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■ Δελαπατρίδης
Ο Αρμάνδος Δελαπατρίδης (συνώνυμο της γραφι-

κότητας σήμερα), είναι ίσως ο πιο γνωστός εκ των 
κατά φαντασία πολιτικών στην Ελλάδα. Ο Δελαπατρί-
δης ήταν ποιητικός στους λόγους του και στις συγκε-
ντρώσεις του στην πλατεία Συντάγματος συνέρρεαν 
όλες οι συνοικίες των Αθηνών για να τον ακούσουν! Ο 
ρομαντικός και οραματιστής, κατά τα άλλα Αρμάνδος, 
είχε ιδρύσει το κόμμα των κυανόλευκων, και μεταξύ 
των εξαγγελιών του ήταν η δημιουργία υπουργείου 
Έρωτος! Λέγοντας για έρωτα λοιπόν, πρέπει να πούμε 
ότι ο μεγαλύτερος έρωτας στα νησιά μας είναι αυτός 
μεταξύ του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρ-
κου και της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντου-
ρά. Στο συνέδριο της παραγωγικής ανασυγκρότησης 
στη Σύρο, δεν έχαναν την ευκαιρία στις ομιλίες τους 
να λένε ο ένας για τον άλλον πόσο καλή συνεργασία 
έχουν! Έτσι, κάπου εκεί, τρούπωσε και ο Μάρκος και 
έβγαλε μία φωτογραφία με τη Θεά Έλενα! Εκεί, ζήλε-
ψα τον Μάρκο! Το πράγμα έφτιαξε μόνο όταν είδα ότι 
η Θεά Έλενα έριχνε ένα κεφάλι ύψος στον Μάρκο, και 
έτσι, ήρθα πάλι στα ίσια μου!

■ Άρχοντας
Ο Δελαπατρίδης, που όλος ο κόσμος τον αποκα-

λούσε «πρόεδρο», ντυνόταν πάντα αψεγάδιαστα και 
συνήθως με σμόκιν (καμιά σχέση με το ντύσιμο του 
Θ. Μαρινόπουλου: «Βρήκα αυτό στη ντουλάπα και το 
φόρεσα»). Ακόμα, ο Αρμάνδος, είχε μακριές φαβο-
ρίτες, φορούσε πάντα ψηλό καπέλο και μονόκλ στο 
μάτι. Ήταν της άμεσης δημοκρατίας και έτσι, σχημάτιζε 
την κυβέρνησή του στις συγκεντρώσεις. Δηλαδή, έδινε 
υπουργικές θέσεις σε άγνωστους, αρκεί αυτοί να του 
έδιναν δύο δραχμές ως συνδρομή για την ορκωμο-
σία. Το πράγμα άρχισε να χαλάει, αφού για το χαβαλέ 
έβγαιναν μπροστά κάποιοι που διέθεταν περισσότερα 
χρήματα και άρχισαν να δίνουν δεκάρικα στον Δελα-
πατρίδη για να τους «υπουργοποιήσει». Κάπως έτσι 
και στην Πάρο κάποιοι μυρίστηκαν εξουσία, και ότι 
καταρρέει η πλειοψηφία, και έσκασαν μύτη στο νησί 
μετά από χρόνια, ώστε να σχηματίσουν δημοτικό συν-
δυασμό και να ελέγχουν και πάλι την τοπική εξουσία. 
Αυτοί όμως είναι «ικανοί» να δώσουν άλλη μία θητεία 
στον Μάρκο, και αυτό το πιστεύει η στήλη μας από-
λυτα!

■ Αστική τάξη
Η αστική τάξη στο τελείωμα της δεκαετίας του ’20 

άρχισε να καλεί σπίτι της τον Δελαπατρίδη για να τους 
βγάλει λόγους. Τότε, οι λαϊκές συνοικίες των Αθηνών 
άρχισαν να κατηγορούν τους πλούσιους της εποχής 
διότι χρησιμοποιούσαν τον Αρμάνδο για να κάνουν 
πλάκα. Βέβαια το να χρησιμοποιείς κάποιους δεν είναι 
άγνωστο στην Ελλάδα. Έτσι, με την πρώτη πτήση από 
την Τσεχία, ο δήμος Πάρου εξέδωσε δελτίο τύπου, 
στο οποίο μάλιστα υπήρχαν και βαρύγδουπες δηλώ-
σεις για το γεγονός. Το ποια ήταν όμως η συνεισφορά 
του δήμου Πάρου στο όλο γεγονός της σύνδεσης του 
νησιού μας με την Πράγα, ποτέ δε μας το είπαν. Άρα, 
κάποιοι και σήμερα χρησιμοποιούν κάποιους άλλους 
για τη δόξα.

■ Το «πραξικόπημα»
Τη νύχτα των εκλογών του 1933 και ενώ διαφαι-

νόταν η νίκη Τσαλδάρη κατά του Ελ. Βενιζέλου, ο 
Πλαστήρας έκανε πραξικόπημα καταλαμβάνοντας το 
υπουργείο Στρατιωτικών. Το πραξικόπημα κράτησε 14 
ώρες –με ατελείωτο αίμα- και ο Πλαστήρας (που είχε 
«διαπρέψει» και στον εθνικό διχασμό), το έσκασε από 
τα κεραμίδια, οπότε και ο σοφός λαός, του κόλλησε 
το παρατσούκλι «μαύρος γάτος». Και αφού, ο «μαύρος 
γάτος», διέφυγε στον Λίβανο και τη Γαλλία, οργάνω-
σε νέο πραξικόπημα το 1935 με τη σύμφωνη γνώμη 
Ελ. Βενιζέλου. Ο λαός μπορεί να γλύτωσε το 1933 το 
πραξικόπημα, αλλά δε το γλύτωσε από τον Δελαπα-

τρίδη! Ο Αρμάνδος πήγε στο υπουργείο Πρόνοιας και 
έκανε κατάληψη με τη σύμφωνη γνώμη υπαλλήλων 
του υπουργείου και του κοινού, που τον σήκωσε στα 
χέρια. Ο ηγέτης, Αρμάνδος, πήρε και 100 δραχμές από 
ρεφενέ των υπαλλήλων, το οποίο όπως είπε θα χρησι-
μοποιούσε για να κάνει αίτηση, ώστε να δοθεί δάνειο 
στη χώρα!

■ Ψυχιατρείο 
Με τούτα και με εκείνα, ο Δελαπατρίδης κλείστηκε 

στο ψυχιατρείο, ενώ απαγορεύτηκαν και οι δημόσιες 
ομιλίες του, καθώς συγκέντρωναν πολύ κόσμο και 
υπήρχε πρόβλημα στους αθηναϊκούς δρόμους. Οι για-
τροί τον άφηναν να φεύγει από το ψυχιατρείο, αφού 
ήταν τελείως ακίνδυνος. Ο Δελαπατρίδης άρχισε εκ 
νέου τους λόγους του σε καφενεία, ενώ στέκι του 
ήταν το καφενείο του Ζαχαράτου. Με λίγα λόγια, ο 
Αρμάνδος έκανε τα πάντα δημόσια και δεν κλαιγόταν 
ποτέ του. Στην Πάρο κάθε τρέλαρχος δηλώνει υποψη-
φιότητα και αντί να διεκδικήσει με το σπαθί του αυτό 
που επιζητά, αρχίζει κρυπτόμενος πίσω από τρίτους 
να διασπείρει φήμες και πόσο πολύ τον επιζητά ο Πα-
ριανός λαός.

■ Η φάρσα 
Το 1956 ένας φαρσέρ έγραψε μία «επίσημη» επι-

στολή στον Δελαπατρίδη, ότι το καλεί ο πρόεδρος 
της Βουλής να ορκισθεί πρωθυπουργός. Ο Αρμάνδος 
έβαλε ημίψηλο και φράκο και έσπευσε μ’ ένα τσούρ-
μο ξωπίσω του να φωνάζουν «να μας ζήσεις αρχη-
γέ!». Τη στιγμή που έδειχνε στη φρουρά το σημείωμα, 
αποχωρούσε τυχαία ο πρόεδρος της Βουλής Ντίνος 
Ροδόπουλος. Κατάλαβε τη φάρσα και για να μην τον 
κακοκαρδίσει, του είπε: «Πρόεδρε, ο Βασιλεύς απου-
σιάζει και ο Αρχιεπίσκοπος είναι άρρωστος! Τι λες; Να 
το αναβάλλουμε;». Ο καλοκάγαθος Αρμάνδος υποκλί-
θηκε και αποχώρησε. Τελικά, απεβίωσε το 1960 στο 
λαϊκό νοσοκομείο Αθηνών και ετάφη δημοσία δαπάνη! 
Επιτέλους, το επίσημο κράτος τον είχε αναγνωρίσει!

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

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 460

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

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

Λαϊκή 
Συσπείρωση: 
...κάνει 
μνημόσυνο με 
ξένα κόλλυβα

Υπό τον τίτλο: «…κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλ-
λυβα», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε 
δελτίο τύπου σχετικά με το αλιευτικό καταφύγιο Αλυ-
κής.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Ο λόγος για το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής. 

Δεν σχολιάζουμε τους λόγους για τους οποίους ο Δή-
μαρχος με τα δελτία τύπου που εκδίδει  παρακάμπτει 
μονίμως το φορέα υλοποίησης και χρηματοδότησης 
του έργου, δηλαδή, το Δημοτικό Ταμείο Πάρου- Αντι-
πάρου. Η προεκλογική «πρεμούρα» είναι εμφανής. 
Δικαίωμα του. Είναι υποχρεωμένος όμως: 

- Να απολογηθεί για την κοροϊδία των πάντων, ότι 
το έργο είχε όλες τις αδειοδοτήσεις από την στιγμή 
της έναρξης του, ενώ τελικά αυτό συνέβη 24 Απριλί-
ου, έξη δηλαδή μήνες μετά

- Να εξηγήσει για το ποιος θα καταβάλει τις νόμι-
μες απαιτήσεις του εργολάβου για την διακοπή των 
εργασιών χωρίς δική του υπαιτιότητα

- Να πει για το ποιος θα καταβάλει τα χρηματικά 
πρόστιμα που θα καταλογιστούν, αφού σύμφωνα με 
την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

«…η λιμενική αρχή υποχρεούται να επιβάλει τις νόμι-
μες κυρώσεις για τα έργα που έχουν εκτελεστεί χω-
ρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις…». 

Ας αφήσει λοιπόν ο Δήμαρχος τα επικοινωνιακά 
παιχνίδια για να δικαιολογήσει ερασιτεχνισμούς και 
προχειρότητες γιατί τα «κόλλυβα» δεν είναι δικά του. 
Είναι του παριανού λαού».

Τι απαντούν
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου Πάρου απαντώντας 

στην ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης, υποστη-
ρίζει ότι «στις 30 ημερολογιακές ημέρες που έγινε 
παύση εργασιών στο έργο περιλαμβάνονται οι 15 
ημερολογιακές ημέρες των διακοπών του Πάσχα ενώ 
στις άλλες 15 ημέρες έγινε η επιβαλλόμενη τακτική 
συντήρηση των μηχανημάτων έργου του αναδόχου. 
Ως εκ τούτου δεν αναμένεται η πληρωμή αποζημιώ-
σεων για θετική ζημία στον ανάδοχο του έργου για το 
χρονικό διάστημα της διακοπής των εργασιών».

Ανακοίνωση του δήμου
«Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς αλι-

ευτικού καταφυγίου στην Αλυκή της Πάρου αποτέλε-

σε για χρόνια ένα όνειρο ζωής και πάγιο αίτημα των 
επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, των επιχειρη-
ματιών της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλων όσων 
επιθυμούσαν να προσεγγίζουν το λιμάνι της από την 
θάλασσα.

Η σημερινή δημοτική αρχή, συνεχίζοντας την προ-
σπάθεια και τον αγώνα των προηγούμενων διοική-
σεων, πέτυχε με συντονισμένες προσπάθειες να ξε-
περάσει χρονίζοντα εμπόδια και προβλήματα και να 
προχωρήσει με τις τεχνικές υπηρεσίες  τη σύνταξη των 
απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του έργου, 
το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους 
πόρους του δημοτικού λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντι-
πάρου. Η υλοποίηση του έργου και αφού υπερκερά-
στηκαν τα όσα προβλήματα προέκυψαν στην πορεία, 
προχωράει με γοργούς ρυθμούς και βρίσκεται πλέον 
στο τελικό της στάδιο καθώς σήμερα τοποθετούνται 
τα πρώτα μπλόκια. 

Το νέο σύγχρονο και λειτουργικό αλιευτικό καταφύ-
γιο της Αλυκής, ένας στρατηγικής σημασίας λιμένας 
για την περιοχή αλλά και όλου του νησιού της Πάρου, 
θα παρέχει σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις 
στους αλιείς, θα συμβάλει στον ασφαλή ελλιμενισμό 
των αλιευτικών σκαφών και στην ανάπτυξη του πρω-
τογενούς τομέα της περιοχής, ήτοι την αλιεία.

Επιπλέον, το έργο είναι ενταγμένο στο γενικότερο 
σχεδιασμό του δήμου Πάρου για την τουριστική ανά-
πτυξη του νησιού καθώς ο εξωραϊσμός της περιοχής 
και η δυνατότητα προσέγγισης σκαφών αναψυχής 
από τη θάλασσα, αναμένεται να στηρίξει τον τουρι-
σμό και την τουριστική επιχειρηματικότητα της τοπικής 
κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τοπική κοινωνία, που 
συνδράμει με την υπομονή και ανεκτικότητα της στην 
κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου».
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Aegean 
Cuisine 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι το δί-
κτυο «Aegean Cuisine» -πρεσβευτής της Κυκλαδίτικης 
γαστρονομίας-, αποτελείται πλέον από 171 επιχειρή-
σεις εστίασης σε 20 νησιά των Κυκλάδων! Από αυτές, 
124 ήταν υφιστάμενα μέλη Aegean Cuisine, ενώ 47 
είναι νέα. 

Η πρωτοβουλία της κουζίνας του Αιγαίου, ή αλλιώς 
«Aegean Cuisine», αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
για την προώθηση της οινο-γαστρονομίας και των 
προϊόντων των νησιών των Κυκλάδων. Πρόκειται για 
ένα πρότυπο δίκτυο τοπικών μελών-επιχειρήσεων που 
προσφέρουν στους επισκέπτες μια αυθεντική «γεύ-
ση» των Κυκλάδων και του Αιγαίου πελάγους μέσα 
από γαστρονομικές εμπειρίες και την αξιοποίηση του 
πλούτου των τοπικών προϊόντων. 

Από Πάρο και Αντίπαρο μετέχουν στο δίκτυο τα πα-
ρακάτω καταστήματα:

Αντίπαρος: Ανάργυρος, Kalokeri.
Πάρος: Αλυκή, Margarita, Ελαιώνας restaurant, Η 

τράτα, Κάπαρη, Aegean Deli, Mediterraneo Paros, The 
Green Project, Αγνάντιο, Αποστόλης, Αραντό, Γεμενί, 
Κλαρίνος, Ξυλαράς, Το Μαράθι, Το τακίμι, Ο Τσιτσά-
νης, Τα Γλυφά, Το μορτάρι, Το μουράγιο, Το μπαλκόνι 
του Άκη, Ελαία, Χάλαρης.

Σύνδεση με 
Πράγα 

Στις 8 Ιουνίου 2018 η Πάρος υποδέχθηκε την πρώτη 
απευθείας πτήση από την Πράγα στο νέο αεροδρόμιο 
του νησιού μας.

Τα εποχιακά δρομολόγια από την Πράγα αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν στις 2 Οκτωβρίου 2018 με τις 
πτήσεις να πραγματοποιούνται κάθε 11 ημέρες (Τρίτη 
ή Παρασκευή).

Οι απευθείας πτήσεις charter θα γίνονται με αερο-
πλάνα τύπου Boeing737. Είναι χωρητικότητας 120 
ατόμων και θα διακινεί τουρίστες από τέσσερα τσέ-
χικα τουριστικά γραφεία με προορισμό την Πάρο και 
τη Νάξο. Από πλευράς δήμου Πάρου, η υποδοχή που 
επεφύλαξε η αντιδήμαρχος Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλ-
λου στον κυβερνήτη, το προσωπικό και στους πρώτους 
επισκέπτες από την Πράγα, ήταν εξαιρετική. Ο κυβερ-
νήτης του σκάφους δήλωσε χαρούμενος που βρίσκε-
ται στη Πάρο προκείμενου να εγκαινιάσει τη σύνδεση 
του νησιού με την Τσεχία. Τέλος, στο σύνηθες δελτίο 
τύπου από τον δήμο Πάρου, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαί-
ος, σημείωσε: «η απευθείας αεροπορική σύνδεση της 
Πράγας με την Πάρο, θα συμβάλει στην περαιτέρω 
ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 
στο νησί μας. Θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις και τις 
επαφές με ταξιδιωτικούς πράκτορες και εκπροσώ-
πους αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου να καταρ-
τίσουμε ένα σχέδιο πρότασης που θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη νέων δρομολογίων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικού και θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
του τόπου μας. Η σημερινή ημέρα είναι μόνο η αρχή 
των αποτελεσμάτων των συντονισμένων ενεργειών 
μας όλο αυτό το διάστημα. Είμαι σίγουρος ότι η συνέ-
χεια θα είναι ακόμα καλύτερη».

Θλιβερό τέλος

Από την Παρασκευή 8 Ιουνίου έως και τις πρώτες 
βραδινές ώρες της 10ης/6/2018 έγινε ένας αγώνας 
δρόμου στο νησί μας, προκειμένου να βρεθεί μία Τσέ-
χα τουρίστρια η οποία εξαφανίστηκε το μεσημέρι της 
Παρασκευής, από ταβέρνα στο λιμάνι της Αλυκής.

Η 65χρονη Τσέχα είχε άνοια και άμεσα χτύπησε συ-
ναγερμός από τις τοπικές αρχές για την εύρεσή της. 
Για το θέμα κινητοποιήθηκε και η πρεσβεία της Τσε-
χίας και με συνεχείς τηλεφωνικές συνομιλίες με τον 
έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά, έστελνε φωτογραφίες με το 
πρόσωπο της κυρίας που αγνοούνταν, προκειμένου 
αυτές να δημοσιευτούν για να βοηθήσουν οι κάτοικοι 
του νησιού μας, αν τυχόν την έβλεπαν στον δρόμο. 
Την επόμενη ημέρα ήρθαν και συγγενείς της Τσέχας 
τουρίστριας, ανάστατοι από την αγωνία τους.

Παρά την κινητοποίηση πολλών ανθρώπων, αρχών 
και της ΕΟΔ Κυκλάδων που «όργωσε» την περιοχή, δε 
βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγήσει στην εύρε-
ση της Τσέχας τουρίστριας.

Τελικά, αργά το απόγευμα της Κυριακής 10/6 κλιμά-
κιο της ΕΟΔ μαζί με την κόρη (φωτό) της αγνοούμενης 
βρήκε την Τσέχα τουρίστρια νεκρή, κοντά στα σπίτια 
του Στασινόπουλου (περιοχή Τρυπητής) προς τον Φά-
ραγκα.

Συναντήσεις 
στο 
επιμελητήριο

Συναντήσεις με υπουργούς και στελέχη της κυβέρ-
νησης πραγματοποιήθηκαν στο επιμελητήριο Κυκλά-
δων, με αφορμή την παρουσία τους στη Σύρο για το 
15ο Περιφερειακό συνέδριο για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας.

Συγκεκριμένα, έγιναν συναντήσεις με τον υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα, με 
τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά και τον γενικό γραμμα-
τέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιο Ράλλη, με τον γενικό 
γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή, 
και τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη. 

Στις συναντήσεις μετείχαν και οι βουλευτές Κυκλά-
δων του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και 
Νίκος Συρμαλένιος.

Market Expο
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτι-

κής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της 
προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει 7η έκθεση Μarket 
Expο, η οποία θα πραγματοποιηθεί 5-7/10/2018, στο 
Metropolitan Expo, στα Σπάτα.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές 
πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο 
περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ. να το 
δηλώσουν έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στη 
σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Περι-
φέρειας. Διευκρινίζεται ότι μετά τις 25/6/2018 καμία 
δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Επίσης, στη συγκεκριμένη 
έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων 
και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή 
αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από 
έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποί-
ησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτο-
γενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού 
θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι δη-
λώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην έκθεση 
και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα 
τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22810 82380 (κ. Ντίνα 
Βλάχου).
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Χρηματοδότηση 
δομών

Με σκοπό τη χρηματοδότηση της λειτουργίας κοι-

νωνικών δομών, όπως πολυδύναμα κέντρα και κινη-

τές Μονάδες, που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, και 

θεραπείας των εξαρτήσεων, καθώς και κοινωνικής 

επανένταξης, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος 

Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις 

για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινό-

τητα» για την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαί-

σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 

2014 – 2020».

Δυνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω πρόσκλησης, 

συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 

882.400 ευρώ, είναι οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από το 

υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι καλού-

νται να υποβάλουν προτάσεις έργων προς ένταξη και 

χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώ-

θηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-

τιο Αιγαίο 2014 - 2020», που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης, αφορούν την παροχή υπηρεσιών που 

καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες παρέμβασης: την 

πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, 

δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση της βλάβης 

που προκαλείται από τη χρήση ουσιών, αλλά και  στην 

αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων που αντιμετω-

πίζουν τα άτομα. Οι δομές αυτές παρέχουν υπηρεσί-

ες πρωτοβάθμιας υποστήριξης σε όλες τις επιμέρους 

ομάδες εξαρτημένων ατόμων, ανάλογα με τις ανάγκες 

τους (εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς 

χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση) 

και θα παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες δομές, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων 

ορίζεται η 15.06.2018 και λήξης η  31.09.2018. Οι 

προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δίχως διάπλου 
φέτος

Δε θα πραγματοποιηθεί φέτος ο διάπλους Πούντας 
Πάρου – Αντιπάρου, που ήταν προγραμματισμένος για 
τις 30 Ιουνίου 2018.

Σε ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου 
σημειώνει: «[…] Σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο, 
ο οποίος μας κοινοποιήθηκε πρόσφατα, για να πραγ-
ματοποιηθεί ο συγκεκριμένος αγώνας πρέπει να παρ-
θούν μια σειρά μέτρα ασφαλείας τα οποία ειδικά για 
εφέτος είναι χρονικά και οικονομικά αδύνατον να 
πραγματοποιηθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. 
Μερικά από αυτά είναι:

Ένας διασώστης ανά 20 συμμετέχοντες, μία λέμ-
βος με ναυαγοσώστη ανά 10 συμμετέχοντες, τρία 
ταχύπλοα σκάφη με ναυαγοσώστη το καθένα, τμη-
ματική εκκίνηση ανά 60 άτομα, καταβολή χρηματικού 
παράβολου για κάθε συμμετέχοντα, κάλυψη εξόδων 
μεταφοράς και διαμονής επίσημων αντιπροσώπων 
της κολυμβητικής ομοσπονδίας, εύρεση και ορισμός 
πιστοποιημένης ναυαγοσωστικής εταιρίας και πολλά 
άλλα…

Τα χρονικά περιθώρια, παρά τη βοήθεια του Δήμου 
και της Κ.Ε.Δ.Α. που ζητήσαμε, είναι απαγορευτικά για 
την νόμιμη πραγματοποίηση του αγώνα. Είναι πραγ-
ματικά κρίμα να είμαστε αναγκασμένοι να ματαιώσου-
με αυτή την αθλητική εκδήλωση που με τόση επιτυχία 
εκτελούσε ο Ναυτικός Όμιλος τα τελευταία 9 χρόνια 
στο νησί μας. Με την ακύρωση του διάπλου ο Όμιλος 
χάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό πόρο, γεγονός που 
θα προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία του. 

Το Δ.Σ του Ναυτικού Ομίλου δεσμεύεται ότι θα κά-
νει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο δι-
άπλους να συνεχίσει να διεξάγεται από την επόμενη 
χρονιά τηρώντας όλους τους κανόνες».

Βιβλιοθήκη
Δέκα τέσσερις εκδηλώσεις διοργάνωσε και φιλοξέ-

νησε η δημοτική βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας», τους τελευταί-
ους μήνες.

Οι δράσεις αφορούσαν ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλί-
ων και παραστάσεις. Ακόμα, μετά του προέδρου της 
ΚΔΕΠΑΠ, Θ. Μαρινόπουλου, εξασφαλίστηκε για δεύ-
τερη χρονιά η μουσειοσκευή, μία βαλίτσα με εκπαιδευ-
τικό υλικό για τον κυκλαδικό πολιτισμό, του μουσείου 
κυκλαδικής τέχνης. Τη μουσειοσκευή έχουν δανειστεί 
9 σχολεία του νησιού μας από τον Μάρτιο 2017 έως 
τώρα, σύνολο 16 σχολεία και για τις δύο χρονιές. Επί-
σης, τη βιβλιοθήκη από τον Μάρτιο 2017 έως και τον 
Μάιο 2018 την επισκέφθηκαν 20 τμήματα σχολείων 
διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ κάποια τμή-
ματα καθιέρωσαν τακτικές δεκαπενθήμερες επισκέ-
ψεις.

Τέλος, η δημοτική βιβλιοθήκη με ανακοίνωσή της 
ευχαρίστησε τους εθελοντές Δήμητρα Τζιοβίλη, Μαρία 
Κορδονέλη και Μαρούλα Κούλη, για τις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες τους κατά το διάστημα της απογραφής.

Διευκρινήσεις 
ΔΕΥΑΠ

Στην παραλία των Αγ. Αναργύρων στη Νάουσα (λίγο 
πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ), στις 7 Ιουνίου 2018 το 
νερό της θάλασσας ήταν θολό και αυτό επέφερε πολ-
λά ερωτήματα για το τι είχε συμβεί.

Αμέσως, το επόμενο πρωί, η ΔΕΥΑΠ εξέδωσε δελτίο 
τύπου για το παραπάνω γεγονός, που έχει ως εξής:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, θα θέλα-
με να ενημερώσουμε το κοινό πως δεν υπάρχει κα-
μία περίπτωση διαρροής λυμάτων από το δίκτυο της 
ΔΕΥΑΠ και μόλυνσης της παραλίας των Αγ. Αναργύ-
ρων Νάουσας. Στις 6/6/2018 υπήρξε βλάβη στον 
κεντρικό αγωγό νερού Φ140 που διέρχεται από το 
συγκεκριμένο σημείο, στην διασταύρωση με χωματό-
δρομο, με αποτέλεσμα αρκετές δεκάδες κυβικά κα-
θαρού νερού να διαρρεύσουν επιφανειακά προς τη 
θάλασσα, παρασέρνοντας ποσότητες χώματος, σκό-
νης και άμμου. Αυτό πιθανόν προκάλεσε τη θολότητα 
στη θάλασσα, σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε 
διαρροή λυμάτων.

Στις 8/6/2017, μετά από τις σχετικές «καταγγελίες» 
που έγιναν στον Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από προσω-
πικό της υπηρεσίας μας, ενώ ζητήθηκε από εμάς και η 
παρουσία της διεύθυνσης Υγείας για να επιβεβαιώσει 
τα αποτελέσματα. Στις επιτόπου μετρήσεις που έγι-
ναν, δε βρέθηκε κανένα ίχνος μόλυνσης ή διαρ-
ροής λυμάτων στη θάλασσα, ενώ εστάλησαν και 
δείγματα σε εξωτερικό εργαστήριο στην Αθήνα, για 
επιπλέον επιβεβαίωση.

Η ΔΕΥΑΠ επιθεωρεί και συντηρεί σε τακτική βάση 
όλα τα αντλιοστάσια, ενώ επενδύει μεγάλα ποσά στην 
αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. Μόνο φέτος, μέχρι 
το τέλος της χρονιάς, θα έχουν δαπανηθεί πάνω από 
130.000 ευρώ για τα αντλιοστάσια της Νάουσας, από 
ίδιους πόρους, για αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολο-
γικού εξοπλισμού, επισκευές κτηριακών εγκαταστά-
σεων και εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος 
τηλελεέγχου! Καθημερινά βρίσκεται σε επιφυλακή 
προσωπικό της Επιχείρησης σε 24ωρη βάση, για να 
αντιμετωπίσει βλάβες και τυχόν έκτακτες καταστά-
σεις.

Παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί για 
οποιοδήποτε περιστατικό με το τηλεφωνικό μας 
κέντρο. Η μετάδοση ανωνύμων, αναξιόπιστων και 
ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών στο διαδίκτυο ή στον 
Τύπο, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει και να 
κάνει κακό στον τουρισμό... Το σημαντικότερο είναι 
πως αν πραγματικά υπήρχε πρόβλημα, θα είχαν χα-
θεί τουλάχιστον 24 ώρες, μέχρι την ενημέρωση της 
Υπηρεσίας. Αν, λοιπόν, κάποιος ευαισθητοποιημένος 
συμπολίτης μας, θέλει να ενημερώσει καλοπροαίρετα 
για τέτοια περιστατικά, και όχι να δημιουργήσει, για 
διάφορους λόγους, εντυπώσεις, καλό είναι να επικοι-
νωνεί για πληροφορίες και εξηγήσεις πρώτα με την 
ΔΕΥΑΠ...».
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«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Ερμούπολη, 11/07/2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5994/11

Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του ΣΑΡΑΝΤΙ-

ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προβήκαμε σε ταυ-
τάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκτα-
ση 12900.50 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΦΥΡΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΣ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΠΑΡΟΥ 
της νήσου ΠΑΡΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 
998/79, ως εξής:

Η εν λόγω έκταση διακρίνεται σε 2 τμήματα και συ-
γκεκριμένα:

στο τμήμα 01 με στοιχεία (Λ,Μ,Ν,Χ, 1,2,3,4,5,Λ), εμ-
βαδού 5392.68 τ.μ. 

στο τμήμα 02 με στοιχεία (Α,Β,Γ,Λ,5,4,3,2,1,Χ,Α), εμ-
βαδού 7507.80 τ.μ.

Για το τμήμα 01 ισχύουν τα εξής:
Η εν λόγω έκταση (πράσινο περίγραμμα) 

αποτελεί δασική έκταση, κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 αρ. 3 του Ν.998/79, όπως αυ-
τός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. διότι 
καλύπτεται διαχρονικά από δασική βλάστηση 
(φίδες, αγριελιές, σχίνους, ασπάλαθους ) σε 
ποσοστό οπωσδήποτε μεγαλύτερο από 15%, η 
οποία εγκαθίσταται σε έδαφος άγονο-Βραχώ-
δες, δίχως ουδέποτε να διακρίνονται στοιχεία 
καλλιέργειας. Αποτελεί δε συνέχεια έκτασης 
ίδιας μορφής (δασικής).

Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες δασών και 
δασικών εκτάσεων, του άρθρου 4, του ως άνω 
νόμου υπάγεται ως προς την κατηγορία (1) 
στην περίπτωση (ε), ενώ ως προς την κατηγο-

ρία (2), στην περίπτωση (ε).
Για το τμήμα 02 ισχύουν τα εξής:
Η εν λόγω έκταση (καφέ περίγραμμα) δεν 

αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, κατά την έν-
νοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3, 
του Ν.998/79, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
και πλέον ισχύουν, διότι είναι έκταση αγρο-
τικής μορφής με διαχρονικώς αναγνωρίσιμα 
τα στοιχεία της μορφής αυτής (σχεδόν επίπε-
δη, έδαφος βαθύ και γόνιμο, όμορες εκτάσεις 
αγροτικής μορφής) εμπίπτουσα στις διατάξεις 
της παρ. 6.α του άρ. 3 του Ν. 998/79, Τα με-
μονωμένα άτομα δασικής Βλάστησης όπου και 
όπως αυτά εμφανίζονται να προστατευτούν 
σύμφωνα με τη ΔΑΔ 01/2010

Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εμπράγματα δικαι-
ώματα του Δημοσίου ή των ενδιαφερομένων και αυτή 
δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού εμπράγμα-
τος δικαιώματος.

Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πράξης μας, μπορεί 
να ασκήσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
αρ. 14 Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, ενώπιον 
της Α’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητή-
σεων Ν. Κυκλάδων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία 
μας και τον οικείο ΟΤΑ (στον οποίο έχει ήδη αποσταλεί 
για ανάρτηση).

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Η Δ/ντρια Δασών

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Εκδηλώσεις
- Ο δήμος Πάρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 

τη Χάρτα Ισότητας, διοργανώνει συνάντηση-συζήτη-

ση, με την ψυχολόγο, Τένια Μακρή, στην Αγία Άννα, 

στον αύλειο χώρο του δημαρχείου Πάρου, με θέμα: 

«Ο ρόλος της μητέρας στην οικογένεια». Η εκ-

δήλωση θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 17 Ιουνίου 

και ώρα 19:00, ενώ θα γίνει και παρουσίαση του 

βιβλίου της ομιλήτριας, «Τι θα κάνω μ’ εσένα μαμά». 

Τέλος, χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Πάρου, 

Μάρκος Κωβαίος.

- Το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 στις 7 το από-

γευμα, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος», στην Παροικιά, θα πραγματοποιηθεί αρ-

χαιολογική συνάντηση με θέμα: «Αρχαιολογία και 

εκπαίδευση: Η περίπτωση της Πάρου». Συνδιορ-

γανωτές της εκδήλωσης είναι το ινστιτούτο αρχαιολο-

γίας Πάρου και Κυκλάδων και το ινστιτούτο κλασικών 

σπουδών του πανεπιστημίου του Λονδίνου.
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Άνοδος το Α’ 
τρίμηνο

Εντυπωσιακή άνοδο 30% κατέγραψαν κατά το 
πρώτο τρίμηνο του έτους οι διεθνείς αφίξεις σε 
σχέση με το 2017. Από τον Απρίλιο δε έως και τον 
Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί σχεδόν 3.000.000 
αεροπορικές θέσεις από αεροδρόμια του εξωτερικού 
σε 20 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια.

Αναφέροντας τα στοιχεία αυτά, η γενική γραμματέ-
ας Τουρισμού, Ευρυδίκη Κουρνέτα, στο 12ο διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο: «Αερομεταφορές - παρόν και 
μέλλον».

Η κ. Κουρνέτα είπε ότι από την περσινή χρονιά είχα-
με 150 νέες αεροπορικές συνδέσεις και 6.000 επιπλέ-
ον πτήσεις. Η γενική γραμματέας Τουρισμού, κατά την 
ομιλία της, τόνισε την καθοριστικής σημασίας συμβολή 
των αερομεταφορών στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
ελληνικού τουρισμού και τις ενέργειες ενίσχυσης της 
συνδεσιμότητας ελληνικών προορισμών με απευθείας 
αεροπορικές συνδέσεις με τις αγορές του εξωτερικού. 
Ακόμα, ανέπτυξε τις νέες στρατηγικές παρεμβάσεις με 
τις εξής κατευθύνσεις:

- Επαναξιολόγηση των τουριστικών πόρων της χώ-
ρας.

- Καθορισμός για πρώτη φορά του θεσμικού πλαισί-
ου που θα διέπει τον αεροτουρισμό.

- Χάραξη νέων πολιτικών ανάπτυξης της κρουαζιέ-
ρας στο πλαίσιο της εθνικής επιτροπής για την κρου-
αζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό με νέο θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύνδεση των νησιών μέσω του δικτύου 
υδατοδρομίων και υδροπλάνων.

- Προώθηση νέων έργων σε τουριστικές υποδομές, 
όπως μαρίνες και αγκυροβόλια, που θα κινητοποιή-
σουν ένα νέο κύμα επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

«Οι αερομεταφορές αποτελούν βασικό παράγοντα 
τουριστικής ανάπτυξης με αντίκτυπο στη γενικότερη 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και των εξαγω-
γών, αφού θεωρείται ότι τα 2/3 των ξένων επισκε-
πτών φθάνουν στη χώρα μας αεροπορικώς» κατέλη-
ξε η κ. Κουρνέτα.

Χώροι 
στάθμευσης

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλ-

λου, ενημέρωσε ότι ο δήμος Πάρου στο πλαίσιο της 

προσπάθειάς του για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής 

κίνησης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Πα-

ροικιάς και την στήριξη της εμπορικής δραστηριότητας 

της πόλης, έδωσε σε λειτουργία και το δημόσιο χώρο 

στάθμευσης, στη θέση «Φυστικιές», πίσω από το νε-

κροταφείο Παροικιάς.

Συνεργεία του δήμου καθάρισαν τα απορρίμματα 

και τα φερτά υλικά που βρίσκονταν στο σημείο. Ο χώ-

ρος στάθμευσης εξωραΐστηκε και είναι πλέον έτοιμος 

να υποδεχθεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες που 

επιθυμούν να σταθμεύσουν το όχημά τους κοντά στο 

λιμάνι και το εμπορικό κέντρο της Παροικιάς. Ακόμα, 

τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν τα εγκαταλε-

λειμμένα οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια (κοντέ-

ινερ), που έχουν τοποθετήσει ιδιώτες.

Η κ. αντιδήμαρχος στην ανακοίνωσή της σημειώνει 

ακόμα: «Παρακαλούνται οι πολίτες να μην σταθμεύ-

ουν στις πρασιές των δρόμων, πάνω σε πεζοδρόμια, 

στις ζώνες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και 

γενικά να μην αφήνουν τα οχήματά τους σε χώρους 

όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση προς 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας και προς αποφυγή 

ατυχημάτων.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται ακό-

μα και η ολιγόλεπτη στάση σε χώρους στάθμευσης 

ΑΜΕΑ, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ο σεβασμός 

προς τους συμπολίτες μας αποτελεί δείγμα πολιτι-

σμού της κοινωνίας μας».

Νέα παραίτηση 
στην ΚΔΕΠΑΠ

Η κ. Μαρία Περαντινού, που ήταν η εκπρόσωπος 
των συλλόγων-φορέων του νησιού μας στο διοικητικό 
συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ, υπέβαλε την παραίτησή της.

Την κ. Περαντινού, που η δραστηριότητά της είναι 
αξιομνημόνευτη σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώμε-
να του νησιού μας, θα την αναπληρώσει ο κ. Γιώργος 
Γεμελιάρης, ως αναπληρωματικό της στο ΔΣ της ΚΔΕ-
ΠΑΠ. 

Η επιστολή παραίτησης της κ. Περαντινού προς την 
ΚΔΕΠΑΠ, έχει ως εξής:

«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω τη πα-
ραίτηση μου από τη θέση που κατέχω ως τακτικό 
μέλος του Δ.Σ της ΚΔΕΠΑΠ αλλά και από όλες τις 
επιτροπές που είμαι μέλος για προσωπικούς λόγους.

Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να υπηρε-
τήσω το διοικητικό συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ για τα 
τελευταία 4 έτη, τις καλύτερες ευχές μου για διαρκή 
επιτυχία. Η παραίτησή μου έχει άμεση ισχύ από τούδε 
και εφεξής, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».

Παγκόσμια 
ημέρα 
θαλασσών

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θαλασσών και 
ωκεανών, η πρόεδρος της δημοτικής τοπικής οργάνω-
σης ΝΔ Πάρου - Αντιπάρου, Ιφιγένεια Χατζηγεωρ-
γίου, κατέθεσε τη δική της άποψη για το θέμα.

Η κ. Χατζηγεωργίου σημειώνει: «Στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεων μας για δράσεις είναι κι ο πρωτογενής 
τομέας στα νησιά μας, στην Πάρο κι Αντίπαρο. Θεω-
ρώντας ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτε-
λέσει ένα σοβαρό πυλώνα οικονομικής δραστηριό-
τητας παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλες 
τις προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή μας, 
από τις οποίες κάποιες αποτελούν και παραδείγμα-
τα προς μίμηση (…).

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θαλασσών και 
ωκεανών θα ασχοληθούμε στο παρόν με την αλιεία, 
αφού προηγουμένως γίνει μια αναφορά στην τερά-
στια σημασία του υδάτινου παράγοντα και των θα-
λασσών για το μέλλον της ανθρωπότητας αλλά και 
για τα νησιά μας. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι για τη μεγά-
λη αξία των θαλασσών καθώς και την προσπάθεια 
δημιουργίας ενός διεθνούς κινήματος προστασίας 
τους με τη δημιουργία μιας αειφόρου διαχείρισης 
των ωκεανών του πλανήτη. Η θάλασσα αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα μια τροφοδότρια δύναμη ζωής 
(πηγή οξυγόνου, πρωτεϊνών, απορρόφηση περίπου 
του 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται 
από τον άνθρωπο, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη κλπ), μια πηγή ίασης 
(με τη δημιουργία φαρμάκων κι όχι μόνο) και ένα 
κρίσιμο μέρος της βιόσφαιρας (…)».

Στη συνέχεια η κ. Χατζηγεωργίου κάνει αναφορά 
στην πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 
Σαντορίνη, προκειμένου να ανασυρθεί από τον βυθό 
της θαλάσσιας περιοχής της Σαντορίνης, ένα τερά-
στιο «δίχτυ φάντασμα» (ονομάζονται έτσι τα αλιευ-
τικά δίχτυα που χάνονται ή εγκαταλείπονται) και στη 
συνέχεια γράφει:

«Οι Κυκλάδες, μια συστάδα νησιών στο Αιγαίο χα-
ρακτηρίζονται από το υδάτινο στοιχείο κι αυτό συ-
ναρτάται και με τις ασχολίες των κατοίκων, έτσι η 
αλιεία αποτελούσε παλαιόθεν ένα από τα παραδο-
σιακά επαγγέλματα στην περιοχή μας.

Το Νότιο Αιγαίο, κι οι Κυκλάδες είναι μία από τις 
τρεις ελληνικές και συνολικά έντεκα ευρωπαϊκές 
περιφέρειες που είναι χαρακτηρισμένες ως Περιφέ-
ρειες εξάρτησης από την αλιεία. Η αλιεία θεωρείται 
σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη της οικονο-
μίας γιατί συντελεί σημαντικά στη διατήρηση του 
οικονομικού και κοινωνικού ιστού των νησιών μας 
αλλά ταυτόχρονα και μίας παραγωγικής βάσης, κυ-
ρίως σε νησιά που παρουσιάζουν μειωμένη τουρι-
στική κίνηση. 

Η Πάρος υπερέχει όλων των άλλων κυκλαδονη-
σιών σε αλιευτικό στόλο (σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρατίθενται από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου), 
παρόλο βέβαια που η αλιευτική δραστηριότητα έχει 
παρουσιάσει μείωση τις τελευταίες δεκαετίες, όχι 
μόνο λόγω της επέλασης του τουρισμού ως κύριας 
παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας για 
το νησί, αλλά και λόγω της μείωσης των ιχθυοαπο-
θεμάτων που οφείλονται σε πολυποίκιλους παρά-
γοντες».

Η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ ολοκλη-
ρώνει την επιστολή της υποστηρίζοντας: «[…] έχουμε 
ανάγκη από μια Ελλάδα με αγρότες που επενδύουν 
και καινοτομούν. Που παρακολουθούν τις ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, που συμμετέχουν στην ψη-
φιακή επανάσταση και γίνονται πιο παραγωγικοί. 
Με άλλα λόγια στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα σε 
όλες τους τις εκφάνσεις για να μπορούμε να προχω-
ρήσουμε αποτελεσματικά στο μέλλον».
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Το 15ο περιφερειακό συνέδριο που πραγματοποιή-
θηκε στις 5-6/6/2018 στη Σύρο έδειξε το πραγματικό 
πρόσωπο της κυβέρνησης που δεν υπολογίζει τίποτα 
άλλο από το οικονομικό συμφέρον των επιχειρηματι-
ών στον τομέα της ενέργειας και επίσης, έκρυβε πολ-
λές ειρωνείες κατά των εκπροσώπων του νησιού μας, 
σε ό,τι αφορά την υπόθεση με την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών στην Πάρο.

Τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γ. Σταθάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκρ. Φάμελλος, προ-
σπάθησαν να διώξουν από πάνω τις ευθύνες για την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί μας, ενώ 
συγχρόνως υπερασπίστηκαν τις δεσμεύσεις τους για 
την εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας εις 
βάρος του συνόλου των νησιωτών και εκφράστηκαν 
με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς (ιδιαίτερα ο κ. 
Σταθάκης), στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του 
νησιού μας.

Σημειώνουμε ότι οι εκπρόσωποι της Πάρου στη συ-
νεδρία «Ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική προστα-
σία και δημόσια περιουσία», παρουσιάστηκαν ενωμέ-
νοι και ουσιαστικά η συνεδρία που κράτησε περίπου 
3,5 ώρες, περιστράφηκε κατά 80% στο ακανθώδες 
ζήτημα της εγκατάστασης των φαραωνικών ανεμο-
γεννητριών στην Πάρο. 

Κοινό συμπέρασμα είναι ότι σε αυτή την αδιάλλακτη 
στάση η μόνη απάντηση είναι το δυνάμωμα του αγώνα 
μας για να αποτρέψουμε το επιχειρούμενο και καλά 
σχεδιασμένο έγκλημα κατά της Πάρου και των άλλων 
νησιών.

Το αρχικό ήπιο κλίμα…
Η συνεδρία ξεκίνησε με την αρχική τοποθέτηση του 

υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, 
που είπε:

«[…] Η τιμή για τις ΑΠΕ θα είναι ανταγωνιστική, Από 
εδώ και στο εξής οι ΑΠΕ μπαίνουν σε ανταγωνιστική 
διαδικασία. Φτιάχνεται πλέον ένα πεδίο και μετακι-
νούμαστε μαζικά προς ΑΠΕ. Η μετακίνηση προς ΑΠΕ 
προβλέπεται τα επόμενα 10 χρόνια να διπλασιαστεί. 
Θα φθάσουμε γύρω στο 50% της ενέργειας που χρει-
αζόμαστε (…). Θεσπίζουμε τις ενεργειακές κοινότητες 
τοπικά και αποκεντρωμένα, είτε για παραγωγή που θα 
πηγαίνει στο δίκτυο, είτε για παραγωγή για αυτοκα-
τανάλωση. Ένα εργαλείο που θα επιτρέπει σε δήμους, 
φορείς, μικρο-ιδιώτες που θα συνασπίζονται σε έναν 
συνεταιρισμό, κατοίκους μίας πολυκατοικίας κλπ να 
φτιάχνουν μικρο-μονάδες για τη δική τους κατανά-
λωση ή να το πουλάνε. Σε αυτόν τον Νόμο θα υπάρχει 
ειδική μέριμνα για τη νησιωτικότητα. Ο στόχος μας 
είναι οι ΑΠΕ να αποτελέσουν ένα εργαλείο που οι το-
πικές κοινωνίες θα ωφεληθούν (…)».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φά-
μελλος, που είπε:

«[…] Για χρόνια στηριζόμαστε σε ένα μοντέλο ανά-
πτυξης με τον λιγνίτη που καιγόταν στον Πτολεμαΐδα 
ή τη Μεγαλόπολη. Σ’ αυτό υπάρχει ένα θέμα κοινωνι-
κής και περιβαλλοντικής αδικίας που πρέπει να απο-

καταστήσουμε. Να πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι της 
ευθύνης της ενεργειακής πολιτικής».

Η πρώτη αντιδραση Κ. Μπιζά
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλί-

ου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
βλέποντας ότι οι τοποθετήσεις των δύο υπουργών 
δεν έμπαιναν στο θέμα και περιέγραφαν ουσιαστικά 
ειδυλλιακές καταστάσεις ή έφερναν τη συζήτηση σε 
συναισθηματικό πεδίο (Βλ.: τοποθέτηση Φάμελλου για 
Πτολεμαΐδα), προσπάθησε αρχικά να φέρει την υπό-
θεση στο ξεκίνημά της και τις αντίθετες γνώμες που 
εξέφρασαν οι κοινωνίες στα νησιά μας.

Ο κ. Μπιζάς είπε: «Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα 
των ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο αίτημα που έχουν 
υποβάλλει εταιρείες αιολικών πάρκων από το 2011, 
στους δήμους: Πάρο, Νάξου, Άνδρου και Τήνου. Τότε, 
(όταν συζητιόταν το θέμα στο περιφερειακό συμβού-
λιο), ήταν παρών ο τότε περιφερειακός σύμβουλος 
και νυν βουλευτής Ν. Συρμαλένιος. Από τότε το πε-
ριφερειακό συμβούλιο δεχόμενο τις αποφάσεις των 
δημοτικών συμβουλίων των νησιών γνωμοδότησε 
αρνητικά για την εγκατάσταση αυτών των αιολικών 
πάρκων. Μιλάμε για 95 ανεμογεννήτριες. Παρόλο 
όμως που υπήρξε αρνητική γνωμοδότηση και ομό-
φωνες αποφάσεις από φορείς και κατοίκους αυτών 
των νησιών, ο κ. Μανιάτης τον Δεκέμβριο του 2013 
έκρινε τη μελέτη των Μ.Π.Ε. που εγκρίθηκε εκ νέου 
τον Δεκέμβριο του 2014. Πέρσι είχαμε την τιμή να 

επισκεφτούμε με αντιπροσωπεία των τεσσάρων νη-
σιών τον κ. Σταθάκη, όπου εκφράσαμε την αντίθεσή 
μας. Και τα τέσσερα νησιά ζητάμε την ακύρωση αυ-
τής της απόφασης. Ταυτόχρονα έχουμε προσφύγει 
(Περιφέρεια, δήμοι) στο Σ.τΕ. για την ακύρωση της 
απόφασης. Ο κ. πρωθυπουργός στη λήξη του αντί-
στοιχου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, 
είπε ότι «δεν επιδιώκουμε την εγκατάσταση στα 
νησιά ανεμογεννητριών φαραωνικού τύπου». 
Αυτές λοιπόν τώρα οι 95 που θέλουν να εγκαταστή-
σουν είναι φαραωνικού τύπου και είναι ύψους 100 μ. 
περίπου. Από τον λόγο του πρωθυπουργού και 
μόνο αυτή η απόφαση πρέπει να ακυρωθεί για 
να είναι συνεπής η κυβέρνηση. Με τον κ. Συρμα-
λένιο μαζί στα μικρόφωνα λέγαμε «όχι». Θέλω λοιπόν 
και τώρα να το πούμε ακόμα μια φορά και νομίζω τον 
έχουμε συμπαραστάτη.

Πέρσι υπήρχαν δημοσιεύματα κυρίως του ηλεκτρο-
νικού τύπου των Αθηνών και ειρωνικά σχόλια για 
εμάς (διότι το κράτος των Αθηνών συνεχίζει να 
αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς). Έδειχναν ένα 
πέλαγος στη Δανία με συστάδες από ανεμογεννήτρι-
ες. Έχουμε λοιπόν και εμείς πρόταση. Να τους πείτε 
στο νέο χωροταξικό –αφού ακυρωθεί η σημερι-
νή απόφαση- να τις βάλουν πλωτές! Γεωθερμία 
μπορεί να αναπτυχθεί. Φωτοβολταϊκά εκεί που προ-
βλέπεται. Όχι όμως αυτά τα εξογκώματα, αυτά τα φα-
ραωνικά έργα, που θα καταστρέψουν το περιβάλλον 
μας. Θα οδηγήσουν τους κατοίκους στην ανερ-
γία και τη μετανάστευση. Εμείς ζούμε στα νησιά. 
Χάρις στον τουρισμό αυξάνεται ο πληθυσμός 
τους και αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά 
στοιχεία. Το περιβάλλον των νησιών μας «πουλάμε» 
στις εκθέσεις τουρισμού. Με κάθε τρόπο δεν πρέπει 
να καταστρέψουμε το περιβάλλον.

Κλείνοντας να αναφέρω ότι το περιφερειακό συμ-
βούλιο πριν ένα μήνα εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα 
–επαναλαμβάνω ομόφωνα- για να πει «όχι στην 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Θυμάμαι τον κ. 
Συρμαλένιο στη Βουλή που είχε κάνει επερώτηση 
στον κ. Μανιάτη, που του είχε πει «αγνοήσατε τις το-
πικές κοινωνίες». Η απάντηση του κ. Μανιάτη ήταν 
«οι υπηρεσιακοί μου είπαν ναι». Ποιοι υπηρεσιακοί; 
Οι υπηρεσιακοί που κάθονται στο Δασών ή στο 
Αρχαιολογικό στην Αθήνα; Τις τοπικές κοινωνίες 
να λάβετε υπόψη σας κε υπουργέ». (Έντονα χειροκρο-
τήματα στην αίθουσα).

Κοινό συμπέρασμα είναι ότι σε αυτή την αδιάλλακτη στάση η μόνη απάντηση 
είναι το δυνάμωμα του αγώνα μας για να αποτρέψουμε το επιχειρούμενο και 
καλά σχεδιασμένο έγκλημα κατά της Πάρου και των άλλων νησιών.

Στην πρόκληση Σταθάκη… 
Εμείς απαντάμε με αγώνες

Πρώτο Θέμα
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Διακριτική στήριξη Συρμαλένιου
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, 

όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο κ. Κ. Μπιζάς, ανέ-
βηκε στο βήμα και είπε:

«[…] Δε θα επαναλάβω τα επιχειρήματα περί των φα-
ραωνικών ανεμογεννητριών. Στα νησιά δε νοείται βιώσι-
μη ανάπτυξη αν δεν είναι ήπια. Αν λοιπόν για τα πάρκα το 
Σ.τΕ. δώσει θετική γνωμοδότηση, τότε τι θα κάνουμε; Θα 
δεχτούμε τα 130 μέτρα ανεμογεννήτριες; Μπορεί λοιπόν το 
υπουργείο –εφόσον θέλει- να προχωρήσει σε μία ψήφιση 
που θα λέει π.χ. ότι το ανώτερο ύψος στα νησιά θα είναι τα 
60 μέτρα».

Σ’ αυτό το σημείο έγινε παρέμβαση από κ. Σταθάκη που 
είπε: «δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε». Ο κ. Συρμαλένιος 
του απάντησε: «Δεν ανακαλούμε. Ψηφίζουμε μία τρο-
πολογία». Ο κ. Σταθάκης με μορφασμό του «είπε» ότι δε 
γίνεται.

Συνεχίζοντας ο κ. Συρμαλένιος συμπλήρωσε: «Τότε το χω-
ροταξικό για τις ΑΠΕ πρέπει να το επιταχύνουμε, έτσι ώστε 
να γίνουν οι προδιαγραφές, αφού ακόμα δεν έχει γίνει η 
προκήρυξη. Άρα θα χρειαστούν τρία χρόνια».

Τοποθέτηση Μ. Κωβαίου
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ανεβαίνοντας στο 

βήμα του ομιλητή είπε:
«[…] Θα αναφερθώ υποστηρικτικά στον κ. Κ. Μπιζά. Οι Κυ-

κλάδες έχουν χαρακτηριστικά τον πολιτισμό, το περιβάλλον, 
την παράδοση, την αναλογία κλίματος. Όλα αυτά στηρίζουν 
την τοπική κοινωνία. Αυτά «πουλάμε» ουσιαστικά. Άρα, πρέ-
πει να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα που θα προστατεύουν 
όλα αυτά. Θέλουμε τις ΑΠΕ αλλά δε θέλουμε να καταστρέ-
ψουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα στις νησιωτικές περι-
οχές που είναι χαρακτηρισμένες ως τουριστικές. Δεν μπο-
ρούμε να γίνουμε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. 
Ακόμα και αν δεχθούμε ότι θα παράγουμε ενέργεια για την 
αυτονομία μας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα πουλά-
με ενέργεια. Στην Πάρο έχουμε 24 μεγαβάτ στην «κορυφή» 
παραγωγή. Οι ΑΠΕ που προτίθεται να μπουν θα δίνουν 85 
μεγαβάτ. Άρα η Πάρος θα γίνει εργοστάσιο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας».

Ο κ. Σταθάκης διέκοψε σ’ αυτό το σημείο τον κ. Κωβαίο και 
τον ρώτησε για τη σημερινή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Πάρο. Ο κ. Κωβαίος του απάντησε: «Αυτή την εποχή 
με ότι παράγουμε από ΑΠΕ πιάνουμε τα 10 μεγαβάτ» και 
συνέχισε λέγοντας:

«Είμαστε θετικοί αν βρεθούν άλλοι τρόποι. Δεν μπορούμε 
όμως να δεχτούμε σαν πολίτες, όταν ο Νόμος σου λέει 
ότι ένα σπίτι μπορείς να το χτίσεις στα 10 μέτρα, και 
από την άλλη πλευρά το κράτος να λέει μπορώ να 
βάλω ανεμογεννήτριες 120 μέτρα! Κάνετε λοιπόν σχέ-
δια για να «κρατήσουμε» (προστατεύσουμε) το περιβάλλον 
και τη θάλασσα. Για τα βουνά τι κάνετε;».

Πάνω από τα πτώματά μας…
Στη συνέχεια μίλησε ο ηγούμενος της Λογγοβάρδας, 

Χρ. Πήχος, ο οποίος ξεκίνησε με μια αναφορά στο ιστορικό 
των πρώτων τεσσάρων ανεμογεννητριών και την κοροϊδία 
στη συνέχεια, όπως και τις καταστροφές που έγιναν στο οδι-
κό δίκτυο.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «[…] Τώρα πληροφορηθήκαμε 
ότι θα έρθουν ανεμογεννήτριες 130 μέτρων και θα πρέπει 

να ανοιχτούν δρόμοι 12 μέτρων και 20 μέτρων στις στρο-
φές. Αυτό θα μεταβάλλει το νησί σε «κρανίου τόπο». Η κα-
τάσταση θα είναι απελπιστική. Το νησί προστατεύεται από 
Προεδρικό Διάταγμα και τώρα θα έχουμε οικολογική κατα-
στροφή. Σε συνέλευση που έγινε αποφασίσαμε 100 άτομα 
να μην περάσουν οι ανεμογεννήτριες, παρά μόνο πάνω από 
τα πτώματά μας».

Αντίδραση του κόσμου
Το λόγο έλαβε και ο πρόεδρος πολιτιστικού συλλό-

γου «Αρχίλοχος», Σπ. Μητρογιάννης, που είπε:
«Στα υπουργεία σχεδιάζουν τεχνοκρατικά, χωρίς να ξέ-

ρουν τα νησιά μας. Είναι τελείως άδικο οι τεχνοκράτες 
υπάλληλοι του υπουργείου, τότε του κ. Μανιάτη και σήμερα 
του κ. Σταθάκη, να λένε θα βάλουμε ανεμογεννήτριες 100 
μέτρα σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Κύριε Σταθάκη, οι ΑΠΕ 
που σχεδιάζετε μας προσβάλλουν βαθύτατα. Στην Πάρο θα 
υπάρξουν ζητήματα αντίδρασης του κόσμου, γιατί οι άν-
θρωποι έχουν κατανοήσει ότι αδικούνται».

Οικοσύστημα
Τον λόγο έλαβε και ο περιφερειακός σύμβουλος και 

αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αι-
γαίου, Παντ. Τζανακόπουλος.

Ο κ. Τζανακόπουλος έκανε αναφορά στα προβλήματα που 
θα δημιουργηθούν στο οικοσύστημα και ερωτήσεις για τις 
αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί ενόψει των νέων χωροτα-
ξικών σχεδίων. Συμπλήρωσε δε, ότι απογοητεύτηκε από την 
τοποθέτηση του κ. υπουργού στην τοποθέτηση του κ. Συρμα-
λένιου για ψήφιση τροπολογίας. 

Πρώτο Θέμα
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Δευτερολογία – ένταση
Οι δευτερολογίες των υπουργών έφεραν μεγάλη ένταση 

στο ακροατήριο. Ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Σ. Φάμελλος, είπε:

«[…] Με αρνητική απόφαση του Περιφερειακού συμβου-
λίου, ο προηγούμενος υπουργός έδωσε την περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση για τις Α.Π.Ε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος 
τρόπος για να διακοπεί αυτή η αδειοδότηση στο θεσμικό 
πλαίσιο της Ευρώπης, πλέον του Σ.τΕ. που έχετε προσφύγει. 
Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής με αυτήν την απόφαση κατο-
χύρωσε δικαιώματα. Αυτό είναι δέσμευση υλική με αστική 
ευθύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δε σας την έχουν 
πει μέχρι τώρα; Μας λέτε να μην εφαρμόσουμε την οδηγία 
της Ευρ. Ένωσης;

Οι Κυκλάδες και το Ν. Αιγαίο έχουν φύγει από την κυκλική 
οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είχαν οι παππούδες 
μας και έχουν υπερκατανάλωση φυσικών πόρων και ρύπαν-
ση – αλλοίωση του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα στην Πάρο. Στην Πάρο η βιομηχανία τουρισμού 
είναι η μεγαλύτερη αυθαίρετη λειτουργία που υπερ-
βαίνει τους φυσικούς πόρους, χωρίς να υπάρχουν 
υποδομές. 

Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και τη φέρουσα ικανό-
τητα…». Σε αυτή την ολοκλήρωση της φράσης του κ. υπουρ-
γού υπήρξαν διακοπές από το ακροατήριο.

Ο κ. Φάμελλος συνεχίζοντας συμπλήρωσε: «Πρέπει να 
εξαντλήσουμε και τα πολιτικά και τα νομικά εργαλεία για 
το θέμα της ήδη αδειοδοτημένης δραστηριότητας, η οποία 
δεν υπάρχει θεσμικό εργαλείο για να «κατεδαφιστεί» ως 
αδειοδότηση. Ξεκάθαρα και αυτό το ’χει διατυπώσει άλλη 
κυβέρνηση…».

«Κράτος της Πάρου»
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Στα-

θάκης έριξε λάδι στη φωτιά με την αρχή της δευτερολογίας 
του όταν είπε:

«Παρακάμπτω τη συζήτηση περί κράτους των Αθη-

νών, διότι υπάρχει και το κράτος της Πάρου, που υπο-
θέτω ότι θα θέλει να αυτονομηθεί και θα θέλει να δη-
μιουργήσει τη δική του!».

Έκρηξη Κ. Μπιζά
Όταν ο κ. υπουργός μίλησε για το «κράτος της Πάρου», η 

συνεδρίαση λίγο έλειψε να μεταβληθεί σε εξέδρα ποδοσφαι-
ρικού γηπέδου.

Αρχικά ο κ. Κ. Μπιζάς σηκώθηκε όρθιος και διαμαρτυρή-
θηκε έντονα. Ο κ. Σταθάκης του είπε να μη διακόπτει. Ο κ. 
Μπιζάς, μη ακούγοντας πλέον τον κ. Σταθάκη και με δυνα-
τή φωνή του είπε: «Όταν αρρωσταίνουμε παρακαλάμε 
τους υπουργούς να στείλουν ελικόπτερο για να βο-
ηθήσουν, και να πάμε σε νοσοκομείο της Αθήνας». Ο 
κ. Σταθάκης του απάντησε περί μίας ειδυλλιακής εικόνας για 
την υγεία την οποία την άκουσε σε άλλη θεματική συζήτη-
ση για την υγεία. Ο κ. Μπιζάς απάντησε του κ. υπουργού εκ 
νέου: «Για χρόνια είμαστε στους δρόμους γι’ αυτό το 
θέμα». Σε αυτό το σημείο το προεδρείο της συνεδρίας έκα-
νε παρέμβαση για να σταματήσει ο έντονος διάλογος μεταξύ 
των δύο πλευρών, εν μέσω των ειρωνικών χαμόγελων από 
τον κ. Γ. Σταθάκη.

Ο κ. υπουργός συνεχίζοντας είπε: «Η χώρα θα πάει σε 
ΑΠΕ. Τελεία! Το ειδικό χωροταξικό θα επικεντρωθεί στις 
περιοχές που έχουν υψηλό αιολικό φορτίο. Αυτές οι περιο-
χές είναι δεδομένες». Εν νέου, ο κ. Σταθάκης, άρχισε νέες ει-
ρωνείες στη δευτερολογία του για την τοποθέτηση του κ. Π. 
Τζανακόπουλου περί του οικοσυστήματος και ότι θα φύγουν 
οι μέλισσες και συνέχισε: «Ας σοβαρευτούμε… Έχω ακούσει 
τα πάντα σ’ αυτή τη ζωή και ότι καταστρέφει το περιβάλ-
λον η αιολική ενέργεια. Τα συζητάμε όλα, αλλά στο μέτρο 
μίας εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που είναι δεδομένη. 
Ό,τι κάνουμε και όλα είναι με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Συνεπώς θα κινηθούμε μέσα σ’ ένα δεδομένο πλαίσιο. Ποι-
ός υπουργός θα ακυρώσει ένα νόμιμο αδειοδοτημένο έργο. 
Υπάρχει έννομο συμφέρον πλέον. Δε γίνεται; Πώς θα γίνει; 
Όλα γίνονται θεσμικά. Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Έτσι, πρέ-
πει να γίνει προσαρμογή αυτών των πραγμάτων. Όλοι περι-
μένουμε την απόφαση του Σ.τΕ. Τι να κάνουμε; Δεν μπορού-
με να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σ’ 
αυτή τη διαδικασία».

Παρεμβάσεις Κ.Μπιζά
Στο 15ο περιφερειακό συνέδριο για την παραγωγική ανα-

συγκρότηση στο Νότιο Αιγαίο, που πραγματοποιήθηκε στη 
Σύρο, με τίτλο: «Οι Κυκλάδες στην πρώτη γραμμή», ο πρόε-
δρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος 
περιφερειακής ενότητας Πάρου, Κώστας Μπιζάς, τοποθετή-
θηκε σε θεματικές συνεδριάσεις και για τα παρακάτω θέμα-
τα:

Ακτοπλοϊκό: Αναφέρθηκε στη σύνδεση των νησιών με 
τα διεθνή αεροδρόμια, με την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, 
καθώς, και στη σύνδεση με την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 
αφού εκεί εδράζονται οι βασικές υπηρεσίες υγείας, τα δικα-
στήρια, οι κρατικές και οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες.

Κατασκευή εμπορικού λιμένα Πάρου: Ζήτησε την 
επιτάχυνση των διαδικασιών και την ωρίμανση του φακέλου 
για δημοπράτηση των αναγκαίων μελετών. Στο σχετικό θέμα 
ζήτησε επίσης την άμεση εφαρμογή της απόφασης 24/2017 
του δημοτικού λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σύμ-
φωνα με την οποία οι φορτοεκφορτώσεις των χύδυν αδρα-
νών υλικών πρέπει να γίνεται μέσα σε σάκους. Οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις από την παραπάνω δραστηριότητα είναι 
πάρα πολύ σοβαρές και επιβάλλεται η άμεση αλλαγή της 
σχετικής διαδικασίας μέχρι να κατασκευαστεί το νέο εμπορι-
κό λιμάνι στην θέση Καμινάκι Πάρου, υποστήριξε ο κ. Μπιζάς.

Κατασκευή κτιρίων νέου αεροδρομίου Πάρου: Ανα-
φέρθηκε στην υπόσχεση του υπουργού Υποδομών κ. Σπίρ-
τζη για το σχετικό θέμα που δόθηκε δημόσια την ημέρα των 
εγκαινίων στις 29 Ιουλίου 2016, παρουσία του πρωθυπουρ-
γού της κυβέρνησης, Α. Τσίπρα. Επίσης, ζητήθηκε η επιτά-
χυνση των διαδικασιών που προβλέπονται στο ΣΠΕΜ 2014-
2025 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να είχαν υλοποιηθεί οι 
μελέτες και να βρισκόμασταν σε διαγωνιστική διαδικασία για 
την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής έκτα-
σης 7 στρεμμάτων, με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
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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 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 
σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

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

ΚΑΜΠΟΣ ΑΛΥΚΗΣ, πωλείται µεζο-
νέτα 3 επιπέδων, 350 τ.µ., σε έκταση 
14.500 τ.µ. Υπόλοιπο συντελεστή 
δόµησης 80 τ.µ. Τιµή: 700.000€. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6931 829 685

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 
δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 
κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-
σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται προς ενοι-
κίαση στην Παροικιά και στα Λιβάδια, 
για τη σεζόν από εργαζόµενο. Τηλ. 
6972 915 522 κ. Χρήστος.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Η «smile» αναζητά GRAPHIC 
DESIGNER µε γνώσεις σουίτας 
Adobe Designer (Photoshop, 
Illustrator, InDesign). Στείλτε µας 
το βιογραφικό σας στο nadia@
smileweb.gr.

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται 
από την εταιρεία DPS. Επικοινωνία 
στο τηλ: 6937 411 195 και στο email: 
info@dps.com.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ζητούνται για το κατάστηµα 
Arsenis Delicatessen στη Νάουσα, για 
εποχική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
email: ktimaarseni@gmail.com

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY και 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητούνται από 
ψητοπωλείο στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 647 383

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ, -Α και ΒΟΗΘΟΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητούνται από ταβέρνα 
στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 
522 480

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία σε 
εστιατόριο στην Παροικιά για τις θέ-
σεις: 1)∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY µε 
δικό του µηχανάκι, για απογευµατινή 
ή ολοήµερη εργασία, 2)ΝΕΟΣ, -Α, µε 
γνώσεις µπουφέ και κρύας κουζίνας, 
3)ΛΑΝΤΖΕΡΑ. Άµεση πρόσληψη. Τηλ. 
6979 976 712

ΓΥΝΑΙΚΑ µε προϋπηρεσία στα 
τηγάνια ζητείται από εστιατόριο 
στην Αλυκή , για εργασία από τις 15 
Ιουνίου περίπου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6978 370 698

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ζητείται 
από µπουτίκ στην Παροικία. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 
22840 24924 ή 6944 476 925. We 
are looking for an experienced sales 
lady, at a boutique in Paroikia. Please 
contact: 22840 24924 or 6944 476 
925.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για εποχική 
απασχόληση, από εταιρεία διανοµής 
τροφίµων. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 53040

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ και ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΑ µε προϋπηρεσία σε αυτές 
τις θέσεις, ζητούνται από ξενοδοχείο 
5* στη Νάουσα. Τηλ. 22840-51976, 
Email : astirlogist@gmail.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από εστιατόριο 
στη Νάουσα Πάρου για την καλο-
καιρινή σεζόν για τις θέσεις: ψήστη, 
βοηθός κουζίνας, λαντζέρη-ας. Άδεια 
εργασίας απαραίτητη. Τηλ. 22840 
51192

ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ζητείται από το ξενοδοχείο GOLDEN 
BEACH στην Χρυσή ακτή. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών και υπολογιστών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6934 257 283 
Τριβυζά Ιωάννα 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται κοπέλα για φύλαξη 
παιδιών στην περιοχή της Παροικιάς. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6972 
921 510

Το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή 
Ακτή της Πάρου ζητεί να προσλάβει 
α) Ο∆ΗΓΟ µε γνώση Αγγλικών για 
τη σαιζόν 2018 και β) ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 
Αποστολή βιογραφικών στο φαξ: 210 
6232082 ή στο email: operations@
poseidon-paros.gr

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 
αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 364 045

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη ή 

εποχιακή απασχόληση σε φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώ-
ση αγγλικών και η γνώση Η/Υ. Γνώση 
του αντικειµένου και άλλων ξένων 
γλωσσών θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως. 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να στείλουν βιογραφικό στο email: 
parospharma@yahoo.com

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, -Α µε γνώση 
αγγλικών και ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ζητούνται από εστιατόριο στην Αλυκή. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6979 666 028

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ άντρας ζητείται µε 
δίπλωµα οδήγησης, για πλήρη 
απασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 22821

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ και ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
ζητούνται από Τουριστική επιχείρηση 
στον Κριό Παροικιάς Πάρου για 
σεζόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985 
084 773

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται 18-26 ετών, κατά 
προτίµηση φοιτήτρια/απόφοιτος, για 
δηµιουργική απογευµατινή απασχό-
ληση δύο κοριτσιών 3,5 και 6 ετών, 
τον Αύγουστο, στην περιοχή Χρυσή 
Ακτή της Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 140 433

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ζητείται. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6984 133 000

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ενδυ-
µάτων ζητείται στις Λεύκες Πάρου για 
Ιούλιο -Αύγουστο. Εξαιρετικές γνώ-
σεις γλωσσών. Χρήση υπολογιστών, 
δίπλωµα οδήγησης, µη καπνίστρια. 
Βιογραφικό µε φωτογραφία στο 
email: egeorgia2000@gmail.com

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 
ξύλινα κουφώµατα και ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 
2D και 3D και για προεργασία παρα-
γωγής. Αποστολή βιογραφικών στο: 
info@expa-sa.gr Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 42542

ΑΤΟΜΟ έως 35 ετών ζητείται για 
µόνιµη εργασία σε πρατήριο υγρών 
καυσίµων στον Πρόδροµο της Πάρου. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6980 409 246

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη σε κατάστηµα στην 
Αλυκή για 8ωρη εργασία. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών σε πολύ καλό επί-
πεδο. Τηλ. 6981 746 231 Βιογραφικά 
στο: cs@sharkmarine.gr

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ άνδρας ή γυναίκα 
ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών και 
Η/Υ, για εργασία σε  ξενοδοχείο στην 
Παροικιά. Πληροφορίες στο τηλ. 6948 
511 309

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-
δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 
(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 
Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 
Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ

AYTOKINHTO RENAULT MEGAN 
1.600 κυβικά πωλείται, µοντέλο 
2005. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
22016, 6974 780 403

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FIAT SCUDO 9 θέσε-
ων πωλείται σε πολύ καλή κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 
21575, κος Νίκος

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 
ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 15/6/2018, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018. Με δεδομένο ότι ήδη έχει δοθεί 
παράταση ενός μήνα, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι 
τελική, υποχρεωτική από τον κοινοτικό κανονισμό  και το σύστημα 
θα κλείσει οριστικά για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις στις 12μ.μ. αυτής της 
μέρας.
Από κει και πέρα και μέχρι τις 10/7/2018, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις 
με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα 1%   επί του ποσού ενίσχυσης 
που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός . Μετά τις 10/7/2018 οι 
αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα πληρώνονται.
Παρακαλούμε, να επισπεύσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής 
σας είτε ONLINE μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο www.opekepe.
gr, είτε μέσω του πολυπληθούς δικτύου ΚΥΔ που λειτουργεί φέτος στη 
χώρα αναλυτικός κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
4. Τη με αρ. πρωτ. 7314/24-5-2018 αίτηση. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού «Κάμπος» της Τ.Κ. Πάρου του Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της ΚΕΔΡΟΣ ΑΒΕΤΕ με νόμιμο 
εκπρόσωπο τον κ. Δεληδήμο Γεώργιο του Χρήστου, για την διαδικασία κύρωσης 
δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2843 60144.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης 
& Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ  

2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 354/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Κακάπετρα της Δ.Κ. Πάρου του Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία Στέλλα Μιχαήλ, για την διαδι-
κασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 
(ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2843 60144.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης 
& Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          

Αγγελίες

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€
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Η δημοτική σχολή μουσικής Πάρου ιδρύθηκε το 
1987 επί δημαρχίας Στέλιου Φραγκούλη με πρωτο-
βουλία Παριανών και φίλων της Πάρου που αγαπού-
σαν και ήταν γνώστες της μουσικής (Νίκος Σαρρής, 
Βασίλης  Ρακόπουλος κ.α.).

Η σχολή αποτέλεσε για όλα αυτά τα χρόνια λειτουρ-
γίας της ένα σημαντικό απόκτημα για τα παιδιά της 
Πάρου προκειμένου να εντρυφήσουν  και να ασχολη-
θούν περισσότερο και πιο οργανωμένα με τη μουσική. 

Στην αρχή ξεκίνησε με πιάνο, κιθάρα και υποχρεω-
τικά θεωρητικά και κατόπιν, το 1997 με καλλιτεχνικό 
διευθυντή το συμπατριώτη μας Σπύρο Παυλάκη, εντά-
χθηκαν το βιολί, τα ανώτερα θεωρητικά, τα παραδο-
σιακά όργανα (μπουζούκι, μπαγλαμάς, τζουράς) και 
τμήμα προσχολικής αγωγής (Όρφ). Παράλληλα, δη-
μιουργήθηκαν χορωδίες (παιδική και ενηλίκων) και η 
σχολή άρχισε να αναπτύσσει έντονη καλλιτεχνική δρα-
στηριότητα και εκτός Πάρου με σημαντικές διακρίσεις 

σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
Το 2014 με πρόταση της σημερινής διευθύντριας, 

Αικατερίνης Σαβίνο, με την ένθερμη υποστήριξη του 
προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιου Μαρινόπουλου 
και με πρωτοστάτη την γενική διευθύντρια, Ειρήνη Κυ-
ριαζάνου, η σχολή αναβαθμίστηκε σε ωδείο και ανα-
γνωρίστηκε επίσημα από το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Αμέσως εντάχθηκε στο δυναμικό του η 
φιλαρμονική, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γιάννη 
Κούρτη, άρχισε να λειτουργεί τμήμα προετοιμασίας για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις στα μουσικά πανεπιστήμια 
(ήδη ένας σπουδαστής φοιτά αυτή την στιγμή στο Ιό-
νιο πανεπιστήμιο στο τμήμα μουσικολογίας έπειτα από 
προετοιμασία στο ωδείο) καθώς και τμήματα σύνθε-
σης και βυζαντινής μουσικής που μόνο ένα ωδείο μπο-
ρεί να διατηρεί. Μάλιστα, για το τελευταίο αυτό τμήμα, 
ξεκίνησε και συνεργασία με τη σχολή που διατηρεί το 
ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Φυσι-
κά η λειτουργία των τμημάτων είναι άμεσα εξαρτώ-
μενη από τη ζήτηση που ενίοτε υπάρχει. Παραδείγμα-
τος χάριν το τμήμα των παραδοσιακών οργάνων είχε 
πάψει να λειτουργεί για χρόνια καθώς το ενδιαφέρον 
των μαθητών ήταν στραμμένο προς άλλες κατευθύν-
σεις και άρχισε πάλι φέτος με μεγάλη επιτυχία, κάτι 
πολύ ευοίωνο για την αναβίωση του μουσικού πολιτι-

σμού του τόπου μας. 
Ως αναγνωρισμένο ωδείο υπόκειται στους νόμους 

και τα διατάγματα του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, όσον αφορά τη λειτουργία, τα προγράμ-
ματα σπουδών και την απονομή των πτυχίων και των 
διπλωμάτων στα όργανα που διδάσκονται, τα οποία 
δίνονται υπό την εποπτεία του. Σε όλα αυτά τα χρόνια 
λειτουργίας, στη σχολή αρχικά και στο ωδείο κατό-
πιν, έχουν φοιτήσει περισσότερα από 1500 παιδιά της 
Πάρου. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται, και που δυ-
στυχώς είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η επαρχία, είναι το γεγονός ότι  τα παιδιά με το 
τέλος των εγκυκλίων σπουδών τους φεύγουν από την 
Πάρο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπι-
στήμια, και έτσι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 
τον κύκλο των σπουδών τους στη μουσική. Παρόλα 
ταύτα, έχουν απονεμηθεί πέντε πτυχία σε ανώτερα 
θεωρητικά και ένα δίπλωμα εξαιρετικής δεξιοτεχνίας 
στην κιθάρα (ο σπουδαστής ήδη παρακολουθεί μετα-
πτυχιακά μαθήματα σε μουσικό πανεπιστήμιο στην Ολ-
λανδία) από εξεταστικές επιτροπές που απαρτίζονταν 
από κορυφαίους μουσικούς του είδους τους. Φέτος, 
πρόκειται να δοθούν ένα πτυχίο και εννέα διπλώματα 
βυζαντινής μουσικής καθώς και δύο πτυχία αντίστιξης.

Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα δημοτικό ωδείο 
εγγυάται την ποιότητα της διδασκαλίας καθώς, η πρό-
σληψη των καθηγητών γίνεται κατόπιν διαγωνισμού 
βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων που υπερκαλύπτουν 
τα κριτήρια του υπουργείου με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διδακτική εμπειρία των καθηγητών. Μάλιστα, τις πε-
ρισσότερες φορές, επιλέγονται για καθηγητές άτομα 
που διαθέτουν πολύ περισσότερα προσόντα από αυτά 
που απαιτούνται από το υπουργείο, και η ποιότητα 
της διδασκαλίας είναι πολύ υψηλή. Παράδειγμα εί-
ναι η καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών 
του ωδείου, Ρένα Τσακίρη, η οποία διαθέτει προσόντα 
ακόμα και για διευθύντρια καθώς και ο καθηγητής της 
κιθάρας, Θέμης Παπαδημητρίου, τη δουλειά του οποί-
ου έχουν επαινέσει επανειλημμένως κορυφαίοι κιθαρι-
στές της Ελλάδας αναφερόμενοι στην άψογη τεχνική 
που έχει διδάξει στους μαθητές του.

Φυσικά το γεγονός της αυστηρής επιλογής διδα-
κτικού προσωπικού, που αποτελεί  προσόν αλλά και 
βασικό κριτήριο επιλογής του δημοτικού ωδείου από 
τους γονείς των παιδιών, μερικές φορές αναδεικνύεται 
σε πρόκληση, αφού, για τις περισσότερες ειδικότητες 
η Πάρος δε διαθέτει άτομα με τα αντίστοιχα ζητού-
μενα προσόντα, και έτσι η ΚΔΕΠΑΠ αναγκάζεται να 
προσλάβει καθηγητές από άλλα μέρη. 

Από τη δημιουργία του το ωδείο σημειώνει μία συ-
νεχή ανοδική πορεία, τόσο στην ποιότητα της διδα-
σκαλίας, όσο και στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Πά-
ρου. Αποκορύφωμα η φετινή χρονιά κατά την οποία 
ξεκίνησε συνεργασία με την ιερά Μητρόπολη Βηρυτού 
(Λίβανος), στο τμήμα βυζαντινής μουσικής, επαναλει-
τούργησε το τμήμα παραδοσιακών οργάνων με τον 
κ. Αστέριο Ρήγα, προστέθηκε τμήμα σύγχρονου- τζαζ 

τραγουδιού με την κ. Γωγώ Σωτηράκου, και με την κ. 
Κωνσταντίνα Ανδρεάκου, ανασυντάχθηκε η παιδική-
εφηβική χορωδία, αυτή των ενηλίκων, και δημιουργή-
θηκε ένα τμήμα -φυτώριο-  για τα μικρά παιδιά, το 
προχορωδιακό. 

Σε ό,τι αφορά στις χορωδίες, αξίζει να γίνει ιδιαίτε-
ρη μνεία στη δουλειά που γίνεται τόσο από την καθη-
γήτρια όσο και από τους χορωδούς, που σε ελάχιστο 
χρόνο κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία 
τους λαμβάνοντας μέρος σε όλα τα δρώμενα της 
Πάρου και όχι μόνο, αποσπώντας κολακευτικότατα 
σχόλια (π.χ. την άψογη συνεργασία που είχαν με τον 
γνωστό μουσικοσυνθέτη, Στέφανο Κορκολή).

Επίσης, το ωδείο συμμετείχε σε συνεργασία με τον 
διεθνούς φήμης κιθαρίστα, Ιάκωβο Κολανιάν, το μου-
σικό τμήμα του πανεπιστημίου της Οκλαχόμα των 
ΗΠΑ και την καλλιτεχνική εταιρεία «Το Τονικό»,  υπό 
την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ, στην διοργάνωση του πρώ-
του διεθνούς φεστιβάλ Κιθάρας Πάρου. Στο φεστιβάλ 
δίδαξαν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές και 
σολίστ της κιθάρας, παρακολούθησαν πολλοί σπου-
δαστές απ’ όλη την Ελλάδα, και, που, από την πρώτη 
κιόλας χρονιά, έγινε παγκόσμιο γεγονός. Σημαντικό και 
ενεργό ρόλο στην όλη αυτή προσπάθεια διαδραμάτισε 
ο καθηγητής της κιθάρας του ωδείου, Θέμης Παπαδη-
μητρίου. 

Τέλος, αλλά εξόχως σημαντική στη λειτουργία του 
δημοτικού ωδείου Πάρου είναι η τιμολογιακή πολιτι-
κή της ΚΔΕΠΑΠ. Από τότε που ανέλαβε πρόεδρος ο 
κ. Μαρινόπουλος, έκανε σαφές πως, κατανοώντας τη 
σπουδαιότητα της μουσικής στην καλλιέργεια της ψυ-
χής, μέλημά του ήταν τα δίδακτρα, εν καιρώ κρίσης να 
γίνουν όσο το δυνατόν πιο προσιτά προς τον Παριανό 
λαό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημοτικό ωδείο Πάρου 
λειτουργεί μέσω της ΚΔΕΠΑΠ και τα δίδακτρα των 
σπουδαστών με δυσκολία καλύπτουν τα λειτουργικά 
του έξοδα, χωρίς καμία απολύτως επιδίωξη κέρδους. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το δημοτικό ωδείο μπορεί 
να καυχηθεί ότι διαθέτει από τα χαμηλότερα δίδακτρα 
στην επικράτεια!

Δ.Ω.Π.

Πολιτισμός

Το 2014 με πρόταση της σημερινής διευθύντριας, 
Αικατερίνης Σαβίνο, με την ένθερμη υποστήριξη του 
προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιου Μαρινόπουλου και με 
πρωτοστάτη την γενική διευθύντρια, Ειρήνη Κυριαζάνου, 
η σχολή αναβαθμίστηκε σε ωδείο και αναγνωρίστηκε 
επίσημα από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Δημοτική σχολή 
μουσικής Πάρου
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Ακόμη κι έτσι δεύτερη η καπιταλιστική μητρόπολη, ασθμαίνοντας πίσω από τη 
Σοβιετική Ενωση, παρά την αξιοποίηση έτοιμου υλικού και επιστημονικού δυναμικού

Σ ε ηλικία 104 χρόνων πέθα-
νε στις 3 Ιούνη, στο σπίτι του 
στην Αλαµπάµα των ΗΠΑ, ο 

Γκέοργκ φον Τιζενχάουζεν, ο τε-
λευταίος των ναζί επιστηµόνων, 
που ανέπτυξαν τον πύραυλο «V2», 
µε τον οποίο οι Γερµανοί βοµβάρ-
διζαν το Λονδίνο στο Β' Παγκό-
σµιο Πόλεµο. Ο Τιζενχάουζεν είχε 
στρατολογηθεί ως φοιτητής στο 
γερµανικό στρατό (Βέρµαχτ) και 
στάλθηκε το 1941 να πολεµήσει 
στο ανατολικό µέτωπο. Λίγο µε-
τά, ενδεχοµένως λόγω και της αρι-
στοκρατικής καταγωγής του, του 
επιτράπηκε να γυρίσει στη Γερ-
µανία για να συνεχίσει τις σπου-
δές του. Απόφοιτος, το 1943 ε-
ντάχθηκε στην επιστηµονική ο-
µάδα του Βέρνερ φον Μπράουν, 
στο κέντρο ερευνών της Βέρµαχτ στο Πεενε-
µούντε της Νορβηγίας, όπου ως τοµεάρχης βοή-
θησε στην κατασκευή του πυραύλου υγρών καυ-
σίµων «V2» και σειράς άλλων οπλικών συστηµά-
των των ναζί. Ο Βέρνερ φον Μπράουν ήταν µέ-
λος του ναζιστικού κόµµατος από το 1937, µέ-
λος των Ες-Ες από το 1940, φτάνοντας το 1943 
το βαθµό του ταγµατάρχη των Ες-Ες.

Με τη λήξη του πολέµου, οι ΗΠΑ, εφαρµό-
ζοντας τη λεγόµενη «Επιχείρηση Συνδετήρας», 
όχι µόνο έδωσαν άσυλο σε περίπου 1.600 να-
ζί επιστήµονες που πήραν υπό τη σκέπη τους, 
αλλά και τους έθεσαν επικεφαλής των πυραυ-
λικών τους ερευνών, τόσο των άµεσα στρατιω-
τικών όσο και της NASA. Επικεφαλής ερευνη-

τής στη NASA τέθηκε ο Βέρνερ φον Μπράουν, 
ενώ ο στρατηγός Βάλτερ Ντορνµπέργκερ, δι-
οικητής του ερευνητικού κέντρου στο Πεενε-
µούντε, δούλεψε στην εταιρεία αεροναυτικής 
«Μπελ», φτάνοντας στο πόστο του αντιπροέ-
δρου, στην «Μπόινγκ» και αλλού, συµµετέχο-
ντας στην κατασκευή πυραύλων αέρος - εδά-
φους, του αεροσκάφους «X-15» κ.ά. Ο Τιζεν-
χάουζεν από το 1953, που εντάχθηκε και πά-
λι στην οµάδα του Β. φον Μπράουν, συνέβαλε 
καθοριστικά στην εκτόξευση του πρώτου δο-
ρυφόρου και των πρώτων αστροναυτών των Η-
ΠΑ. Αργότερα, εργάστηκε στο κέντρο «Μάρ-
σαλ» της NASA και ήταν ο σχεδιαστής του ρό-
βερ των αµερικανικών επανδρωµένων αποστο-
λών στη Σελήνη, ενώ συµµετείχε σε βοηθητικές 

δραστηριότητες της υπηρεσίας και µετά τη συ-
νταξιοδότησή του το 1986.

Παρότι οι ΗΠΑ χρησιµοποίησαν τους ναζί επι-
στήµονες στη στρατιωτική και επιστηµονική α-
ναµέτρηση µε τη Σοβιετική Ενωση, κοινό εχθρό 
τόσο της γερµανικής ναζιστικής όσο και της α-
µερικανικής «δηµοκρατικής» εκδοχής καπιτα-
λιστικής διακυβέρνησης, παρότι αξιοποίησαν ό-
λο τον εξοπλισµό που βρήκαν έτοιµο στο Πεε-
νεµούντε, τελικά βρέθηκαν να στέλνουν δορυ-
φόρο στο ∆ιάστηµα αρκετούς µήνες µετά από 
την ΕΣΣ∆, να είναι Σοβιετικός ο πρώτος άνθρω-
πος που πέταξε στο ∆ιάστηµα, ο Γιούρι Γκαγκά-
ριν, και µια σειρά από άλλες σοβιετικές πρωτιές. 
Οση λάσπη και να ρίξουν στην πρώτη χώρα του 
σοσιαλισµού, αυτή είναι η ιστορική αλήθεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ IBEX ΤΗΣ NASA

Ο ηλιακός άνεµος «φουσκώνει» την ηλιόσφαιρα σαν µπαλόνι

Τ ι συµβαίνει όταν ο ηλιακός άνεµος αρχίζει ξαφ-
νικά να φυσάει πιο έντονα; Σύµφωνα µε δύο 
πρόσφατες µελέτες, όταν συµβαίνει κάτι τέ-
τοιο, τα όρια ολόκληρου του ηλιακού συστή-

µατος εκτείνονται προς τα έξω και µια ανάλυση των 
σωµατιδίων που ανακλώνται στα άκρα του µπορεί 
να αποκαλύψει το νέο του σχήµα.

Ως όριο της ηλιόσφαιρας ορίζεται η ηλιόπαυση, 
δηλαδή το όριο µέχρι το οποίο κυριαρχεί το µαγνη-
τικό πεδίο του Ηλιου και η ροή προς τα έξω του η-
λιακού ανέµου. Είναι η περιοχή όπου ο ηλιακός ά-
νεµος συγκρούεται και πιέζει το διαστρικό µέσο.

Προς το τέλος του 2014 διαστηµοσυσκευή της 
NASA ανίχνευσε µια σηµαντική αλλαγή στον ηλι-
ακό άνεµο. Για πρώτη φορά µέσα σε µια δεκαετία, 
η πίεση του ηλιακού ανέµου (συνδυασµένο µέτρο 
της ταχύτητας και της πυκνότητας των σωµατιδί-
ων που τον απαρτίζουν) είχε αυξηθεί κατά περίπου 
50%, παραµένοντας στο επίπεδο αυτό επί αρκετά 
χρόνια. ∆ύο χρόνια αργότερα, ο IBEX (Εξερευνη-
τής ∆ιαστρικών Ορίων) ανίχνευσε τα πρώτα σηµά-
δια των συνεπειών αυτής της αύξησης. Φορτισµέ-
να σωµατίδια ηλιακού ανέµου από την αύξηση πίε-
σης του 2014 είχαν φτάσει στα όρια της ηλιόσφαι-
ρας, είχαν ουδετεροποιηθεί προσλαµβάνοντας ηλε-
κτρόνια και είχαν ανακλαστεί φτάνοντας πίσω έως τη 
Γη. Επιστρέφοντας είχαν να διηγηθούν µια ιστορία.

«Από 40 κύµατα»
Στις δύο πρόσφατες δηµοσιεύσεις τους, ε-

πιστήµονες χρησιµοποίησαν τα δεδοµένα από 
τον IBEX, τροφοδοτώντας µε αυτά πολύπλοκα 
µαθηµατικά µοντέλα, ώστε να βγάλουν συµπε-
ράσµατα για το εξελισσόµενο σχήµα και τη δο-
µή της ηλιόσφαιρας, της γιγαντιαίας «φυσαλί-
δας», που δηµιουργείται από τον ηλιακό άνεµο, 
καθώς αυτός κινείται µε υπερηχητική ταχύτητα 
αποµακρυνόµενος από τον Ηλιο.

Το ταξίδι του ηλιακού ανέµου δεν είναι κα-
θόλου οµαλό. Μέχρι να φτάσει στην ηλιόπαυ-
ση περνάει από διάφορα διακριτά στρώµατα. 
Το πρώτο απ' αυτά είναι το «σοκ τερµατισµού», 

δηλαδή η περιοχή της ηλιόσφαιρας όπου ο ηλι-
ακός άνεµος πέφτει σε υποηχητικές ταχύτητες 
(ως προς τον Ηλιο). Πριν περάσει το σοκ τερµα-
τισµού, ο ηλιακός άνεµος εκτείνεται απότοµα, 
σχεδόν ανεµπόδιστος από εξωτερικά υλικά. Ε-
κεί, περίπου 15 δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα µα-
κριά µας προς κάθε κατεύθυνση, ο ηλιακός ά-
νεµος επιβραδύνεται σηµαντικά, συνεχίζοντας 
πια τη διαδροµή του πιο αργά, αλλά µε αυξηµέ-
νη θερµοκρασία.

Μετά το σοκ τερµατισµού, τα σωµατίδια του 
ηλιακού ανέµου εισέρχονται σε µια ενδιάµεση 
περιοχή, την ηλιοθήκη - το εξώτερο στρώµα 
της ηλιόσφαιρας όπου ο ηλιακός άνεµος κυρι-
αρχεί ακόµα αλλά επιβραδύνεται από την πίε-
ση του διαστρικού ανέµου. Ενώ το σοκ τερµατι-
σµού είναι σχεδόν σφαιρικό, η ηλιοθήκη µοιάζει 
περισσότερο µε τόξο γύρω από τον Ηλιο, που 
είναι πιο κοντά του στην πλευρά που βρίσκεται 
στην κατεύθυνση προς την οποία κινείται ο Η-
λιος και πιο µακριά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σχήµατα πίσω από 
τους αριθµούς

Για να διερευνήσουν τη συσχέτιση του αυξη-
µένου σήµατος που άρχισε ο IBEX να καταγρά-
φει το 2016, οι επιστήµονες έφτιαξαν µαθηµατι-
κό µοντέλο προσοµοίωσης ολόκληρης της ηλιο-
θήκης, εισήγαγαν µια αύξηση της πίεσης του η-
λιακού ανέµου και άφησαν το µοντέλο να «τρέ-
ξει» στους υπερυπολογιστές. Σύµφωνα µε το α-
ποτέλεσµα της προσοµοίωσης, όταν ο εντονό-
τερος ηλιακός άνεµος φτάσει στο σοκ τερµατι-
σµού, δηµιουργεί ένα ωστικό κύµα. Το κύµα αυτό 
συνεχίζει να κινείται έως το τέλος της ηλιόσφαι-
ρας και κατά ένα µέρος ανακλάται προς τα πίσω, 
αναγκάζοντας τα σωµατίδια να συγκρουστούν µε 
το πυκνότερο τώρα πια περιβάλλον της ηλιοθή-
κης, από την οποία είχαν περάσει νωρίτερα. Εκεί 
τα ιονισµένα άτοµα και τα πρωτόνια προσλαµβά-
νουν ηλεκτρόνια και γίνονται ουδέτερα άτοµα υ-

ψηλής ταχύτητας, τα οποία τελικά φτάνουν στην 
περιοχή της Γης και καταγράφονται από τον ανι-
χνευτή του IBEX.

Αλλά η προσοµοίωση δεν σταµάτησε εκεί. Α-
ποκάλυψε ότι η αύξηση πίεσης του ηλιακού ανέ-
µου του 2014, θα συνεχίσει να φουσκώνει την η-
λιόσφαιρα. Τρία χρόνια αργότερα, το 2017, το σοκ 
τερµατισµού θα έπρεπε να έχει επεκταθεί κατά 
7 αστρονοµικές µονάδες, δηλαδή 7 φορές την α-
πόσταση της Γης από τον Ηλιο, ενώ η ηλιόπαυση 
κατά 2 αστρονοµικές µονάδες και άλλες 2 υπο-
λογίζεται ότι θα εκτεινόταν τον επόµενο χρόνο.

Οι επιστήµονες ελπίζουν ότι τα δεδοµένα του 
IBEX θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί και το ακρι-
βές σχήµα της ηλιόσφαιρας. Αν και το αρχικό σή-
µα που κατέγραψε η διαστηµοσυσκευή ήταν κυ-
κλικό, το σχήµα αυτό θα αλλάξει καθώς η ηλιό-
παυση αποµακρύνεται συνεχώς, µε αποτέλεσµα 
να καθυστερεί και η ανάκλαση των σωµατιδίων. 
Αυτή η «ηχώ» αναµένεται να πάρει σχήµα µη κυ-
κλικού δακτυλίου. Στις προσοµοιώσεις τους οι ε-

πιστήµονες διαπίστωσαν ότι ο ακριβής ρυθµός 
που εκτείνεται αυτός ο δακτύλιος εξαρτάται α-
πό τις αποστάσεις ανάµεσα στα διάφορα στρώ-
µατα της ηλιόσφαιρας: Το σοκ τερµατισµού, την 
ηλιόπαυση και την περιοχή της ηλιοθήκης όπου 
παράγονται τα ουδέτερα σωµατίδια υψηλής ε-
νέργειας. Τώρα περιµένουν να επεξεργαστούν 
τα δεδοµένα που θα καταγράψει το IBEX, ώστε 
να κατασκευάσουν µια ακριβή τρισδιάστατη α-
πεικόνιση της ηλιόσφαιρας.

Η διόγκωση και η συρρίκνωση της ηλιόσφαι-
ρας εξαιτίας αλλαγών στην ένταση του ηλιακού 
ανέµου έχουν άµεσο ενδιαφέρον σε µελλοντικά 
επανδρωµένα διαπλανητικά ταξίδια, καθώς µε-
ταβάλλουν την ποσότητα κοσµικών ακτίνων που 
µπαίνουν στην ηλιόσφαιρα, απειλώντας τους α-
στροναύτες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: www.nasa.gov

Στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο, ο Βέρνερ φον Μπράουν 
επιδεικνύει στους δημοσιογράφους ένα μοντέλο 

πυραύλου του στρατού των ΗΠΑ, που αναπτύχθηκε 
με εξέλιξη του πυραύλου «V2» των ναζί

Αναμνηστική φωτογραφία του Β. φον Μπράουν, με έναν 
από τους γερμανικούς πυραύλους «V2» που βρήκαν 

έτοιμους και κατάσχεσαν οι Αμερικανοί στρατιώτες στο 
Πεενεμούντε, λίγο πριν την εκτόξευσή του στο κέντρο 
δοκιμών του αμερικανικού στρατού στο Γουάιτ Σαντς, 

της πολιτείας του Νέου Μεξικού

Ο ναζί επιστήμονας Βέρνερ φον Μπράουν ποζάρει 
μαζί με τον διοικητή του χιτλερικού κέντρου ερευνών 
στο Πεενεμούντε της Νορβηγίας, στρατηγό Βάλτερ 

Ντορνμπέργκερ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς 
της Βέρμαχτ

Στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο, ο Βέρνερ φον Μπράουν 

Χάρη στους ναζί κατάφεραν οι ΗΠΑ να βγουν στο ∆ιάστηµαΧάρη στους ναζί κατάφεραν οι ΗΠΑ να βγουν στο ∆ιάστηµα
ΠΕΘΑΝΕ Ο ΓΚΕΟΡΓΚ ΦΟΝ ΤΙΖΕΝΧΑΟΥΖΕΝ, Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΒΕΡΝΕΡ ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ
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Γ. Χατζημάρκος: 
Δεν επαιτούμε

Την αποκατάσταση του αισθήματος των νησιωτών 
του Ν. Αιγαίου, ότι δεν αναγνωρίζεται η μεγάλη συ-
νεισφορά τους στην οικονομική και παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας, ζήτησε ο περιφερειάρχης, 
Γ. Χατζημάρκος, κατά την ομιλία του στην κεντρική 
εκδήλωση ολοκλήρωσης του 15ου περιφερειακού 
συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση των 
Κυκλάδων.

Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε: «Για μας, στο Νότιο Αι-
γαίο, η δίκαιη ανάπτυξη δεν σηματοδοτεί μόνο την 
διάχυση του παραγόμενου οικονομικού προϊόντος σε 
όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και 
πώς η διάχυση αυτή θα είναι και χωρικά δίκαιη.

Η αποτύπωση της συνεισφοράς του Ν. Αιγαί-
ου στο ΑΕΠ της χώρας, την οποία έχουμε ζητήσει, 
δεν έχει στόχο να ικανοποιήσει τον τοπικισμό των νη-
σιωτών, αλλά για να αποκτήσει η χώρα μας τη γνώση, 
πού παράγεται το ΑΕΠ της και ποιες περιοχές είναι 
εκείνες που σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος 
της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δημοσι-
ονομικής ανάκαμψης. Δεν επαιτούμε, θέλουμε αυτό 
που αξίζουμε. Και θα αποτυπωθεί αυτό που αξίζουμε, 
όταν αποτυπωθεί επιτέλους σε αυτή τη χώρα, πού 
παράγεται το ΑΕΠ της».

Ακόμα, ο κ. περιφερειάρχης, συνέδεσε τη δίκαιη 
ανάπτυξη με την αριστεία, για να τονίσει ότι «επί δε-
καετίες το Ν. Αιγαίο πληρώνει το τίμημα του υψηλού 
οικονομικού επιπέδου που πέτυχε», για να τονίσει ότι 
«δεν είναι σύνηθες στις δυτικές κοινωνίες  να πληρώ-
νει κανείς το τίμημα της επιτυχίας του, συνεπώς, δεν 
είμαστε ακόμη δυτική κοινωνία και αποτελεί εξόχως 
πολιτικό θέμα το πως αντιμετωπίζουμε συνολικά την 
«αριστεία» στην Ελλάδα».

Ειδικότερα για το θέμα του ΦΠΑ, ο περιφερειάρχης 
τόνισε: «Μας τραυμάτισε το 2015 η δημόσια επιχει-

ρηματολογία ότι η κατάργηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά, ήταν απόδοση δικαιοσύνης. 
Η αδικία δύσκολα δικαιολογείται με δημοσιονομι-
κά επιχειρήματα, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο 
όπως η σημερινή, όπου η χώρα έχει επιτύχει μεγάλα 
πλεονάσματα».

Επικαλούμενος τους δείκτες του επενδυτικών σχε-
δίων που έχουν υποβληθεί από το Νότιο Αιγαίο, περί-
που το 30% του συνόλου της χώρας, καθώς επίσης τις 
συνεχιζόμενες πρωτιές του τουρισμού από το 2015 
μέχρι σήμερα, σε όλους τους επιμέρους δείκτες, σε 
συνάρτηση με την ισχυρή χρηματοδότηση του τουρι-
σμού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -την πλέον 
υποχρηματοδοτημένη Περιφέρεια της χώρας- ο Πε-
ριφερειάρχης τόνισε ότι «στο στοίχημα που λέγεται 
ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αυτός ο 
τόπος, το Νότιο Αιγαίο, έχει δώσει πολλά, έχει 
να πει πολλά και έχει να δώσει ακόμη πολλά».

Τέλος, ο κ. Χατζημάρκος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στην εξαιρετική συνεργασία  της Περιφέρειας με το 
υπουργείο Τουρισμού και χαρακτήρισε καθαρή νίκη 
για τη χώρα ολόκληρη τη σταθερή πρωτιά των νησιών 
του Νοτίου Αιγαίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η 
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη των νησιών αναδεικνύει 
τις μεγάλες ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών και δι-
κτύων.

Αναπτυξιακή 
στρατηγική

Την αναπτυξιακή στρατηγική του ελληνικού τουρι-
σμού για την επόμενη διετία και τις νέες ευκαιρίες που 
μπορούν να αξιοποιήσουν οι Κυκλάδες για τη βιώσιμη 
και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη τους τα επόμενα 
χρόνια, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, Έλενα 
Κουντουρά, στην ομιλία της στο 15ο περιφερειακό 
συνέδριο στη Σύρο.

Σύμφωνα με την κ. Κουντουρά το 2018 ξεκίνησε με 
νέο ρεκόρ στην τουριστική κίνηση των Κυκλάδων.

- Αύξηση μεγαλύτερη του 60% καταγράφουν οι 
αφίξεις εξωτερικού στα δύο διεθνή αεροδρόμια των 
Κυκλάδων -Μύκονο και Σαντορίνη- με περισσότερες 
από 12.500 επιπλέον αφίξεις ήδη το δίμηνο Μαρτί-
ου-Απριλίου. Στο πλαίσιο επιμήκυνσης της θερινής 
τουριστικής περιόδου, επίσης καταγράφηκε αύξηση 
60% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τους μήνες 
της άνοιξης και του φθινοπώρου συνολικά την προ-
ηγούμενη τριετία. 

- Σε συνέχεια των στρατηγικών συνεργασιών και 
συμφωνιών για την ενίσχυση της ζήτησης και του του-
ριστικού μεριδίου, οι αεροπορικές θέσεις στον προ-
γραμματισμό του 2018 είναι κατά 27,5% περισσό-
τερες από το 2017 (περίπου 275.000 επιπλέον σε 
σχέση με τον περσινό προγραμματισμό). 

- Αύξηση μεγαλύτερη του 5% αναμένεται στην 

ακτοπλοϊκή κίνηση, σε συνέχεια της περσινής αύξησης 
7,4%

Όσον αφορά τις τουριστικές επενδύσεις:
- Αυξήθηκε 60% το ξενοδοχειακό δυναμικό 

5 αστέρων στις Κυκλάδες τη διετία 2016-2017 με 
επενδύσεις 36 νέων μονάδων, στην πλειοψηφία τους 
μικρού ή μεσαίου μεγέθους, εναρμονισμένων με την 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία των νησιών.

- 50 τουριστικά σχέδια υποβλήθηκαν στον 
πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου (2017) με συ-
νολικό προϋπολογισμό πάνω από 186 εκατ. ευρώ, σε 
εννέα νησιά των Κυκλάδων. Ήδη έχουν εγκριθεί 19 
σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 74,5 εκατ. ευρώ.  

Ακόμα, η υπουργός αναφέρθηκε στην εξαιρετική 
συνεργασία με τον περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χα-
τζημάρκο και παρουσίασε τις νέες ευκαιρίες μέσα από 
την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την ανάδειξη 
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε περι-
οχής και τον τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Τόνισε 
ότι δίδεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συν-
δεσιμότητας, την επέκταση της θερινής τουριστικής 
περιόδου και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, 
που οι Κυκλάδες μπορούν να υποστηρίξουν ακόμη πιο 
δυναμικά με άξονες

- Την πολιτιστική κληρονομιά και την παραγωγή 
σύγχρονου πολιτισμού 

- Τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό πλούτο
- Την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρι-

σμού (κρουαζιέρα και γιώτινγκ), του ιαματικού, του 
τουρισμού υπαίθρου, του γαμήλιου τουρισμού και άλ-

λων δυναμικών θεματικών προϊόντων σε κάθε νησί-
προορισμό. 

- Τη μοναδική γαστρονομία των νησιών, ως αυθεντι-
κή βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες.

- Τη διασύνδεση του τουρισμού με την πρωτογε-
νή παραγωγή, την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση, 
όπου για πρώτη φορά επιχειρείται με συγκεκριμένες 
πολιτικές η ενθάρρυνση των συνεργειών μεταξύ των 
κλάδων, και η πιο δυναμική ένταξη των τοπικών κυ-
κλαδίτικων προϊόντων στην ευρύτερη τουριστική αλυ-
σίδα.  

«Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε σε κάθε προ-
σπάθειά σας και μέσα από τον τουρισμό να αποκτήσει 
κάθε νησί ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη. Μέσα από 
τη συνεργασία μπορούμε πραγματικά να φέρουμε 
εξαιρετικά αποτελέσματα για την οικονομική και κοι-
νωνική ευημερία όλων των Κυκλάδων και του Νοτίου 
Αιγαίου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα χρό-
νια» κατέληξε η κ. Κουντουρά.

Επίσκεψη 
Ζαννετίδη

Ο αντιπεριφερειάρχης, Φιλ. Ζαννετίδης, επισκέφθη-

κε στις 2 Ιουνίου 2018 την Πάρο, όπου μαζί με τον 

έπαρχο και πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου 

Νοτίου Αιγαίου, Κ. Μπιζά, είχαν σειρά επαφών με το-

πικούς φορείς και παραγωγούς του νησιού και επισκέ-

φθηκαν μεταποιητικές μονάδες του νησιού. 

Ο κ. Ζαννετίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει όλες τις 

προσπάθειες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς το-

μέα στα νησιά της περιοχής ευθύνης της. 

Μετά από το συνέδριο που έγινε στη Νάξο, συνε-

χίσαμε τις επαφές και συναντήσεις στην Πάρο, όπου 

πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε μεταποιητικές και 

τυροκομικές μονάδες, μικρές ζυθοποιίες και συνεται-

ριστικές οργανώσεις –όπως με τον σύλλογο μελισσο-

κόμων και αλιέων. 

Φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς 

είδαμε πως αναπτύσσονται νέες μονάδες που έχουν 

αντικείμενο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. 

Η συνεργασία της Περιφέρειας με τους παραγωγούς 

παραμένει άριστη και συνεχίζουμε εμπράκτως να 

στηρίζουμε τις προσπάθειες τους».
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Γυμναστικές 
επιδείξεις

Το σχολικό γεγονός της χρονιάς, ήταν οι γυμναστι-
κές επιδείξεις που καταργήθηκαν επειδή αποσυντόνι-
ζαν το σχολείο. 

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Το ρητό που εξέφρα-
ζε το εκπαιδευτικό σύστημα για πολλά χρόνια. Κάποτε 
η απόδειξη του υγιούς νου ήταν το «Απολυτήριο», ενώ 
του υγιούς σώματος οι γυμναστικές επιδείξεις. Ήταν 
η μεγαλύτερη εκδήλωση, το ετήσιο υπερθέαμα του 
σχολείου. Πρωταγωνιστές, οι μαθητές. Οι γυμναστι-
κές επιδείξεις ξεκίνησαν το 1883 και καταργήθηκαν 
στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Στη διάρκεια αυ-
τών των δεκαετιών, η Ελλάδα είχε βιώσει πολέμους, 
τη γερμανική κατοχή, τη χούντα. Το κλίμα της εποχής 
απαιτούσε εκδηλώσεις τιμής, πατριωτισμού και υπε-
ρηφάνειας. Όλα αυτά αποτυπώνονταν και στην εκπαί-
δευση.

Το καλοκαίρι λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς, οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου επι-
δείκνυαν τις γυμναστικές τους δεξιότητες μπροστά σε 
κοινό. Συγγενείς και μη, δάσκαλοι, ο διευθυντής του 
σχολείου, ο δήμαρχος, ο παπάς και αρκετοί συγχωρια-
νοί, πήγαιναν να παρακολουθήσουν το σχολικό γεγο-
νός της χρονιάς. Δάσκαλοι και μαθητές προσπαθού-
σαν να αποδείξουν στους θεατές ότι κατείχαν πνεύμα 
ομαδικότητας, τέλειο συγχρονισμό, συντονισμό και 

πειθαρχία. Ήθελαν να εντυπωσιάσουν και να δείξουν 
τη σωστή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Οι μαθητές αφιέρωναν χρόνο και κόπο για να πάρουν 
το μεγαλύτερο χειροκρότημα του κοινού. Παρελάσεις, 
γυμναστικές ασκήσεις, ακροβατικά, χοροί και αγώνες 
στίβου ήταν μερικές από τις δραστηριότητες που πα-
ρουσίαζαν στο προαύλιο του σχολείου, σε γήπεδα, 
ακόμα και σε υπαίθριους χώρους. 

Σε πολλά σχολεία έκαναν σκετς, αλλά και αγώνες, 
όπως σκυταλοδρομίες, τσουβαλοδρομίες καθώς και 
διάφορα παιχνίδια. Η ενδυμασία τους συνήθως ήταν 
τα αγόρια με μπλε παντελονάκι και λευκή μπλούζα και 
τα κορίτσια με μπλε φούστα και λευκή μπλούζα, ώστε 
τα χρώματα να παραπέμπουν στην ελληνική σημαία. 
Κάποιες φορές εμφανίζονταν με ολόλευκα ρούχα ή 
φορούσαν παραδοσιακές στολές. Την περίοδο εκείνη, 
δεν είχαν καταργηθεί ακόμα οι ποδιές.

Οι γυμναστικές επιδείξεις θεωρούνταν σύμβολο του 
ελληνισμού. Οι νικητές των αγωνισμάτων στέφονταν 
με δάφνινο στεφάνι και έπαιρναν έντυπη βράβευση 
από το διευθυντή του σχολείου. Η εκδήλωση έκλει-
νε με τον εθνικό ύμνο και την υποστολή της σημαίας. 
Η κατάργηση των γυμναστικών επιδείξεων έγινε στο 
πλαίσιο μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία. 

Αρκετοί υποστήριζαν τις γυμναστικές επιδείξεις 
λόγω ομοιογένειας, ομοιομορφίας, ρυθμικών κινήσε-
ων, ποικίλων παραγγελμάτων με συνέπεια την πει-
θαρχία και την ευταξία των μαθητών και μαθητριών. 
Αντίθετα, από άλλους, θεωρήθηκε ότι οι γυμναστικές 
επιδείξεις, δημιουργούσαν σωρεία προβλημάτων στην 
εν γένει σχολική ζωή. Η ακριβής και συντονισμένη εξέ-
λιξη των ασκήσεων από τους μαθητές και τις μαθήτρι-
ες απαιτούσαν πολύμηνη προετοιμασία, δημιουργού-
σαν εντάσεις, παρακώλυαν το συνολικό πρόγραμμα 
του σχολείου. Η κατάργησή τους ελευθέρωσε τους 
μαθητές.

Μπορεί οι γυμναστικές επιδείξεις να αποτελούν πα-
ρελθόν, οι μνήμες τους όμως είναι ακόμα ζωντανές. Οι 
γυμναστικές επιδείξεις αναβιώνουν ακόμα σε μερικά 
σχολεία και θυμίζουν στους μεγαλύτερους τα παιδικά 
τους χρόνια.

Πηγές: «Μηχανή του χρόνου»

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η μπίζνα των Α.Π.Ε.
Ξένα και ελληνικά fund χρηματοδοτούνται από 

τις ελληνικές κυβερνήσεις για την ανάπτυξη φω-
τοβολταϊκών πάρκων και τους παρέχεται κάθε δι-
ευκόλυνση για τη μεγαλύτερη «μπίζνα» του 21ου 
αιώνα.

Οι μεγαλο-επιχειρηματίες λαμβάνουν τεράστι-
ες επιδοτήσεις μέσω κρατικών και ευρωπαϊκών 
κονδυλίων προκειμένου να εγκατασταθούν ανε-
μογεννήτριες, οι οποίες εκ των προτέρων έχουν 
πουλημένη την παραγωγή τους. Δηλαδή, είναι η 
μοναδική επένδυση στον κόσμο, η οποία, ο «επεν-
δυτής» την ιδρύει και την ετοιμάζει προς χρήση με 
κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και στη συνέχεια, 
την παραγωγή του, την έχει πουλημένη! 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η λύση 
για την αντιμετώπιση της παραγωγής ενέργει-
ας από τον λιγνίτη. Άλλο όμως αυτό και άλλο οι 
ανεμογεννήτριες παλιάς γενιάς που επιχειρούν τα 
συμφέροντα να στήσουν στην Πάρο. Οι ανεμογεν-
νήτριες δεν έχουν σταθερό ρυθμό εισόδου και δεν 
αποδίδουν τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη. Δε λει-
τουργούν με δυνατούς ανέμους, δε λειτουργούν 
όταν δε φυσάει. Δεν αποθηκεύουν ρεύμα, δεν 
μπαίνουν στο «σύστημα» όταν δεν υπάρχει ανά-
γκη. Ίσως μετά από χρόνια, όταν προχωρήσει η 
τεχνολογία, να είναι δυνατόν να αποθηκεύεται το 
ρεύμα που παράγουν.

Εάν η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργει-
ας από Α.Π.Ε. δε χρηματοδοτούταν από το 
δημόσιο κορβανά, κανείς επιχειρηματίας 
δε θα προχωρούσε σε παρόμοιο εγχείρη-
μα! Ούτε ένας! Και αυτό διότι, η μεγαβατώρα 
των Α.Π.Ε. στοιχίζει από 100 έως 300 ευρώ (ναι, 
υπάρχουν και τέτοιες συμβάσεις του ελληνικού 
κράτους), ενώ το ρεύμα από λιγνίτη στοιχίζει 50 
ευρώ η μεγαβατώρα! Έτσι, στήθηκε στη συνέχεια 
από τα συμφέροντα το «παιχνίδι». Η ΝΟΜΕ! Τι 
είναι η ΝΟΜΕ; Το «χρηματιστήριο» του τρίτου 
ενεργειακού πακέτου της Ε.Ε.

Το μοντέλο αυτό (Nouvelle Organisation du 
Marché de l’Electricité) επιβάλλει σε κάθε ευρω-
παϊκή «ΔΕΗ» την υποχρέωση να πουλάει ορισμένη 
ποσότητα της ενέργειας που παράγει στους ενδι-
αφερόμενους προμηθευτές για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Στην Ελλάδα τα NOME υιοθετήθηκαν 
με το 3ο μνημόνιο και επιβάλλουν στη ΔΕΗ 
την υποχρέωση να πουλάει φθηνά (με τιμή 
εκκίνησης που ορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας – ΡΑΕ στο κόστος παραγωγής) συ-
γκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που 
προέρχεται από τη λιγνιτική και υδροηλεκτρική 
παραγωγή της, με στόχο την ανακατανομή μερι-
δίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
τη σταδιακή μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ κάτω 
του 50% μέχρι το έτος 2020 (Ν. 4336/2015). Όλα 
αυτά στο όνομα της «απελευθέρωσης» της αγο-
ράς του ηλεκτρικού ρεύματος! Έτσι, η ΔΕΗ ανα-
γκάζεται να πουλάει φθηνά στους ανταγωνιστές 
της και ακριβά σ’ εμάς τους καταναλωτές, για να 
καλύψει τη χασούρα… Όπου χασούρα, την πληρώ-
νουμε εμείς!

Τέλος, οι καταναλωτές στο νησί μας να προσέ-
ξουν τους «εναλλακτικούς προμηθευτές» ηλεκτρι-
κής ενέργειας και να συμβουλεύονται από τη σε-
λίδα της ΡΑΕ ώστε να συγκρίνουν την εκτιμώμενη 
από τη ΡΑΕ τετραμηνιαία χρέωσή της κατανάλω-
σής τους ανά εταιρεία.

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Καβαρνίδος
«[…] Καβάρνου του μηνύσαντος την αρπαγήν τη 

Δήμητρι της θυγατρός». Καβαρνίς, ήταν ένα από τα 
ονόματα που είχε λάβει η Πάρος, κατά τους προϊ-
στορικούς χρόνους. 

Το έλαβε από τον Κάβαρνο, βοσκό της Πάρου, 
που ειδοποίησε τη Θεά Δήμητρα για την αρπαγή 
της κόρης της Περσεφόνης, από τον Πλούτωνα. Γι’ 
αυτό, η Θεά, ως ανταμοιβή τον κατέστησε ιερέα στο 
ναό της. Κάβαρνοι ονομάζονταν οι ιερείς της Δή-
μητρας στην Πάρο και ήταν οι μόνοι που έμπαιναν 

στον ναό, αφού δεν επιτρεπόταν στους άνδρες η 
είσοδος. 

Ο Ησύχιος αναφέρει σχετικά: «Κάβαρνοι οι της 
Δήμητρος ιερείς ως Πάριοι». Ο Bochard δίνει την 
ερμηνεία ότι το θρησκευτικό όνομα «Καβαρνίς», εί-
ναι φοινικικής προέλευσης και σημαίνει θυσιάζω. 

Αυτό δείχνει την επίδραση της Φοινίκης επί της 
Πάρου και τις σχέσεις που είχαν οι Φοίνικες με τους 
Παριανούς, μετά την κάθοδο των Δωριέων (12ος-
11ος αι. π.Χ.) και την κυριαρχία του φοινικικού ναυ-
τικού στο Αιγαίο Πέλαγος.  Τότε ήταν που η Πάρος 
αποκτά εμπορικές σχέσεις με τους ναυτικούς της 
Τύρου και της Σιδώνος, οι οποίες σχέσεις είχαν επί-
δραση στην κοινωνική ζωή του νησιού. 

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας Πά-
ρου», του Ν. Χρ.Αλιπράντη) 

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «λοχαγού Ιω-
άννη Δ. Φωκιανού», έως το αδιέξοδο δυτικά, στη 
συνοικία «Καινούργιο Πηγάδι».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας 

Παροικιάς
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Συγκεκριμένα, στις 10/5/2018 ο πρόεδρος της δη-
μοτικής κοινότητας Νάουσας, Γ. Μπαρμπαρίγος, έστει-
λε στον δήμο Πάρου και την τεχνική Υπηρεσία επιστο-
λή, στην οποία έγραφε: «Παρακαλούμε ενημερώστε 
μας, με εντολή-απόφαση ποιας υπηρεσίας τοποθετή-
θηκαν δύο σήματα ΚΟΚ μπροστά στις άγκυρες στο 
λιμάνι της Νάουσας». 

Επίσης, στις 11/5/2018 από τον πρόεδρο της δη-
μοτικής κοινότητας Νάουσας στάλθηκε νέα επιστολή 
προς τον δήμο Πάρου, στην οποία σημειωνόταν: «Πα-
ρακαλούμε για την άμεση σύσταση επιτροπής που 
θα μελετήσει την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. στο 
λιμάνι και στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών της 
Νάουσας».

Το γεγονός
Για τα όσα είχαν γίνει με την τοποθέτηση πινακίδων 

Κ.Ο.Κ. και τη διένεξη με την τεχνική Υπηρεσία του δή-
μου Πάρου, ο πρόεδρος της κοινότητας Νάουσας, Γ. 
Μπαρμπαρίγος, έστειλε στις 8 Ιουνίου 2018 νέα επι-
στολή προς τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, τη διεύ-
θυνση τεχνικών υπηρεσιών, την εισαγγελία πρω-
τοδικών Σύρου, το αστυνομικό τμήμα Πάρου και το 
λιμεναρχείο Πάρου.

Η επιστολή που κοινοποιήθηκε και στους επικεφα-
λής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δήμου 
Πάρου εξιστορεί όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν, 
σύμφωνα πάντα με τον κ. Μπαρμπαρίγο, και έχει ως 
εξής:

«Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε το 6690/17-5-18 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-
μου Πάρου, με το οποίο ομολογείτε ευθαρσώς, όχι 
μόνο σε μένα, αλλά και προς τον Δήμαρχο και τις 
Αρχές του τόπου (Λιμεναρχείο-Αστυνομία) ότι εσείς 
τοποθετήσατε αυτοβούλως δύο πινακίδες απαγόρευ-
σης στάθμευσης, δίπλα σε κολωνάκια και κοντά στις 
άγκυρες του λιμανιού της Νάουσας, αν και υπήρχε 
επαρκής, νόμιμη σήμανση πάνω στη σιδερένια συρό-
μενη είσοδο του λιμανιού της Νάουσας για την απα-
γόρευση της διέλευσης οχημάτων. 

Πέραν αυτού, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι στην προ-
κειμένη περίπτωση, ισχύει η, με αριθμό 118/2011 
κανονιστική απόφαση του Δήμου Πάρου, για τις κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις, η οποία απαγορεύει πα-
ντελώς τη διέλευση όλων των οχημάτων εντός 
του Λιμένα Νάουσας από 15 ημέρες πριν από 
το Πάσχα έως την 30η Σεπτεμβρίου  εκάστου 
έτους με εξαίρεση των οχημάτων τροφοδοσίας 
από 07.00 μέχρι 15.00 και οχημάτων αλιέων.

Επομένως το θέμα που αναφέρετε, ότι ανάκυψε, 
στο 6690/17-5-18 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Δήμου Πάρου, που αφορά την παράνομη 
στάθμευση οχημάτων εντός του λιμένα Νάουσας του 
Δήμου Πάρου, σαφώς και δεν αφορά την υπηρεσία 
σας, ούτε βεβαίως επιλύεται με την αυθαίρετη τοπο-
θέτηση επιπλέον σήμανσης, αλλά αντιθέτως με την 
αστυνόμευση της περιοχής στο πλαίσιο της εφαρμο-
γής της άνω κανονιστικής και την εφαρμογή των δια-

τάξεων του νόμου για την παράνομη στάθμευση, από 
τις Αρμόδιες Αρχές. (Αστυνομία - Λιμενικό). 

Η τοποθέτηση από εσάς των δύο (2) πινακίδων 
απαγόρευσης της στάθμευσης στο χώρο της λιμενι-
κής ζώνης και συγκεκριμένα πλησίον στις άγκυρες 
του ρώσικου στόλου είναι εντελώς αυθαίρετη και 
παράνομη, καθ’ όσον έγινε χωρίς απόφαση όχι 
μόνο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότη-
τας Νάουσας, αλλά και του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Πάρου, δεν υπάρχουν εισηγή-
σεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή επιτροπών του 
Δήμου και ελλείπει απόφαση έγκρισης νομιμό-
τητας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου, και κυρίως χωρίς την τήρηση 
των διατάξεων του νόμου περί δημοσιότητας 
της απόφασης αν και είναι κανονιστική.

Επισημαίνεται ότι ο χώρος του λιμανιού της Νάου-
σας φυλάσσεται επαρκώς με σιδερένια συρόμενη εί-
σοδο επί της οποίας υφίστανται όχι μόνο μία (1)αλλά 
δύο (2)  απαγορευτικές πινακίδες (ίδετε σχετικές φω-
τογραφίες) για την απαγόρευση της διέλευσης οχη-
μάτων στο λιμάνι και κατά συνέπεια η τοποθέτηση πι-
νακίδων για απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων 
στο παραλιακό μέτωπο είναι άνευ αντικειμένου, όταν 
στον χώρο αυτό όπως ορίζεται και στην με αριθμό 
118/2001 Απόφαση Δήμου Πάρου «περί κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων» απαγορεύεται η διέλευση όλων 
των οχημάτων από 15 ημέρες πριν από το Πάσχα 
έως 30η Σεπτεμβρίου εξαιρουμένων των οχημάτων 
τροφοδοσίας από 7.00 μέχρι 15.00 και οχημάτων 
αλιέων.

Αλήθεια σε τι εξυπηρετεί η αυθαίρετη τοποθέτη-
ση πινακίδων απαγόρευσης της στάθμευσης, όταν 
απαγορεύεται εντελώς η είσοδος των οχημάτων στο 
χώρο του λιμανιού για την ως άνω περίοδο και σε 
θέση που προκαλεί αισθητική ρύπανση; (ίδετε σχετι-
κές φωτογραφίες).

Είναι σαφές ότι ή όποια «συνδρομή σας» δεν αντι-
καθίσταται με τη διενέργεια παράνομων πράξεων, 
αλλά αντιθέτως με την εφαρμογή διατάξεων του νό-
μου και προπάντων με σεβασμό των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Δήμου και των αρχών της 
δημοκρατίας μας, που βεβαίως εσείς σκοπίμως περι-
φρονήσατε.

Άλλωστε η ύπαρξη νόμιμης σήμανσης στην εν 
λόγω περιοχή είναι εμφανής και επαρκέστατη και σε 
περίπτωση τυχόν παραβάσεων αυτής, οι αρμόδιες 
αρχές θα έπρεπε να επιβάλουν το νόμο και σε καμία 
περίπτωση να προβείτε αυτοβούλως στην αυθαίρε-
τη τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων σε σημείο μάλι-
στα που προσβάλει και την αισθητική του τοπίου της 
γύρω περιοχής, χωρίς καν να θέσετε το θέμα αυτό 
για συζήτηση στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Νάουσας που έχει την σχετική αρμοδιότητα σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν.2852/2010 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Επιπλέον γνωρίζετε πολύ καλά ως Διευθύντρια των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ότι δεν έχε-
τε κανένα δικαίωμα να με εγκαλείτε παρανόμως και 
να προβαίνετε σε κρίσεις εναντίον μου και μάλιστα 
σε δημόσια έγγραφα, αλλά αντιθέτως οφείλετε ως 
δημόσιος υπάλληλος και μάλιστα προϊσταμένη να 
τηρείτε την νομοθεσία για την τοποθέτηση των ως 
άνω σημάτων ΚΟΚ, όπως ισχύουν και συγκεκριμένα 
τις  διατάξεις των  άρθρων 83 «περί αρμοδιοτήτων 
συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» Ν 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», 79 παρ 1 Ν 3463/2006 
ΚΔΚ και του άρθρου 10 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ν. 2699/1999) του νόμου, την οποία βεβαίως ουδό-
λως τηρήσατε.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και με τη ρητή επι-
φύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ζητώ από 
τον ιεραρχικώς προϊστάμενο σας κ. Δήμαρχο και τις 
αρμόδιες αρχές, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 
ως άνω διατάξεων του νόμου (διοικητικών Ποινικών 
και Πειθαρχικών) για το εν θέματι έργο».

Το θέμα με την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στο λιμάνι της Νάουσας, 
που έφερε η εφημερίδα μας στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα 
μέσω της παραπολιτικής στήλης «διαφωνίες», μεταξύ κοινότητας Νάουσας και 
τεχνικής υπηρεσίας δήμου Πάρου, παίρνει μεγαλύτερη διάσταση.

Κοινότητα Νάουσας  
κατά δήμου!
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e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

Η αγωνία κορυφώνεται 
στη Νορβηγία

Α γωνία για τον τελικό νικητή στο Σταβάνγκερ της Νορ-
βηγίας, όπου διεξάγεται το «Altibox Norway Chess», µε 
τη συµµετοχή των ισχυρότερων παικτών του κόσµου. Ε-
να γύρο πριν το τέλος, ισοβαθµούν στην κορυφή οι Μ. 

Κάρλσεν, Γ. Σο, Χ. Νακαµούρα και Φ. Καρουάνα µε 4 βαθ-
µούς ο καθένας, ακολουθούν οι Σ. Μαµεντιάροβ, Λ. Αρονιάν 
και Β. Ανάντ µε 3,5 β., ενώ λίγο πιο πίσω µε 2,5 β. βρίσκεται 
ο Μ. Βασιέ-Λαγκράβ. Τα ζευγάρια του τελευταίου γύρου εί-
ναι Βασιέ-Λαγκράβ - Κάρλσεν, Καρουάνα - Σο, Καριάκιν - Α-
νάντ και Αρονιάν - Νακαµούρα.

Οι παρτίδες που ακολουθούν παίχτηκαν στον 8ο γύρο.
Β. Ανάντ - Φ. Καρουάνα

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιxε5 δ6 4.Ιζ3 Ιxε4 5.δ3 Ιζ6 6.δ4 
δ5 7.Αδ3 Αδ6 8.0-0 0-0 9.Αη5 θ6 10.Αθ4 Ιγ6 11.γ3 η5 
12.Αη3 Ιε4 13.Αxδ6 γxδ6 14.Ιζδ2 ζ5 15.Ια3 Αε6 16.Ιγ2 
Ιxδ2 17.Βxδ2 ζ4 18.Παε1 Βζ6 19.ζ3 Πζ7 20.Πε2 Παζ8 
21.Ιε1 Ιε7 22.Αγ2 α5 23.Αβ3 Πη7 24.Βδ3 Αδ7 25.α4 Ρθ8 
26.Βδ2 θ5 27.Ιδ3 Ιζ5 28.Αxδ5 Ιε3 29.Πxε3 ζxε3 30.Βxε3 
Αxα4 31.Πα1 Πε7 32.Βδ2 Αβ5 33.Πxα5 Αxδ3 34.Βxδ3 
Πε1+ 35.Ρζ2 Πζε8 36.Πα8 Βζ4 37.Πxε8+ Πxε8 38.Βδ1 
Βxθ2 39.Βδ2 Βθ4+ 40.Ρζ1 Βθ1+ 41.Ρζ2 Βθ4+ 42.Ρζ1 
Πα8 43.Ρε2 Πα1 44.Ρδ3 β5 45.γ4 βxγ4+ 46.Ρxγ4 Βζ4 
47.Βε2 Βγ1+ 48.Ρβ5 Βγ8 49.Ρβ6 Ββ8+ 50.Ργ6 Πγ1+ 0-1
Χ. Νακαµούρα - Σ. Καριάκιν

1.γ4 Ιζ6 2.Ιγ3 ε5 3.Ιζ3 Ιγ6 4.η3 Αβ4 5.Αη2 0-0 6.0-0 ε4 
7.Ιη5 Αxγ3 8.βxγ3 Πε8 9.ζ3 εxζ3 10.Ιxζ3 δ5 11.δ4 δxγ4 
12.Αη5 θ6 13.Αxζ6 Βxζ6 14.Ιδ2 Βε7 15.ε4 Ια5 16.ε5 Αε6 
17.Ιε4 Παδ8 18.Βθ5 β5 19.Ιζ6+ Ρθ8 20.δ5 Αxδ5 21.Αxδ5 
Πxδ5 22.Ιxε8 Πxε5 23.Βxζ7 Βxε8 24.Βxε8+ Πxε8 25.Παε1 
Πxε1 26.Πxε1 γ5 27.Ρζ2 β4 28.Ρε3 βxγ3 29.Πγ1 Ιγ6 30.Πxγ3 
Ιβ4 31.Πxγ4 Ιxα2 32.Πxγ5 Ιβ4 33.Ρε4 Ρθ7 34.Πγ4 α5 35.Πγ5 
α4 36.Πα5 Ιγ6 37.Πxα4 Ιδ8 38.Πα6 Ιζ7 39.Ρζ5 Ιθ8 40.θ4 Ιζ7 
41.η4 1-0

Να σηµειώσουµε ότι αρχικά στο τουρνουά συµµετείχε και ο 
Κινέζος Λ. Ντινγκ, ο οποίος όµως αναγκάστηκε να αποχωρή-
σει πρόωρα λόγω ατυχήµατος. Σύµφωνα µε ανακοίνωση τον 
διοργανωτών υποβλήθηκε σε επιτυχή επέµβαση και του ευ-
χόµαστε γρήγορη ανάρρωση.

Την ελεύθερη µέρα του τουρνουά οι διοργανωτές είχαν ε-
τοιµάσει έναν πρωτότυπο διαγωνισµό για τους συµµετέχο-
ντες. Οι δέκα παίκτες χωρίστηκαν σε ζευγάρια και αγωνί-
στηκαν στη... µαγειρική! Τους ανατέθηκε να ετοιµάσουν κά-
ποιες συνταγές µε ψάρι και σως ολλαντέζ και να παρουσιά-
σουν τα πιάτα τους στους κριτές. Παρά τον πόνο από το ατύ-
χηµα που είχε προηγηθεί, ο Λ. Ντινγκ βγήκε πρώτος στο δι-
αγωνισµό, µαζί µε τον συνέταιρό του, Β. Ανάντ. Ο τελευταί-
ος µάλιστα ρωτήθηκε από τους κριτές αν ενδιαφέρεται να α-
φήσει το σκάκι και να δουλέψει στο ξενοδοχείο ως µάγειρας!

 l Με την ολοκλήρωση της φάσης των «16» στο Κύ-
πελλο Ελλάδας, έχουν προκύψει οι 7 από τις 8 οµά-
δες που θα πάρουν µέρος στα ηµιτελικά, στις 8 Ιού-
λη στο Ρίο Αχαΐας. Οι οµάδες αυτές είναι οι ΣΟ Καβά-
λας (κυπελλούχος 2017), ΑΣΟ Αιγίου, ΑΜΕΣ Νέας Ερυ-
θραίας, ΕΟΑΟ «Φυσιολάτρης» Νίκαιας, ΕΣ Θεσσαλονί-
κης, ΟΦΗ, ΣΟ Πτολεµαΐδας «Ο Πτολεµαίος», ενώ δεν 
έχει γίνει ακόµα γνωστό το αποτέλεσµα της συνάντη-
σης ΝΟ Καλαµάτας «Ο Ποσειδών» - ΦΟΝ Ηρακλείου 
Αττικής, που θα καθορίσει την 8η οµάδα.

 l Ο Σαµ Σάνκλαντ συνεχίζει να «κλέβει την παράστα-
ση»! Ο 27χρονος πρωταθλητής των ΗΠΑ και νικητής 
του φετινού «Capablanca Memorial» συµµετέχει στο 
ατοµικό πρωτάθληµα αµερικανικής ηπείρου, που ο-
λοκληρώνεται αύριο, και βρίσκεται µια ανάσα από την 
κατάκτηση ενός ακόµα τίτλου. Μετά τον 7ο γύρο είχε 
συγκεντρώσει 5,5 βαθµούς, ενώ ακολουθούσαν άλλοι 
7 παίκτες µε 5 βαθµούς ο καθένας. Θα επανέλθου-
µε την επόµενη βδοµάδα µε την τελική βαθµολογία.
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Στη σημερινή μας άσκηση 
τα λευκά κάνουν ένα εύκολο ματ 

σε δύο κινήσεις.
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1...Πθ1+ 2.Ρxθ1 Πθ8+ 3.Ρη1 Πθ1+ 4.Ρxθ1 Βθ8+ 
5.Ρη1 Βθ2#

...από το διαγωνισμό μαγειρικής της τελευταίας μέρας

Στιγμιότυπο από το τουρνουά και...
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Μ. Κάρλσεν - Λ. Αρονιάν
Το τουρνουά που τελείωσε 

αυτήν τη βδοµάδα στο Στάβαν-
γκερ της Νορβηγίας ήταν ένα 
από τα ισχυρότερα που έχουν 
διεξαχθεί ποτέ, αφού και οι 10 
παίκτες που συµµετείχαν, συ-
µπεριλαµβάνονται στους 14 κο-
ρυφαίους της παγκόσµιας κα-

τάταξης, ενώ έπαιζαν και οι 4 πρώτοι. Εδώ θα δούµε µια ωραία 
νίκη του παγκόσµιου πρωταθλητή από τον τρίτο γύρο. 1.ε4 ε5 
2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 Ιζ6 4.0-0 Ιxε4 5.Πε1 Ιδ6 6.Ιxε5 Αε7 7.Αζ1 Ιxε5 
8.Πxε5 0-0 9.δ4 Αζ6 10.Πε1 Ιζ5 11.δ5 Πε8 12.Πxε8+ Βxε8 
13.Βδ3 δ6 Παρά το πλεονέκτηµα χώρου του Λευκού, η θέση 
µέχρι τώρα θεωρείται µάλλον ισόπαλη, λόγω του συµµετρι-
κού σχηµατισµού πιονιών και της έλλειψης αδυναµιών στην 
παράταξη του Μαύρου. Η εκτίµηση αυτή πιθανότατα δεν θα 
αλλάξει πολύ µετά από αυτήν την παρτίδα, αλλά ο τρόπος 
που ο Κάρλσεν εκµεταλλεύεται το χώρο για να αυξήσει την, 
όποια, στρατηγική υπεροχή του, εναντίον ενός ισχυρότατου 
παίκτη, είναι σίγουρα εντυπωσιακός. 14.Ιδ2 Αη5?! Πιθανώς η 
πρώτη ανακρίβεια. Ο Αξιωµατικός αυτός είναι το ισχυρότερο 
ελαφρό κοµµάτι του Μαύρου και πολύ χρήσιµος για τον έλεγ-
χο των µαύρων τετραγώνων 15.Ιζ3 Αxγ1 16.Πxγ1 Αδ7 17.Πε1 
Βδ8 18.Βγ4 η6 19.θ3 Ιη7 20.Πε3! Από την τρίτη γραµµή ο 
Πύργος µπορεί να δηµιουργήσει απειλές και στις δύο πτέρυ-
γες 20...α5 21.α4 Ιε8 22.Βδ4 Ιη7 23.η4 γ6?! Ο Λευκός έχει 
καταφέρει να περιορίσει σε µεγάλο βαθµό τα µαύρα κοµµά-
τια, οπότε φυσιολογικά ο Μαύρος προσπαθεί να δηµιουργή-
σει κάποια τετράγωνα. Οµως, µε την κίνηση αυτή, περισσό-
τερο καταφέρνει να δηµιουργήσει αδυναµίες και στόχους για 
τα λευκά κοµµάτια 24.γ4 Ιε8 25.Βζ4 Ρη7 26.Πβ3 Πβ8 27.Ιη5 
Ιζ6?! Μετά από 27...Βζ6 το 28.Βδ2! απειλεί τόσο Πζ3 όσο και 
το πιόνι-α5, ενώ και µετά από 28...θ6 29.Ιε4 Βδ8 ο Λευκός 
µπορεί να διαλέξει να συνεχίσει την πίεση µε 30.Πζ3 ή να πά-

ει σε ένα πολύ καλύτερο φινάλε µε 30.γ5!? γxδ5 31.Βxδ5 Αε6 
32.Βδ4+ Ρη8 33.Πβ6 δxγ5 34.Βxδ8 Πxδ8 35.Ιxγ5. Το σχετικά 
καλύτερο ήταν µάλλον το 27...ζ6 28.Ιε6+ Αxε6 29.δxε6 Βε7 
30.Βε3, όπου όµως η θέση του Μαύρου παραµένει δύσκολη, 
αφού π.χ. τόσο µετά από 30...Ιγ7 όσο και από 30...Ρζ8, η κίνη-
ση 31.Βα7 είναι πολύ ισχυρή. 28.Πζ3 θ6 (βλ. διάγραµµα) Αυ-
τό χάνει γρήγορα, αλλά και το 28...Βε7 29.Πε3 Βδ8 30.Βxδ6 
δεν θα είχε καλύτερη τύχη.

29.Ιε4! Αποµακρύνοντας το µοναδικό αµυντικό κοµµάτι α-
πό τον µαύρο Βασιλιά 29...Ιxε4 30.Βxζ7+ Ρθ8 31.Βxη6 και τα 
µαύρα εγκατέλειψαν, αφού, αν προσπαθήσουν να σώσουν 
τον Ιε4, θα γίνουν µατ, µετά από π.χ. 31...Βε8 32.Πζ7 ή 31...
Ιη5 32.Βxθ6+ Ρη8 33.Πζ6 1-0

Παίζουν τα  λευκά



8ος ποδηλατικός γύρος
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο9 Ιουνίου 2018 ο ποδηλατικός γύρος Πάρου, 

συνολικής απόστασης 65 χιλιομέτρων
Στους άνδρες πρώτος νικητής ήταν ο Αναστάσιος Κουρμπέτης με χρόνο 

1:58:04, ο οποίος κέρδισε στα τελευταία μέτρα τον Σταύρο Κανελλόπουλο που 
έκανε 1:58:53. Στα γυναίκες μεγάλη νικήτρια ήταν η Αγγελική Αρκούδη-Βαφέα, 
με χρόνο 2:22:31.

Φωτο Γ. Σκανδάλης
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η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr


