθηση και εξέταση σχετικών απειλών. Η 
Πράξη, της οποίας δικαιούχος είναι το μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιότο-
πων – Υγροτόπων, αφορά:

- στην παρακολούθηση και επιστημονική τεκμηρί-
ωση για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των συ-
γκεκριμένων τύπων οικοτόπων, την αποτύπωση των 
ορίων τους

- στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη διατήρηση, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 
των γλυκών υδάτων στις περιοχές NATURA 2000 του 
Νοτίου Αιγαίου

- στην ανάδειξη και προβολή τους.
Επίσης, για  όλους τους υγροτόπους προβλέπονται η 

ενημέρωση – ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρη-
στών, καθώς και η εκπόνηση ειδικών επιστημονικών 
μελετών για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον μετρια-
σμό – προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Τα αποτελέσματα της Πράξης αναμένεται να δημι-
ουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της 
διατήρησης της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δι-
κτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του οικο-
τουρισμού και του αγροτουρισμού. 

Τέλος, η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πό-
ρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
και ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης, ορίζεται η 
12/3/2018  και λήξη στις 11/3/2021.

Στο Παρίσι!

Με επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου στην 43η διεθνή έκθεση τουρισμού, 
«Salon Mondial du Tourisme», στις15-18 Μαρτίου, 
στο Παρίσι. 

Η Περιφέρεια συμμετείχε στην έκθεση με δικό της 
περίπτερο, όπου φιλοξένησε τη Ρόδο, την Πάτμο, τη 
Φολέγανδρο, την Αμοργό, τη Νάξο, τη Μήλο, την Άν-
δρο, την Ίο, την Κέα, την Πάρο, την Τήνο και τη Σύρο.

Η «Salon Mondial du Tourisme» φιλοξένησε περισ-
σότερους από 500 προορισμούς σε έναν εκθεσιακό 
χώρο 11.000 τ.μ. και δέχθηκε περισσότερους από 
100.000 επισκέπτες, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. 

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, μεταξύ άλλων 
δήλωσε: «[…] Στο Παρίσι έκλεισε επιτυχώς ένας κύ-
κλος συμμετοχής σε μεγάλες, διεθνείς εκθέσεις του-
ρισμού του εξωτερικού, όπου καταφέραμε να ανα-
δείξουμε τον ανεξάντλητο τουριστικό πλούτο των 
νησιών μας. Με βασικό μας όχημα την εξωστρέφεια 
και ακολουθώντας μία ολοκληρωμένη και σύγχρο-
νη στρατηγική τουριστικής προβολής, προσφέρουμε 
στον τόπο μας την αναπτυξιακή προοπτική που τόσο 
πολύ έχει ανάγκη. Σε πείσμα των καιρών, αξιοποιούμε 
όλα τα δίκτυα προβολής για να αναδείξουμε την μο-
ναδικότητα και την πολυποικιλότητα του τουριστικού 
προϊόντος των νησιών μας και να ενισχύσουμε ακόμη 
περισσότερο τις άριστες επιδόσεις του Ν. Αιγαίου». 

Εκθέσεις
Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο δη-

μάρχου Πάρου έγινε ενημέρωση για τη συμμετοχή του 
νησιού μας –μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου- σε Βερολίνο, Παρίσι και Μόσχα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] Ο δήμος Πάρου 
συνεχίζει τη συστηματική και στοχευμένη προβολή 
του προορισμού όχι μόνο στις κλασσικές και παγιω-
μένες τουριστικές αγορές αλλά και σε νέες».

Πανελλαδικές 
εξετάσεις

Από το Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου (ΕΠΑ.Λ.), ανα-
κοινώθηκε ότι οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών του 
ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι παλαιοί απόφοιτοι Β’ Κύκλου 
Τ.Ε.Ε., που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις 2018 για την εισαγωγή τους στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να προσέλθουν στο 
σχολείο τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους 
ΕΠΑ.Λ. εφόσον διαμένουν εκτός Πάρου.

Οι μαθητές μπορπύν να υποβάλουν αίτηση - δήλω-
ση, από τη Δευτέρα 19  Μαρτίου έως και την Πέμπτη 
29 Μαρτίου. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι απο-
κλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δε-
κτή καμία αίτηση - δήλωση.
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Η είδηση του θανάτου του διάσηµου Βρετανού αστροφυ-
σικού, κοσµολόγου και συγγραφέα, Στίβεν Χόκινγκ, την 
περασµένη Τετάρτη, σκόρπισε την αίσθηση της απώ-
λειας όχι µόνο στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα 

που φτώχυνε διακριτά, αλλά και στους ανθρώπους που τον 
γνώρισαν µέσα από τα βιβλία εκλαϊκευµένης επιστήµης που 
έγραψε για θέµατα της σύγχρονης φυσικής, σε κάθε άνθρω-
πο που έχει οδηγό στη σκέψη του την επιστηµονική αντίλη-
ψη για τον κόσµο. Ο Χόκινγκ, που έγινε εµβληµατική φυσι-
ογνωµία και λόγω της αναπηρίας του, την οποία αντιπάλεψε 
µε σθένος επί δεκαετίες, άφησε σηµαντικό επιστηµονικό έρ-
γο, τόσο άµεσα µε τις θεωρίες του, όσο και επειδή κατάφερ-
νε έως το τέλος να συναρπάζει νέους και µεγαλύτερους σε 
ηλικία µε τα µυστήρια της φύσης που προσπαθούσε να λύ-
σει, να εµπνέει άλλους επιστήµονες µε τις ριζοσπαστικές ι-
δέες του. Ταυτόχρονα, οι τοποθετήσεις του για τα κοινωνικά 
ζητήµατα αποδεικνύουν άνθρωπο µε αρχές, που δεν δίστα-
σε να πει πράγµατα που δυσαρέστησαν κάποιους ισχυρούς.

∆εν εγκατέλειψε
Ο Χόκινγκ άρχισε να εµφανίζει συµπτώµατα της ασθένει-

ας του Λου Γκέρινγκ (αµυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) α-
πό την ηλικία των 21 ετών. Οι γιατροί του έδωσαν δύο χρό-
νια ζωής, αλλά εκείνος κατάφερε να ζήσει µια παραγωγική 
ζωή για 53 χρόνια επιπλέον, παρότι το µεγαλύτερο µέρος 
της ήταν καθηλωµένος σε αναπηρικό αµαξίδιο, µιλώντας µε 
συνθετική φωνή µέσω υπολογιστή και χάνοντας από χρόνο 
σε χρόνο όλο και περισσότερο τον µυικό έλεγχο του σώµα-
τός του. Μέχρι που οι επιπλοκές της βαριάς ανίατης εκφυ-
λιστικής νόσου να τον καταβάλουν, τελικά, σε ηλικία 76 ε-
τών. Από την περίοδο που είχε καθηλωθεί και δεν µπορού-
σε πια να γράφει και να λύνει µεγάλες µαθηµατικές εξισώ-
σεις, ο Χόκινγκ ανέπτυξε την ικανότητα να χειρίζεται τα θέ-
µατα της φυσικής µε γεωµετρικά ανάλογα, όπως ο Αϊνστάιν. 
Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος του πρωτοποριακού επιστη-
µονικού έργου του το πραγµατοποίησε σε νεαρή ηλικία, ό-
πως άλλωστε συµβαίνει συνήθως και µε τους φυσικούς που 
δεν έχουν κάποια αναπηρία.

Παντρεύτηκε την συµφοιτήτριά του Τζέιν Γουάιλντ δύο χρό-
νια µετά τη διάγνωση της ασθένειάς του και απέκτησε µαζί 
της τρία παιδιά. Χώρισε το 1991 και ξαναπαντρεύτηκε το 1998 
µια από τις νοσοκόµες του, γάµος που διήρκεσε 11 χρόνια. 
Συµµετείχε µε φυσική παρουσία ή τηλεπαρουσία σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις και έφτασε ακόµη και να πετάξει µε αερο-
πλάνο που πετυχαίνει για λίγο συνθήκες µηδενικής βαρύτη-
τας, έστω κι αν δεν κατάφερε να πραγµατοποιήσει το όνειρό 
του να πετάξει στο ∆ιάστηµα. Η περιπέτεια της υγείας του 
και η δύναµη µε την οποία την αντιµετώπισε έγιναν σύµβο-
λο σθένους, που ενισχυόταν από την αντίφαση µιας διάνοιας 
εγκλωβισµένης σε ένα σχεδόν άχρηστο σώµα.

Ο Χόκινγκ έγινε καθηγητής µαθηµατικών στο 
πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, στην έδρα που κα-
τείχαν παλαιότερα ο Ισαάκ Νεύτων, ο Τσαρλς 
Μπάµπατζ και ο Πολ Ντιράκ, ένας από τους ι-
δρυτές της κβαντοµηχανικής. Οι διακρίσεις και 
τα βραβεία έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο, 
αλλά αυτά δεν έφερναν τα χρήµατα που είχε α-
νάγκη ο Χόκινγκ για να αντιµετωπίσει τα προ-
βλήµατα υγείας του. Ετσι καταπιάστηκε, µε τη 
βοήθεια άλλων συγγραφέων, να εκδώσει αρκε-
τά έργα εκλαΐκευσης της θεωρητικής φυσικής, 
µε σηµαντικότερο απ' αυτά το περίφηµο «Χρο-
νικό του χρόνου», που εκδόθηκε το 1988, έγι-
νε bestseller επί 237 βδοµάδες, µεταφράστη-
κε σε 40 γλώσσες, πούλησε περισσότερα από 
10 εκατοµµύρια αντίτυπα και εκτόξευσε τη δη-
µοτικότητά του.

Επιστηµονικές 
παρακαταθήκες

Μαζί µε τον µαθηµατικό Ρότζερ Πένροουζ, έ-
δειξαν ότι, αν υπήρξε η επονοµαζόµενη «Μεγάλη 
Εκρηξη», αυτή πρέπει να ξεκίνησε από µια ση-
µειακή ανωµαλία, µια µοναδικότητα (singularity) 
άπειρης καµπύλωσης του χωροχρόνου. Για τον 
Χόκινγκ η µοναδικότητα δεν σηµατοδοτεί τη δι-
άρρηξη του χώρου και του χρόνου, αλλά την α-
νάγκη για µια θεωρία κβαντικής βαρύτητας, συ-
νένωσης της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 

του Αϊνστάιν, µε την κβαντοµηχανική. Μια θεωρία που θα ε-
ξηγεί όλα τα φαινόµενα, από το µικρόκοσµο έως το µακρό-
κοσµο και γι' αυτό ονοµάστηκε «θεωρία των πάντων». Καλύ-
τερο πεδίο για την αναζήτησή της, σύµφωνα µε τον Χόκινγκ, 
είναι η µελέτη των µαύρων τρυπών.

Ο Χόκινγκ απέδειξε ότι οι µαύρες τρύπες (τα ουράνια σώ-
µατα που έχουν τόσο ισχυρή βαρύτητα ώστε δεν µπορεί να 
ξεφύγει απ' αυτήν ούτε το φως) εκπέµπουν ακτινοβολία, η 
οποία προς τιµή του ονοµάστηκε ακτινοβολία Χόκινγκ, ενώ 
ταυτόχρονα χάνουν σταδιακά µάζα. Το φαινόµενο οφείλεται 
σε κβαντικά φαινόµενα στον ορίζοντα γεγονότων, το σφαι-
ρικό όριο της µαύρης τρύπας. Πρόβλεψε την ύπαρξη µικρών 
µαύρων τρυπών την περίοδο µετά την υποτιθέµενη «Μεγάλη 
Εκρηξη». Αυτές οι µαύρες τρύπες εικάζεται ότι έχασαν όλη 
τη µάζα τους µέχρι που εξαφανίστηκαν, ενδεχοµένως µε ε-
κρήξεις που απελευθέρωσαν µεγάλες ποσότητες Ενέργειας.

Τη δεκαετία του 1970, ο Χόκινγκ ασχολήθηκε µε την τύχη 
των σωµατιδίων και των φωτονίων που έχουν πέσει σε µια 
µαύρη τρύπα, όταν αυτή η τρύπα σταδιακά εξαφανιστεί. Η 
αρχική του άποψη ήταν ότι η «πληροφορία» (η εντροπία για 
την ακρίβεια) που συνδέεται µε αυτά τα σωµατίδια και τα φω-
τόνια χάνεται. Οµως ο Αµερικανός φυσικός Λέοναρντ Σά-
σκιντ έδειξε ότι αυτή η παραβίαση του θεµελιώδους δεύτε-
ρου νόµου της Θερµοδυναµικής δεν συµβαίνει, πράγµα το 
οποίο ο Χόκινγκ αναγκάστηκε να παραδεχτεί πολλά χρόνια 
αργότερα, το 2004, δίνοντας τέλος στο λεγόµενο «πληρο-
φοριακό παράδοξο». Ο Χόκινγκ υποστήριξε στη συνέχεια ό-
τι η πληροφορία «αποθηκεύεται» στον ορίζοντα γεγονότων 
και επιστρέφει και πάλι σε αντιληπτή µορφή µέσω της ακτι-
νοβολίας Χόκινγκ.

Ο Χόκινγκ ζήτησε να γραφτεί στην ταφόπλακά του η εξί-

σωση Μπέκενσταϊν - Χόκινγκ για την εντροπία, που εκφράζει 
την ενότητα τεσσάρων κλάδων γνώσης της φυσικής, εµπε-
ριέχοντας την παγκόσµια σταθερά του Νεύτωνα που συνδέ-
εται µε τη βαρύτητα, τη σταθερά του Πλανκ που συνδέεται 
µε τα κβαντικά φαινόµενα, την ταχύτητα του φωτός, άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε τη σχετικότητα του Αϊνστάιν, και τη σταθε-
ρά του Μπόλτζµαν, άρρηκτα δεµένη µε τη θερµοδυναµική.

Στον Χόκινγκ άρεσε να βάζει επιστηµονικά στοιχήµατα, 
παρότι σχεδόν πάντα τα έχανε. Το 1975 έβαλε στοίχηµα µε 
τον Αµερικανό φυσικό Κιπ Θορν ότι η πηγή κοσµικών ακτί-
νων Κύκνος Χ-1 δεν ήταν µαύρη τρύπα. Το έχασε το 1990. Το 
1997 µαζί µε τον Θορν στοιχηµάτισαν µε τον Τζον Πρέσκιλ 
σχετικά µε την απώλεια πληροφοριών στις µαύρες τρύπες. 
Το έχασαν το 2004. Το 2012 ο Χόκινγκ έδωσε 100 δολάρια 
στον Γκόρντον Κέιν, όταν έχασε το στοίχηµα για το µποζόνιο 
Χιγκς, που υποστήριζε ότι δεν θα µπορέσει να ανιχνευτεί.

Μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι
Ο Χόκινγκ δεν έµεινε αδιάφορος σε όσα συνέβαιναν στην 

κοινωνία πέρα από το χώρο της επιστήµης. Είχε αποκαλέ-
σει «έγκληµα πολέµου» την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και εί-
χε µποϊκοτάρει επιστηµονικό συνέδριο στο Ισραήλ, λόγω της 
καταπίεσης των Παλαιστινίων. Είχε συµµετάσχει στην εκ-
στρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισµό, ενώ ήταν υποστηρι-
κτής της δηµόσιας καθολικής υγειονοµικής περίθαλψης και 
σφοδρός επικριτής των αντιλαϊκών περικοπών στο βρετανι-
κό σύστηµα Υγείας. Συνέβαλε σε δράσεις για την ευαισθη-
τοποίηση σχετικά µε τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπη-
ρία, συµµετέχοντας και στην τελετή έναρξης των Παραολυ-
µπιακών Αγώνων του 2012, ενώ πολλές ήταν οι παρεµβάσεις 
του για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής.

Αποκαλυπτική για τη στάση ζωής και τις φιλοσοφικές α-
πόψεις του ήταν µια συνέντευξή του το Μάη του 2011, στη 
βρετανική εφηµερίδα «Guardian». Ιδιαίτερα οι θέσεις του γύ-
ρω από θεολογικά θέµατα δυσαρέστησαν πολλούς. «Εζησα 
µε την προοπτική πρόωρου θανάτου τα τελευταία 49 χρόνια. 
∆εν φοβάµαι το θάνατο, αλλά και δεν βιάζοµαι να πεθάνω. 
Εχω τόσο πολλά να κάνω πρώτα», είπε απαντώντας στην ε-
ρώτηση «τι φοβάστε στο θάνατο», και συµπλήρωσε: «Θεω-
ρώ τον εγκέφαλο σαν έναν υπολογιστή, που θα σταµατήσει 
να λειτουργεί όταν χαλάσουν τα εξαρτήµατά του. ∆εν υπάρ-
χει παράδεισος, ούτε ζωή µετά το θάνατο για χαλασµένους 
υπολογιστές. Αυτό είναι ένα παραµύθι για τους ανθρώπους 
που φοβούνται το σκοτάδι». Η δήλωση αυτή ήρθε σε συνέ-
χεια εκείνων που έγραφε το 2010 στο βιβλίο του «Το Μεγά-
λο Σχέδιο», στο οποίο υποστήριζε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη 
κάποιου δηµιουργού, για να εξηγηθεί η ύπαρξη του σύµπα-
ντος, προκαλώντας τότε µεγάλες αντιδράσεις από θεολό-
γους διαφόρων θρησκειών και δογµάτων.

Ο Χόκινγκ δεν δίσταζε να µιλάει για ζητήµατα ευρύτερης 
σηµασίας, που ίσως συναντήσει η ανθρωπότητα στο µέλλον, 
βάζοντας πολλούς σε σκέψη µε τις απαντήσεις του. Οταν 
ρωτήθηκε για το ενδεχόµενο ύπαρξης εξωγήινων, είπε ότι η 
απεραντοσύνη του σύµπαντος το κάνει πολύ πιθανό και πρό-
σθεσε: «Αν κάποτε µας επισκεφθούν εξωγήινοι, το αποτέλε-
σµα νοµίζω ότι θα είναι όπως όταν πρωτοπάτησε το πόδι του 
στην Αµερική ο Χριστόφορος Κολόµβος, γεγονός όχι και τό-
σο θετικό για τους Ινδιάνους της Αµερικής»... Για την τεχνη-
τή νοηµοσύνη έβρισκε πολύ χρήσιµες τις πρωτόγονες µορ-
φές της, αλλά δεν έβρισκε καθόλου σκόπιµη τη δηµιουργία 
τεχνητής γενικής νοηµοσύνης και προειδοποιούσε: «Η ανά-
πτυξη πλήρους τεχνητής νοηµοσύνης µπορεί να σηµάνει το 
τέλος του ανθρώπινου είδους. Θα αυτονοµηθεί και θα ξανα-
σχεδιάζει τον εαυτό της µε όλο και πιο επιταχυνόµενο ρυθ-
µό. Οι άνθρωποι, που περιορίζονται από την αργή βιολογική 
εξέλιξη, δεν θα µπορούσαν να τη συναγωνιστούν και θα γί-
νονταν ξεπερασµένοι». Ο Στ. Χόκινγκ είχε εκφράσει την α-
νησυχία του για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη εξαιτί-
ας του κινδύνου «ενός ξαφνικού πυρηνικού πολέµου, γενε-
τικά τροποποιηµένων ιών ή άλλων κινδύνων που δεν έχου-
µε ακόµα σκεφτεί».

Οπως δήλωσαν τα παιδιά του, Λούσι, Ρόµπερτ και Τιµ, α-
νακοινώνοντας το θάνατό του: «Ηταν ένα µεγάλος επιστή-
µονας και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που το έργο και η 
κληρονοµιά του θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Το κουράγιο 
και η επιµονή του, µαζί µε τη διάνοια και το χιούµορ του, ε-
νέπνευσαν πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσµο».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγές: www.theguardian.com, www.newscientist.com

Το 2007, στο 
ακρωτήριο 

Κανάβεραλ, 
χειροκροτείται 

από το πλήρωμα, 
μετά την πτήση 

με αεροπλάνο σε 
συνθήκες μηδενικής 

βαρύτητας

ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ

Αναζητούσε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά µε πάθος
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Η είδηση του θανάτου του διάσηµου Βρετανού αστροφυ-
σικού, κοσµολόγου και συγγραφέα, Στίβεν Χόκινγκ, την 
περασµένη Τετάρτη, σκόρπισε την αίσθηση της απώ-
λειας όχι µόνο στην παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα 

που φτώχυνε διακριτά, αλλά και στους ανθρώπους που τον 
γνώρισαν µέσα από τα βιβλία εκλαϊκευµένης επιστήµης που 
έγραψε για θέµατα της σύγχρονης φυσικής, σε κάθε άνθρω-
πο που έχει οδηγό στη σκέψη του την επιστηµονική αντίλη-
ψη για τον κόσµο. Ο Χόκινγκ, που έγινε εµβληµατική φυσι-
ογνωµία και λόγω της αναπηρίας του, την οποία αντιπάλεψε 
µε σθένος επί δεκαετίες, άφησε σηµαντικό επιστηµονικό έρ-
γο, τόσο άµεσα µε τις θεωρίες του, όσο και επειδή κατάφερ-
νε έως το τέλος να συναρπάζει νέους και µεγαλύτερους σε 
ηλικία µε τα µυστήρια της φύσης που προσπαθούσε να λύ-
σει, να εµπνέει άλλους επιστήµονες µε τις ριζοσπαστικές ι-
δέες του. Ταυτόχρονα, οι τοποθετήσεις του για τα κοινωνικά 
ζητήµατα αποδεικνύουν άνθρωπο µε αρχές, που δεν δίστα-
σε να πει πράγµατα που δυσαρέστησαν κάποιους ισχυρούς.

∆εν εγκατέλειψε
Ο Χόκινγκ άρχισε να εµφανίζει συµπτώµατα της ασθένει-

ας του Λου Γκέρινγκ (αµυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) α-
πό την ηλικία των 21 ετών. Οι γιατροί του έδωσαν δύο χρό-
νια ζωής, αλλά εκείνος κατάφερε να ζήσει µια παραγωγική 
ζωή για 53 χρόνια επιπλέον, παρότι το µεγαλύτερο µέρος 
της ήταν καθηλωµένος σε αναπηρικό αµαξίδιο, µιλώντας µε 
συνθετική φωνή µέσω υπολογιστή και χάνοντας από χρόνο 
σε χρόνο όλο και περισσότερο τον µυικό έλεγχο του σώµα-
τός του. Μέχρι που οι επιπλοκές της βαριάς ανίατης εκφυ-
λιστικής νόσου να τον καταβάλουν, τελικά, σε ηλικία 76 ε-
τών. Από την περίοδο που είχε καθηλωθεί και δεν µπορού-
σε πια να γράφει και να λύνει µεγάλες µαθηµατικές εξισώ-
σεις, ο Χόκινγκ ανέπτυξε την ικανότητα να χειρίζεται τα θέ-
µατα της φυσικής µε γεωµετρικά ανάλογα, όπως ο Αϊνστάιν. 
Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος του πρωτοποριακού επιστη-
µονικού έργου του το πραγµατοποίησε σε νεαρή ηλικία, ό-
πως άλλωστε συµβαίνει συνήθως και µε τους φυσικούς που 
δεν έχουν κάποια αναπηρία.

Παντρεύτηκε την συµφοιτήτριά του Τζέιν Γουάιλντ δύο χρό-
νια µετά τη διάγνωση της ασθένειάς του και απέκτησε µαζί 
της τρία παιδιά. Χώρισε το 1991 και ξαναπαντρεύτηκε το 1998 
µια από τις νοσοκόµες του, γάµος που διήρκεσε 11 χρόνια. 
Συµµετείχε µε φυσική παρουσία ή τηλεπαρουσία σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις και έφτασε ακόµη και να πετάξει µε αερο-
πλάνο που πετυχαίνει για λίγο συνθήκες µηδενικής βαρύτη-
τας, έστω κι αν δεν κατάφερε να πραγµατοποιήσει το όνειρό 
του να πετάξει στο ∆ιάστηµα. Η περιπέτεια της υγείας του 
και η δύναµη µε την οποία την αντιµετώπισε έγιναν σύµβο-
λο σθένους, που ενισχυόταν από την αντίφαση µιας διάνοιας 
εγκλωβισµένης σε ένα σχεδόν άχρηστο σώµα.

Ο Χόκινγκ έγινε καθηγητής µαθηµατικών στο 
πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, στην έδρα που κα-
τείχαν παλαιότερα ο Ισαάκ Νεύτων, ο Τσαρλς 
Μπάµπατζ και ο Πολ Ντιράκ, ένας από τους ι-
δρυτές της κβαντοµηχανικής. Οι διακρίσεις και 
τα βραβεία έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο, 
αλλά αυτά δεν έφερναν τα χρήµατα που είχε α-
νάγκη ο Χόκινγκ για να αντιµετωπίσει τα προ-
βλήµατα υγείας του. Ετσι καταπιάστηκε, µε τη 
βοήθεια άλλων συγγραφέων, να εκδώσει αρκε-
τά έργα εκλαΐκευσης της θεωρητικής φυσικής, 
µε σηµαντικότερο απ' αυτά το περίφηµο «Χρο-
νικό του χρόνου», που εκδόθηκε το 1988, έγι-
νε bestseller επί 237 βδοµάδες, µεταφράστη-
κε σε 40 γλώσσες, πούλησε περισσότερα από 
10 εκατοµµύρια αντίτυπα και εκτόξευσε τη δη-
µοτικότητά του.

Επιστηµονικές 
παρακαταθήκες

Μαζί µε τον µαθηµατικό Ρότζερ Πένροουζ, έ-
δειξαν ότι, αν υπήρξε η επονοµαζόµενη «Μεγάλη 
Εκρηξη», αυτή πρέπει να ξεκίνησε από µια ση-
µειακή ανωµαλία, µια µοναδικότητα (singularity) 
άπειρης καµπύλωσης του χωροχρόνου. Για τον 
Χόκινγκ η µοναδικότητα δεν σηµατοδοτεί τη δι-
άρρηξη του χώρου και του χρόνου, αλλά την α-
νάγκη για µια θεωρία κβαντικής βαρύτητας, συ-
νένωσης της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, 

του Αϊνστάιν, µε την κβαντοµηχανική. Μια θεωρία που θα ε-
ξηγεί όλα τα φαινόµενα, από το µικρόκοσµο έως το µακρό-
κοσµο και γι' αυτό ονοµάστηκε «θεωρία των πάντων». Καλύ-
τερο πεδίο για την αναζήτησή της, σύµφωνα µε τον Χόκινγκ, 
είναι η µελέτη των µαύρων τρυπών.

Ο Χόκινγκ απέδειξε ότι οι µαύρες τρύπες (τα ουράνια σώ-
µατα που έχουν τόσο ισχυρή βαρύτητα ώστε δεν µπορεί να 
ξεφύγει απ' αυτήν ούτε το φως) εκπέµπουν ακτινοβολία, η 
οποία προς τιµή του ονοµάστηκε ακτινοβολία Χόκινγκ, ενώ 
ταυτόχρονα χάνουν σταδιακά µάζα. Το φαινόµενο οφείλεται 
σε κβαντικά φαινόµενα στον ορίζοντα γεγονότων, το σφαι-
ρικό όριο της µαύρης τρύπας. Πρόβλεψε την ύπαρξη µικρών 
µαύρων τρυπών την περίοδο µετά την υποτιθέµενη «Μεγάλη 
Εκρηξη». Αυτές οι µαύρες τρύπες εικάζεται ότι έχασαν όλη 
τη µάζα τους µέχρι που εξαφανίστηκαν, ενδεχοµένως µε ε-
κρήξεις που απελευθέρωσαν µεγάλες ποσότητες Ενέργειας.

Τη δεκαετία του 1970, ο Χόκινγκ ασχολήθηκε µε την τύχη 
των σωµατιδίων και των φωτονίων που έχουν πέσει σε µια 
µαύρη τρύπα, όταν αυτή η τρύπα σταδιακά εξαφανιστεί. Η 
αρχική του άποψη ήταν ότι η «πληροφορία» (η εντροπία για 
την ακρίβεια) που συνδέεται µε αυτά τα σωµατίδια και τα φω-
τόνια χάνεται. Οµως ο Αµερικανός φυσικός Λέοναρντ Σά-
σκιντ έδειξε ότι αυτή η παραβίαση του θεµελιώδους δεύτε-
ρου νόµου της Θερµοδυναµικής δεν συµβαίνει, πράγµα το 
οποίο ο Χόκινγκ αναγκάστηκε να παραδεχτεί πολλά χρόνια 
αργότερα, το 2004, δίνοντας τέλος στο λεγόµενο «πληρο-
φοριακό παράδοξο». Ο Χόκινγκ υποστήριξε στη συνέχεια ό-
τι η πληροφορία «αποθηκεύεται» στον ορίζοντα γεγονότων 
και επιστρέφει και πάλι σε αντιληπτή µορφή µέσω της ακτι-
νοβολίας Χόκινγκ.

Ο Χόκινγκ ζήτησε να γραφτεί στην ταφόπλακά του η εξί-

σωση Μπέκενσταϊν - Χόκινγκ για την εντροπία, που εκφράζει 
την ενότητα τεσσάρων κλάδων γνώσης της φυσικής, εµπε-
ριέχοντας την παγκόσµια σταθερά του Νεύτωνα που συνδέ-
εται µε τη βαρύτητα, τη σταθερά του Πλανκ που συνδέεται 
µε τα κβαντικά φαινόµενα, την ταχύτητα του φωτός, άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε τη σχετικότητα του Αϊνστάιν, και τη σταθε-
ρά του Μπόλτζµαν, άρρηκτα δεµένη µε τη θερµοδυναµική.

Στον Χόκινγκ άρεσε να βάζει επιστηµονικά στοιχήµατα, 
παρότι σχεδόν πάντα τα έχανε. Το 1975 έβαλε στοίχηµα µε 
τον Αµερικανό φυσικό Κιπ Θορν ότι η πηγή κοσµικών ακτί-
νων Κύκνος Χ-1 δεν ήταν µαύρη τρύπα. Το έχασε το 1990. Το 
1997 µαζί µε τον Θορν στοιχηµάτισαν µε τον Τζον Πρέσκιλ 
σχετικά µε την απώλεια πληροφοριών στις µαύρες τρύπες. 
Το έχασαν το 2004. Το 2012 ο Χόκινγκ έδωσε 100 δολάρια 
στον Γκόρντον Κέιν, όταν έχασε το στοίχηµα για το µποζόνιο 
Χιγκς, που υποστήριζε ότι δεν θα µπορέσει να ανιχνευτεί.

Μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι
Ο Χόκινγκ δεν έµεινε αδιάφορος σε όσα συνέβαιναν στην 

κοινωνία πέρα από το χώρο της επιστήµης. Είχε αποκαλέ-
σει «έγκληµα πολέµου» την εισβολή στο Ιράκ το 2003 και εί-
χε µποϊκοτάρει επιστηµονικό συνέδριο στο Ισραήλ, λόγω της 
καταπίεσης των Παλαιστινίων. Είχε συµµετάσχει στην εκ-
στρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισµό, ενώ ήταν υποστηρι-
κτής της δηµόσιας καθολικής υγειονοµικής περίθαλψης και 
σφοδρός επικριτής των αντιλαϊκών περικοπών στο βρετανι-
κό σύστηµα Υγείας. Συνέβαλε σε δράσεις για την ευαισθη-
τοποίηση σχετικά µε τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπη-
ρία, συµµετέχοντας και στην τελετή έναρξης των Παραολυ-
µπιακών Αγώνων του 2012, ενώ πολλές ήταν οι παρεµβάσεις 
του για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής.

Αποκαλυπτική για τη στάση ζωής και τις φιλοσοφικές α-
πόψεις του ήταν µια συνέντευξή του το Μάη του 2011, στη 
βρετανική εφηµερίδα «Guardian». Ιδιαίτερα οι θέσεις του γύ-
ρω από θεολογικά θέµατα δυσαρέστησαν πολλούς. «Εζησα 
µε την προοπτική πρόωρου θανάτου τα τελευταία 49 χρόνια. 
∆εν φοβάµαι το θάνατο, αλλά και δεν βιάζοµαι να πεθάνω. 
Εχω τόσο πολλά να κάνω πρώτα», είπε απαντώντας στην ε-
ρώτηση «τι φοβάστε στο θάνατο», και συµπλήρωσε: «Θεω-
ρώ τον εγκέφαλο σαν έναν υπολογιστή, που θα σταµατήσει 
να λειτουργεί όταν χαλάσουν τα εξαρτήµατά του. ∆εν υπάρ-
χει παράδεισος, ούτε ζωή µετά το θάνατο για χαλασµένους 
υπολογιστές. Αυτό είναι ένα παραµύθι για τους ανθρώπους 
που φοβούνται το σκοτάδι». Η δήλωση αυτή ήρθε σε συνέ-
χεια εκείνων που έγραφε το 2010 στο βιβλίο του «Το Μεγά-
λο Σχέδιο», στο οποίο υποστήριζε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη 
κάποιου δηµιουργού, για να εξηγηθεί η ύπαρξη του σύµπα-
ντος, προκαλώντας τότε µεγάλες αντιδράσεις από θεολό-
γους διαφόρων θρησκειών και δογµάτων.

Ο Χόκινγκ δεν δίσταζε να µιλάει για ζητήµατα ευρύτερης 
σηµασίας, που ίσως συναντήσει η ανθρωπότητα στο µέλλον, 
βάζοντας πολλούς σε σκέψη µε τις απαντήσεις του. Οταν 
ρωτήθηκε για το ενδεχόµενο ύπαρξης εξωγήινων, είπε ότι η 
απεραντοσύνη του σύµπαντος το κάνει πολύ πιθανό και πρό-
σθεσε: «Αν κάποτε µας επισκεφθούν εξωγήινοι, το αποτέλε-
σµα νοµίζω ότι θα είναι όπως όταν πρωτοπάτησε το πόδι του 
στην Αµερική ο Χριστόφορος Κολόµβος, γεγονός όχι και τό-
σο θετικό για τους Ινδιάνους της Αµερικής»... Για την τεχνη-
τή νοηµοσύνη έβρισκε πολύ χρήσιµες τις πρωτόγονες µορ-
φές της, αλλά δεν έβρισκε καθόλου σκόπιµη τη δηµιουργία 
τεχνητής γενικής νοηµοσύνης και προειδοποιούσε: «Η ανά-
πτυξη πλήρους τεχνητής νοηµοσύνης µπορεί να σηµάνει το 
τέλος του ανθρώπινου είδους. Θα αυτονοµηθεί και θα ξανα-
σχεδιάζει τον εαυτό της µε όλο και πιο επιταχυνόµενο ρυθ-
µό. Οι άνθρωποι, που περιορίζονται από την αργή βιολογική 
εξέλιξη, δεν θα µπορούσαν να τη συναγωνιστούν και θα γί-
νονταν ξεπερασµένοι». Ο Στ. Χόκινγκ είχε εκφράσει την α-
νησυχία του για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη εξαιτί-
ας του κινδύνου «ενός ξαφνικού πυρηνικού πολέµου, γενε-
τικά τροποποιηµένων ιών ή άλλων κινδύνων που δεν έχου-
µε ακόµα σκεφτεί».

Οπως δήλωσαν τα παιδιά του, Λούσι, Ρόµπερτ και Τιµ, α-
νακοινώνοντας το θάνατό του: «Ηταν ένα µεγάλος επιστή-
µονας και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που το έργο και η 
κληρονοµιά του θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Το κουράγιο 
και η επιµονή του, µαζί µε τη διάνοια και το χιούµορ του, ε-
νέπνευσαν πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσµο».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγές: www.theguardian.com, www.newscientist.com

Το 2007, στο 
ακρωτήριο 

Κανάβεραλ, 
χειροκροτείται 

από το πλήρωμα, 
μετά την πτήση 

με αεροπλάνο σε 
συνθήκες μηδενικής 

βαρύτητας

ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ

Αναζητούσε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά µε πάθος
Χρηματοδοτική 
ανάσα για το 
Ν. Αιγαίο 

Ως μια σημαντική χρηματοδοτική ανάσα για τα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου, δεδομένης της υποχρηματοδότη-
σης της Περιφέρειας, χαρακτήρισε την αύξηση του 
προϋπολογισμού του Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρ-
χης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συμμετείχε στην 
συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ανακοίνωση της αύξησης του προϋπολογισμού 
των δύο Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Νοτί-
ου και Βορείου Αιγαίου, έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σα-
ντορινιός και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, πρόκειται για προ-
γράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πό-
ρους και των οποίων ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 
50 εκατ. ευρώ (από 25 εκατ. ευρώ σε κάθε μία από 
τις δύο Περιφέρειες) αλλά το ποσό αυξήθηκε στα 102 
εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι οι προτάσεις των φορέων 
υπερέβαιναν κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό. 
Ειδικότερα, στο ενισχυμένο κατά 58 εκατ. ευρώ, Ειδι-
κό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, εντάσσο-
νται 57 έργα ενώ άλλα 47 έργα εντάσσονται σε άλλα 
προγράμματα (πχ πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των έργων που εντάσσονται, συμπεριλαμ-
βάνεται και η «Προώθηση – Παρουσίαση της ιδιαί-
τερης ταυτότητας του κάθε νησιού της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου», έργο που προτάθηκε από την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, για τη χρηματοδότηση δράσε-
ων που αφορούν στον τουρισμό. 

Ο κ. Χατζημάρκος, λαμβάνοντας το λόγο στη διάρ-
κεια της συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι «αναγκαία και 
ικανή συνθήκη, για να σταθεί όρθια η νησιωτική Ελ-
λάδα στις σημερινές προκλήσεις, είναι να υπάρξουν 
λύσεις, απαντήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία στις 
οξυμένες ανάγκες της.  

Ανακύκλωση… 
φυτικών  
υπολειμμάτων

Τα φυτικά υπολείμματα μετά από κλαδεύσεις των 
δημοτικών πάρκων, δρόμων, σχολείων, κλπ τυγχάνουν 
ιδιαίτερης σημασίας, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος στε-
ρεών αποβλήτων που παράγει ο τόπος. Η δε διαχείρι-
ση τους είναι μια δαπανηρή διαδικασία.

Το μεγάλο κόστος μεταφοράς, το κόστος ταφής αν 
πρόκειται να πάνε στον Χ.Υ.Τ.Α, που εκτός των οικο-
νομικών προβλημάτων πρέπει να προσθέσουμε και το 
οικολογικό[περιβαλλοντικό κόστος, δεδομένου του ότι 
πρόκειται για οργανικά υλικά που επιβαρύνουν ιδιαίτε-
ρα έναν Χ.Υ.Τ.Α. Γι’ αυτό η αξιοποίησή τους πρέπει να 
είναι κάτι περισσότερο, από απλώς ένα απόβλητο και 
μόνο. Πρέπει λοιπόν να κομποστοποιούνται.

Ως κομποστοποίηση ορίζεται η αερόβια βιολογι-
κή διεργασία αποδόμησης οργανικών υπολειμμάτων, 
που μέσα από την δράση θερμόφιλων κυρίως μικρο-
οργανισμών, οδηγεί στη βιοσταθεροποίηση τους και 
την παραγωγή ενός εδαφοβελτιωτικού προϊόντος 
γνωστού ως κομπόστ. Με τη διαδικασία αυτή φαίνε-
ται βραχυπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, ότι είναι πολύ 
πιο οικονομική η διαχείρισή τους, ακόμα και αν δεν 
λάβουμε υπ’ όψιν μας την εκμετάλλευση του παραγό-
μενου προϊόντος (του κομπόστ). Το κομπόστ που θα 
παράγεται, μπορεί να χρησιμοποιείται από τον δήμο 
για χρήση λίπανσης, σε δεντροστοιχίες και πάρκα. Αν 
και παλαιότερα υπήρχε έντονη δυσπιστία από τους κη-
ποτέχνες κάποιων δήμων σχετικά με την χρήση του, 
τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει προχωρήσει 
σημαντικά. Με σχετικές οδηγίες και ενημέρωση από 
ειδικούς για τη χρήση του (σωστές αναλογίες κλπ) το 
υλικό αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπά-
σματα. Το υλικό αυτό θα είναι αρκετό για να προμη-
θεύονται δωρεάν αγρότες, αλλά και ιδιώτες δημότες 
του τόπου. Παραδείγματα όπως το Ηράκλειο Κρήτης, 
έδειξαν μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, αφού έχουν 
διατεθεί αρκετοί τόνοι από το υλικό αυτό τα τελευταία 
χρόνια σε δημότες. Παρόλο το όποιο κόστος για τον 
εκάστοτε δήμο, το δεδομένο που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, είναι ότι πέρα από το καθαρά οικονομικό και 
περιβαλλοντικό κομμάτι της διαχείρισης των φυτικών 
υπολειμμάτων, η κομποστοποίησή τους κρύβει ένα ση-
μαντικό στοιχείο. 

Αποτελεί ένα κίνητρο αλλά και ένα εργαλείο στην 
προσπάθεια περιβαλλοντικής ενημέρωσης, αλλά και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ακόμα είτε ως υλικό 
που διανέμεται δωρεάν, ως επιβράβευση δράσεων για 
το περιβάλλον – ιδιαίτερα σε σχολεία – είτε απλώς 
ως «διαφημιστικό» υλικό για δράσεις ανακύκλωσης, 
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο σε μια κοινωνία, που 
η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων είναι μέρος 
της καθημερινότητάς μας και η κομποστοποίηση πρέ-
πει να παίξει σημαντικό ρόλο στον τόπο μας. Ακόμα 
τα φυτικά υπολείμματα, ενδέχεται να αποτελέσουν μια 
νέα πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αν επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα ερευνών που συντελούν αρκετά Πανε-
πιστήμια, σε όλο τον κόσμο. Σωστή ανακύκλωση λοι-
πόν σε όλα, προς όφελος όλων.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Έργα ειδικού 
σκοπού

 Από τον δήμο Πάρου ανακοινώθηκε η ένταξη πέντε 
έργων, συνολικού προϋπολογισμού 6.702.419 ευρώ, 
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού 
Νοτίου Αιγαίου.

Τα έργα που εντάχθηκαν αναμένεται να βελτιώσουν 
τις υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, τις υποδο-
μές ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης, 
θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή δυνα-
τότητα και ανταγωνιστικότητα του νησιού της Πάρου, 
και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Σχετικά με τα έργα ο δήμαρχος Πάρου. Μ. Κωβαίος, 
δήλωσε: «Δουλεύουμε συστηματικά και μεθοδικά, με 
γνώμονα την αναπτυξιακή πορεία της Πάρου και το 
αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Σε μια εποχή εξαιρετικά 
δύσκολη για τα οικονομικά των δήμων, η Πάρος με 
σημαντικά έργα υποδομής, με όραμα και στρατηγικό 

σχεδιασμό, προχωράει μπροστά και τολμά να ονει-
ρεύεται ένα καλύτερο αύριο.Ευχαριστώ, τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου, τη ΔΕΥΑ Πάρου και το Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, για την προ-
σπάθεια που κατέβαλαν και την αμέριστη συμβολή 
τους στην ένταξη των έργων, με την εμπεριστατω-
μένη έρευνα και στοιχειοθέτηση των μελετών τους. 
Σύντομα αναμένουμε την ένταξη κι άλλων έργων 
αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα αλλάξουν άρδην 
την εικόνα του τόπου μας».

Τα έργα που εντάχθηκαν είναι:
1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Π. Λιβάδι. Προϋπολογι-

σμός 320.000 ευρώ.
2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΒΙΟ.ΚΑ Πα-

ροικιάς. Προϋπολογισμός 1.347.000 ευρώ.
3. Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκι-

σης του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του αλιευ-
τικού καταφυγίου στο Π/ Λιβάδι,  Προϋπολογισμός 
1.902.760 ευρώ.

4. Έργα ενίσχυσης του λιμενοβραχίονα του αλιευτι-
κού καταφυγίου Αμπελά, Προϋπολογισμός 1.154.480 
ευρώ.

5. Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου 
Νάουσας. Προϋπολογισμός έργου 1.977.590 ευρώ.

Θέμα η Πάρος, 
στον Τσίπρα

Στα εγκαίνια από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την 
ηπειρωτική Ελλάδα, στον  υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ της 
Σύρου, παρέστη ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος 
Χατζημάρκος, στις 19/3/2018.

Στην ομιλία του ενώπιον του πρωθυπουργού, ο κ. 
Χατζημάρκος, με αφορμή την επικείμενη εγκατάσταση 
γιγάντιων ανεμογεννητριών σε νησιά, για τις οποίες 
η Περιφέρεια έχει ήδη προσφύγει στο ΣτΕ, εξέφρασε  
την αγωνία του, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος 
για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ στα νησιά.

Ο κ. Χατζημάρκος διατύπωσε την αγωνία του από 
το γεγονός ότι αυτή την ώρα, σε νησιά όπως η Πάρος 
και η Άνδρος, επιχειρείται η εγκατάσταση γιγάντιων 
ανεμογεννητριών, οι οποίες έρχονται να βάλουν ταφό-
πλακα στα δύο νησιά.

Ειδικότερα, ο κ Χατζημάρκος ανέφερε: «Η αγωνία 
μας είναι, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των ΑΠΕ, 
με την οποία πρέπει να δηλώσω ότι συμφωνούμε, 
να μην έρθει να πλήξει τα νησιά μας, όσον αφορά 
το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξή  τους. 
Το έργο αυτό, να χρησιμοποιηθεί για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των νησιών μας και όχι για την περιβαλ-
λοντική υποβάθμισή τους. Η διασύνδεση με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον 
προσέλκυσης επενδύσεων σε ΑΠΕ. Έχουμε μπροστά 
μας δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, για τα οποία 
έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ, σε νησιά όπως είναι η 
Πάρος και η Άνδρος όπου γιγάντιες ανεμογεννήτριες 
έρχονται να βάλουν ταφόπλακα στην ανάπτυξη των 
δύο νησιών».
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Νέοι αγρότες
Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων 

γεωργών (Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), 
που προέκυψε από υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης αφο-
ρά τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Ν. 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιεί-
ται ηλεκτρονικά από 15//2018 έως και 16-04-2018 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο 
ependyseis.gr.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπονται  
4.685.000 ευρώ.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέ-
τρου είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του μέτρου είναι 
νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος 
της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ 
τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις 
προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι 
στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και ανα-
λαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ 
(ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωρ-
γική εκμετάλλευση με  ελάχιστο μέγεθος παραγωγι-
κής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 
8.000 ευρώ.

2. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται 
το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσε-
ται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.

3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο 
γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφά-
λαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιη-
μένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής 
τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επι-
χειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχε-
δίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω 
υποχρεώσεις. 

6. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συ-
γκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό 
ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να 
προσαυξάνεται αθροιστικά: α) κατά 2.500 ευρώ εφό-
σον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μι-
κρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) 
ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και β) 
κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση 
(στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης. 

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλο-
γα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ 
έως 22.000 ευρώ. 

7. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον 
σε 2 δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται 
με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο είναι το 
70% της συνολικής ενίσχυσης. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέ-
σεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην πρόσκληση 
του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, minagric.gr και agrotikianaptixi.gr

Εντομολογικές 
προσβολές

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προτίθεται εντός του Μαΐου 2018 να προβεί στην 
έκδοση 2ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντι-
κής-κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθό-
δου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». 

Με τη 2η πρόσκληση επεκτείνεται η εφαρμογή της 
δράσης και σε άλλες σημαντικές καλλιέργειες της χώ-
ρας μας όπως η μη-
λιά, η αχλαδιά και η 
κυδωνιά. 

Συγκεκριμένα επι-
λέξιμες στο πλαίσιο 
της δράσης είναι οι 
καλλιέργειες  ροδα-
κινιά, νεκταρινιά, βε-
ρικοκιά, μηλιά, αχλα-
διά και κυδωνιά. 
Στόχος της δράσης 
είναι ο μετριασμός 
της επιβάρυνσης των 
περιοχών που καλλι-
εργούνται εντατικά 
με τις συγκεκριμένες 
καλλιέργειες  από 
χημικά εντομοκτό-
να. Γεωγραφικό πε-
δίο εφαρμογής της 
δράσης είναι οι περιοχές όλης της χώρες στις οποίες 
καλλιεργούνται τα παραπάνω είδη. Οι αιτήσεις στήρι-
ξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος 
αναφοράς). Το έτος 2018 θα αποτελεί και το πρώτο 
έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσω-
πα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής 
έκτασης με τις επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα εντα-
χθούν στη δράση πρέπει να πληρούν το ακόλουθο 
κριτήριο επιλεξιμότητας:

- να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) του υποψηφίου του έτους 2018 με επιλέξιμη 
για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερι-
κοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) ή με συγκαλλιέργεια 
των παραπάνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
δράσης είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία 
έναρξης αυτών θα ορίζεται στη 2η Πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι δε-
σμεύονται: 

α. Να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγ-
χυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) των μικρολεπιδοπτέρων εχθρών 
– στόχων, η οποία συνίσταται στην εγκατάσταση στον 
οπωρώνα ατμιστήρων-διαχυτήρων φερομόνης φύλου 
και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης, μέσω 
της υλοποίησης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής. Στην 
περίπτωση αγροτεμαχίων με συγκαλλιέργεια επιλέξι-
μων στη δράση ειδών, η μέθοδος πρέπει να εφαρμό-
ζεται για το σύνολο των συγκαλλιεργούμενων ειδών.

β. Να διαθέτουν, εφαρμόζουν και, εφόσον απαιτεί-
ται, να αναθεωρούν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της 
ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα 
στη δράση αγροτεμάχια για κάθε έτος εφαρμογής της 
δράσης. Προκειμένου να θεωρείται έγκυρο, το Ετήσιο 
Σχέδιο Εφαρμογής πρέπει να καταρτίζεται, παρακο-
λουθείται και, εφόσον απαιτείται, να αναθεωρείται 

από επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον 
κλάδο ΠΕ Γεωπόνων. Ο αριθμός των ατμιστήρων-δια-
χυτήρων ανά μονάδα επιφανείας (εκτάριο ή στρέμμα) 
που προβλέπεται στο Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθ-
μό ατμιστήρων-διαχυτήρων ανά μονάδα επιφανείας 
(εκτάριο ή στρέμμα) που προβλέπεται για το εκάστοτε 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στην άδεια έγκρισης διά-
θεσής του στην αγορά.

γ. Να κάνουν: 
- μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, 

χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρ-
μογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, νεκταρινιάς 
και βερικοκιάς και, αντίστοιχα, τα 3 πρώτα έτη εφαρ-
μογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς 
και της κυδωνιάς και αποκλειστική χρήση φερομο-

νών τα τελευταία 
3 έτη εφαρμογής 
για τις καλλιέργειες 
της ροδακινιάς, της 
νεκταρινιάς και της 
βερικοκιάς και, αντί-
στοιχα, τα τελευταία 
2 έτη εφαρμογής  
για τις καλλιέργει-
ες της μηλιάς, της 
αχλαδιάς και της κυ-
δωνιάς

δ. Να κατέχουν 
νόμιμα τα ενταγμένα 
στη δράση αγροτε-
μάχια κατ’ έτος και 
καθ’ όλη την περίο-
δο της δέσμευσης. 
Επισημαίνεται ότι 

στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι δι-
καιούχοι πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες 
ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρ-
μογής της δράσης. 

ε.  Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα 
οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, σε θέση και σε έκτα-
ση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχί-
ων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της 
δράσης.

στ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος μέχρι 15 Μαΐου αίτηση 
πληρωμής στο πλαίσιο της ΕΑΕ με αναγραφή του κω-
δικού παράλληλης δράσης για το σύνολο των ενταγ-
μένων στη δράση αγροτεμαχίων.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται: 
- στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα 

2 έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως 
για τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργει-
ες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς,

- στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα 
3 έτη εφαρμογής και στα 627 ανά εκτάριο ετησίως 
για τα τελευταία 2 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργει-
ες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που 
ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο ετησίως.

Όσοι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομά-
δες αυτών είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέ-
ξιμες για τη δράση καλλιέργειες και τα αγροτεμάχια 
τους είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευ-
σης (ΕΑΕ) του έτους 2018 με επιλέξιμη για τη δρά-
ση καλλιέργεια και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση 
στήριξης στη συγκεκριμένη δράση μπορούν ΜΕ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των ανα-
φερόμενων παραπάνω δεσμεύσεων για την τρέχουσα 
καλλιεργητική περίοδο (2018).

Το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης είναι αναρ-
τημένο στις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.
agrotikianaptixi.gr.
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Πρωτιά-μαγκιά  
του ΑΟΠ

Στο μεγάλο ντέρμπι του Β’ Ομίλου της ΕΠΣΚ, στο 
δημοτικό στάδιο Μήλου –ενώπιον πολλών θεατών-, ο 
ΑΟ Πάρου πήρε λευκή ισοπαλία και μαθηματικά πλέον 
είναι πρώτος, και αήττητος (μαζί με τη Θύελλα Κα-
μαρίου) σε όλες τις Κυκλάδες, στην πρώτη φάση του 
πρωταθλήματος

Ο ΑΟ Πάρου ανεξαρτήτου αποτελέσματος στον τε-
λευταίο αγώνα που του απομένει με τον Πανσιφναϊκό, 
εκτός έδρας, θα ξεκινήσει στην επόμενη φάση στον 
έναν εκ των δύο ομίλων των τεσσάρων ομάδων με το 
μπόνους των +3 βαθμών.

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Λιβάνιος, Σοσόλι, Στ. 

Σίδερης, Κυρίτσης, Μ. Μπεκογιάννη (Νάκας), Λικάιτζι 
(Δρίλλης), Τσιριγωτάκης, Β. Καμακάρης (Μαυρογιάν-
νης), Παπαδημητρίου,

ΑΟΠ: Χανιώτης, Καντιώτης, Μπαρδάνης, Καραφυλ-
λάκης, Παπαθεοδώρου, Τσούκε, Ζουράτι (Αλ. Ρούσ-
σος), Κληρονόμος (Γκιόκα), Πρίνα (Βλακάς), Γαβαλάς, 
Γιουρτζίδης. 

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Κουλα-
κιώτη και Γ. Α. Μαθιουδάκη.

Έπαιξε με 10!
Συνέχειας ταλαιπωριών για τον Αστέρα Μαρμάρων, 

καθώς την προηγούμενη εβδομάδα δεν κατάφερε να 
κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με έντεκα παίκτες και 
έτσι, στον αγώνα, εκτός έδραςμ με την Κύθνο, παράτα-
ξε όλους και όλους δέκα ποδοσφαιριστές στην έναρξη 
του παιχνιδιού.

Ο Αστέρας, όπως ήταν φυσικό, γνώρισε την ήττα με 
2-1. Παρά ταύτα η Παριανή ομάδα δεν ήταν εύκολος 
αντίπαλος και κόντραρε στα ίσια τους αντιπάλους της. 
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά ο Αστέρας έμεινε και με 
εννέα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 45ο 
λεπτό τραυματίστηκε ο Μάτσος. 

Η Κύθνος προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με τον Δανιήλ 
και διπλασίασε τα τέρματά της στο 35ο λεπτό με τον 
ίδιο παίκτη. Τα Μάρμαρα μείωσαν σε 2-1 με τον Ρού-
πα, στο 70ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Κύθνος: Γκριελάς, Λεβαντής, Φιλιπαίος (Ν. Γονί-

δης), Βιτάλης, Τσιρδήμος, Ψαρράς, Γονιδάκης, Φ. Λα-
ρετζάκης (Ε. Γονίδης), Ηλιού, Δανιήλ (Ι. Λαρεντζάκης), 
Θ. Γονίδης (Γαρδεράκης)

Αστέρας Μαρμάρων: Γαβαλάς, Κλουβάς, Σ. Μπε-
λούκης, Ρούπας, Μάτσος, Α. Μπελούκης, Αντιπαριώ-
της, Κρητικός, Μαρινάκης, Σιφναίος

Διαιτητής: Καλόγερας με βοηθούς τους κ.κ. Κυρια-
κόπουλο και Αντωνάκη

Μαθηματικά ελπίζει
Μπορεί να έχασε εκτός έδρας με 2-1 ο Μαρπησ-

σαϊκός από τον Πανσιφναϊκό, αλλά μαθηματικά ελπί-
ζει ακόμα για την κατάληψη της τρίτης προνομιούχου 
θέσης του Ομίλου, καθώς αν κερδίσει στην Πάρο τον 
Παμμηλιακό, τότε θα πάει να διεκδικήσει τη νίκη εκτός 
έδρας με τη Σέριφο, ώστε να την προσπεράσει στη 
βαθμολογία.

Ο Μαρπησσαϊκός θα μπορούσε να πάρει το «διπλό» 
που θα τον έβαζε ένα βήμα προ της προνομιούχου 
τρίτης θέσης, αλλά είχε την ατυχία να πέσει πάνω σ’ 

έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα των γηπεδούχων, 
τον 15χρονο (!) Ποργιώτη! Η Μάρπησσα άνοιξε το 
σκορ στο 44ο λεπτό με τον Βιτζηλαίο. Έως και 6 λεπτά 
πριν το σφύριγμα της λήξης, ο Μαρπησσαϊκός είχε τον 
έλεγχο του αγώνα, αλλά τότε δέχθηκε την ισοφάριση 
με κεφαλικά του Σπ. Λεμπέση. Σαν να μην έφτανε αυτό 
στο 90+ ο Πανσιφναϊκός «έκλεψε» τη νίκη με γκολ του 
αειθαλή Ατσόνιου

Οι πρωταγωνιστές
Πανσιφναϊκός: Ποργιώτης, Φράγκος, Χρύσος, Δι-

αρεμές (Ζαμπέλης), Ναδαλής, Γ. Λεμπέσης, Α. Ατσόνιος 
, Λυκογιάννης, Γεωργούλης, Φραγκιάς (Σαϊλοβιτς), Σ. 
Λεμπέσης

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης, Παπαδόπουλος, 
Φρατζής, Μ. Τζανακόπουλος, Βιτζηλαίος, Τσιγώνιας, 
Γεμελιάρης, Δ. Κρητικός, Γκέμπορις (Σ. Κρητικός), Βρά-
πι, Κ. Τζανακόπουλος

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος (με παράπονα η ομάδα της 
Μάρπησσας), με βοηθούς τους κ.κ. Ι. Ρούσσο και Βαρ-
θαλίτη.

Χειροκροτήματα για Νηρέα
Ο Νηρέας για μια ακόμα εβδομάδα αποδεικνύει 

στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν έχει καμία σχέση με την 
ομάδα του Α’ γύρου και τα νέα του παιδιά δένουν σαν 
σύνολο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε ισόπαλος 3-3 με 
τη Σέριφο και αυτοί οι βαθμοί που έκοψε από τους 
αντιπάλους του είναι αυτοί που δίνουν ελπίδες στον 
Μαρπησσαϊκό. Τα γκολ για τον Νηρέα πέτυχαν οι 
Αριανούτσος (27ο), Ι. Ρούσσος (43ο) και Παπαδόπου-
λος (90ο λεπτό). Για τη Σέριφο τα γκολ σημείωσαν οι 
Μποφίλιος (59ο – 79ο) και Παπάς (63ο).

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Φ. Ζουμής, Λ. Ρούσσος (Χ. Ρούσσος), Η. 

Ζουμής, Βράπι, Παπαδόπουλος, Άλκο, Χασάνι (Δ. 
Ρούσσος), Κυρτιάνος (Χατζία), Αρκουλής (Σιμόπου-
λος), Ι. Ρούσσος, Αριανούτσος

Σέριφος: Γούναρης, Μποφίλιος, Παγιολάρι, Ρεβίν-
θης, Γεροντάρης, Α. Βαλσαμάκης (Λιβάνιος), Κ. Βαλ-
σαμάκης, Μονοβάσιος, Κ. Βαλσαμάκης, Παππάς, Μπο-
φίλιος

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τις κυρίες Κου-
κά και Μαργαρίτη.

Αποτελέσματα - Βαθμολογίες
Β’ Όμιλος
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 1-1
Νηρέας – Σέριφος 3-3
Κύθνος – Αστέρας Μαρμάρων 2-1
Πανσιφναϊκός – Μαρπησσαϊκός 2-1
Βαθμολογία
1.  ΑΟΠ 35
2. Παμμηλιακός 31
3. Σέριφος 25
--------------------------------
4. Μαρπησσαϊκός 19
5. Πανσιφναϊκός 10
6. Κύθνος 9
7. Νηρέας 7
8. Αστέρας Μαρμάρων 6
Σημ.: Ο Πανσιφναϊκός έχει τρεις αγώνες λιγότερους 

και Μαρπησσαϊκός και Νηρέας από δύο αγώνες λιγό-
τερους.

Γ’ Όμιλος
Πανναξιακός – Φιλώτι 4-1
Λάβα - Ίος 2-2

Αστέρας Τραγαίας – Καρτεράδος 7-0
Βαθμολογία
1. Θύελλα Καμαρίου 35
2, Πανναξιακός 35
3. Λάβα 20
--------------------------------
4. Φιλώτι 19
5. Αστέρας Τραγαίας 17
6. Ίος 16
7. Καρτεράδος 6
8. ΠΑΣ Νάξου 4
Σημ. Η Λάβα έχει -2 βαθμούς. Θύελλα Καμαρίου και 

Αστέρας Τραγαίας, έναν αγώνα λιγότερο.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Τρίτες οι  
κορασίδες  
του ΑΟΠ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας η τελική φάση του πρωταθλή-
ματος της ΕΣΚ Κυκλάδων, για την κατηγορία κορασί-
δων.

Η ομάδα από το νησί μας που πέτυχε την πρόκρισή 
της στις τέσσερις καλύτερες ομάδες των Κυκλάδων, 
ήταν ο ΑΟ Πάρου.

Ο ΑΟΠ ηττήθηκε στον ημιτελικό της Παρασκευής 
16/3 από τον ΑΟ Ερμούπολης με 65-42, ενώ στον 
άλλη ημιτελικό ο Περιστεριώνας Τήνου κέρδισε με 44-
37 την ΑΕ Σαντορίνης,

Πρωταθλητής κορασίδων στις Κυκλάδες ήταν ο Πε-
ριστεριώνας Τήνου που κέρδισε με 49-36 την Ερμού-
πολη. Σημειώνουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη πρωτιά 
για τις ομάδες υποδομών του Περιστεριώνα, καθώς 
πριν μία εβδομάδα είχαν κερδίσει και οι έφηβοι της το 
αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων. Οι κορα-
σίδες του ΑΟΠ κέρδισαν την τρίτη θέση κερδίζοντας 
στον μικρό τελικό με 38-30 την ΑΕ Σαντορίνης.

Για την επιτυχία των κορασίδων του ΑΟΠ έδω-
σε συγχαρητήρια ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο 
έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς και η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, καθώς και όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί 
μας.
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ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

η
της 

και του

Aρχισε το Τουρνουά ∆ιεκδικητών

Π ριν από λίγες µέρες άρχισε στο Βε-
ρολίνο η δεύτερη πιο σηµαντική 
σκακιστική διοργάνωση της φετι-
νής χρονιάς, το Τουρνουά ∆ιεκδι-

κητών. Οκτώ κορυφαίοι παίκτες αγωνίζο-
νται µε σύστηµα πουλ διπλών συναντή-
σεων, για να αναδειχθεί ο νικητής που 
θα αντιµετωπίσει σε µατς τον Παγκό-
σµιο Πρωταθλητή, Μάγκνους Κάρλσεν, 
για τον τίτλο. Οκτώ παίκτες που επιλέ-
γονται παραδοσιακά µέσα από µια επί-
πονη και µακρόχρονη διαδικασία: Σερ-
γκέι Καριάκιν - Ρωσία (ο προηγούµενος 
διεκδικητής), Λέβον Αρονιάν - Αρµε-
νία, Λιρέν Ντινγκ - Κίνα (οι φιναλίστ του 
Παγκόσµιου Κυπέλλου 2017), Γουέσλεϊ 
Σο - ΗΠΑ, Φαµπιάνο Καρουάνα - ΗΠΑ 
(πίνακες elo), Σακριγιάρ Μαµεντιάροβ - 
Αζερµπαϊτζάν, Αλεξάντερ Γκριστσούκ - 
Ρωσία (Γκραν Πρι 2017), Βλαντιµίρ Κρά-
µνικ - Ρωσία (πρόταση των διοργανωτών).

Μετά τον πέµπτο γύρο, προηγείται ο 
Καρουάνα, ο µόνος µε 3,5 βαθµούς, και 
ακολουθούν οι Κράµνικ και Μαµεντιά-
ροβ µε 3. Αν και είναι ακόµα πολύ νωρίς 
για να βγάλουµε συµπεράσµατα, φαίνε-
ται πως στο σκάκι κορυφής δεν υπάρ-
χουν «φαβορί» και τίποτα δεν είναι δε-
δοµένο. Για παράδειγµα, η µέχρι τώρα α-
πόδοση του Αρονιάν δεν ταιριάζει µε τη 
χρονιά που πέρασε, που ήταν µια πολύ 
καλή αγωνιστική περίοδος για εκείνον. 
Η παρτίδα που ακολουθεί καθώς και η 
«Παρτίδα της Εβδοµάδας» δείχνουν ό-
τι δε βρίσκεται σε πολύ καλή φόρµα και 
δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν θα ανα-
κάµψει κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Λ. Αρονιάν - 
Αλ. Γκριστσούκ

1. δ4 Ιζ6 2. γ4 η6 3. ζ3 γ5 4. δ5 δ6 5. ε4 
ε6 6. Ιγ3 εxδ5 7. γxδ5 Αη7 8. Ιηε2 Ιβδ7 9. 
Ιη3 θ5 10. Αε2 Ιθ7 11. Αζ4 Βε7 12. Βδ2 θ4 
13. Ιζ1 η5 14. Αε3 Ιε5 15. η3 Αδ7 16. ηxθ4 
ηxθ4 17. Πη1 ζ5 18. ζ4 Ιη4 19. ε5 δxε5 

20. δ6 Βε6 21. Ιβ5 Πγ8 22. Ιγ7+ Πxγ7 23. 
δxγ7 εxζ4 24. Πδ1 Ιη5 25. γ8Β+ Αxγ8 26. 
Βδ8+ Ρζ7 27. Βγ7+ Ρη8 28. Πδ6 Βζ7 29. 
Βδ8+ Βζ8 30. Αxζ4 Ιε6 31. Αγ4 Βxδ8 32. 
Πxδ8+ Ρθ7 33. Πxθ8+ Αxθ8 34. Αδ6 Ιη5 
35. Πη2 Ιε4 36. Αβ8 Αδ4 37. θ3 Ιε5 38. 
Αδ5 Ιδ3+ 39. Ρε2 Ιγ1+ 40. Ρδ1 Ιδ3 41. Ιδ2 
Ιζ6 42. Αζ3 1/2-1/2

«Πεσµένος» φαίνεται να είναι και ο Σο, 
που για αρκετό καιρό ήταν Νούµερο 2 στους 
πίνακες της παγκόσµιας κατάταξης, όµως 
στο Βερολίνο ηττήθηκε στους δύο πρώ-
τους γύρους από τους Καρουάνα και Γκρι-
στσούκ. Στις επόµενες παρτίδες φάνηκε 
να ανακάµπτει, σηµειώνοντας ισοπαλίες 
µε τους Ντινγκ, Μαµεντιάροβ και Κράµνικ. 
Από την άλλη, ο Κράµνικ, αν και η περσι-
νή χρονιά δεν ήταν καλή για εκείνον, µέχρι 
τον τρίτο γύρο ήταν ο µόνος µε 2,5 βαθ-
µούς. ∆υναµικά έχει µπει στο παιχνίδι και 
ο Μαµεντιάροβ, µε νίκη επί του Κράµνικ 
και ισοπαλίες µε Αρονιάν, Καρουάνα, Σο 
και Ντινγκ. Στην επόµενη παρτίδα, το α-

ποτέλεσµα ευνόησε τον Λευκό, που θεω-
ρεί ότι στο µεγαλύτερο µέρος της παρτί-
δας είχε υποδεέστερη θέση.

Φ. Καρουάνα - 
Σ. Μαµεντιάροβ

1. ε4 γ5 2. Ιζ3 δ6 3. δ4 γxδ4 4. Ιxδ4 
Ιζ6 5. Ιγ3 α6 6. ζ3 ε5 7. Ιβ3 Αε6 8. Αε3 
Αε7 9. Βδ2 Ιβδ7 10. η4 0-0 11. η5 Ιθ5 
12. 0-0-0 β5 13. Ιδ5 Αxδ5 14. εxδ5 ζ6 
15. ηxζ6 Αxζ6 16. Ρβ1 Ιζ4 17. Πη1 Ρθ8 
18. Αδ3 Αη5 19. Ια5 Αθ6 20. Ιγ6 Βθ4 21. 
Ββ4 Πζ6 22. α4 Βxθ2 23. Αε4 Βε2 24. 
Αxζ4 Αxζ4 25. Βα5 Ιγ5 26. Βγ7 Αθ6 27. 
Ιδ8 Ιxε4 28. ζxε4 Πζ8 29. Ιζ7+ Πxζ7 30. 
Βxζ7 Πγ8 31. Πγ1 Βxε4 32. Πηζ1 Αζ4 33. 
Πη1 Αθ6 34. Πηζ1 Πη8 35. Πγδ1 βxα4 36. 
Βε7 Βη6 37. Πζ8 Αη5 38. Πxη8+ Ρxη8 
39. Βδ7 θ5 40. Πη1 ε4 41. Βxα4 ε3 42. 
Βxα6 Βζ5 43. Βα8+ Ρθ7 44. Βε8 Αζ4 45. 
Βε6 η6 46. Πζ1 Ρη7 47. Βxζ5 ηxζ5 48. 
γ4 Αη3 49. Πη1 θ4 1/2-1/2

Ενα πολύ εύκολο πρόβλημα 
για τους μικρούς μας 

φίλους. 
Πώς παγιδεύουν 

τα λευκά ένα μαύρο 
κομμάτι;

e - mail επικοινωνίας: 
skaki@rizospastis.gr

Στις 22 Απρίλη θα διοργανωθεί το 
13ο σχολικό πρωτάθληµα Νέας Φι-
λαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, µε 
ελεύθερη συµµετοχή για όλους τους 
µαθητές και τις µαθήτριες Νηπιαγω-
γείων, ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυ-
κείων, ανεξάρτητα από τον τόπο κα-
τοικίας τους. Θα υπάρχουν παράλλη-
λες εκδηλώσεις που θα απευθύνο-
νται στους γονείς, στους συνοδούς, 
στους επισκέπτες και τα µικρότε-
ρα αδέρφια. Πληροφορίες και δη-
λώσεις συµµετοχής: Ντίνα Σερετά-
κη (6972.571.596).

Λ. Αρονιάν - 
Βλ. Κράµνικ

Από το τουρνουά δι-
εκδικητών στο Βερολί-
νο, το ντέρµπι του τρί-
του γύρου µεταξύ δύο 
εκ των φαβορί κατέλη-
ξε σε µια εντυπωσιακή 
νίκη για τον Ρώσο πρώ-
ην παγκόσµιο πρωτα-
θλητή. 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 

3.Αβ5 Ιζ6 4.δ3 Αγ5 5.Αxγ6 δxγ6 6.0-0 Βε7 7.θ3 Πιο συ-
νηθισµένο είναι το 7.Ιβδ2 7...Πη8! Χαρακτηριστικό δείγµα 
του σύγχρονου σκακιού. Από πολύ νωρίς η θέση δεν αντι-
µετωπίζεται µε γενικές αρχές, αλλά σύµφωνα µε τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της. Εδώ ο Κράµνικ κρίνει σωστά ό-
τι είναι αρκετά κλειστή, ώστε ο µαύρος Βασιλιάς να εί-
ναι προς το παρόν ασφαλής στο κέντρο και να έχει προ-
τεραιότητα η επίθεση στην αδυνατισµένη από το θ3 θέση 
του λευκού Βασιλιά 8.Ρθ1 Ιθ5 9.γ3?! Πολύ αργό. Επρεπε 
να επιδιώξει γρήγορη ανάπτυξη µε 9.Ιγ3 9...η5! 10.Ιxε5 η4 
11.δ4 Αδ6 12.η3 Αxε5 13.δxε5 Βxε5 14.Βδ4 Βε7 15.θ4 
γ5 16.Βγ4?! Χάνει κι άλλο χρόνο. Επρεπε 16.Βδ3 16...Αε6 
17.Ββ5+ γ6 18.Βα4? (βλ. διάγραµµα) Αυτό όµως οδηγεί 
σε χαµένη θέση. Τελευταία ελπίδα ήταν το 18.Βδ3 αν και 
µετά από π.χ. 18...Πδ8 19.Βε3 Αγ4 20.Πη1 Πη6 21.Ια3 Αδ3 
22.Πε1 Πε6 23.Βη5 Πxε4 24.Βxε7+ Πxε7 το φινάλε θα ή-
ταν δύσκολο για τα λευκά.

18...ζ5! Τώρα, όλοι οι δρόµοι οδηγούν στο λευκό Βασιλιά 
19.Αη5 Αν 19.εxζ5 τότε 19...Ιxη3+! 20.ζxη3 Αδ5+ 21.Ρη1 Βε2 
22.Πζ2 Βε1+ 23.Πζ1 Βxη3# 19...Πxη5! 20.θxη5 ζ4 21.Βδ1 

Πδ8 22.Βγ1 ζxη3 23.Ια3 Πδ3 24.Πδ1 Αδ5! 25.ζ3 ηxζ3 
26.εxδ5 Ενα άλλο θεαµατικό τέλος θα ήταν το 26.Πxδ3 
Βxε4! 27.Πε3 ζ2+ 28.Πxε4+ Αxε4# 26...Βε2 27.Πε1 η2+ 
και τα λευκά εγκαταλείπουν, αφού στο 28.Ρθ2 ακολουθεί 
28...η1Β+ 27.Ρxη1 ζ2+ 0-1

Παίζουν τα μαύρα

ΠΑΡΤ
ΙΔΑ

τη
ς 

ΕΒ
ΔΟ

Μ
ΑΔ

ΑΣ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Πxζ7 Πγ1+ (1...Πxζ7 2.Πα8+) 
2.Βζ1 θ5 (2...Πxζ1+ 3.Πxζ1+ Βxδ5 

4.Πxζ8+ Ρxζ8 5.εxδ5) 3.Βxγ1 Βxγ1+ 
4.Πζ1+ Ρθ7 5.Πxγ1 1-0

O Βλαντιμίρ Κράμνικ
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Παραδοσιακό τυροκομείο
Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε να λειτουργεί το αδειοδοτημένο παραδοσια-

κό τυροκομείο με την επωνυμία: «Το Πάριον», περίπου 2 χλμ από τη Μάρπησσα, 
στον δρόμο προς το μοναστήρι του Άη Γιώργη, από την γεωπόνο, Αικατερίνη Π. 
Μόσχου.

Με αστείρευτο μεράκι και όρεξη, αγάπη και πίστη προς την Παριανή Γη, παρα-
σκευάζονται καθημερινά από φρέσκο ντόπιο γάλα τυροκομικά και γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως κεφαλοτύρι, λαδοτύρι, ανθότυρος, ξινομυζήθρα, γιαούρτι, χωρίς 
την προσθήκη πρόσθετων ή συντηρητικών. Το μότο είναι η «ποιότητα και όχι η 
ποσότητα».

Η πλούσια γεύση και το ασύγκριτο άρωμα είναι το χαρακτηριστικό των προϊ-
όντων. Τηρώντας όλα τα μυστικά της παράδοσης μας σε συνδυασμό με τις σύγ-
χρονες νομοθετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια του καταναλωτή, το «Πάριον» 
τυροκομείο έβαλε πλώρη για να κατακτήσει τις δικές του θάλασσες.
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πιάσε το στόχο!
διαφήµισε την επιχείρησή σου στο δούναι+λαβείν,

όχι σε έναν οδηγό ΣΑΝ το δούναι+λαβείν!
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