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

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

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

Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος
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Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 
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«Έγινε της Πόπης…»
Η έκφραση «Θα γίνει της Πόπης», ή «Έγινε της Πόπης», που είναι ταυτόσημη με 

τον πανικό, την αταξία και την κακή συμπεριφορά, χρωστά την… προέλευσή της σ’ 
ένα θλιβερό ναυάγιο, το οποίο είχε «ρίζες» και στην Πάρο!

Συγκεκριμένα, προ 97 ετών –το 1920- ένα μετασκευασμένο επιβατικό ατμόπλοιο 
408 τόνων, αγοράστηκε από την κραταιά τότε «Ηπειρωτική Ατμοπλοΐα», του Ποτα-
μιάνου. Το όνομα του πλοίου ήταν «Πόπη».

Το «Πόπη» ήταν ένα παλαιό σε ηλικία σκαρί, που όταν εντάχθηκε στην εταιρεία 
του Ποταμιάνου μετρούσε ήδη 40 χρόνια ζωή! Είχε ξεκινήσει ως ιδιωτική θαλαμη-
γός αναψυχής και αφού άλλαζε διαρκώς ιδιοκτήτες κατέληξε να μετασκευαστεί σε 
πλοίο ακτοπλοΐας.  

Το «Πόπη» στις 27 Νοεμβρίου του 1934 εξόκειλε στη νησίδα «Κασίδι» που απέ-
χει τριακόσια περίπου μέτρα από τις βραχονησίδες «Φλέβες» και ένα μίλι μετά το 
ακρωτήριο «Μικρό Καβούρι», που δεν είναι άλλο από το ακρωτήριο που εκτείνεται 
μετά το «Λαιμό» της Βουλιαγμένης. Το πλοίο ήταν φορτωμένο τουλάχιστον επισή-
μως με 122 επιβάτες (τόσα ήταν τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί, ενώ αργότερα θα 
αποδειχθεί ότι οι επιβάτες έφταναν τους 140 καθώς πολλοί είχαν εκδώσει εισιτήριο 
μέσα στο πλοίο) αλλά και με εμπορεύματα -μεταξύ των οποίων και τυριά- και πλοί-
αρχο τον Γεώργιο Πιλάλη. 

Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Πάρος, Νάουσα Πά-
ρου, Νάξος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Οία, Ίος, Θήρα, Ανάφη, Αμοργός, Αιγιάλη, Σχοι-
νούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, και επιστροφή μέσω Νάξου, Πάρου, Σύρου, για να 
καταπλεύσει… κάποτε στον Πειραιά, από όπου αναχώρησε!

Όταν το «Πόπη» προσέκρουσε, τόσο οι αξιωματικοί του πλοίου όσο και το 

πλήρωμα φρόντισαν να δώσουν προτεραιότητα στην εκφόρτωση των 
τυριών -που το πλοίο μετέφερε- πάνω στη βραχονησίδα, παρά στη διά-
σωση των επιβατών.

Οι τρεις αξιωματικοί γέφυρας του «Πόπη» πάνω στο ξερονήσι που έριξαν το κα-
ράβι, ανάμεναν εκεί για να τους πάρουν στον Πειραιά. Πίσω τους στοιβαγμένα 
κεφάλια από τυριά που φρόντισαν οι άνδρες του πληρώματος να βγά-
λουν την ίδια στιγμή που οι επιβάτες πνίγονταν!

Μετά την προσάραξη το πλοίο άρχισε να λαμβάνει κλίση προς τα δεξιά ενώ οι 
επιβάτες του προσπαθούν να σωθούν μόνοι τους. Κανείς δε βρέθηκε να τους οδη-
γήσει στο κατάστρωμα για να σωθούν. Αυτή η απουσία του πληρώματος την ώρα 
του κινδύνου επέτεινε την σύγχυση, ενώ μια φωνή μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε: 

«Πνιγόμαστε, σωθείτε όπως μπορείτε».
Παρότι το πλοίο ουδέποτε βυθίστηκε ολόκληρο, έντεκα επιβάτες πνίγηκαν από 

τον πανικό που επικράτησε. Τρεις χωροφύλακες που βρέθηκαν να συνοδεύουν κρα-
τουμένους στην Ανάφη, άναψαν κλεφτοφάναρα με τα οποία ο κόσμος κατάφερε 
να δει και να εξέλθει. Αρκούσε μια οδηγία και μόνο για να εξέλθουν οι επιβάτες 
και να αποβιβαστούν στην κυριολεξία περπατώντας απλά στη διπλανή στεριά της 
βραχονησίδας του «Κασιδιού». Σημειώνουμε ότι το ατμόπλοιο «Πόπη», δε διέθετε 
συσκευή ασύρματου τηλέγραφου.  

Η προσάραξη του πλοίου, μεταξύ άλλων προκάλεσε και την έντονη διαμαρτυρία 
του Συνδέσμου Ραδιοτηλεγραφητών οι οποίοι εξέδωσαν διαμαρτυρία «δια τα όσα 
συνέβησαν με το Α/Π Πόπην» κύρια όμως για το γεγονός ότι τα ακτοπλοϊκά 
σκάφη μέχρι τότε δεν έφεραν ασύρματο τηλέγραφο.

Ο πανικός που επικράτησε κατά την εγκατάλειψη του πλοίου, καθώς η πρόσκρου-
ση έγινε νύχτα, βοήθεια από το πλήρωμα δεν υπήρξε, τηλέγραφο το πλοίο δεν 
διέθετε, έμεινε βαθιά χαραγμένη για πάντα στη μνήμη του ναυτικού κόσμου και των 
νησιωτών ώστε η έκφραση «έγινε της «Πόπης», έγινε ταυτόσημη με τον πανικό και 
την αταξία της νύχτας του ναυαγίου. 

Η συνέχεια

Οι ναυαγοί του «Πόπη» φτάνοντας στον Πειραιά με σπαραγμό και οδύνη μετέ-
φεραν τις εικόνες χάους και πανικού που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πρό-
σκρουσης.

Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά αφού το πλοίο ρυμουλκήθηκε στον Πειραιά 
και επισκευάστηκε με μερικές μόνο επιδιορθώσεις, δρομολογήθηκε στη 
γραμμή Πάτρα, Ζάκυνθο, Αργοστόλι, Ληξούρι. Σύντομα όμως και σ’ αυτή 
την γραμμή το «Πόπη» προσάραξε θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο για δεύτερη φορά 
τους επιβάτες του. Έλεγαν ότι λόγω υψηλού κέντρου βάρους το πλοίο ήταν ευά-
λωτο στις απότομες κλίσεις. Δεν ήθελε και πολύ ώστε η έκφραση του ναυαγίου, να 
επανέλθει και πάλι, αφού ο ναυτικός κόσμος μιλούσε εκ νέου για της «Πόπης» τα 
κατορθώματα! 

Καθώς λοιπόν της «Πόπης» τα κατορθώματα.... λάμβαναν διαστάσεις ο κόσμος 
απέφευγε να ταξιδεύει με αυτό το πλοίο, αφού ένιωθε ανασφαλής. Οι επιβάτες που 
είχαν γνωρίσει την εμπειρία ενός ταξιδιού με το «Πόπη», εξιστορούσαν τις εμπειρίες 
τους από το παραλίγο μοιραίο ταξίδι τους. Τότε το πλοίο άλλαξε για να αποσυνδε-
θεί από το κακό ιστορικό του, μετονομάσθηκε σε «Ήπειρος». Με την ονομασία αυτή 
αποτέλεσε ένα από τα πλοία της εταιρείας «Ηπειρωτική», στην οποία επίσης την 
περίοδο του Μεσοπολέμου ανήκαν τα πλοία «Ελβίρα», «Κίμων», «Πέτρος», «Τάσος» 
και «Φωκίων»

Όμως οι επιβάτες για να το ξεχωρίζουν -λόγω του κακού του ιστορικού- συνέ-
χιζαν να το αποκαλούν με το αρχικό του όνομα «Πόπη», αφού αποτελούσε πλέον 
φόβητρο σε όποιον ταξίδευε με αυτό.

* Με πληροφορίες από «PIREORAMA»  
και τον δημοσιογράφο Στέφανο Μίλεση
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Κοινωνικό 
φροντιστήριο

Ο δήμος Πάρου σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Κοι-
νωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης συνε-
χίζει και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά τη λειτουρ-
γία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές γυμνασίου 
και λυκείου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 
και αλληλεγγύης προς τις οικογένειες που πλήττονται 
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρα-
τούν στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «Η οι-
κονομική κρίση δε θα πρέπει να στερήσει από τους 
μαθητές την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ευ-
καιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους και να 
πετύχουν το στόχο τους και την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο δήμος Πάρου καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων 
των ειδικοτήτων που θέλουν να προσφέρουν εθελο-
ντική εργασία και να βοηθήσουν τους μαθητές που η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας τους δεν τους 
δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόσθετα 
μαθήματα σε κάποιο φροντιστήριο».

Συγκομιδή 
οινοστάφυλων

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι:

α) Σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 436/2009, 
οι αμπελουργοί έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2017 για να υποβάλουν τις φετινές 
τους δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων.

- Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι υποχρε-
ωτική για κάθε παραγωγό οινοποιήσιμων σταφυλιών 
που διαθέτει άνω του ενός (1,0) στρέμματος αμπελώ-
να και παραδίδουν την παραγωγής τους στα οινοποι-
εία, ή τα οινοποιούν για λογαριασμό τους.

- Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι 
αμπελουργοί να μπορούν να συμμετάσχουν στα διά-
φορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα του αμπε-
λοοινικού τομέα (αναδιάρθρωση αμπελώνων, στρ. 
ενίσχυση αμπελώνων ΜΝΑ, κ.α.). Επιπλέον, αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιη-
τικών κλπ που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποια-
δήποτε γεωργική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των βεβαιώσεων που χρησιμοποιούνται για 
την έκδοση άδειας απόσταξης (διήμερη).

- Οι δηλώσεις συγκομιδής κατατίθενται ηλεκτρονι-
κά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (www.minagric.gr) στον τομέα Ψηφιακές 
Υπηρεσίες από όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες 
πληροφορίες για την διαδικασία. Απαραίτητα στοιχεία 
κατά την υποβολή είναι: Δελτία αποστολής/Τιμολό-
για πώλησης, παραγωγή ανά αμπελοτεμάχιο. Τα πα-
ραστατικά πώλησης/διακίνησης των σταφυλιών θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για τυχών 
έλεγχο από την Υπηρεσία.

β) Ταυτόχρονα με τη δήλωση συγκομιδής γίνεται η 
αίτηση για την στρεμματική ενίσχυση αμπελώνων Μι-
κρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Δηλαδή, με την κατά-
θεση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) της 
δήλωσης συγκομιδής, θα πρέπει να συμπληρώνεται 
και το πεδίο «Συμμετοχή σε επιδότηση» ανά αμπελο-
τεμάχιο, ώστε να καθίσταται αυτό επιλέξιμο για την 
ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου (VQPRD). Υπενθυμί-
ζουμε ότι για την εν λόγω ενίσχυση απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι και η δήλωση των αμπελοτεμαχίων στην 
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγρο-
τικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ. 22810 
98828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου

Παραεμπόριο
Ο δήμος Πάρου εξέδωσε ανακοίνωση για τη διενέρ-

γεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου 
εμπορίου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Ο Δήμος Πά-
ρου παρά την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην 
αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας και 

τη στελέχωσή της με μόλις δύο υπαλλήλους, κάνει 
προσπάθειες για τη πάταξη του παραεμπορίου και τη 
προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων που λειτουρ-
γούν στο νησί».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης γίνεται αναφορά σε 
6 περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι σε διάφορες περιο-
χές του νησιού και η ανακοίνωση ολοκληρώνεται ως 
εξής:

«Τα εμπορεύματα καταστράφηκαν με την ρίψη 
εντός απορριμματοφόρου όπως προβλέπεται παρου-

σία του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου, 
σύμφωνα με το αρ.39/Ν.4155/2013. Οι έλεγχοι από 
τη Δημοτική Αστυνομία θα συνεχιστούν και όλα τα 
κατασχεθέντα προϊόντα που διακινούνται στην αγο-
ρά και τα οποία συνιστούν παράνομη απομίμηση είτε 
αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη 
άδεια ή τα νόμιμα  παραστατικά θα κατάσχονται και 
θα καταστρέφονται άμεσα με πρόσφορο τρόπο από 
τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας».
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ: 22840 22989

επιπλα χανιωτη
ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

Δωρεά του 
Πλοηγού

Ο «Πλοηγός» Αντιπάρου προχώρησε σε μία προσφο-
ρά ζωής αγοράζοντας ένα φορητό απινιδωτή για τους 
κατοίκους της Αντιπάρου, ο οποίος τοποθετήθηκε σε 
προσβάσιμο δημόσιο χώρο (SOULATSO CAFFE).

Το κόστος του απινιδωτή καλύφτηκε κατά 50% από 
τα έσοδα της μουσικής εκδήλωσης του Πλοηγού, με 
τίτλο «αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο» η 
οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου στην αίθου-
σα Κάλουδα και στην οποία αφιλοκερδώς έλαβαν μέ-
ρος οι μουσικοί Μπένος Μαριάνος, Δημήτρης Γιατρο-
πούλης, Χριστίνα Γραμμένου και Μανώλης Ραγκούσης, 
μαζί με το λιλιπούτειο χορευτικό του νηπιαγωγείου. 

Ο «Πλοηγός» σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
όλους τους κατοίκους της Αντιπάρου που παρευρέθη-
σαν και βοήθησαν με την παρουσία τους, σ’ εκείνη την 
εκδήλωση, καθώς και τις παρακάτω επιχειρήσεις, οι 
οποίες με τις δωρεές τους κατάφεραν να καλύψουν 
το υπόλοιπο 50% του κόστους (Captain Pipinos, Café 
Soulatso, Ασπρονήσι, Pantelis Fish Tavern, Yam, Κυ-
κλαδική Τέχνη, Thalasea Studios και Antiparos Euro-
pecar).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου: «[…] 
Όπως είναι φυσικό η παρουσία ενός απινιδωτή προ-
καλεί ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τη λειτουργία 
και τη χρήση του. Όσοι παρακολούθησαν το σεμινά-
ριο της ΕΟΔ Πάρου το οποίο έλαβε χώρα στην αί-
θουσα Καλουδά το χειμώνα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
ο χειρισμός του είναι πολύ εύκολος, καθώς διαθέτει 
φωνητικές οδηγίες στα ελληνικά για όλα τα βήματα 
της αναζωογόνησης. Ο Εξωτερικός Απινιδωτής είναι 

μια φορητή εύχρηστη συσκευή που στόχο την ασφα-
λή απινίδωση του θύματος καρδιακής ανακοπής από 
απλούς πολίτες που δεν ανήκουν στο χώρο της υγεί-
ας. Τρίκαλα, Πτολεμαΐδα, Ιωάννινα, Άρτα, Μαρούσι, 
Πετρούπολη είναι μερικές από τις πόλεις που έχουν 
τοποθετήσει απινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Με 
την λήξη της τουριστικής περιόδου επιβάλλετε πλέον 
από όλους τους κατοίκους της Αντιπάρου, η παρακο-
λούθηση ενός σεμιναρίου καρδιοπνευμονικής αναζω-
ογόνησης».

Τέλος, σημειώνουμε ότι η αιφνίδια καρδιακή ανα-
κοπή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
απασχολούν τη σημερινή κοινωνία παγκοσμίως. Θεω-
ρείται ότι είναι η κυριότερη αιτία θανάτου μετά την 
ηλικία των 40. Περίπου τα 2/3 των περιπτώσεων καρ-
διακής ανακοπής οφείλονται σε απινιδώσιμους ρυθ-
μούς. Δηλαδή, η καρδιά μπορεί να επαναλειτουργήσει 
φυσιολογικά μετά από έγκαιρη χορήγηση ηλεκτροσόκ 
(απινίδωση) με τη χρήση απινιδωτή. 

Ο «Πλοηγός» 
στην Αθήνα

Με μια τσάντα γεμάτη εμπειρίες στη πλάτη τους, 
επέστρεψαν τα παιδιά του Πλοηγού Αντιπάρου. 

Το μικρό ταξίδι στην Αθήνα ολοκληρώθηκε, όμως 
οι παραστάσεις που αποκόμισαν ήταν μοναδικές. Η 
συμμετοχή της Αντιπαριώτικης ομάδας στο τουρνουά 
της Άμιλλας Περιστερίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου: «Ένα πανέ-
μορφο γήπεδο, η άψογη  φιλοξενία του οικοδεσπότη 
και ο εναγκαλισμός από όλες τις ομάδες του ήταν τα 
συστατικά ενός τουρνουά που θα μείνει αξέχαστο, σε 
όλα τα παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόουτς 
Κοτσιαρίδα για την πρόσκληση του και το μόνο που 
του ευχόμαστε είναι, εις το επανιδείν (…)».
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Bullying
Υπό τον τίτλο: «Γονείς κι εκπαιδευτικοί απέναντι σε φαινόμενα σχολικού εκφοβι-

σμού», η παιδοψυχίατρος κλιμακίου Πάρου, κινητής μονάδας ψυχικής 
υγείας ΒΑ Κυκλάδων «ΕΠΑΨΥ», Λυδία Μεράχ, γράφει για τη «Φωνή της 
Πάρου».

«Η βία ή ο εκφοβισμός στα σχολεία (bullying) δεν αποτελεί κάποιο καινούριο χα-
ρακτηριστικό της εποχής μας, καθώς επισημαίνεται και καταγράφεται από τη δεκαε-
τία του 1970. Ένας μαθητής / μία μαθήτρια θεωρείται θύμα εκφοβισμού, όταν εκτί-
θεται επανειλημμένα και σε διάρκεια χρόνου σε 
αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων μαθη-
τών, μέσα σε μία διαπροσωπική σχέση που χαρα-
κτηρίζεται από δυσαναλογία εξουσίας (Olweus. 
D. 1993).

Πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση του 
bullying και την κατάλληλη παρέμβαση του παίζει 
η έγκαιρη αναγνώριση της ύπαρξης του. Παρόλο 
που γύρω μας υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση 
για το φαινόμενο του εκφοβισμού τα παιδιά εξα-
κολουθούν να το αποκρύπτουν από τους γονείς 
τους. Για τον λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να 
είναι σε επαγρύπνηση και να γνωρίζουν τις ενδεί-
ξεις που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για 
το παιδί που εκτίθεται σε μία επιθετική συμπερι-
φορά. Κάποιες από αυτές είναι:

- Αν το παιδί επιστρέφει στο σπίτι με σκισμένα 
ρούχα.

- Αν αναφέρει πως χάνει τ’ αντικείμενα του κι 
έχει τραυματισμούς, μελανιές και σημάδια που 
δυσκολεύεται να εξηγήσει πως έγιναν.

- Αν παραπονιέται συχνά πως νιώθει άρρωστος 
ή έχει δυσκολία με τον ύπνο και βλέπει συχνά 
άσχημα όνειρα.

- Αν παρουσιάζει αλλαγές στις διατροφικές του 
συνήθειες.

- Αν προκαλεί αυτοτραυματισμούς.
- Αν δεν έχει διάθεση να επικοινωνήσει με τους συμμαθητές του ή να συμμετάσχει 

σε κοινές δραστηριότητες μαζί τους.
- Αν χάνει το ενδιαφέρον του για τα μαθήματα κι εμφανίζει πτώση της επίδοσης 

του στο σχολείο.
- Αν είναι λυπημένος, μελαγχολικός, θυμωμένος, αγχωμένος κι εκφράζει απαξιω-

τικές σκέψεις για τον εαυτό του.
- Αν παρατηρηθεί πως οι φίλοι του λιγοστεύουν και αποφεύγει να πηγαίνει σε 

μέρη που σύχναζε και αγαπούσε.
Γενικότερα το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς είναι 

ότι όλα μοιάζουν να συμβαίνουν «ξαφνικά» κι είναι επαναλαμβανόμενα. Τα συμπτώ-
ματα είναι επιδεινούμενα, συνδυαστικά και το παιδί συστηματικά αποφεύγει να δώ-
σει σοβαρές εξηγήσεις για το τι του συμβαίνει. (Πηγή: www.bullyingnoway.gov.au)

Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού στο παιδί είναι, σοβαρές, επικίνδυνες και 
καθοριστικές για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, ο εκφοβισμός 

δημιουργεί δυσκολίες προσαρμογής στην καθημερινότητα του παιδιού, καθώς και 
πολλές διαταραχές στην συμπεριφορά. Μπορεί να κυριαρχούν συναισθήματα μο-
ναξιάς, απομόνωσης, ντροπής, άγχος και φόβος. Το παιδί θύμα εκφοβισμού μπορεί 
να παρουσιάσει σχολική άρνηση και χαμηλές σχολικές επιδόσεις, καθώς και να εκ-
δηλώσει σωματικές ενοχλήσεις, όπως πόνους στην κοιλιά, συχνούς πονοκεφάλους, 
διαταραχές ύπνου και ενούρησης. Τέλος, ο εκφοβισμός έχει συσχετιστεί και με τον 
κίνδυνο αυτοκτονίας (Σκαπινάκης και συν. 2011).

Αν οι γονείς διαπιστώσουν ότι το παιδί τους είναι θύμα μιας τέτοιας συμπεριφο-
ράς, θα πρέπει να αντιδράσουν με ήρεμο και θετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό 
να ακούσει το παιδί ότι δεν είναι δικό του το φταίξιμο και ότι έκανε πολύ καλά 

που ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς ή το γονιό 
του. Ο γονιός δεν πρέπει να πιστέψει ότι μόνος 
του θα τακτοποιήσει το πρόβλημα. Δεν πρέπει να 
υποσχεθεί ότι θα το κρατήσει μυστικό, αλλά ότι 
θα κάνει ό,τι μπορεί για να το σταματήσει. Η ενη-
μέρωση του σχολείου και η συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς είναι θεμελιώδης. Ταυτόχρονα, ο 
γονιός θα πρέπει να ασχοληθεί με την ενίσχυση 
των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Το κομ-
μάτι της αυτοπεποίθησης του παιδιού απαιτεί ιδι-
αίτερη προσοχή. Χρήσιμη θα ήταν η καλλιέργεια 
ταλέντων που έχει το παιδί ή η ανάπτυξη δεξι-
οτήτων μέσω άλλων δραστηριοτήτων. Ο αθλη-
τισμός μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση, 
όπου μέσω της γυμναστικής και της ενίσχυσης 
της σωματικής ρώμης αυξάνεται η αυτοπεποί-
θηση, αλλά καλλιεργείται και η κοινωνικότητα, η 
άμιλλα κ.λπ. Δεν χρειάζεται πάντοτε η παρέμβα-
ση ειδικού. Η καλή συνεργασία της οικογένειας 
με το σχολείο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις δύσκολες, όταν 
η κακοποίηση συνεχίζεται ή ακόμα όταν το παιδί 
εμφανίζει σοβαρές ψυχολογικές εκδηλώσεις που 
δεν βελτιώνονται, είναι απαραίτητη η προσφυγή 
σε ειδικό.

Κάποιοι τεχνικοί χειρισμοί από την πλευρά του 
σχολείου για τη πρόληψη της βίας, όπως προ-

τείνονται από ειδικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό και την 
Ελλάδα περιλαμβάνουν:

- Σύνταξη σχολικής επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό
- Σύνταξη δικαιωμάτων-υποχρεώσεων-καθηκόντων για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας
- Αυξημένη επίβλεψη του σχολικού χώρου
- Συνεργασία με τους γονείς
- Συζητήσεις στην τάξη σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού
- Συζητήσεις για τις επιπτώσεις της βίας στο άτομο
- Σύνταξη κανόνων της τάξης
- Προαγωγή συνεργατικών αλληλεπιδράσεων
- Παροχές ευκαιριών για την ΘΕΤΙΚΗ έκφραση της επιθετικότητας (π.χ μέσω της 

άθλησης)
- Παροχή βοήθειας από μαθητές σε συνομηλίκους τους (peer supporters) (www.

antibullyingnetwork.gr)».

Οδηγοί, προσοχή!
Από την ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, δημοσιοποιήθη-

κε ανακοίνωση προς τους οδηγούς τροχοφόρων. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: «Συμβουλές για τους οδηγούς»
- Ως οδηγοί να σέβεστε όλους τους χρήστες του δρόμου.
- Αποφύγετε να κλείνετε τις διαβάσεις πεζών, τις εισόδους σε κτήρια και σχολεία 

και μην παρκάρετε πάνω στα πεζοδρόμια για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 
των πεζών καθώς και στις ράμπες διάβασης ΑμεΑ.

- Όταν διέρχεστε έξω από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, παιδικές 
χαρές και πάρκα όπου κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και μικρά 
παιδιά, να οδηγείτε με αυξημένη προσοχή και μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου να 
ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ατυχήματος. 

- Να αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία και ευγένεια τις προκλήσεις στο δρόμο. Είναι 
αρετές που θέλουμε όλοι να έχουν τα παιδιά μας. Έρευνες μάς δείχνουν ότι η οδική 
συμπεριφορά των γονιών, έχει ισχυρή επίδραση στη μετέπειτα οδική συμπεριφορά 
των παιδιών.

- Η συμπεριφορά σας αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά σας, γιατί βλέπουν, ακούν 
και μιμούνται. Συμπεριφερθείτε με ευγένεια και υπομονή είτε ως πεζοί είτε ως 
οδηγοί για να κάνουν και τα παιδιά σας το ίδιο.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου εύχεται σε όλους Καλή Σχολική Χρονιά με Ασφάλεια, Υγεία και Πρόοδο!».
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Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Καθηµερινά 16:00-22:00
Έναρξη µαθηµάτων 11/9.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα της σχολής
στη σελίδα FB Α.Ο. Ολυµπιάδα ΠΑΡΟΥ

Παροικιά | Πληροφορίες στο 6973926399

BRAZILIAN JIU JITSU | MIXED MARTIAL ARTS - MMA 
(BJJ, KICK BOX, JUDO, WRESTLING)

Group training for Adults CROSSFIT AND CALISTHENICS
εκπαιδευτής Milos Mladenovic

JU JITSU εκπαιδευτής Νίκος Κάπαρης

JUDO εκπαιδευτής Μιχάλης Λειβαδάς

Τµήµατα: προπαιδικό • παιδικό - κορασίδες • εφηβικό • ενηλίκων (ανδρών & γυναικών)

Οι αθλητές µοριοδοτούνται για τις εισαγωγικές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Περιγεννητική 
ψυχολογία

Μετά από μία σειρά επιτυχημένων εργαστηρίων στην Τήνο, την περίοδο Μαΐ-
ου-Αυγούστου 2017, η «SOPHROSYNA» -μία παροχή ψυχικής υγείας που δημι-
ουργήθηκε για να καλύψει την έλλειψη 
παροχών βρεφικής-μητρικής ψυχικής 
υγείας, που ιδρύθηκε με αφορμή την 
θνησιγένεια της Σωφρονίας, κόρης της 
ψυχολόγου και ιδρύτριας Χρυσάνθης Γε-
ωργιάδου- θα εξυπηρετεί την ευρύτερη 
περιοχή των Κυκλάδων.

Η κ. Χρ. Γεωργιάδου, που βίωσε η ίδια 
μιαν αντίστοιχη απώλεια, όταν έχασε τη 
Σωφρονία στις 33 εβδομάδες κύησης 
επισημαίνει: «Η θνησιγένεια ενός βρέ-
φους, αλλά και όποια απώλεια εγκυμο-
σύνης, σημαδεύει την ψυχή της μητέ-
ρας».

Στην περίπτωση μου δεν υπήρχε κα-
μία παροχή ψυχολογικής στήριξης, ει-
δικά στην επαρχία. Έτσι αποφάσισα να 
επικεντρωθώ στη δημιουργία μιας υπη-
ρεσίας που θα αφορά την ψυχολογία 
της γυναίκας ή νέας μητέρας, για θέμα-
τα σχετικά με την εγκυμοσύνη και την 
μητρότητα. Οι στόχοι μας είναι η υγιής 
σχέση μητέρα-βρέφους και η αναπτυσ-
σομένη ικανότητα του βρέφους και του 
νηπίου να βιώνει, να εκφράζει και να ρυθμίζει τα αισθήματά του· να διαμορφώνει 
στενές και ασφαλείς σχέσεις· και να εξερευνά το περιβάλλον του και να μαθαίνει 
από αυτό».

Τα εργαστήρια Σχέση: Μητέρα-Βρέφους (6 εβδομάδων workshop), Παιγνιοθε-

ραπεία για γονείς και μητρική διάθεση και προσωπική πραγματικότητα (ημερίδες-
workshops) θα είναι πλέον διαθέσιμα για το κοινό της Πάρου, της Νάξου και των 
Μικρών Κυκλάδων από το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2017. «Στην Τήνο σε

συνεργασία με τον δήμο και το Κέντρο Υγείας, παρουσιάσαμε το θέμα των περι-
γεννητικών ψυχολογικών διαταραχών, δηλαδή, το ευρύτερο φάσμα των αγχώδη 
διαταραχών και τις διαταραχές τις διάθεσης, όπως την κατάθλιψη η οποία αγγίζει 
1 στις 8 εγκυμονούσες και 1 στις 6 λεχώνες» υποστηρίζει η κ.  Γεωργιάδου και 
συνεχίζει: «Η φιλοσοφία της SOPHROSYNA είναι πως όταν η μαμά είναι καλά, είναι 

καλά και η υπόλοιπη οικογένειά. Πρέ-
πει να φροντίζουμε τη μαμά γιατί αυτή 
κουβαλάει το μωρό σωματικά και συ-
ναισθηματικά. ‘Όμως ουσιαστικός είναι 
και ο ρόλος του πατέρα στην μητρική-
βρεφική σχέση και ελπίζουμε το νέο μας 
εργαστήριο Σχέση: Πατέρα-Βρέφους να 
έχει ανταπόκριση».

Σημειώνουμε ότι η «SOPHROSYNA» 
είναι μη-κερδοσκοπική και οι υπηρεσίες 
της μη-αμειβόμενες, στη μνήμη της Σω-
φρονίας.

Τέλος, η κ. Χρ. Γεωργιάδου είναι ψυ-
χολόγος με εμπειρία στην πρώιμη δι-
άγνωση, πρόληψη και αποτροπή των 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
διαταραχών στα παιδιά, στους εφήβους 
και στις οικογένειες. Κατάγεται από την 
Αυστραλία και έχει θητεύσει στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες του Λονδίνου και 
στον τομέα οικογενειακής θεραπείας 
του Institute of Psychiatry, Psychology 
& Neuroscience (IoPPN) Kings College 
London. Παράλληλα, δίδαξε γενική ψυ-

χολογία και ερευνητική μεθοδολογία στο Birkbeck College University of London. 
Από το 2013 ασχολείται με την περιγεννητική ψυχολογία και είναι η ψυχολόγος. 
Απαντάει στον Ελληνικό ιστότοπο babyzone.gr. Μαζί με τον σύζυγό της ανατρέφουν 
τα τρία ανήλικα παιδιά τους.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Προετοιµασία τάξεων Γυµνασίου - Λυκείου

Προετοιµασία Πανελλήνιων εξετάσεων

Πανεπιστηµιακά µαθηµατικά

Σωτήρης Καλπάκογλου | Τηλ. 6934 592 654
Πτυχιούχος Μαθηµατικών - Πανεπιστήµιο Κρήτης
Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση µαθηµατικών
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Να νοιάζεσαι για 
την εκπαίδευση 
των μαθητών σου

 «Πολύ συχνά υποτιμάμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας κα-
λής κουβέντας, την προθυμία κάποιου να μας ακούσει, ενός ειλικρινούς κομπλιμέ-
ντου ή της μικρότερης ένδειξης ενδιαφέροντος όλα από τα οποία έχουν τη δύναμη 
να αλλάξουν τη ζωή μας» (Λεό Μπουσκάλια).

Αν σας ρωτήσω να μου πείτε τι θυμάστε περισσότερο από τον αγαπημένο σας 
καθηγητή καθώς μεγαλώνετε 
στοιχηματίζω ότι δεν θα πείτε 
πολλά για το μάθημα που δί-
δασκε. Αντ ’αυτού θα περίμενα 
να περιγράψετε πως σας έκανε 
να αισθάνεστε καθώς μαθαί-
νατε το μάθημα, το αίσθημα 
συγκίνησης ή της ανακάλυψης 
που είχατε ή την ασφάλεια να 
ρισκάρετε και να κάνετε λάθη ή 
τη σιγουριά ότι σας εκτιμούν ως 
άτομο με τα λάθη σας και όλα.

Το να αφιερώνεσαι στη διδα-
σκαλία σημαίνει ότι νοιάζεσαι 
για την εκπαίδευση αλλά μόλις 
γίνεις στ’ αλήθεια δάσκαλος 
αυτή η ασαφής έννοια γίνεται 
πιο συγκεκριμένη. Γίνεται αλη-
θινή και απτή. Μόλις γίνεις δά-
σκαλος νοιάζεσαι όχι μόνο για 
την εκπαίδευση αλλά για την 
εκπαίδευση των μαθητών 
σου!

Το να δείχνεις στους μαθητές 
σου ότι νοιάζεσαι γι’ αυτούς 
βοηθάει να δημιουργήσεις μια 
θετική, υποστηρικτική σχέση 
και επίσης βοηθάει να χτίσεις 
ένα περιβάλλον όπου η μάθηση 
μπορεί να ανθίσει. 

Ως δάσκαλοι συχνά δε συνειδητοποιούμε ότι η μικρότερη ένδειξη ενδιαφέροντος 
μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στους μαθητές μας. Δεν υπάρχει υπερβολή στο 
πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο δάσκαλος στη ζωή μας. Με το χρόνο που περνάμε 
με τους μαθητές, βλέποντάς τους να εξελίσσονται σε υπεύθυνα άτομα, δεν είναι 
άδικο να λέμε ότι οι δάσκαλοι είναι δεύτεροι γονείς. Είναι στη φύση της θέσης 
του δασκάλου να επηρεάζει και θα ’πρεπε να δράττεται της ευκαιρίας να διδάσκει 
μαθήματα ζωής, όταν αυτή εμφανίζεται. Ένα μάθημα ζωής είναι αυτό ακριβώς που 
λέει, μάθημα που μαθαίνεις μέσα από τη ζωή. Βασίζεται στην ιδέα ότι μαθαίνεις 
από τα λάθη σου. Οι μαθητές λατρεύουν να ακούν ιστορίες και μαθαίνουν και θυ-
μούνται το μήνυμα πίσω από διαφορετικά μαθήματα ζωής που μοιράζονται. Πολύ 
συχνά παρασυρόμαστε από την ύλη που διδάσκουμε και χάνουμε κάθε επαφή με τα 
νεαρά άτομα που έχουμε μπροστά μας. Η αίθουσα είναι μια περιοχή όπου όχι μόνο 
διδάσκεται συγκεκριμένο υλικό αλλά και όπου χαρακτήρες ή ενδιαφέροντα σχημα-

τίζοντα και αναπτύσσονται και όπου μαθήματα ζωής θα ’πρεπε να μοιράζονται και 
να συζητούνται. Αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες –που προσφέρει η προσωπική 
επαφή- που η τεχνολογία ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει.

Δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι δάσκαλοι νοιάζονται να μεταδώσουν στεγνή 
γνώση στους μαθητές. Αλλά οι καλύτεροι δάσκαλοι επίσης ενδιαφέρονται για τη 
σχέση που δημιουργεί η διδασκαλία. Αφιερώνουν χρόνο στο να θεμελιώσουν σχέση 
εμπιστοσύνης και φροντίδας με τους μαθητές οι οποίοι με τη σειρά τους γίνονται 
πιο δεκτικοί στο τι διδάσκονται. Μαθαίνουν τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις 
ανάγκες των μαθητών, πράγμα που τους βοηθά να προετοιμάζουν το μάθημα και 
βοηθά τους μαθητές να βιώνουν τη συνεργασία στη μαθησιακή εμπειρία.

Μερικοί επιτυχείς τρόποι να επικοινωνήσεις με τους μαθητές είναι:
- Όταν ένας μαθητής μιλάει σταμάτα και άκου.
- Όταν οι μαθητές σου εμπιστεύονται κάτι δώσε συνέχεια. Για παράδειγμα, αν 

σου πουν ότι ανησυχούν για ένα διαγώνισμα σε άλλο μάθημα ρώτησέ τους πως τα 
πήγαν.

- Δείξε χιούμορ. Γέλα όταν 
κάτι αστείο συμβεί στην τάξη 
ειδικά αν συμβεί σε σένα.

- Μίλα σε κάθε μαθητή κάθε 
μέρα. Μην αφήνεις κανέναν 
έξω από τη συζήτηση.

Το να αφιερώνεις τον εαυτό 
σου στους μαθητές σου δημι-
ουργεί θετική ατμόσφαιρα στην 
τάξη που εμπλουτίζει τη σχέση 
με τους μαθητές και τους κάνει 
να αισθάνονται σημαντικοί. Ο 
μαθητής ανταποκρίνεται καλύ-
τερα στο δάσκαλο που νοιάζε-
ται και συνεπώς είναι πιο πιθα-
νό να συμμετέχει και να μάθει. 
Η σύνδεση με τους μαθητές θε-
μελιώνει εμπιστοσύνη η οποία 
είναι σημαντική στην απόδοση 
των μαθητών επειδή τους κάνει 
να αισθάνονται αρκετά άνετα 
ώστε να συμμετέχουν, να ζη-
τούν βοήθεια όταν τη χρειάζο-
νται και να δίνουν περισσότερη 
σημασία στις συμβουλές και 
στην ενθάρρυνση. Επίσης, οι 
μαθητές νοιώθουν καλύτερα 
για τον εαυτό τους αν αισθάνο-

νται το αληθινό ενδιαφέρον του καθηγητή γι’ αυτούς και έχουν κίνητρο, μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση να δέχονται τις προκλήσεις της μάθησης.

Πόσο σημαντικό είναι να συνδέεσαι με τους μαθητές σου με θετικό τρόπο; Ζω-
τικής σημασίας! Μια παραγωγική σχέση μαθητή-καθηγητή κάνει την τάξη να λει-
τουργεί ομαλά. Χωρίς αυτήν τίποτα δεν λειτουργεί. Οι μαθητές όλων των ηλικιών 
χρειάζονται οι δάσκαλοι να τους συμπαθούν και να εγκρίνουν ό,τι κάνουν. Ευτυχώς 
για τους δασκάλους σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δείξουν ότι 
νοιάζονται ενώ διατηρούν επαγγελματική στάση.

Οι μαθητές επιθυμούν να συνδέονται με τους καθηγητές που δείχνουν ότι νοιάζο-
νται, επειδή είναι αυτοί οι καθηγητές που είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν 
θετικά και μακροχρόνια τη ζωή τους.

Νίκος Γαβαλάς
Φροντιστήριο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «το ιδιαίτερο»
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ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές από 4 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
18 Σεπτεμβρίου

 33 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία
 Masters δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
 Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
 Επιτυχημένη προετοιμασία
        για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις
 Ολιγομελή τμήματα & Εξάσκηση με Η/Υ
 Εκπτώσεις σε όλα τα τμήματα

ºáôåòÝîá »ðáòíðáòÝçïù
& ÁÝëï÷ ¡áâáììÀ÷
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807  κ: 6972.22.55.01

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τμήματα
δωρεάν!

το ιδ ιαίτερο

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

Νέο ΔΣ στον σύλλογο 
Αμπελά

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Αυγούστου 2017, το νέο Δ.Σ. 
του εξωραϊστικού και πολιτιστικού συλλόγου, «Αμπελάς» Πάρου, συγκροτήθηκε 
ομόφωνα σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Στέλλα Φυρογένη Αντιπαριώτη
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Τριπολιτσιώτης 
Γενική γραμματέας: Ελίζα Γρηγοράτου
Αναπληρώτρια: Μενέγου Φραγκαδάκη Μαρία
Ταμίας: Άννα Βεντουρή
Μέλη: Δημήτριος Αντιπαριώτης, Τριπολιτσιώτη Γεωργία
Αναπληρωματικά μέλη: Μένεγος Αθανάσιος, Λαβίδα Παρασκευή, Σκορδαλέλ-

λης Στράτος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Τριπολιτσώτη Μαρία, Φράγκος Παναγιώτης 
Αναπληρώτρια: Φυρογένη Μαργαρίτα.
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «Περιμένουμε όλους 

τους φίλους του Αμπελά και τα μέλη του συλλόγου να πλαισιώνουν τις δράσεις 
μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 22840 52362 και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση sillogos.ambelas@gmail.com».

Απόπειρα 
ανθρωποκτονίας

Μία πολύ ανησυχητική είδηση είχαμε από την Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων 
στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, καθώς παρόμοια γεγονότα στην Πάρο δεν είναι συνη-
θισμένα.

Η είδηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, έχει ως εξής:
«Την 09-09-2017 το απόγευμα συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του 

Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 66χρονος ημεδαπός, ο οποίος τραυμάτισε με μα-
χαίρι 62χρονο υπήκοο Αλβανίας. 

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Πάρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας».

Ευχαριστήριο
Προς την κ. Φλώρα Μαούνη
Πριν από λίγο καιρό, ένα εργατικό ατύχημα σε μια άτυχη στιγμή πάνω στην ερ-

γασία του συζύγου μου, παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή του. Στη δύσκολη εκείνη 
στιγμή, στο πλευρό του βρέθηκες εσύ, που με τις  γνώσεις σου, το θάρρος σου και 
την ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ σου, αψηφώντας τον κίνδυνο που διέτρεχες, έσωσες από βέβαιο 
θάνατο το σύζυγο μου.

Θέλω να σου εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου 
για όσα έκανες εκείνο το πρωί για τον ίδιο και την οικογένειά μας.

Εύχομαι από την καρδιά μου η Παναγία μας να χαρίζει σε σένα και την οικογένειά 
σου, υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση, για να συνεχίσεις να προσφέρεις στο συ-
νάνθρωπό σου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου.
Λομβάρδου Ευαγγελία

Ευχαριστήριο
Ένα εργατικό ατύχημα πριν από λίγο καιρό, παραλίγο να κοστίσει τη ζωή του 

συζύγου μου. Η κατάσταση της υγείας του ήταν τραγικά κρίσιμη και η διακομιδή 
του στο νοσοκομείο των Αθηνών κρίθηκε αναγκαία και άμεση. Η κινητοποίηση αυ-
τών των μηχανισμών για να πραγματοποιηθεί η αερομεταφορά του ήταν εξαιρετικά 
άμεση και αποτελεσματική. Μέσα σε λίγες ώρες ένα στρατιωτικό αεροπλάνο μας 
μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και έγινε η εισαγωγή του στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Μετά απ’ όλα αυτά, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
μέσα απ’ την καρδιά μου, τους ανθρώπους που βοήθησαν από το πρώτο λεπτό του 
ατυχήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους διασώστες του ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική υπηρε-
σία, τους ιατρούς, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
Πάρου, που κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ανάνηψής του, οι οποίοι όλοι μαζί και ο 
καθένας ξεχωριστά, συντέλεσαν ώστε η παραλίγο τραγωδία μας να έχει αίσιο τέ-
λος. Επίσης ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον κ. Δήμαρχο και την κ. Αντιδήμαρχο, που 
στάθηκαν στο πλευρό μας και που οι ενέργειές τους για την άμεση αεροδιακομιδή 
μας, ήταν αποτελεσματικές.

Εύχομαι η Παναγία να χαρίζει σε σας και τις οικογένειές σας υγεία και δύναμη, στο 
δύσκολό έργο σας προς τους συνανθρώπους σας.

Με εκτίμηση
Λομβάρδου Ευαγγελία
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Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του πλάνου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, που τα τελευταία δύο χρόνια έφερε περισσότερα από 150.000.000 
ανθρώπους σε επαφή με τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, μέσα από 
την πλέον πρωτοποριακή για τα τουριστικά πράγματα της χώρας, ψηφιακή καμπά-
νια, ξεκινά η υλοποίηση της δεύτερης φάση του πλάνου, που έχει σαν κεντρική 
ιδέα την εξειδίκευση και τον τουρι-
σμό εμπειρίας.

Καθώς η πρώτη φάση της καμπάνιας κα-
τόρθωσε να κάνει ευρύτερα γνωστό το νη-
σιωτικό σύμπλεγμα του Ν. Αιγαίου, σαν ένα 
ενιαίο σύνολο ξεχωριστών και μοναδικών 
προορισμών, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που καθορίζουν την τουριστική ταυτότητα 
του καθενός, ο στόχος που τίθεται τώρα 
είναι, μέσω της εξειδίκευσης, η ανάδειξη 
των μοναδικών και ξεχωριστών εμπειριών 
που προσφέρουν τα νησιά, με το κεντρικό 
σύνθημα «Aegean Islands-Like No Other» 
να συνοδεύεται στο εξής από το σλόγκαν: «Επιλέγω Νότιο Αιγαίο για κάθε 
στιγμή που είναι ξεχωριστή».

Η παρουσίαση του πλάνου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου για την περίοδο 2017-2018, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για τα ΜΜΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, παρουσιάστηκαν τα απο-
τελέσματα των επιμέρους δράσεων της πρώτης περιόδου εφαρμογής του τριετούς 
στρατηγικού πλάνου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, καθώς και οι άξονες 
γύρω από τους οποίους έχει δομηθεί η δεύτερη φάση.

Η παρουσίαση
Η παρουσίαση έγινε από την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Μαριέτα Παπαβασι-

λείου και τον Ιωσήφ Πάρσαλη, σύμβουλο marketing τουριστικού προϊόντος, ενώ ο 
προεδρεύων της ΠΟΞ και πρόεδρος της ΕΞΡ, Αντώνης Καμπουράκης έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στο ρόλο της μεθοδικής, στοχευμένης και αποτελεσματικής προβολής.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, πέρα από τους δημοσιογράφους και εκπρόσω-
ποι των τοπικών αρχών και φορέων και μεταξύ άλλων, αντιπεριφερειάρχες, εκπρό-
σωποι επαγγελματικών φορέων, εκπρόσωποι του ΕΟΤ, εκπρόσωποι τουριστικών 
πρακτόρων, κ.α.

Στην ομιλία της η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μαρ. Παπαβασιλείου. αναφέρ-
θηκε στα μετρήσιμα αποτελέσματα της κα-
μπάνιας κατά την πρώτη περίοδο εφαρμο-
γής της, λέγοντας: «Έχοντας ως στόχο να 
αφήσουμε δυνατό το στίγμα του Ν. Αιγαίου 
στις διεθνείς αγορές, δημιουργήσαμε σε 
συνεργασία με τον ΣΕΤΕ και την Marketing 
Greece ένα πρωτοποριακό πλάνο δράσεων 
τουριστικής προβολής με ορίζοντα τριετίας. 
Τα αποτελέσματα από την πρώτη περίοδο 
εφαρμογής αυτού του στρατηγικού σχεδίου 
είναι αξιοσημείωτα και, πλέον, έχουμε προ-
χωρήσει στην επόμενη φάση αξιοποιώντας 
σύγχρονα εργαλεία και τις νέες μεθόδους 

του τουριστικού Marketing. Αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα του κάθε νη-
σιού ξεχωριστά, τις εμπειρίες που προσφέρει στον επισκέπτη, έχοντας ως κεντρι-
κό μας σύνθημα το Aegean Islands-Like No Other. Οι δυνατότητες των νησιών 
μας είναι ανεξάντλητες και αυτές αναδεικνύουμε με τις κατάλληλες μεθόδους. Το 
εγχείρημα της προβολής μίας πολυνησιακής Περιφέρειας  είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικό. Η Περιφερειακή μας αρχή έχει  αποδείξει ότι δεν την πτοούν τα δύσκολα. 
Βασικός μας στόχος είναι να παρακινήσουμε τους εν δυνάμει επισκέπτες απ’ όλες 
τις τουριστικές αγορές να επιλέξουν συνειδητά το Ν. Αιγαίο για όλες τις μοναδικές 
εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει».

Η νέα καμπάνια
Όσον αφορά τη νέα καμπάνια και τη φιλοσοφία της, ο Ιωσήφ Πάρσαλης, σύμβου-

λος marketing τουριστικού προϊόντος ανέφερε: «Σήμερα μετά από δύο χρόνια, η 
καμπάνια περνά στο επόμενο στάδιο. Οι βασικοί στρατηγικοί άξονες παραμένουν 
ίδιοι. Ο επόμενος στόχος μας είναι η ειδίκευση και η σύνδεση. Εξειδικεύ-

«Ο μεγάλος κίνδυνος μετά από μία 
μεγάλη επιτυχία είναι να επαναπαυ-
τεί κανείς σε αυτή και να καταπιεί 
την ευκαιρία η αδράνεια»

Τουρισμός 2018!



www.fonitisparou.gr

ουμε ακόμη περισσότερο 
την ευρύτερη καμπάνια 
σε κάθε νησί ξεχωριστά. 
Συνδέουμε το τουρι-
στικό προϊόν του Ν. 
Αιγαίου με τις λέξεις 
πολιτισμός, αθλητι-
σμός, γαστρονομία και 
προχωράμε στο πλέγμα 
των δράσεων προβο-
λής με νέο περιεχόμενο. 
Διατηρούμε τη μοναδι-
κότητα, το Aegean Like 
No Other ως το κεντρικό 
μας concept, αλλά εμ-
βαθύνουμε περισσότε-
ρο, οδηγούμε το slogan 
στην κατεύθυνση του 
Επιλέγω Νότιο Αιγαίο, 
για κάθε στιγμή που είναι 
ξεχωριστή. Θα μεταφράσουμε την κάθε εμπειρία σε μία μοναδική στιγμή μέσα από 
κάποιες αλήθειες και ιστορίες που μεταφράζονται σε συναίσθημα».

Στην ομιλία του ο προεδρεύων της ΠΟΞ, και πρόεδρος της ΕΞΡ, Αντώνης Καμπου-
ράκης, εξήρε το έργο της Περιφερειακής αρχής, τονίζοντας ότι ο περιφερειάρχης 
Γιώργος Χατζημάρκος όχι μόνο κάλυψε κενά άλλων, αλλά επανατοποθέτησε την 
προβολή, τη διαφήμιση και την προώθηση της τουριστικής ταυτότητας του Νοτίου 
Αιγαίου στο διεθνή στίβο. Ειδικότερα, ο κ. Καμπουράκης ανέφερε: 

«Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η σημερινή παρουσίαση γί-
νεται στο σωστό timing, νωρίς πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Η στιγμή 
της επιτυχίας είναι η στιγμή που πρέπει να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα, το με-
θαύριο. Ο μεγάλος κίνδυνος μετά από μία μεγάλη επιτυχία είναι να επαναπαυτεί 
κανείς σε αυτή και να καταπιεί την ευκαιρία η αδράνεια. Ο μόνος τρόπος για να σε 
ευνοήσουν οι τάσεις της αγοράς, είναι να έχεις δουλέψει για τη διαμόρφωσή τους. 
Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η στιγμή της επιτυχίας, είναι στιγμή και για σοβαρό προ-
γραμματισμό δράσεων και πρωτοβουλιών. 
Η επένδυση στην προβολή του τουρισμού 
μας είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου 
μας και στους ανθρώπους, Η προβολή μαζί 
με την αναβάθμιση των υποδομών και τη 
δημιουργία νέων ταξιδιωτικών εμπειριών 
είναι τα τρία από τα βασικά προαπαιτού-
μενα για να έχει μέλλον ο τουρισμός μας 
και για να προσφέρει αυτά που μπορεί στην 
εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση 
αλλά και στην τοπική οικονομία, απασχόλη-
ση και στην τοπική κοινωνία. Ο καθένας 
από το δικό του πόστο ευθύνης θα πρέπει 
να κάνει το καλύτερο».

 
Πλάνο προβολής

Τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου εφαρμογής του τριετούς πλάνου τουρι-
στικής προβολής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου:

- 29 δημοσιογραφικές αποστολές μεγάλων Μέσων του εξωτερικού  
- Φωτογράφηση μόδας στην Κω
- 2 ειδικές ενέργειες με celebrities  
- 1 ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Μέσο της Γαλλίας
- 1 στοχευμένος διαγωνισμός στην Αγγλία
- 12 ενέργειες δημοσιότητας
- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ή και αυτόνομα, πραγ-

ματοποίησε δημοσιογραφικά ταξίδια από βασικές αγορές του εξωτερικού στις Κυ-
κλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων σε διεθνές επίπεδο-Αποτελέσματα δημοσιότητας:
- Σε 41 νησιά του Νοτίου Αιγαίου
- 950 έντυπα και online άρθρα 
- 19.000.000  συνολική κυκλοφορία μέσων
- 4.000.000.000 μοναδικοί επισκέπτες κάθε μήνα στις σελίδες των ΜΜΕ που έχει 

προβληθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- 9.500.000€ Ισοδύναμη διαφημιστική αξία (AEV*) της δημοσιότητας
Blogtrotters 2016
- 31 blogger & digital ifluencers αποστολές  (ψηφιακοί διαμορφωτές γνώμης)
- 3.650 posts στα Μέσα Κοινωνικής τους Δικτύωσης 
- 48 Blogposts
- 150.000.000 Social Media Impressions
- 15 blogs
Πλάνο δράσεων προβολής των νησιών μέσα από την καμπάνια «Aegean Islands. 

Like No Other», το περιεχόμενο και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν: 
- Δημιουργικές εφαρμογές και διαφημιστικά μηνύματα για κάθε νησί ξεχωριστά 
- Story telling κείμενα για τα τουριστικά προϊόντα του Ν. Αιγαίου και για όλα τα 

νησιά σε ελληνικά και αγγλικά
- Διαδραστική πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και επικοινωνίας με τις το-

πικές αρχές και φορείς 
κάθε νησιού

- Διαδραστική πλατ-
φόρμα διαχείρισης περιε-
χομένου και επικοινωνίας 
με τις τοπικές αρχές και 
φορείς κάθε νησιού

- Ανάπτυξη αποκλειστι-
κού campaign microsite 
για τις ανάγκες ψηφιακής 
προώθησης

- Ανάπτυξη ειδικών σε-
λίδων στα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης

- Προώθηση και δια-
φήμιση των προορισμών 
στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης 

- Υλοποίηση Πλάνου 
Ψηφιακής Προώθησης 

Ανάπτυξη περιεχομένου για όλους τους προορισμούς και τα τουριστικά προϊόντα 
του Νοτίου Αιγαίου 

- 160 διαφημιστικές εφαρμογές
- 50 story telling κείμενα σε ελληνικά και αγγλικά, για όλα τα νησιά
Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Aegean Islands. Like no Other» σχεδιάστηκε ψηφιακή 

καμπάνια με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής λιακάδας και των εμπειριών που 
προσφέρουν τα νησιά του Ν, Αιγαίου. Οι χρήστες διέδωσαν την ελληνική λιακάδα 
με «φωτεινές» εικόνες γεμάτες θάλασσα και ελληνικό καλοκαίρι, μοιράζοντας τη 
δική τους εμπειρία από έναν προορισμό του Αιγαίου. Η καμπάνια αναπτύχθηκε και 
εξελίχθηκε μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων και εργαλείων ψηφιακής 
επικοινωνίας. 

- 3.000 λιακάδες (sharing)
- 1.000.000 απήχηση στα Social media (reach)

Τα νησιά του Ν. Αιγαίου στο επίκεντρο της 
προώθησης στο ψηφιακό οικοσύστημα του 
Discovergregece.com 

- με ειδικά ψηφιακά αφιερώματα για τους 
προορισμούς 

- με προώθηση στην κεντρική σελίδα του 
Discovergreece.com 

- με ανάπτυξη περιεχομένου για νέους 
προορισμούς

- με φιλοξενία Blog Posts 
- με σταθερή προώθηση μέσω των Social 

Media λογαριασμών 
Συμμετοχή σε περισσότερες από 20 του-

ριστικές εκθέσεις, workshops & roadshows 
στην Ελλάδα και σε αγορές – στόχος του 

εξωτερικού. 
H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει στις εκθέσεις: 
- Με δικό της περίπτερο
- Με αποκλειστική επικοινωνιακή καμπάνια
- Με όλα τα νησιά  
- Με ιδιαίτερο, εντυπωσιακό σχεδιασμό και κατασκευή.

Δήλωση Μ. Χανιώτη
Με αφορμή το πλάνο δράσεων για την τουριστική προβολή 2018 που παρουσία-

σε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η δημοτική σύμβουλος Πάρου, Μαρία Χανιώτη, έγραψε:
«Κάποιοι κινούνται εγκαίρως και με πλάνο δράσεων! Εύχομαι και στα δικά 

μας... Αναγκαία, πριν από οποιοδήποτε προγραμματισμό είναι μια σοβαρή συζή-
τηση-απολογισμός της τουριστικής περιόδου που τελειώνει, με αναφορά 
σε όλα τα θέματα που προέκυψαν από τα οποία είχαμε ως αποτέλεσμα 
πολλά αρνητικά σχόλια από τους επισκέπτες. 

Επιβεβλημένη είναι η ιεράρχηση των αγορών και των δράσεων, η μελέτη των 
δεδομένων που υπάρχουν. Να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι επισημάνσεις των ει-
δικών, των επαγγελματιών τουρισμού, όλων εκείνων που γνωρίζουν και θέλουν να 
προσφέρουν τις γνώσεις τους. Να δούμε το θέμα ποιότητα και να μην σταθούμε 
για άλλη μια φορά στην ποσότητα.

Ας αφήσουμε τους χωρίς νόημα πανηγυρισμούς για την ποσότητα, κι ας κοιτά-
ξουμε μπροστά... τις δυνατότητες, τις προοπτικές, την ταυτότητα του νησιού που 
τείνει να χαθεί, προσπαθώντας να ΑΝΤΙΓΡΑΨΟΥΜΕ άλλους... Ας είναι το πλάνο 
δράσεων για τα επόμενα χρόνια κάτι νέο, κάτι βασισμένο στα νέα δεδομένα κι ΟΧΙ 
«copy- paste…». Ας κρατήσουμε ότι θετικό κι ας δείξουμε γενναιότητα αναγνωρί-
ζοντας- πετώντας-ξεχνώντας τα όποια λάθη. Άλλωστε «ουδείς αλάνθαστος!».

Σημαντική είναι η διεκδίκηση έργων αναπτυξιακών, υποδομών που δεν υπάρ-
χουν. Έργων που θα υποστηρίξουν την νέα περίοδο. Χρειάζεται προγραμματισμός 
κι όχι εφησυχασμός επειδή μας τυφλώνει η ποσότητα... Η Πάρος είναι μοναδική 
με τεράστιες δυνατότητες ας την αναδείξουμε λοιπόν, ως έχει!».

«Συνδέουμε το τουριστικό προϊόν 
του Ν. Αιγαίου με τις λέξεις πολιτι-
σμός, αθλητισμός, γαστρονομία και 
προχωράμε στο πλέγμα των δράσε-
ων προβολής με νέο περιεχόμενο»
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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 – ΠΛΑΤΑΝΟΣ, πωλείται 
γωνιακό οικόπεδο 1.600 τ.µ., µε οικία 
100 τ.µ., πρόσοψη 70 µ., εντός πα-
ραδοσιακού οικισµού, µε συντελεστή 
δόµησης 0,5 (δυνατότητα επιπλέον 
δόµησης 700 τ.µ.). Τηλ. 210 8955513 
– 6943 486 319

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τ.µ. το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται 
ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ. από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
15 δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι 

από κάτω, ενοικιασµένο µε απόδοση 
20.000 ευρώ ετησίως. Τηλ. 6937 698 
522, 22840 51639

ΑΓΚΑΙΡΙΑ (ΘΕΣΗ ΚΑΒΑΛΕΤΟΣ), 
πωλείται έκταση 47.037 στρεµµάτων 
εκ των οποίων 11.356 καλλιεργήσιµα. 
Βρίσκεται στο δρόµο προς Καµάρι, µε 
ωραία θέα & έχει άµεση πρόσβαση 
σε ∆ΕΗ & νερό. Σε περίπτωση οικο-
δόµησης χτίζει περίπου 270 τ.µ. Τιµή 
συζητήσιµη.  Πληροφορίες 6944 452 
855, 210 6431605

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ή ΞΕΝΩΝΑΣ Ή ΟΙΚΙ-
ΕΣ ζητούνται προς ενοικίαση. Άµεση 
καταβολή ενοικίων. κ.ΓΙΑΝΝΗΣ 6942 
798 728. 5ετής τουριστική ενασχόλη-
ση στην Πάρο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 80 τ.µ. σε πλεονεκτική 
θέση, (λόγω ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ). Τιµή 
συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 
375 590

ΝΑΟΥΣΑ , ενοικιάζεται δίχωρο 
διαµέρισµα κατάλληλο για εκπαι-
δευτικούς, πλήρως εξοπλισµένο, µε 
καλοριφέρ και A/C. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 356 609 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται διαµέρισµα 
65 τ.µ., 1 χλµ έξω από τις Λεύκες, 
για όλο τον χρόνο, καινούριο, µε 
θέρµανση, φωτεινό µε βεράντες και 
θέα, 1 κρεβατοκάµαρα, καθιστικό και 
κουζίνα ευρύχωρα, ίντερνετ, ηµιεπι-
πλωµένο.Τηλ. 6977 646 827

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
50 τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ 
(το 1 master), µπάνιο, θέα θάλασσα, 
ανακαίνιση ‘17, ενοικίαση µόνο για 
την περίοδο Σεπτέµβριο µε Ιούνιο. 
Ιδανικό για δάσκαλους. Έχουµε 2 
σπίτια, τιµή 200€. Τηλ. 6940 780 350, 
6944 522 134

AΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, Κυπριάδου, Πλ. 
Παπαδιαµάντη, ενοικιάζεται ισόγειο 
δυάρι µε αυλή, επιπλωµένο, ψυγείο, 
κουζίνα, πλυντήριο, όλα καινούργια, 
κουζίνα – µπάνιο ανακαινισµένα, 
χαµηλά κοινόχρηστα, πλεονεκτική 
θέση µετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6948 471 
564 (10:00-16:00). Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικι-
άζεται µονοκατοικία επιπλωµένη, µε 
2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, βεράντα µε 
τζαµαρία και κήπο. Τηλ. 6974 906 347

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, 
άνωθεν ΙΚΑ, ενοικιάζονται 2 διαµε-
ρίσµατα 33 τ.µ. έκαστο, από το τέλος 
Σεπτεµβρίου και για όλο το χρόνο. 
Τηλ. 2284023353, 6977 200 338

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική απα-
σχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για κύριο µε ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη µόνιµη εργασία 
µε καλές αποδοχές. Απαραίτητο 
δίπλωµα οδήγησης. Τηλ. 6937 755 
804 κύριος Γιάννης.

ΨΗΣΤΗΣ -ΤΥΛΙΧΤΗΣ, ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 
DELIVERY και ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ 
ζητούνται από ψητοπωλείο στη 
Νάουσα, κατά προτίµηση από την 
περιοχή της Νάουσας, για εργασία 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6982 419 407

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

ΚΥΡΙΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται για 2 
24ωρα την εβδοµάδα, οποιεσδήποτε 
µέρες, για κυρία µε ειδικές ανάγκες 

στην Αλυκή της Πάρου. Απαραίτητη 
ξένη γλώσσα. Αµοιβή ικανοποιητική. 
Τηλ. 6974 036 340

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε επαγγελµατικό 
δίπλωµα. τηλ. 6977 613 029

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ 55 ετών από τη Γεωργία, ζητεί 
εργασία σε σπίτι για καθαριότητα ή 
φύλαξη ηλικιωµένου ατόµου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6998 817 070        

ΚΥΡΙΑ ετών 49, ελληνίδα και µητέρα, 
µόνιµη κάτοικος Πάρου, µε προϋπη-
ρεσία στο babysitting, αναλαµβάνει 
πλήρως τη φύλαξη παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας. Τηλ. 6937 365 537

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 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαµβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αµερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινοµηχανή, 
καφετιέρα, προτζέκτορας µε πανί και 
διαιρέτης. Πληροφορίες στο τηλ. 6978 
830 949/22308

TOYOTA Φορτηγό Ι.Χ. κλούβα πω-
λείται, 8/4/98, ΚΤΕΟ µέχρι Ιανουάριο 
2019. Τιµή 4.000€. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 906 845

PEUGEOT 405 BREAK GRi 
STATION πωλείται, µε λίγα 
χιλιόµετρα. Έχει περάσει ΚΤΕΟ, 
έχει ραδιοκασετόφωνο Pioneer και 
κοτσαδόρο. Πληροφορίες στο τηλ. 
6974 872 468

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

νέα γενιά καυσίµων

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

Άδεια διατήρησης 
κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων 

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ανακοι-
νώθηκε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 940/81279/4-8-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) υπάρχει η 
δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τους 
κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός οικισμών ή σε 
απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρ-
τήματος του νόμου 4056/2012, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

1) Είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
νόμου 4056/2012, δηλαδή την 12/3/2012.

2) Διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη διεύθυνση αγροτικής οι-

κονομίας Κυκλάδων, μέχρι τις 4/12/2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημε-
ρομηνίας διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού.

Σημειώνεται ότι η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν μεταβιβάζεται. 
Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι όμοια με τη διαδικασία έκδοσης 
άδειας εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
δ/νση σγροτικής πικονομίας Κυκλάδων τηλ: 22810 98834 (Χρυσάνθη Σεργιάννη) 
και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Νέο εξοικονοµώ κατ’ οίκον 
Θερµοµόνωση • Υγροµόνωση • Κουφώµατα • Ηλιοθερµικά συστήµατα 

• Συστήµατα θέρµανσης • Συστήµατα σκίασης • Φωτοβολταϊκά

ΑΘΗΝΑ Αµπελόκηποι, Σεβαστουπόλεως 123
τηλ/fax: 210 7248620

κιν. 6972 271027
e-mail. elenhthalassinou@gmail.com

Ελένη Θαλασσινού
σύµβουλος επιχειρήσεων | αναπτυξιακά προγράµµατα

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται µόνο ηλεκτρονικά 
και µε σειρα προτεραιοτητας µεχρι εξαντλησεως του προυπολογισµου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΤΙΚΑΣ - ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΩΝΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Π.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παροικιά, Πάρος | Τηλ: 22840 23137 & 6948535080

Η εταιρία VS-JM, αναλαµβάνει 
την αντικατάσταση κουφωµά-
των και την ενεργειακή θωράκι-
ση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του προγράµµατος 
«Εξοικονοµώ κατ΄ οίκον»

Η εταιρία VS-JM, αναλαµβάνει 

δουλειές µας: • Hotel Kontes 
• Hotel Mersina • Μπακίρι κ.α.

µεγάλη ποικιλία χρωµάτων

συνεργασία µε τις µεγαλύτερες
εταιρίες

Μαθαίνω το  νέο 
«εξοικονομώ»

Το «φιλί της ζωής» στην αγορά και ιδίως στον 
πολύπαθο κατασκευαστικό τομέα, μετά από... σα-
ράντα κύματα, έρχεται να δώσει το νέο πρόγραμ-
μα για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες, 
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», η ενεργοποίηση του 
οποίου αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «greenagenda» 
και τον δημοσιογράφο, Πασχάλη Μεντίζη: 
«[…] το νέο πρόγραμμα, με το οποίο θα κινηθεί 
ζεστό χρήμα που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 
μισό δισ. ευρώ (ΕΣΠΑ και ιδία συμμετοχή), ανα-
μένεται να καλύψει από 35.000 έως 40.000 
δικαιούχους, αναλόγως, βέβαια, με τις παρεμ-
βάσεις που θα γίνουν

Επιδότηση
Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι επτά, ανά-

λογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ τα παρα-
κάτω ποσοστά επιδότησης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. 
Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 
20.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 60%.

2. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 10.001 - 15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 
20.001 - 25.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 50%.

3. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 15.001 - 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 
25.001 - 30.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 40%.

4. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 20.001 - 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 
30.001 - 35.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 35%.

5. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 25.001 - 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 
35.001 - 40.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 30%.

6. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 30.001 - 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 
40.001 - 45.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 25%.

7. Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 35.001 - 40.000 ευρώ ή οικογενειακό από 
45.001 - 50.000 ευρώ δεν δικαιούνται επιδότησης, αλλά μπορούν να συνάψουν 
τραπεζικό άτοκο δάνειο.

Επιλέξιμες κατοικίες
Στις επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, 

τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, καθώς και 
μεμονωμένα διαμερίσματα. 

Όποιος επιδιώξει να ενταχθεί στο πρό-
γραμμα πρέπει να έχει την πλήρη ή την 
ψιλή κυριότητα του ακινήτου ή την επι-
καρπία και να προκύπτει από τη φορολογική 
του δήλωση ότι είναι η κύρια ή η πρώτη δευτε-
ρεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Για να μπορέσουν 
οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν την ενεργει-
ακή αναβάθμιση και να μπουν στο πρόγραμμα, 
θα πρέπει να έχουν πάρει Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) από ενεργεια-
κούς επιθεωρητές.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για:
- Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσω-

τερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
- Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά.
- Εγκατάσταση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς να καλύπτονται 

οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας 
(σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.). Για να καλυφθούν οι εν λόγω δα-
πάνες, όπως λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές, πρέπει να πιστοποι-
ήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση 
και εκπομπή καυσαερίων.

- Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (πχ με ηλιακά συ-
στήματα).
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Πιο καταστροφική για τον εγκέφαλο  
η κοσμική ακτινοβολία

Τ ο Διάστημα είναι τόπος επικίνδυνος. 
Κάθε φορά που οι αστροναύτες απο-
μακρύνονται από την αγκαλιά της Γης, 
αντιμετωπίζουν το ακραίο ψύχος, την 

έλλειψη αέρα, τη μικροβαρύτητα και την 
έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Αυτές 
οι απειλές φαίνονταν έως τώρα σε μεγάλο 
βαθμό αντιμετωπίσιμες - απλά προβλήμα-
τα προς επίλυση από τους μηχανικούς και 
κάποια εναπομένοντα ρίσκα που οι θαρ-
ραλέοι διαστημικοί ταξιδιώτες είναι δια-
τεθειμένοι να πάρουν. Πρόσφατες έρευ-
νες, όμως, έδειξαν ότι η ακτινοβολία στο 
Διάστημα ίσως είναι πολύ πιο καταστρο-
φική απ' ό,τι θεωρούνταν μέχρι τώρα, ει-
δικά για τον ευαίσθητο, αλλά εξαιρετικής 
σημασίας εγκεφαλικό ιστό. Αν και οι επι-
στήμονες γνώριζαν εδώ και δεκαετίες για 
τη ραδιενεργό φύση του Διαστήματος, μό-
λις πρόσφατα προέκυψαν αποδείξεις για 
το πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι συ-
νέπειες αυτής της ακτινοβολίας και πόσο 
μπορούν να διαρκέσουν.

Νοητικές βλάβες
Ακτινοβολώντας ποντίκια, μια ομάδα 

ερευνητών στο πανεπιστήμιο της Καλι-
φόρνια στο Ιρβαϊν διαπίστωσε σημαντική και παραμένου-
σα νοητική βλάβη, που πιθανότατα θα έχει το αντίστοι-
χό της και στον ανθρώπινο εγκέφαλο, βάζοντας σε κίν-
δυνο την επιτυχία των επανδρωμένων διαστημικών απο-
στολών μεγάλης διάρκειας. Οι αστροναύτες στο Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό, που βρίσκεται σε τροχιά στο εγγύς 
Διάστημα (σε ύψος περίπου τριών έως τεσσάρων εκατο-
ντάδων χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια του πλανή-
τη) είναι ακριβώς λόγω αυτής της χαμηλής τροχιάς σε με-
γάλο βαθμό προφυλαγμένοι από τις χειρότερες επιπτώ-
σεις της διαστημικής ακτινοβολίας. Ομως ακόμη κι αυτοί 
διατρέχουν κάποιο κίνδυνο νοητικής βλάβης. Οι κίνδυνοι 
για τους ταξιδιώτες προς τον Αρη και πιο μακριά απ' αυ-
τόν θα ήταν ενδεχομένως θανάσιμοι.

Προς το παρόν, έχουμε περιορισμένη ικανότητα να α-
ντιμετωπίσουμε τέτοιους κινδύνους. Η ενίσχυση της προ-
στασίας με ασπίδες στα διαστημόπλοια θα μπορούσε να 
σταματήσει ένα μέρος της ακτινοβολίας, αλλά κανένα υ-
λικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ασπίδες δεν 
είναι αρκετά ελαφρύ για να είναι πρακτικό για διαστημι-
κές αποστολές. Υπάρχουν κάποια φάρμακα (κυρίως αντι-
οξειδωτικά) σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο, που ίσως θα 
μπορούσαν να καταπολεμήσουν τις συνέπειες στον αν-
θρώπινο οργανισμό από την έκθεση σε ακτινοβολία. Αν 
δεν βρεθεί μια αποτελεσματική λύση, τα όνειρα για ε-
πανδρωμένες πτήσεις μέσα στο ηλιακό σύστημα και ιδί-
ως πέρα απ' αυτό, έστω στο απώτερο μέλλον, ίσως δεν 
πραγματοποιηθούν ποτέ, ακόμη κι αν βελτιωθούν απί-
στευτα οι κινητήρες και αυξηθεί κατακόρυφα η ταχύτη-
τα των διαστημοπλοίων.

Ατυχείς συνέπειες
Η κοσμική ακτινοβολία είναι ολέθρια. Δεν μπορούμε να 

τη δούμε ή να τη νιώσουμε, ωστόσο γεμίζει κάθε σπιθαμή 
από αυτό που μοιάζει κενός χώρος. Πιο επικίνδυνες για 
τους αστροναύτες είναι οι γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες, 
φορτισμένα ατομικά σωματίδια που ταξιδεύουν με ταχύ-
τητα που πλησιάζει εκείνη του φωτός και οι αστρονόμοι 
εκτιμούν ότι προέρχονται από εκρήξεις υπερκαινοφανών 
(supernova) αστέρων. Πέρα από τις ακτίνες αυτές, που 
διατρέχουν όλο το διαστημικό χώρο ως ομοιόμορφο πε-
δίο, ο Ηλιος εκπέμπει πρωτόνια (ιονισμένα άτομα υδρο-
γόνου), σε μεγάλη γκάμα ενεργειών. Αν και τα πρωτόνια 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας στο 
Διάστημα, λόγω της μικρής τους μάζας προκαλούν συγκρι-
τικά μικρότερη ζημιά στους ζωντανούς ιστούς, σε σχέση με 
βαρύτερα σωματίδια. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα 
σωματίδια διαθέτουν επαρκή ενέργεια για να διαπεράσουν 
τόσο τα τοιχώματα των διαστημοπλοίων, όσο και τα σώματα 
των αστροναυτών. Οι κάτοικοι της Γης προφυλάσσονται από 
τα περισσότερα σωματίδια της κοσμικής ακτινοβολίας χάρη 

στο γήινο μαγνητικό πεδίο που τα εκτρέπει μακριά από την 
επιφάνεια του πλανήτη. Ομως, το ταξίδι μακριά από τη γήι-
νη μαγνητόσφαιρα οδηγεί σε αναπόφευκτη έκθεση και στις 
...ατυχείς συνέπειες που έχει η αλληλεπίδραση αυτών των 
σωματιδίων με τους ανθρώπινους ιστούς.

Το πρόβλημα με την κοσμική ακτινοβολία είναι ότι όταν αυ-

τά τα σωματίδια διαπεράσουν το ανθρώ-
πινο σώμα, αφήνουν πίσω τους ένα μέρος 
από την ενέργεια που διαθέτουν, ιονίζο-
ντας τα άτομα των ιστών που θα βρουν στο 
διάβα τους. Τα ιονισμένα άτομα συγκρού-
ονται με άλλα άτομα των βιολογικών μορί-
ων, προκαλώντας ένα δεύτερο κύμα βλα-
βών. Οσο πιο βαρύ είναι ένα σωματίδιο και 
όσο γρηγορότερα κινείται, τόσο μεγαλύ-
τερη ενέργεια μεταφέρει και τόσο περισ-
σότερα άτομα θα ιονίσει. Η ανακατανομή 
των ηλεκτρονίων που αποσπάστηκαν από 
τα άτομα θα κάνει ορισμένα απ' αυτά να 
σπάσουν τους χημικούς δεσμούς στο μό-
ριο στο οποίο βρίσκονταν και ανάλογα με 
το είδος του μορίου θα προκύψουν βλάβες 
σε πρωτεΐνες, σε λιπίδια, σε νουκλεϊνικά 
οξέα και άλλα κρίσιμα βιολογικά μόρια. Η 
απομάκρυνση των ηλεκτρονίων προκαλεί 
τη δημιουργία ελεύθερων ριζών (άτομα ή 
μόρια στα οποία λείπει ένα η περισσότερα 
ηλεκτρόνια που θα κάλυπταν τα τροχιακά 
τους). Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν στη 
συνέχεια με άλλα μόρια μέσα στο σώμα, 
μετατρέποντάς τα σε νέες χημικές ενώ-
σεις, που δεν εξυπηρετούν πια τον αρχι-
κό σκοπό τους. Για παράδειγμα, όταν οι ε-
λεύθερες ρίζες συναντήσουν DNA, τότε 

διασπούν τη φωσφοσακχαρική ραχοκοκαλιά του, ή προ-
καλούν βλάβες στις νουκλεϊνικές βάσεις.

Διαφορές
Σε μοριακό επίπεδο, διαπιστώθηκαν περιοχές σε νανο-

κλίμακα με υψηλή συγκέντρωση ελεύθερων ριζών, που 
μπορούν να δημιουργήσουν σχετικά μικρές περιοχές που 
περιέχουν μεγάλο αριθμό βλαβών σε κρίσιμα βιομόρια. Τα 
βαριά φορτισμένα σωματίδια προκαλούν πολύ περισσότε-
ρες τέτοιες περιοχές συγκριτικά με την ηλεκτρομαγνητι-
κή ακτινοβολία (ακτινοβολία φωτονίων, όπως οι ακτίνες 
«Χ» και οι ακτίνες «Γ»). Είναι αυτή η πυκνότητα των βλα-
βών που κάνει τη διαστημική ακτινοβολία πιο επικίνδυ-
νη από τις παραδοσιακές μορφές ιονίζουσας ακτινοβο-
λίας πάνω στη Γη.

Τα πειράματα με ποντίκια τα οποία ακτινοβολήθηκαν 
μέσα σε επιταχυντή σωματιδίων με «βαριά» ιονίζουσα α-
κτινοβολία 0,3 Gy (γκρέι), φύσης ανάλογης με εκείνη του 
Διαστήματος (χρησιμοποιήθηκαν ιόντα οξυγόνου και τι-
τανίου), έδειξαν συσχέτιση της νοητικής κατάπτωσης με 
τη μείωση των δενδριτικών ακάνθων (μικρών προεξοχών 
στους δενδρίτες των νευρώνων, που αποτελούν δυνάμει 
σημεία συνάψεων μεταξύ των νευρώνων). Μέχρι τώρα η 
μόνη πηγή πληροφοριών για τις ενδεχόμενες βλάβες α-
πό τη διαστημική ακτινοβολία ήταν έμμεση, από παρα-
τηρήσεις σε ανθρώπους που υποβλήθηκαν σε αντικαρκι-
νική θεραπεία με ακτινοβόληση του εγκεφάλου. Μια τέ-
τοια ημερήσια θεραπεία προβλέπει ακτινοβόληση με 2 
Gy, περισσότερη δηλαδή απ' ό,τι η ακτινοβόληση σε όλο 
το ταξίδι προς τον Αρη και πίσω στη Γη. Η διαφορά είναι 
ότι η ακτινοβόληση με ακτίνες «Χ» και «Γ» κάνει πολύ μι-
κρότερη ζημιά απ' ό,τι η ακτινοβόληση με σωματίδια, και 
ιδιαίτερα με βαριά σωματίδια.

Μια διαφορά που επισημαίνουν οι ίδιοι οι ερευνητές εί-
ναι ότι η ακτινοβολία χορηγήθηκε στα πειραματόζωα σε 
πολύ μικρό χρόνο, ενώ αντίθετα οι ταξιδιώτες του Διαστή-
ματος θα τη δέχονται σταδιακά. Ομως, είτε με ταχύ ρυθ-
μό, είτε με αργό, οι βλάβες από τα βαρύτερα σωματίδια 
είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιδιορθωθούν από τον 
οργανισμό, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο, όπου η παραγωγή 
νέων νευρώνων είναι πολύ αργή. Στο παρελθόν η μεγα-
λύτερη ανησυχία ήταν για την εμφάνιση καρκίνου στους 
αστροναύτες εξαιτίας της διαστημικής ακτινοβολίας. Οι 
νοητικές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει ίσως οδηγή-

σουν στην αποτυχία επανδρωμένων αποστολών και τον κίν-
δυνο θανάτου πολύ νωρίτερα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: «Scientific American»

Οι δενδρίτες λαμβάνουν χημικά 
σήματα από άλλους νευρώνες. 
Οκτώ βδομάδες μετά την έκθεση 
σε 30 εκατοστά του gray (μονάδα 
μέτρησης ακτινοβολίας), τα ποντίκια 
έδειξαν 20% έως 40%, μείωση 
στον αριθμό των δενδριτικών 
ακάνθων (κίτρινο), δηλαδή 
των μικρών κλάδων που προβάλλουν 
από τον κύριο δενδριτικό άξονα 
και επιτρέπουν τη μάθηση 
και την απομνημόνευση.

Μετωπικός 
προμετωπιαίος 

φλοιός

Αξονας 
συνδεόμενου 

νευρώνα

ΣύναψηΚυτταρικό σώμα 
του νευρώνα

Δενδρίτης

Πριν την ακτινοβολία Μετά την ακτινοβολία

Η διαστημικού τύπου ακτινοβολία έκανε ζημιά σε μια περιοχή 
του εγκεφάλου των ποντικών που ονομάζεται 
μετωπικός προμετωπιαίος φλοιός και σχετίζεται 
με τη μνήμη. Σε αυτή την περιοχή, 
οι προεκτάσεις του νευρώνα που ονομάζονται 
δενδριτικές άκανθες μειώθηκαν σε μέγεθος
 και αριθμό.
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«Τα Καπετανέικα»
«Τα Καπετανέικα», θα είναι ένας αγώνας επίδειξης ξύλινων ιστιοπλοϊκών σκαφών 

στη μνήμη Κώστα Γουζέλη.
Ο Κ.Γουζέλης, έζησε και προσέφερε περισσότερα από 40 χρόνια στη Νάουσα της 

Πάρου και συνεχίζει να ζει στις καρδιές των ανθρώπων που σημάδεψε.
Το τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου οι φίλοι του θέλουν να τον τιμήσουν 

γεμίζοντας τον κόλπο της Νάουσας με πανιά όλων των ειδών, σε ξύλινα σκαριά που 
τόσο αγάπησε. Με τραγούδια, χορό και χαμόγελα. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «[…] Να βρεθούμε οι φίλοι και να 
γνωρίσουμε νέους. Προσπαθούμε να διοργανώσουμε τα πάντα για ένα αξέχαστο 
τριήμερο. Η βοήθεια που χρειαζόμαστε είναι, πρώτα απ’ όλα του καιρού! Αλλά 
σημαντικότερο είναι να μας βοηθήσετε με την παρουσία σας. Είναι η στιγμή που 
έμπρακτα ο καθένας, λάτρης των ξύλινων σκαφών πρέπει να δείξει την αγάπη 
του. Η επιτυχία τέτοιων διοργανώσεων εξαρτάται από την πληθώρα των ανοικτών 
πανιών. Ελάτε λοιπόν! Ελάτε σαν από άλλη εποχή, να δείξουμε στη θάλασσα πως 
είναι μικρή να μας χωρέσει. Ξύλινα σκαριά τον ταξίδευαν στο Αιγαίο, Νυν και Αεί».

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Παρασκευή 15/9
Άφιξη σκαφών. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα εισέλθουν στο λιμάνι της Νάουσας 

όπου θα αγκυροβολήσουν. Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για τη συμ-
μετοχή.

19:00 Εγκαίνια έκθεσης έργων του Κώστα Γουζέλη στις εγκαταστάσεις της μα-
ρίνας της Νάουσας

21:00 Προβολή του ντοκιμαντέρ «Αθηνά εκ του Μηδενός».

Σάββατο 16/9
09:00-10:00 Αναχώρηση 

των σκαφών από το λιμάνι 
της Νάουσας για την αφετη-
ρία του αγώνα.

12:00 Εκκίνηση του αγώνα 
επίδειξης ξύλινων ιστιοπλοϊ-
κών σκαφών.

16:00 Φουντάρισμα στις 
Κολυμπήθρες για μπάνιο στα 
γαλαζοπράσινα νερά.

18:00 Επιστροφή στο λιμά-
νι της Νάουσας

20:00 Απονομή αναμνηστι-
κών διπλωμάτων, φαγητό και 
γλέντι στο μικρό λιμανάκι

Κυριακή 17/9
09:00 Αναχώρηση από 

Νάουσα προς Μοναστήρι – 
αγκυροβολία στον Άι Γιάννη 
Δέτη. Έναρξη 8ου τριάθλου 
προς τιμήν Κώστα Γουζέλη. 
Ξενάγηση στο μουσείο των 
Ορλοφικών από τον κ. Ανα-
στάσιο Κασαπίδη.

Εκδηλώσεις ΚΔΕΠΑΠ
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για το χρονικό διάστημα 15-

17/9/2017.
15/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
«Τα Καπετανέικα». Αγώνες επίδειξης παραδοσιακών σκαφών. Άφιξη Σκαφών.
19:00 Έκθεση « Κώστας Γουζέλης» 21:00 Ντοκιμαντέρ «Αθηνά εκ του Μηδενός». 

Διοργάνωση Περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Δήμος Πάρου – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.– ΝΟΠ –Π.Σ. «Αρ-
χίλοχος».Νάουσα «Μαρίνα».

16/9 ΣΑΒΒΑΤΟ
«Τα Καπετανέικα». Αγώνες επίδειξης παραδοσιακών σκαφών. 09:00 Αναχώρη-

ση σκαφών - 12:00 Εκκίνηση αγώνα - 18:00 Επιστροφή στο λιμάνι. Διοργάνωση 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Δήμος Πάρου – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – ΝΟΠ –Π.Σ. «Αρχίλοχος». 
Νάουσα «Λιμάνι».

16/9 ΣΑΒΒΑΤΟ έως 17/9 Τουρνουά Μπάσκετ  3Χ3. Διοργάνωση Ε.Σ.Κ.Κ.– 
ΑΟΠ- Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» Παροικία.

17/9 ΚΥΡΙΑΚΗ
«Τα Καπετανέικα». Αγώνες επίδειξης παραδοσιακών σκαφών. 09:00 Αναχώρηση 

για Μοναστήρι - Ξενάγηση στην έκθεση Ρωσικής Χαρτογραφίας περιόδου 1769-
1774 - παράλληλη προβολή αποσπασμάτων από σειρά του Κ. Γουζέλη. Διοργάνω-
ση Περιφέρεια Ν. Αιγαίου – Δήμος Πάρου – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.– ΝΟΠ –Π.Σ. «Αρχίλοχος». 
Νάουσα «Λιμάνι» 

17/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 
8ο Τρίαθλο – 3ο Mini Park Aquathlon. Διοργάνωση Πάρκο Πάρου. Πάρκο Πάρου 

Νάουσα.

Λιγότεροι Έλληνες – 
αύξηση δαπανών

Λιγότεροι ήταν οι Έλληνες τουρίστες το 2016 σε σχέση με το 2015 και κατ’ επέ-
κταση πραγματοποίησαν λιγότερα ταξίδια και διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, αύξηση κα-
ταγράφηκε στις συνολικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ημεδαπών τουριστών 
που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, συνολικά 5,6 εκατ. ταξίδια πραγματοποίησαν 
3,3 εκατομμύρια Έλληνες το 2016, αριθμοί που αντιπροσωπεύουν μείωση 4,4% και 
4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2015.

Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 56,3 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 
1.812,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% και αύξηση 5,8%, αντίστοιχα. Από 
τα συνολικά ταξίδια, το 93,4% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για 
προσωπικούς λόγους και το 6,6% σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελμα-
τικούς λόγους. Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθη-
καν για προσωπικούς λόγους (2016 προς 2015), παρατηρείται μείωση 4,8% στον 
αριθμό των ταξιδιών, 3,9% στα άτομα που ταξίδεψαν, 3,5% στις διανυκτερεύσεις 
και αύξηση 4,7% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Η σημαντικότερη μείωση του αριθμού των προσωπικών ταξιδιών κα-
θώς και των διανυκτερεύσεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις 
ηλικίες από 45 έως 64 ετών (κατά 5% και 10% αντίστοιχα). Επίσης, μείωση σε 
απόλυτες τιμές παρουσίασαν τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους με διάρκεια από 
4 έως 7 διανυκτερεύσεις και από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις κατά 11% και 9,3% 
αντίστοιχα και οι διανυκτερεύσεις κατά 10,2% (4 έως 7 διανυκτερεύσεις) και 6,1% 
(1 έως 3 διανυκτερεύσεις). Τα ταξίδια διάρκειας 8 έως 14 διανυκτερεύσε-
ων παρουσίασαν αύξηση κατά 12% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις 
κατά 10,5%.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν οδικώς και θαλασσίως. 
Σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2015, παρατηρείται μείωση 5,9% στα ταξίδια 
που πραγματοποιήθηκαν οδικώς και αύξηση 0,3% στα ταξίδια που πραγματοποιή-

θηκαν θαλασσίως. Στα περισσότερα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για 
προσωπικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκαν για διαμονή μη ενοικιαζόμενα 
καταλύματα, ή 65,8% επί του συνόλου των ταξιδιών και 80% επί του συνόλου 
των διανυκτερεύσεων. Από τη σύγκριση των ταξιδιών και των διανυκτερεύσεων με 
διαμονή σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα το 2016 σε σχέση με το 2015, παρατη-
ρείται μείωση 2,2% στα ταξίδια και 1,5% στις διανυκτερεύσεις.

Ομοίως, μείωση παρατηρείται στα ταξίδια και στις άλλες κατηγορίες καταλυμά-
των- κατά 11,1% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και 8,7% στα ενοικι-
αζόμενα δωμάτια και στις ενοικιαζόμενες κατοικίες. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις 
παρουσίασαν μείωση 9,9% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και 15,4% 
στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στις ενοικιαζόμενες κατοικίες.
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«Silver Alert» 
- Εξαφάνιση 
παραλίας 

«Πάρος κατακαλόκαιρο, η θάλασσα στον κόλπο της 
Παροικιάς ήταν λάδι και εκατοντάδες λουόμενοι απο-
λάμβαναν το μπάνιο τους. Ξαφνικά τεράστια κύματα 
έκαναν την εμφάνιση τους με ταχύτητα προς την ακτή, 
αναγκάζοντας όλους όσοι κολυμπούσαν να απομα-
κρυνθούν και όσους βρίσκονταν στο γιαλό να σπεύ-
σουν να μαζέψουν τα… βρεγμένα».

Ποιος θυμωμένος Ποσειδώνας τάραξε τα γαλήνια 
νερά του κόλπου της Παροικιάς, σκορπίζοντας πανικό 
σε εκατοντάδες παραθεριστές;

Κάθε φορά που τα ταχύπλοα πλοία, τύπου καταμα-
ράν, διασχίζουν τον κόλπο, στα παράλια κινδυνεύουν 
να πνιγούν άνθρωποι. Οι πανίσχυρες τουρμπίνες τους, 
προκαλούν βαθιές αυλακιές στη θάλασσα και βουνά 
από αφρίζοντα κύματα τρέχουν προς τις ακτές, απει-
λώντας όλους όσοι εκείνη την ώρα βρίσκονται στη 
θάλασσα ή τις πλαζ. Τα απόνερα των ταχυπλόων, όταν 
κινούνται με μεγάλες ταχύτητες 30-40 κόμβων στις 
κλειστές θάλασσες, προκαλούν προβλήματα, με κίν-
δυνο να σημειωθούν πνιγμοί και καταστροφές. Κάθε 
ακόλουθο κύμα είναι υψηλότερο από το προηγούμε-
νο. Πολλά είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. 
Μετά από αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και καταγγελί-
ες, η λιμενική αρχή έχει δώσει εντολή να κόβουν στους 
10 κόμβους πριν το φανάρι του Αγίου Φωκά. Αλλά 
εδώ ο χρόνος είναι χρήμα, έχουμε να κάνουμε με φυ-
σική: πως θα μειώσουμε την απόσταση, σε λιγότερο 

χρόνο; Φυσικά με ταχύτητα! 
Όταν το κύμα πλησιάζει την ακτή ελαττώνεται η τα-

χύτητά του γιατί μειώνεται το βάθος της θάλασσας, 
όμως ταυτόχρονα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ύψος. 
Εκεί οφείλεται και η μεγάλη καταστρεπτικότητα του, 
με πολλές συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα, 
όπως της κατολίσθησης βράχων, μεταφοράς άμμου 
και βότσαλων, δημιουργία επικίνδυνων σκαλιών στον 
αιγιαλό, μείωση της άμμου στην πλαζ, μέχρι την ορι-
στική εξαφάνιση της παραλίας. Κάποτε οι παραλίες 
αυτές έσφυζαν από κόσμο. Έβλεπες τρεις, τέσσερις 
σειρές λουομένων που απολάμβαναν τον ήλιο και την 
αμμουδιά της παραλίας. Τώρα είναι σχεδόν άδειες 
γιατί δεν υπάρχει σημείο να ξαπλώσεις που να μην 
είναι βρεγμένο.  

Οι παραλίες της Παροικιάς εκπέμπουν σήμα κινδύ-
νου, αλλά δεν το βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτε οι 
επωφελούμενες επιχειρήσεις της περιοχής, ούτε καν 
οι βαρκάρηδες που στο μέλλον δεν θα έχουν να μετα-
φέρουν λουόμενους. 

«Τι να σου κάνει ένα πρόστιμο στον εφοπλιστή, αυ-
τοί βιάζονται!» λένε οι παλαιότεροι ναυτικοί στο λιμάνι 
και συνεχίζουν λέγοντας: «κάποτε βγάζαμε χταπόδια, 
αχινοί, κυδώνια, στρείδια, ό,τι θες, τώρα τα ‘χουν δια-
λύσει όλα με τις τουρμπίνες». 

Πρόταση 1: ας αλλάξουν ρότα πιο βόρεια, προς 
ακρωτήρι «Μαέστρο» ή έστω προς το «Κατεργάκι» και 
μετά με μειωμένη ταχύτητα παραλιακά να μπαίνουν 
μέσα. Πρόταση 2: ας τοποθετήσει το λιμενικό ταμείο 
πλωτούς κυματοθραύστες – αποσβεστήρες. Οι πλω-
τοί κυματοθραύστες είναι αποτελεσματικοί και έχουν 
απόδοση απόσβεσης κύματος 90% (ύψος κύματος 
1,2m απόσβεση 15cm). Έτσι θα πετύχουμε την ελαχι-
στοποίηση της διάβρωσης των παραλίων.

Χριστόδουλος Μαούνης

Θέματα  
παιδείας  
στην Πάρο

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου, θέσαμε προ ημερήσιας διάταξης, το πρόβλημα 
της στέγης του 2ου Νηπιαγωγείου Παροικιάς, 
που ενώ η σύμβαση μίσθωσης έληγε 31-5-17, η προ-
κήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακι-
νήτου, από τον Δήμο βγήκε τον Ιούνη!!!.

Στη συνέχεια το μοναδικό προσφερόμενο ακίνητο 
(το ίδιο),  αρχές Αυγούστου κρίθηκε από την αρμόδια 
επιτροπή ακατάλληλο. Από τότε μέχρι 4 Σεπτέμβρη 
η δημοτική αρχή είναι θεατής στο πρόβλημα, οπότε 
και ο Δήμαρχος συγκεντρώνει τους γονείς, για να τους 
ρωτήσει «τι κάνουμε;», λες και οι γονείς είναι οι υπεύ-
θυνοι επίλυσης του προβλήματος. Ταυτόχρονα στην 
συζήτηση αποκαλύφθηκε ότι, ενώ το δημοτικό συμ-
βούλιο στο παρελθόν είχε πάρει απόφαση ίδρυσης 
Γυμνασίου ειδικής αγωγής, αυτό τελικά δεν έγινε 
δυνατό λόγω κατάθεσης  ελλιπούς  φακέλου από μέ-
ρους της δημοτικής αρχής. 

Έτσι λοιπόν, με την  ολιγωρία και την αδια-
φορία της δημοτικής αρχής:

- Η Πάρος έχασε την ίδρυση ενός σχολείου 
που έχει ανάγκη 

- Το 2θέσιο 
2ο Νηπιαγω-
γείο Παροικιάς, 
αναστέλλει τη 
λειτουργία του 
για ένα διά-
στημα και στην 
καλύτερη περί-
πτωση υποβαθ-
μίζεται σε μο-
νοθέσιο, με ότι 
αυτό σημαίνει 
για τα παιδιά, τους γονείς τους και τους εκ-
παιδευτικούς.

- Η μελέτη του νέου Γυμνασίου ακολουθεί 
ρυθμούς χελώνας.

Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι έχουμε ζητήσει 
από το Δεκέμβρη του 2016 να συζητηθεί στο δημο-
τικό συμβούλιο, το εκρηκτικό πρόβλημα της σχολικής 
στέγης κύρια της Παροικιάς αλλά μέχρι τώρα «φωνή 
βοώντος…». 

Καλούμε τους συλλόγους γονέων και κηδε-
μόνων, την Ένωση γονέων και κηδεμόνων του 
νησιού μας, τα σωματεία των εκπαιδευτικών 
να απαιτήσουν και αναζητήσουν  αγωνιστι-
κά και όχι πλέον με ευχολόγια, τη λύση των 
οξυμένων προβλημάτων της σχολικής στέγης 
στην Πάρο.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Πάρος 10-9-17

Μικράς Ασίας
Το 1922 ήρθε η ολοκληρωτική καταστροφή για 

τον ελληνικό πληθυσμό των δυτικών παραλίων 

της Μικράς Ασίας. 

Συνολικά το 1922 έφθασαν στην Ελλάδα 

1.200.000 πρόσφυγες περίπου. Κάποιοι έφθα-

σαν και στο νησί μας και εγκαταστάθηκαν σε μια 

φτωχογειτονιά στην άκρη της πόλης για να ξε-

χωρίζει, σε κτήματα της Εκατονταπυλιανής, στα 

οποία κτίστηκαν μικρά κεραμοσκεπή σπιτάκια, 

(σώζεται ακόμα ένα), τα οποία τους διανεμήθη-

καν με κλήρο. Την περιοχή την έλεγαν συνοικισμό. 

Το πρώτο διάστημα οι πρόσφυγες παρά τις 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ανέχονταν υπο-

μονετικά την όλη κατάσταση, γιατί θεωρούσαν 

προσωρινή τη διαμονή τους εδώ, αφού πίστευαν 

ότι δε θα αργήσει η μέρα της επιστροφής. Όμως 

οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν, έπρεπε να ξα-

ναρχίσουν και να ξαναοργανώσουν τη ζωή τους 

από το μηδέν. Τα χρόνια πέρασαν, οι μεγαλύτεροι 

έφυγαν και οι νεότεροι κάνοντας νέες οικογένει-

ες εντάχθηκαν στην Παριανή κοινωνία.  

Ξηλώθηκαν τα κεραμίδια και τα σπιτάκια του 

συνοικισμού, πήραν την μορφή των άλλων. Ό συ-

νοικισμός δεν ξεχωρίζει πια από την πόλη, πήρε 

τις χρήσεις του τουρισμού. Στην παραλία της Σι-

δερένιας, οι μαυροντυμένες γυναίκες του συνοι-

κισμού, τα απόβραδα του καλοκαιριού, ρωτούσαν 

το κύμα πόσοι χάθηκαν, πόσοι έμειναν πίσω, για 

τις πόλεις που κάηκαν και ο αναστεναγμός τους 

γίνονταν μοιρολόι, τραγούδι αλλόκοτο για τους 

ντόπιους. Αυτές οι γυναίκες μάτωσαν για να στη-

θούν νέες οικογένειες από τις οποίες κατάγεται 

ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του νησιού 

μας. 

(πηγές «Κείμενα Τοπικής Ιστορίας» της Κυρια-

κής Ραγκούση-Κοντογιώργου) 

Η οδός βρίσκεται στον συνοικισμό και ξεκινάει 

από την οδό «Δημητρίου Μάλαμα», έως τον πο-

ταμό των «Αγίων Αναργύρων». 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Παγκόσµιο Κύπελλο 
στην Τιφλίδα της Γεωργίας

Σ ε εξέλιξη βρίσκεται το Παγκό-
σµιο Κύπελλο που διεξάγεται 
στην Τιφλίδα της Γεωργίας από 
2 έως 28 Σεπτέµβρη. Σήµερα, 

ολοκληρώνονται οι συναντήσεις του 
3ου γύρου, δηλαδή, της «φάσης των 
32», ενώ αύριο θα παιχτούν οι παρ-
τίδες µπαράζ µεταξύ των παικτών 
που θα φέρουν ισόπαλο αποτέλε-
σµα. Ας δούµε πώς έχουν τα πράγ-
µατα µέχρι στιγµής.

Σύµφωνα µε το σύστηµα αγώνων, 
στον 1ο γύρο δεν αναµένονται συ-
νήθως ιδιαίτερες εκπλήξεις. Οι 128 
συµµετέχοντες κατατάσσονται µε 
σειρά δυναµικότητας και ζευγαρώ-
νονται ο 1ος µε τον 128ο, ο 2ος µε 
τον 127ο κ.λπ. Είναι λογικό, λοιπόν, 
τα φαβορί του τουρνουά να µη συ-

ναντήσουν δυσκολία να προκριθούν 
στο 2ο γύρο. Αυτήν τη φορά όµως ο 
Σ. Καριάκιν (Νο 11 στον κόσµο) και ο 
Γ. Γουέι (Νο 17 στον κόσµο) έφεραν 
ισόπαλο αποτέλεσµα µε τους αντι-
πάλους τους στις δύο παρτίδες κα-
νονικού χρόνου σκέψης, µε αποτέ-
λεσµα να οδηγηθούν σε µπαράζ µε 
µειωµένο χρόνο. Συνολικά, 22 ζευ-
γάρια έπαιξαν αγώνες µπαράζ, α-
πό όπου προκρίθηκαν σχεδόν όλοι 
οι θεωρητικά ισχυρότεροι παίκτες. 
Από την πρώτη φάση αποκλείστη-
κε και ο Π. Ελιάνοβ (Νο 27 στον κό-
σµο), χάνοντας και τις δύο παρτί-
δες κανονικού χρόνου από τον Α. 
Λέντερµαν.

Ο 2ος γύρος άρχισε και αυτός µε 
εκπλήξεις, µε πιο χαρακτηριστικές 

τον αποκλεισµό του Β. Ανάντ από 
τον Αν. Κοβάλιοβ και του Σ. Καριά-
κιν από τον Ντ. Ντουµπόβ. Οι Π. Σβί-
ντλερ, Α. Χίρι, Χ. Νακαµούρα, Φ. Κα-
ρουάνα, Αλ. Γκρίσουκ, Ντ. Ναβάρα, 
Ι. Νεποµνιάτσι, Γ. Γουέι και Λ. Ντινγκ 
βρίσκονται ανάµεσα στους 44 παί-
κτες που έπαιξαν αγώνες µπαράζ 
την επόµενη µέρα, για να προκύ-
ψουν οι 32 παίκτες του 3ου γύρου. 
Ισόπαλες έληξαν και οι συναντήσεις 
κανονικού χρόνου σκέψης του Λ. Α-
ρονιάν και της Χου Γιφάν.

Ο ∆ηµήτρης Μαστροβασίλης δεν 
κατάφερε να προκριθεί στο 2ο γύ-
ρο του Κυπέλλου. Εχασε την πρώ-
τη παρτίδα µε τα µαύρα µε τον Τσε-
παρίνοβ και σηµείωσε ισοπαλία στη 
δεύτερη µε τα λευκά.
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ΑΣΚΗΣΗΣ 
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Β. Φεντοσέγιεβ - Γ. Μπα-
καγιάο Αλόνσο

Η παρτίδα που ακολουθεί, 
παίχτηκε στα µπαράζ του 
πρώτου γύρου του Παγκοσµί-
ου Κυπέλλου µε χρόνο 25 λε-
πτά συν 10 δευτερόλεπτα ανά 
κίνηση. Ο Φεντοσέγιεβ θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα νέα ταλέντα 
στο ρωσικό σκάκι. Στον πρώτο γύρο του Παγκοσµίου Κυπέλλου όµως, 
κινδύνεψε να αποκλειστεί από τον Κουβανό αντίπαλό του, αφού έχασε 
την πρώτη παρτίδα. Τελικά, κέρδισε τη δεύτερη, οδηγώντας το µατς στα 
µπαράζ, όπου και κατάφερε να προκριθεί στη «φάση των 64». Εδώ κερ-
δίζει την πρώτη παρτίδα των µπαράζ µε έναν ωραίο συνδυασµό. 1.ε4 γ6 
2.δ4 δ5 3.εxδ5 γxδ5 4.Αδ3 Ιγ6 5.γ3 Βγ7 6.Ιε2 Αη4 7.0-0 ε6 8.Βε1 Αxε2 
9.Βxε2 Αδ6 10.η3 Ιηε7 Πιο συνηθισµένο είναι το 10...θ5 11.Ιδ2 θ4 µε µε-
γάλο ροκέ, προκειµένου ο Μαύρος να αποκτήσει την πρωτοβουλία στην 
πτέρυγα του Βασιλιά, ή το 10...Ιζ6, µε µικρό ροκέ. Εδώ ο Μαύρος παί-
ζει παθητικά και δίνει την ευκαιρία στο Λευκό να αρχίσει πρώτος την ε-
πίθεση. 11.Ιδ2 0-0-0 12.ζ4 Ιζ5 13.Ιζ3 θ5 14.Αδ2 Ρβ8 15.β4 Πθε8 16.α4 
ζ6 17.α5 η6 18.Παε1 Πε7 19.Βζ2 Πγ8 20.α6 β6 21.Ιε5?! Ο Μαύρος έχει 
δηµιουργήσει αρκετές αδυναµίες στην παράταξή του στο κέντρο (πιόνια 
ε, ζ και η) αλλά αυτή η κίνηση είναι µάλλον βιαστική και του δίνει την ευ-
καιρία να απλοποιήσει τη θέση. Προτιµότερο ήταν να συνεχίσει ο Λευ-
κός να βελτιώνει τη θέση του (π.χ. µε 21.Πε2) 21...Πη8? (βλ. διάγραµµα).

[Αυτό όµως είναι σοβαρό λάθος. Επρεπε να παιχτεί 21...ζxε5 22.δxε5 
Αxβ4 23.γxβ4 Ιγδ4 24.Πγ1 Βδ8, όπου ο Λευκός έχει ένα µικρό πλεονέ-
κτηµα, λόγω των δύο Αξιωµατικών, αλλά δεν είναι εύκολο να κάνει πρό-
οδο, δεδοµένης της κλειστής θέσης και του ότι τα βαριά κοµµάτια µάλ-
λον θα αλλαχτούν στη στήλη γ. Βλέπετε τώρα το συνδυασµό των λευ-
κών;] 22.Ιxη6! Πxη6 23.Πxε6! Ιθ4? To 23...Πxε6? χάνει µετά από 24.Αxζ5; 
Μόνη ελπίδα ήταν το 23...Ιη7 24.Πxδ6 Βxδ6 25.Αxη6 ζ5 26.Αθ7 Πε8, ό-
που ο Λευκός έχει µεν δύο πιόνια παραπάνω, αλλά πρέπει να τα επι-
στρέψει, έτσι ώστε να ελευθερώσει τον Αξιωµατικό του και να µεταφέ-
ρει την παρτίδα σε φινάλε όπου οι δύο Αξιωµατικοί του είναι πολύ καλύ-
τεροι από τους µαύρους Ιππους. π.χ. 27.γ4 δxγ4 28.δ5 Βxδ5 29.Αγ3 Πε7 
30.Βη2 Βxη2+ 31.Ρxη2 β5 32.Ρθ3 Πδ7 33.Ρθ4 Ργ7 34.Αη6 Ιε7 35.Ρη5 
24.Αxη6 Ιxη6 25.Πxζ6 1-0

Στη σημερινή μας άσκηση παίζουν τα μαύρα που 
εκμεταλλεύονται την κακή θέση του λευκού βασιλιά.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.Ιζ5+ 1...ηxζ5 2.Πη6+ Ρxη6 3.Βxε7 1-0 [Το 1.Πxη6+ φαίνεται 
δελεαστικό, όµως µετά από 1....Ρxη6 2.Βxε7 ακολουθεί 2....Πζ1#]

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Στο Ανοιχτό Πρωτάθληµα Ελλάδας, που είχε ενσω-
µατωθεί στο 25ο Τουρνουά που διοργάνωσε ο ΕΟΑΟ 
«Φυσιολάτρης» Νίκαιας, νικητής αναδείχθηκε µε 8 βαθ-
µούς σε 9 αγώνες ο Γ. Νικολαΐδης και ακολούθησαν µε 
7,5 βαθµούς ο Χ. Πούντζας και ο Αλ. Γρηγοριάδης. Στο 
αντίστοιχο Πρωτάθληµα Γυναικών πρώτη (και 4η στη γε-
νική κατάταξη) τερµάτισε η Ευ. Μάκκα µε 7 βαθµούς, ε-
νώ η Ευγ. Τσιβελεκίδου και η Αµ. Κουτσίδη κατέλαβαν 
τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, µε 5 βαθµούς η καθεµία. 
Οι τρεις πρώτοι νικητές των πρωταθληµάτων προκρίνο-
νται στα «κλειστά» Πρωταθλήµατα Ελλάδας, που θα α-
ναδείξουν τους τελικούς νικητές για το 2017.

 l Το Σεντ Λιούις των ΗΠΑ βρίσκεται και πάλι στο επί-
κεντρο του ελληνικού, και όχι µόνο, ενδιαφέροντος. Α-
πό 6 έως 14 Σεπτέµβρη πραγµατοποιούνται δύο ισχυρά 
τουρνουά αποτελούµενα από 10 παίκτες το καθένα, µε 
σύστηµα πουλ απλών συναντήσεων. Στο ένα από τα δύο 
συµµετέχει ο πρωταθλητής Ελλάδας και παίκτης του ΣΟ 
Καβάλας, Αντώνης Παυλίδης, ο οποίος βρίσκεται στην 

4η θέση της αρχικής κατάταξης. Θα επανέλθουµε ανα-
λυτικά σε επόµενο άρθρο.

 l Από 5 έως 14 Σεπτέµβρη διεξάγονται στην πόλη Μα-
µάγια της Ρουµανίας τα Πανευρωπαϊκά Ατοµικά Πρωτα-
θλήµατα από 8 έως 18 ετών. Η ελληνική αποστολή απο-
τελείται από 23 παίκτες, από τους οποίους ξεχωρίζουν ο 
∆. Κατωπόδης (Α14, 3ος στην αρχική κατάταξη) και η Μ. 
Λουκά (Κ16, 5η στην αρχική κατάταξη). Ευχόµαστε σε ό-
λους τους συµµετέχοντες καλή επιτυχία και θα επανέλ-
θουµε µε ειδήσεις και αποτελέσµατα σε επόµενο άρθρο.

 l Στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων Μνήµης του Καλαβρυ-
τινού Ολοκαυτώµατος, ο Σκακιστικός Επιµορφωτικός Ο-
µιλος Καλαβρύτων - Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) διοργανώνει 
τον 5ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατοµικό ∆ιαγωνισµό Σκα-
κιστικού Σκίτσου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Κα-
λάβρυτα, στις 16 - 17 ∆εκέµβρη, µε καταληκτική ηµε-
ροµηνία αποστολής σκίτσων τη ∆ευτέρα 20 Νοέµβρη. 
Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. 
Ν. Ραζή, τηλ. 6932456208.

Στιγμιότυπο από το 2ο γύρο
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Κλήρωση  
πρωταθλήματος 
– κυπέλου ΕΠΣ 
Κυκλάδων

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ Κυκλάδων 
η κλήρωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, που 
φέτος θα γίνει σε μία κατηγορία. Οι παριανές ομάδες 
θα αγωνιστούν στον δεύτερο όμιλο, μαζί με τους ΑΠΣ 
Κύθνου (φέτος η πρώτη του συμμετοχή στο πρωτά-
θλημα) Πανσιφναϊκό, ΑΟ Σερίφου και Παμμηλιακό.

Οι αγώνες
Β’ όμιλος

1η αγωνιστική
Νηρέας - Μαρπησσαϊκός
Πανσιφναϊκός - ΑΠΣ Κύθνου
ΑΟ Πάρου - ΑΟ Σερίφου
Παμμηλιακός - Αστέρας Μαρμάρων

2η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός - Νηρέας
Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Πάρου
ΑΠΣ Κύθνου - Παμμηλιακός
Αστέρας Μαρμάρων - ΑΟ Σερίφου

3η αγωνιστική
Νηρέας - ΑΟ Πάρου
Παμμηλιακός - Πανσιφναϊκός
Αστέρας Μαρμάρων - Μαρπησσαϊκός
ΑΟ Σερίφου - ΑΠΣ Κύθνου

4η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
ΑΟ Πάρου - Αστέρας Μαρμάρων
Πανσιφναϊκός - ΑΟ Σερίφου
Μαρπησσαϊκός - ΑΠΣ Κύθνου

5η αγωνιστική
Νηρέας - Αστέρας Μαρμάρων
ΑΟ Σερίφου – Παμμηλιακός
ΑΠΣ Κύθνου - ΑΟ Πάρου
Μαρπησσαϊκός - Πανσιφναϊκός

6η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – Νηρέας
Αστέρας Μαρμάρων - ΑΠΣ Κύθνου
Παμμηλιακός – Μαρπησσαϊκός
ΑΟ Πάρου - Πανσιφναϊκός

7η αγωνιστική
ΑΠΣ Κύθνου – Νηρέας
Μαρπησσαϊκός - ΑΟ Σερίφου
Πανσιφναϊκός - Αστέρας Μαρμάρων
ΑΟ Πάρου – Παμμηλιακός
* Στον Β’ γύρο, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 

αντίστροφα, στις έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ 
γύρου.

1ος Όμιλος

1η αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - ΠΑΣ Τήνου 
Αίας Σύρου - Άνω Μερά
Σύρος 2002 - ΑΟ Πάγου

2η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου - Αίας Σύρου
ΑΟ Πάγου - ΑΟ Μυκόνου
Άνω Μερά - Σύρος 2002

3η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου - ΑΟ Πάγου
Άνω Μερά - ΑΟ Μυκόνου
Αίας Σύρου - Σύρος 2002

4η αγωνιστική
ΑΟ Πάγου - Άνω Μερά
ΑΟ Μυκόνου - Αίας Σύρου
Σύρος 2002 - ΠΑΣ Τήνου

5η αγωνιστική
Άνω Μερά - ΠΑΣ Τήνου
Αίας Σύρου - ΑΟ Πάγου
Σύρος 2002 - ΑΟ Μυκόνου
* Στον Β’ γύρο, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 

αντίστροφα, στις έδρες των φιλοξενούμενων του Α’ 
γύρου.

3ος Όμιλος

1η αγωνιστική
Αστέρας Τραγαίας - ΑΜΣ Φιλωτίου
ΠΑΣ Νάξου- ΑΟ Καρτεράδος
ΑΣ Ίου - Πανναξιακός
Λάβα - Θύελλα Καμαρίου

2η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - Αστέρας Τραγαίας
ΑΜΣ Φιλωτίου - ΑΣ Ίου
ΑΟ Καρτεράδος - Λάβα Εμπορείου
Θύελλα Καμαρίου - Πανναξιακός

3η αγωνιστική
Αστέρας Τραγαίας - ΑΣ Ίου
Λάβα Εμπορείου - ΠΑΣ Νάξου
Θύελλα Καμαρίου - ΑΜΣ Φιλωτίου
Πανναξιακός - ΑΟ Καρτεράδος

4η αγωνιστική
Λάβα Εμπορείου - Αστέρας Τραγαίας
ΑΣ Ίου - Θύελλα Καμαρίου
ΠΑΣ Νάξου – Πανναξιακός
ΑΜΣ Φιλωτίου - ΑΟ Καρτεράδος

5η αγωνιστική
Αστέρας Τραγαίας - Θύελλα Καμαρίου
Πανναξιακός - Λάβα Εμπορείου
ΑΟ Καρτεράδος - ΑΣ Ίου
ΑΜΣ Φιλωτίου - ΠΑΣ Νάξου

6η αγωνιστική
Πανναξιακός - Αστέρας Τραγαίας
Θύελλα Καμαρίου - ΑΟ Καρτεράδος
Λάβα Εμπορείου - ΑΜΣ Φιλωτίου
ΑΣ Ίου - ΠΑΣ Νάξου

7η αγωνιστική
ΑΟ Καρτεράδος - Αστέρας Τραγαίας
ΑΜΣ Φιλωτίου – Πανναξιακός
ΠΑΣ Νάξου - Θύελλα Καμαρίου
ΑΣ Ίου - Λάβα Εμπορείου

Κύπελο
Στο κύπελο ΕΠΣΚ θα λάβουν μέρους οι παρακά-

τω ομάδες: Αίας Σύρου, Σύρος 2002, ΑΟ Πάγου, ΑΟ 
Μυκόνου, Άνω Μερά, ΠΑΣ Τήνου, ΑΟ Σερίφου, Παν-
σιφναϊκός, Αστέρας Μαρμάρων, Νηρέας, ΑΟ Πάρου, 
Μαρπησσαϊκός, ΑΟ Καρτεράδου, Θύελλα Καμαρίου, 
Λάβα Εμπορείου, Αστέρας Τραγαίας, Πανναξιακός, 
ΑΜΣ Φιλωτίου, Πανθηραϊκός και ΠΑΣ Νάξου.

Για τον Α’-Β’ γύρο (ώστε να παραμείνουν οκτώ ομά-
δες) θα έχουμε τις παρακάτω αναμετρήσεις

Σέριφος - Πανσιφναϊκός (ο νικητής με τον Αίαντα 
Σύρου)

ΠΑΣ Τήνου - Α.Ο Μυκόνου (ο νικητής με την Άνω 
Μερά)

Νηρέας – Καρτεράδος (ο νικητής με τον νικητή του 
παρακάτω ζευγαριού)

Μαρπησσαϊκός - Πανθηραϊκός
Σύρος 2002 - Α.Ο Πάγου
Αστέρας Τραγαίας - Λάβα Εμπορείου
Θύελλα Καμαρίου  -Πανναξιακός
Α.Ο. Πάρου - ΑΜΣ Φιλωτίου
Αστέρας Μαρμάρων - ΠΑΣ Νάξου.
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Συγχαρητήρια 
σε ΑΟΠ

Από το γραφείο αθλητισμού δήμου Πάρου, δόθηκε 
στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου, σχετικά 
με τις δραστηριότητες του ΑΟΠ.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Αθλητικό Όμιλο Πάρου 
για την άψογη διοργάνωση της τελετής λήξης της 
κολυμβητικής περιόδου.

Άξιοι επαίνου οι μικροί  κολυμβητές που συμμετεί-
χαν δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους, οι γονείς που 
στηρίζουν τα παιδιά τους, οι προπονητές που στέκο-
νται αρωγοί και όλοι όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία 
της εκδήλωσης.

Με την υπόσχεση ότι θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα 
στις μελλοντικές τους δράσεις.    

Ο Αντιδήμαρχος
Εμμανουήλ Μαλαματένιος»
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Εικαστικό εργαστήρι

Φιλαρµονική

∆ηµοτική βιβλιοθήκη

Τµήµα προνηπίων µε συνοδεία γονέα
Τµήµα ζωγραφικής παιδιών, εφήβων & ενηλίκων
Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου (προετοιµασία πανελληνίων)
Τµήµα κατασκευών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη 10:00-15:00
Τετάρτη & Παρασκευή 10:00-13:00 & 17:30-20:30

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167

Πληροφορίες-εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου Τηλ. 22840 22038

Τηλέφωνο 22840 28233

Μαθήµατα για παιδιά από γ΄ δηµοτικού
αλλά και για ενήλικες χωρίς απαραίτητη γνώνη µουσικής.

Σχολές τέχνης & πολιτισµού
∆ηµοτικό ωδείο

• Κλασικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

• Φωνητικής µουσικής    όπερα, σύγχρονο τραγούδι

• Μουσικής θεωρίας
 Υποχρεωτικά θεωρητικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

• Μουσικής προπαιδείας    Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

• Τµήµα διδασκαλίας οργάνων για παιδιά προσχολικής ηλικίας

• Βυζαντινής Μουσικής    σε συνεργασία µε το Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής

• Παραδοσιακής Μουσικής   Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)    παιδική, εφηβική, ενηλίκων 

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
Τηλ. 22840 22038

Λειτουργούν τµήµατα:

Εργασίες στο 
Δεσποτικό

Ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες οι αναστηλωτικές εργασίες στο ιερό του Απόλλω-
να στο Δεσποτικό. Η νέα περίοδος εργασιών που χρηματοδοτείται από την Αιγέας 
ΑΜΚΕ και τον κ. Αθ. Μαρτίνο, το Ίδρυμα Π&Α Κανελλοπούλου και τον σύλλογο 
«Φίλοι της Πάρου»ν θα διαρκέσει 20 ημέρες.

Η ομάδα των έμπειρων μαρμαροτεχνιτών (Βαγγέλης Χατζής, Γιαννούλης Σκαρής, 
Χρήστος Μπληγιάννος, Γιώργος Παλαμάρης, Γιώργος Κοντονικολάου, Λουκάς Ιω-
άννου), υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου αρχιτέκτονα Γουλιέλμου Ορεστίδη και 

τον γενικό συντονισμό του διευθυντή του έργου, αρχαιολόγου, Γιάννου Κουράγιου, 
εργάζεται σκληρά και με μεράκι για να προχωρήσουν την αναστύλωση των κιο-
νοστοιχιών του αρχαϊκού ναού και του τελετουργικού εστιατορίου, καθώς και της 
παραστάδας (ενδιάμεσος τοίχος των δύο κτιρίων) που θα υψωθεί σε ύψος 5μ.

Σημαντικότατη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου είναι η στήριξη του 
Δήμου Αντιπάρου, μεταξύ του οποίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων θα 
υπογραφεί  προγραμματική σύμβαση για την ενίσχυση του έργου της ανάδειξης και 
αναστύλωσης στο Δεσποτικό, με διάρκεια τριών ετών και ποσό χρηματοδότησης 
90.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, επισκέφτηκε τον χώρο τη δεύτε-
ρη μέρα των εργασιών και ενημερώθηκε για την πορεία αυτού του τόσο σπουδαίου 
έργου, η περάτωση του οποίου θα έχει όχι μόνο ύψιστη αρχαιολογική αξία, αλλά θα 
επιφέρει σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.


