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Έκθεση για τον  
Γ. Βαρλάμο

Μεγάλη έκθεση του Παριανού ζωγράφου - χαράκτη Γιώργη Βαρλάμου, διοργα-
νώνει η ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα: «Τ’ αγριολούλουδα του Βαρλάμου» από τις 
20/11/2017 έως τις 20/2/2018 στο Βυζαντινό μουσείο στην Αθήνα.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στα πλαίσια των 
100 χρόνων του ΚΚΕ, τιμώντας το μεγάλο κομμουνιστή ζωγράφο - χαράκτη, Γιώρ-
γη Βαρλάμο (1922-2013), που έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα 13 Σεπτέμβρη του 
2013, κληροδοτώντας με τη χειρόγραφη δημόσια διαθήκη του στο ΚΚΕ το ερ-
γαστήριό του και το έργο του, οργανώνει από τις 20 Νοέμβρη 2017 έως τις 20 
Φλεβάρη 2018 έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, με 
θέμα «Τ’ αγριολούλουδα του Βαρλάμου». Έργα του με κορμό τα αγριολούλουδα, 
που τόσο αγάπησε και τα προσέφερε με την τέχνη του στο κοινό.

Ο Γιώργης Βαρλάμος γεννήθηκε το 1922 στην Πάρο. Σπούδασε ζωγραφική στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλους τους: Ο. Αργυρό και Κ. Παρθένη και 
χαρακτική, (1942-1947) με δάσκαλο το Γιάννη Κεφαλληνό. Συνέχισε, με τη βοή-
θεια υποτροφίας, τις σπουδές του στο Παρίσι, στην Ecole des Beaux-Arts, ζωγρα-
φική και στο College Technique Estienne, χαρακτική, όπου και ειδικεύτηκε στην τέ-
χνη του βιβλίου και ιδιαίτερα στη χάραξη γραμματοσήμων. Τα χρόνια της κατοχής, 
ως φοιτητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, οργανώθηκε στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Έδεσε τη ζωή του με το ΚΚΕ 
ως το τέλος της ζωής του. Είχε τη μεγάλη τύχη να είναι ένας από τους εκλεκτό-
τερους μαθητές του χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού. Ο Κεφαλληνός επέλεξε ο ίδιος 
ως συνεργάτες τους «μαθητές» του στο εργαστήρι χαρακτικής της σχολής, Λουίζα 
Μοντεσάντου, Γιώργη Βαρλάμο και Νίκο Δαμιανάκη, που εργάσθηκαν συλλογικά 
για τρία χρόνια και δημιούργησαν ένα μοναδικό γεγονός, μέγιστης εικαστικής αξί-
ας παγκόσμια, πιστή, χαρακτική αποτύπωση δέκα λευκών ληκύθων του 5ου π.Χ. 
αιώνα, από την Αττική, το λεύκωμα «Δέκα Λευκαί Αττικαί Λήκυθοι».

Ο Γιώργης Βαρλάμος αγάπησε και μελέτησε όσο κανείς τη φύση και τους νόμους 
της τυπογραφίας και του βιβλίου. Διακρίθηκε διεθνώς για την επιμέλεια βιβλίων 
και λευκωμάτων. Επιμελήθηκε, εικονογράφησε και σχεδίασε πληθώρα εξώφυλλων 

πολλών βιβλίων, με πολλά ένθετα χαρακτικά του. Συνεργάσθηκε με πρωτοπόρους 
καλλιτέχνες και διανοητές. Εικονογράφησε με τη χαρακτική του μεγάλους ποιητές 
και λογοτέχνες. Υπηρέτησε με πάθος τη χαρακτική, γιατί τη θεωρούσε «δημοκρα-
τική τέχνη», που με αυτή το έργο τέχνης μπορεί να είναι προσιτό στους εργαζόμε-
νους, να είναι πάντα πρωτότυπο χωρίς να είναι μοναδικό.

Η συνεπής πολιτική θέση και στάση του, του κόστισε την απόρριψη των αιτή-
σεών του για εκλογή του ως καθηγητή χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών, επί τρεις μάλιστα φορές. Εργάσθηκε για «έξοδο» της τέχνης από τα σα-
λόνια και με την ακούραστη δουλειά του πάλεψε τη συμπόρευση της τέχνης με 
τις ανάγκες, τα δικαιώματά, τους κοινωνικούς και απελευθερωτικούς αγώνες του 
λαού. Συμμετείχε με τους άλλους καλλιτέχνες στους αγώνες για την επαγγελματι-
κή κατοχύρωση των καλλιτεχνών, έδωσε συλλογικές μάχες για το δυνάμωμα του 
μαζικού πολιτιστικού κινήματος, ήταν παρών με το έργο του ως καλλιτέχνης στις 
μεγάλες στιγμές του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

Το 1973, η Δικτατορία αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με μηνιαίο μισθό 100 
καλλιτέχνες για να οικοδομήσει πολιτιστικό προφίλ. Ο Γιώργης Βαρλάμος ήταν 
ένας από αυτούς που αρνήθηκαν αυτή τη χρηματοδότηση. Διετέλεσε υποψήφιος 
βουλευτής Επικρατείας του ΚΚΕ σε πολλές εκλογικές μάχες. Οι αφίσες του, όποτε 
το κίνημα το ζητούσε, αποτελούν σημαντικές παρακαταθήκες, με κορύφωση την 
αφίσα του ΚΚΕ το 1981, κατά της ένταξης της χώρας μας στην (τότε) ΕΟΚ, αφίσα 
που αποκάλυπτε, με τον πιο απλό και ευρηματικό τρόπο το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο 
συνδικάτο». Για πολλά χρόνια, από το 1991, ως το τέλος της ζωής του, βοήθησε 
στην καλλιτεχνική επιμέλεια των βιβλίων του εκδοτικού οίκου του ΚΚΕ, τη «Σύγ-
χρονη Εποχή». Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Γιώργης Βαρλάμος άφησε στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα παρακαταθήκη το έργο του και την επιθυμία του να μαθαίνουν οι 
νέοι καλλιτέχνες από αυτό, γράφοντας με το χέρι του:

«Με τον τρόπο αυτό επιθυμώ να στηρίξω το κόμμα μου του οποίου είμαι μέλος 
σχεδόν 70 χρόνια, στο δύσκολο και ηρωικό αγώνα που δίνει για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων του λαού, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. Το ΚΚΕ εκπροσωπεί και ενσαρκώνει τη φιλοσοφία και κοσμοθεωρία 
που και ο ίδιος επέλεξα να στηρίξω και να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και 
με τον τρόπο ζωής μου μέσα από τη συλλογική δράση. Έτσι θεωρώ ότι ολοκληρώ-
νω κι εγώ την προσφορά μου στο μεγάλο και δίκαιο αγώνα για την απελευθέρωση 
της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού από τα δεσμά της ταξικής 
σκλαβιάς, αγώνα που με διήγειρε και με συνεπήρε από τα νεανικά μου χρόνια και 
εξακολουθεί να φλογίζει την καρδιά μου μέχρι και σήμερα».
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Μικρασιατική 
συνάντηση 

Παρουσία πολλών πολιτών και εκπροσώπων πολι-
τικών φορέων, συλλόγων και θρησκευτικών αρχών, 
πραγματοποιήθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις μνήμης 
στο πλαίσιο του προγράμματος της 13ης Μικρασιατι-
κής συνάντησης που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή 
τον εορτασμό του Αγίου Εθνομάρτυρος Χρυσοστό-
μου Σμύρνης, στο Άσπρο Χωριό, από τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Ατλαντίς» στις 9-10/9-2017.

Κεντρική ομιλήτρια της φετινής διοργάνωσης ήταν 
η εκδότρια, δημοσιογράφος και πρώην αντιπρόε-
δρος του συλλόγου Μικρασιατών Σύρου, Λίτσα Χα-
ραλάμπους, η οποία την πρώτη βραδιά έχοντας ως 
αντικείμενο τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας και βασισμένη σε προσωπικές αναφορές και 
βιώματα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παριστα-
μένους, με την ομιλία της με τίτλο: «Έχει και η σιωπή 
τη φωνή της».

Ακόμα, παρουσιάστηκε ρεσιτάλ αφιερωμένο στον 
μεγάλο Μικρασιάτη συνθέτη του 20ου αιώνα, Γιάννη 
Κωνσταντινίδη/Κώστα Γιαννίδη, που υπηρέτησε με 
πάθος και συνέπεια δύο διαφορετικά είδη μουσικής. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών 
δώρων και πλακετών που απένειμαν τιμητικά στους 
συμμετέχοντες για λογαριασμό του συλλόγου, ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλί-
νικος, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο πρ. 
Νομάρχης Κυκλάδων, Δημήτριος Μπάιλας και ο πρό-
εδρος της Τ.Κ. Λευκών, Ιωάννης Κονταράτος.

Επίσης, μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία αντι-
προσωπείες του φετινού φιλοξενούμενου συλλόγου 

Ιμβρίων και του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος 
Νάουσας, πλαισίωσαν τη λιτανεία της ιερής εικόνας. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη μουσικοχο-
ρευτική παράσταση «Μικρά Ασία μου αγαπημένη» η 
οποία ξεκίνησε με ένα εύθυμο θεατρικό δρώμενο του 
συλλόγου Ιμβρίων, ενώ ακολούθησαν τα τραγούδια 
της χορωδίας του μουσικοχορευτικού συγκροτήμα-
τος Νάουσας. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την 
ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, και την υπόσχεση 
να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους 
όλων – σε πείσμα εκείνων που θέλουν να σβήνουν 
την Εθνική Μνήμη – να τη διατηρήσουν ζωντανή και 
άσβεστη στο διάβα του χρόνου. Τιμητικές πλακέτες 
απένειμαν στους συμμετέχοντες για λογαριασμό του 
συλλόγου, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, και ο 
πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Αθανάσιος Μαρινόπουλος.

Τέλος, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ατλαντίς» ευχα-
ριστεί θερμά όλους όσοι βοήθησαν, τους χορηγούς, 
τους συμμετέχοντες και τον κόσμο για την παρουσία 
του.

Εκδρομή
Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού «Ατλα-

ντίς» διοργανώνει από 18 έως 22 Οκτωβρίου πεν-
θήμερη εκδρομή σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. 

Πληροφορίες και συμμετοχές έως τις 5 Οκτω-
βρίου στα τηλέφωνα 6976 216 325 και 6948 517 
080.
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Οινικές 
διαδρομές 
Παρίων

Με επιτυχία συμμετεχόντων και επισκεπτών, κάθε 
ηλικίας και εθνικότητας, πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 2 Σεπτεμβρίου 2017 η διαδραστική ημερίδα με τον 
τίτλο: «Οινικές Διαδρομές Παρίων», που διοργάνωσε 
ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, σε συνεργασία με τη 
δημοσιογράφο-συγγραφέα, Νίκη Μηταρέα, το οινο-
ποιείο της εταιρείας «Ε. Θ. Μωραΐτης» και Ναουσαί-
ους μικροοινοπαραγωγούς. 

Η ημερίδα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προ-
βολής της οινικής ιστορίας της Πάρου, ανάδειξης της 

τωρινής οινοπαραγωγής και ενίσχυσης της μελλοντι-
κής πορείας της παραγωγής κρασιού. Αλλά παράλ-
ληλα και μία προσπάθεια προώθησης και ενίσχυσης 
του «οινικού τουρισμού» αφενός και αφετέρου καθι-
έρωσης ενός ετήσιου φεστιβάλ αυτού του είδους με 
πανκυκλαδικό, πανελλαδικό και γιατί όχι, διεθνές εν-
διαφέρον. 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας οι συμμετέχοντες 
πήραν μέρος στον τρύγο και το πάτημα των σταφυ-
λιών με παραδοσιακό τρόπο στο κτήμα του κ. Κώστα 
Χασούρη, ο οποίος και τους εξήγησε όλη τη διαδικα-
σία και είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια με τη βοήθεια 
της συζύγου του Βάσως, που έδειξε και τη διαδικασία 
παρασκευής μουσταλευριάς και πετιμεζιού, καθώς και 
της υπόλοιπης οικογένειάς του! Στο δεύτερο μέρος 
ξεναγήθηκαν στο οινοποιείο της οικογένειας Εμμ. Μω-
ραΐτη, ενημερώθηκαν για την ιστορία και την εξέλιξη 
της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής κρασιού 
στο νησί μας, ενώ δοκίμασαν τα κρασιά παραγωγής 
τους. Στη συνέχεια παρακολούθησαν μια «εναλλακτι-

κή» παρουσίαση του βιβλίου της κ. Νίκης Μηταρέα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας η συγγραφέας απάντησε 
σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων, μαγειρεύοντας 
παράλληλα μία εκ των συνταγών της, που συνόδευσε 
τα υπόλοιπα πιάτα που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του 
συλλόγου, επίσης βασισμένα στο κρασί! Η ημερίδα 
έκλεισε με δοκιμή των πιάτων και γλέντι με παραδοσι-
ακά μουσικά όργανα, (τσαμπούνα και ντουμπάκι, βιολί 
και λαούτο).

Διοργανωτές και συμμετέχοντες ανανέωσαν το ρα-
ντεβού τους για το Σεπτέμβριο του 2018, ενώ έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2017 ο σύλλογος γυναικών Νάου-
σας, περιμένει τις ιδέες όλων για δράσεις της επόμε-
νης ημερίδας ή και διημερίδας.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου γυναι-
κών Νάουσας εκφράζονται οι θερμότερες ευχαριστίες 
στους συνδιοργανωτές, χορηγούς, μεταφραστές, μου-
σικούς κι όλους εκείνους τους εθελοντές που συνέβα-
λαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερίδα.

Ο τοπικός 
ΣΥΡΙΖΑ για τους 
συμβασιούχους

Από την Ο.Μ. (Ορ-
γάνωση Μελών) 
ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-
Αντιπάρου, με τίτ-
λο: «Η κυβέρνηση 
επιλύει το πρόβλημα των συμβασιούχων καθαρι-
ότητας», δημοσιοποιήθηκε στις 16/9/2017 το παρακά-
τω δελτίο τύπου:

«Η κυβέρνηση, παρά τις ασφυκτικές τιμωρητικές μνη-
μονιακές δεσμεύσεις, που έχουν επιβάλει οι δανειστές, 
προκειμένου να ακυρώσουν την αριστερή φιλολαϊκή πο-
ρεία της, προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που επιλύει 
το πρόβλημα των συμβασιούχων των δήμων στον τομέα 
της καθαριότητας.

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιεί χρόνιο αίτημα των εργα-
ζομένων, που, ενώ κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
των δήμων, βίωναν μια άνευ προηγουμένου εργασιακή 
ανασφάλεια.

Με τις 2.500 προσλήψεις, καθώς και με την κατάργη-
ση του ορίου ηλικίας, την αυξημένη μοριοδότηση και τις 
νέες συμβάσεις μέχρι την εφαρμογή του νόμου, η κυβέρ-
νηση δίνει απάντηση σε όσους την εγκαλούν για αθέτη-
ση του αριστερού της προσανατολισμού.

Η Οργάνωσή μας εκτιμά θετικά την ομόφωνη απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (12/9/17), 
που βάζει τέλος στην εργασιακή αβεβαιότητα μεγάλου 
αριθμού εργαζομένων με τις συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου και στο Δήμο της Πάρου».
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ΕΞΠΟΤΡΟΦ  
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Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, 
πρόκειται να συμμετέχει στην 5η έκθεση τροφίμων και 
ποτών «ΕΞΠΟΤΡΟΦ» που θα πραγματοποιηθεί 26-29 
Ιανουαρίου 2018 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, 
στο Ελληνικό, στην Αθήνα. 

Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την 
αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότη-
τα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για 
τους παραγωγούς της, δίνοντας τους την ευκαιρία να 
καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό 
κοινό και τους επιχειρηματίες του χώρου, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την εξαγωγική τους δραστηριότητα.   

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας το-
πικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία 
στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ.  να 
το δηλώσουν έως την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 
στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=8971

Διευκρινίζεται πως μετά τις 9/10/2017 καμία 
δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Η επιλογή των εκθε-
τών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέ-
ντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα 
απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν 
και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, 
με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες 
εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμε-
τοχή στην έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν 
αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν 
μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσε-
ων.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στον αριθμό 
τηλεφώνου 22810 82380 με την κ. Ντίνα Βλάχου, 
προϊσταμένη τμήματος προβολής και προώθησης 
αγροτικών προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα 
Κυκλάδων.

4 | Ειδήσεις

Εθελοντές
Το Σάββατο 23/9 στις 5 το απόγευμα θα πραγμα-

τοποιηθεί συνάντηση εθελοντών στην αίθουσα του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας», για τη συνάντηση ερασιτεχνικών θι-
άσων στο νησί μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Φίλες και φίλοι της Πάρου, που θέλετε να γίνετε 

εθελοντές της 29ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιά-
σων Αιγαίου και να ζήσετε μαζί μας αυτή την υπέρο-
χη εμπειρία, σας περιμένουμε το Σάββατο 23/9 στις 
17:00 στην αίθουσα του Νηρέα στη Νάουσα.

Όσοι δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στην Συνάντη-
ση αλλά επιθυμείτε να συμμετέχετε, παρακαλούμε 
ενημερώστε μας στο e-mail: paros29theater@gmail.
com».

Ιογενής νόσος 
βοοειδών

Η Οζώδης 
Δ ε ρ μ α τ ί τ ι δ α 
είναι ιογενής 
νόσος των βο-
οειδών (συμπε-
ριλαμβανομέ-
νων των ειδών 
β ο υ β α λ ι ώ ν , 
βίσωνα, κλπ), 
υποχρεωτικής 
δ η λ ώ σ ε ω ς . 
Ο υπεύθυνος 
ιός ανήκει στην οικογένεια των ιών της ευλογιάς 
(Poxviridae), όπως του προβάτου. Η νόσος πρωτοεμ-
φανίστηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο του 2015,προ-
ερχόμενη από την Τουρκία, σε εκτροφές αγελαίων βο-
οειδών με έδρα στο Δέλτα του Έβρου και εξαπλώθηκε 
σταδιακά στο εσωτερικό της χώρας.

 Η νόσος μεταδίδεται κυρίως με διάφορα είδη 
μύγας, τσιμπούρια, κουνούπια και σε μικρότερο βαθμό 
με άμεση επαφή, την τροφή ή το νερό. Η διακίνηση 
ζώντων βοοειδών, σπέρματος και δερμάτων από μο-
λυσμένα βοοειδή ενέχει τους υψηλότερους κινδύνους 
μετάδοσής της. Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρω-
πο.

Τα συμπτώματα στα ζώα περιλαμβάνουν: 
υψηλό πυρετό, ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα με έντονο 
ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα, υπερβολική σιελόρ-
ροια, αλλοιώσεις στους βλεννογόνους του στόματος, 
της μύτης και των ματιών που εξλκώνονται γρήγορα, 
εμφάνιση και σταδιακή αύξηση επώδυνων, σκληρών 
οζιδίων (έως 5 εκ.) κυρίως σε κεφαλή, αυχένα, μαστό 
και περίνεο, που στην αρχή γίνονται αντιληπτά έπει-
τα από ψηλάφηση, δημιουργία ελκών στις δερματικές 
αλλοιώσεις 1-2 εβδομάδων, διόγκωση λεμφαδένων, 
οιδήματα (πρηξίματα) στα πόδια και αδυναμία βάδι-
σης, οίδημα στη λαμυρίδα (προγούλι), πνευμονία, μα-
στίτιδα, ορχίτιδα, τύφλωση.

Στόχος της πολιτείας για την προστασία της βοο-
τροφίας από  τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήματος  (προκα-
λεί σοβαρή μόνιμη βλάβη στα δέρματα, μείωση στην 
αύξηση του σωματικού βάρους, προσωρινή ή οριστι-
κή παύση της παραγωγής γάλακτος και προσωρινή ή 
μόνιμη στειρότητα), με δυσμενείς επιπτώσεις και στον 
τομέα μεταποίησης ζωικών προϊόντων και υποπροϊό-
ντων, είναι η επέκταση των εμβολιασμών σε όλο 
τον πληθυσμό των βοοειδών της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω εξά-
πλωση του νοσήματος στο εσωτερικό της χώρας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούνται οι κτη-
νοτρόφοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επικοι-
νωνήσουν με τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες 
για τον προγραμματισμό των εμβολιασμών των ζώων 
τους. Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται από τις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και από ιδιώτες κτη-
νιάτρους που συμμετέχουν στο πλαίσιο πρόληψης 
εμφάνισης του νοσήματος. Το εμβόλιο παρέχεται 
δωρεάν από τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσί-
ες. Οι εμβολιασμοί είναι υποχρεωτικοί και απαραίτη-
τοι για την απρόσκοπτη παροχή οικονομικών μέσων 
στήριξης (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις κλπ) των κτηνο-
τρόφων καθώς και για την αποτροπή διασποράς του 
νοσήματος μέσω ανεμβολίαστων ζώων (διοικητικές 
-ποινικές κυρώσεις). Επισημαίνουμε ότι ο εμβολιασμός 
των ζώων για την οζώδη δερματίτιδα δεν επηρεάζει 
την παραγωγική τους ικανότητα, παρά μόνο παρέχει 
την απαραίτητη άμυνα –μέσω αντισωμάτων- για το 
νόσημα. 

Σε μήνυμά της Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τονίζει: «Απο-
βλέπουμε στην αμέριστη συνεργασία όλων των κτηνο-
τρόφων και των φορέων τους για την επιτυχή έκβαση 
του προγράμματος».

Τέλος, ο αριθμός τηλεφώνου του τμήματος κτηνια-
τρικής Πάρου, είναι το 22840 21228.

Παράταση για 
τον ξενώνα 
Νάουσας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 
ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου, πρώην κοι-
νοτικού ξενώνα Νάουσας, δημοσιοποίησε ο δήμος 
Πάρου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Ο δήμος Πάρου, σε 
συνέχεια 2 αιτήσεων για παράταση προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων για την ανακοίνωση - πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκτέλεση απόφασης 
δημοτικού συμβουλίου, για την αξιοποίηση του δημο-
τικού κτιρίου, πρώην κοινοτικού ξενώνα στη Νάουσα 
νήσου Πάρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι 
παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης των προσφο-
ρών αυτών, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρί-
ου 2017.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋπο-
θέσεις που αναγράφονται στην με αρ. πρωτ. 10434 
/ 31-7-2017 ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Το χρονικό διάστημα από σήμερα, μέχρι και την 
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, οι ενδιαφερόμε-
νοι που έχουν ήδη καταθέσει προσφορά, θα μπορούν 
εγγράφως να συμπληρώνουν-τροποποιούν τους φα-
κέλους τους. Οι κατατιθέμενες προτάσεις θα αξιολο-
γηθούν από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί με 
την υπ’ αρ.216/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επι-
κοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους: 
κ. Ιωάννη Ραγκούση - τηλ. 22843 60150, email: 
ragousis@paros.gr & τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. 
Εμμ. Μαλαματένιο 22843 60131 – 69324 50811, 
fax.: 22840 21025, email: em.malamatenios@
paros.gr».

Συγχαρητήρια
Αγαπητέ φίλε και συμπατριώτη Βασίλη Πέππα, σου 

εύχομαι από καρδιάς να είσαι υγιής και δυνατός για 
να ανταποκριθείς στα νέα σου καθήκοντα στην ανώ-
τερη βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Η προσω-
πικότητά σου, τα μοναδικά στοιχεία του χαρακτήρα 
σου, αλλά και η αφοσίωσή σου ολοκληρωτικά στην 
υπόθεση της δικαιοσύνης, σε ανέδειξαν σε κορυφαία 
δικαστική μορφή. 

Είμαι υπερήφανος για σένα
Γιώργος Χανιώτης
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European 
Young Chef 
Award

Στην Κω πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος διαγωνι-
σμός για την επιλογή του νέου σεφ που θα εκπροσω-
πήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό European Young Chef Award 2017.

Μετά την πετυχημένη πρώτη διαγωνιστική διαδικα-
σία στο νησί της Ρόδου, σειρά είχε η Κως, που την 
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου διαγωνίστηκαν δέκα ταλα-
ντούχοι νέοι Κώοι σεφ, ιδιαίτερα υψηλού επαγγελ-
ματικού επιπέδου, με εμπειρία και αυτοί με τη σειρά 
τους σε μεγάλα ξενοδοχεία του νησιού. Οι νέοι σεφ 
που συμμετείχαν είναι οι Γιώργος Πιμενίδης, Ευάγγε-
λος Καρνέζης, Άκης Τσουκαλάς, Ευστράτιος Μακρής, 
Αλέξανδρος Παραστρατίδης, Γιώργος Καρίκης, Ηλί-
ας Φλάσκος, Χρήστος Ζήσης, Στέργος Πολυζώνης, 

Δήμος Πήτσης. Στον διαγωνισμό αξιοποιήθηκαν από 
τους νέους σεφ ντόπια λαχανοκομικά προϊόντα, θα-
λασσινά και κρεατικά, δημιουργώντας γαστριμαργικές 
απολαύσεις. Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, με τη συμμετοχή του Σταμάτη Μισομικέ, κα-
τέκτησε τον τίτλο του European Young Chef 2016, 
γεγονός που ανέβασε ιδιαίτερα ψηλά τον πήχη, καθώς 
όλοι αναμένουμε μια ακόμη νίκη για αυτή τη χρονιά. 

Ο επόμενος σταθμός είναι η Σαντορίνη, όπου στις 
21 Σεπτεμβρίου, οι νέοι σεφ του νησιού θα διαγωνι-
στούν για την ανάδειξη του τοπικού τους εκπροσώ-
που. Θα ακολουθήσει ο τέταρτος διαγωνισμός στην 
Τήνο, ενώ ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
στη Βαρκελώνη, θα επιλεγεί μεταξύ των τεσσάρων νι-
κητών των αντίστοιχων διαγωνισμών, στον τελικό που 
θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. 

Στον τελικό της Σύρου, στην κριτική επιτροπή θα 
συμμετάσχουν η πρέσβειρα  της γαστρονομικής Πε-
ριφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019, Αργυρώ 
Μπαρμπαρίγου, η συγγραφέας- κριτικός οίνου και 
γεύσης Νίκη Μηταρέα ο πρόεδρος της λέσχης αρχι-
μαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Νίκος Χριστο-
φόρου και δύο ακόμη σεφ της λέσχης αρχιμαγείρων 
από το νησί.

Ενίσχυση 
ΕΚΑΒ Πάρου

Στα γραφεία του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση μεταξύ του προέδρου του ΕΚΑΒ, Κ. Καρακατσια-
νόπουλου και των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Μ. 
Μανιού, Ν. Συρμαλένιου, Ν. Συρίγου, αναφορικά με τη 
συμπληρωτική προμήθεια έντεκα ασθενοφόρων οχη-
μάτων και μίας κινητής ιατρικής μονάδας (ΚΙΜ) για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

O κ. Καρακατσιανόπουλος, ενημέρωσε τους βου-
λευτές ότι ήδη η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει δημοσιεύ-
σει σχετική πρόσκληση για την προμήθεια έντεκα νέων 
σύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων και μίας ΚΙΜ. Η 
εν λόγω προμήθεια ζητήθηκε από το ΕΚΑΒ προκει-
μένου να καλυφθούν ανάγκες οι οποίες προέκυψαν 
μετά την τελευταία προμήθεια οκτώ ασθενοφόρων 
που πραγματοποιήθηκε το 2015 και τα οποία δεν κά-
λυπταν πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΑΒ. 

Συγκεκριμένα, η συμπληρωματική αυτή προμήθεια 
αφορά, σε δύο οχήματα επειγόντων περιστατικών 
4Χ4 τα οποία θα τοποθετηθούν στη Ρόδο και τη Νάξο 
λόγω των ορεινών όγκων των νησιών αυτών, σε εννέα 
ασθενοφόρα οχήματα μικρού όγκου τα οποία θα δια-
τεθούν στα νησιά λόγω των χωροταξικών ιδιαιτεροτή-
των  των οικισμών των νησιών καθώς και σε μία ΚΙΜ 
η οποία θα ενισχύσει το έργο της βάσης αεροδιακομι-
δών στη Σύρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως 
άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 829.560,00 
ευρώ και έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ΕΣΠΑ 2019 – 2020.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της συ-
νάντησης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι, από τους 93 
νεοπροσλαμβανόμενους μόνιμους υπαλλήλους στο 
ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, οι 
16 θα τοποθετηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου. Η διαδικασία πρόσληψής τους βρίσκεται στο τελι-
κό στάδιο και εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στις θέσεις 
τους έως τις αρχές Οκτωβρίου. Με τις 16 νέες 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλέον αντιμετωπί-
ζονται ουσιαστικά τα τεράστια επιχειρησιακά προβλή-
ματα τα οποία υπήρχαν στα νησιά του Ν. Αιγαίου. Η 
κατανομή των νέων θέσεων έχει ως εξής: 5 στη Θήρα, 
4 στη Μύκονο, 2 στην Κω, 2 στη Νάξο, 2 στην Πάρο, 
1 στην Τήνο

Ακόμα, ο κ. Καρακατσιανόπουλος ανέφερε ότι η 
διοίκηση του ΕΚΑΒ γνωρίζοντας τα χρόνια προβλή-
ματα στον τομέα της στελέχωσης της υπηρεσίας στο 
Ν. Αιγαίο, προχώρησε κατά τη διάρκεια της φετινής 
θερινής περιόδου σε συνεχείς μετακινήσεις προσωπι-
κού αντιμετωπίζοντας με επιτυχία το πρόβλημα στις 
βάσεις του Ν. Αιγαίου. 

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση των τριών βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων που συναντήθηκαν με τον 
πρόεδρο του ΕΚΑΒ σημειώνεται: «[…] Το ΕΚΑΒ στο 
πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών που καταβάλ-
λει για την βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών 
του προς την κοινωνία και την επιτυχή αντιμετώπιση 
των επειγουσών αναγκών της στην προνοσοκομειακή 
φροντίδα, θα συνεχίσει να διερευνά και να αξιοποιεί 
στο μέγιστο οποιαδήποτε δυνατότητα του παρέχεται 
για το σκοπό αυτό».

Στις  
Περιφέρειες η 
διαχείριση των 
βοσκότοπων

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΝΠΕ, με τον 
αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννη 
Τσιρώνη, που πραγματοποιήθηκε στις 18/9 στο γρα-
φείο του υπουργού, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Νο-
τίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το φλέγον θέμα 
των βοσκοτόπων και ειδικότερα των διαχειριστικών 
σχεδίων βοσκήσιμων γαιών, τα οποία η χώρα δε δια-
θέτει, με αποτέλεσμα να απειλείται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση με υπέρογκα πρόστιμα εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ. 

Η συνδρομή των Περιφερειών, που ο υπουργός ζή-
τησε στη διάρκεια της συνάντησης, αποτελεί και τη 
μοναδική ελπίδα για την χώρα, να αποκτήσει διαχειρι-
στικά σχέδια βοσκήσιμων γαιών, μέχρι την άνοιξη του 
2019, οπότε λήγουν και τα χρονικά περιθώρια που 
έχει δώσει στην χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειμένου να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στην Ε.Ε. 
Ενώ το θέμα της εκπόνησης των διαχειριστικών σχε-
δίων βόσκησης, άπτεται αποκλειστικά των αρμοδιοτή-
των των δήμων, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης,  προ του κινδύνου να καταβάλει η χώρα 
τα υπέρογκα χρηματικά πρόστιμα και προκειμένου να 
αποτρέψει την επιβολή των ποινών από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, ζήτησε τη συνδρομή των Περιφερειών 
στις οποίες μεταφέρεται το βάρος της ευθύνης, ούτως 
ώστε, μέχρι την άνοιξη του 2019, η Ελλάδα να έχει 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Οι 13 Περιφερει-
άρχες της χώρας, για μια ακόμη φορά δήλωσαν πα-
ρόντες, σε ένα μεγάλο και κρίσιμο για τη χώρα ζήτημα 
και δήλωσαν ότι ευχαρίστως θα συνδράμουν, για να 
μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί απέναντι στις υπο-
χρεώσεις της προς της Ε.Ε.

Η συνάντηση είχε αντικείμενο τα τεχνικά ζητήματα 
για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών ανά την 
Ελλάδα, μέσω των οποίων θα προκύψουν οι ανάδοχοι 
μελετητές για να εκπονήσουν τα διαχειριστικά σχέδια 
των βοσκοτόπων. Η χρηματοδότηση των μελετών αυ-
τών, δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί εξ ολοκλήρου από 
πλευράς κυβέρνησης, πλην όμως κάθε Περιφέρεια 
δήλωσε παρούσα και πρόθυμη να στηρίξει την προ-
σπάθεια, ακόμη και μέσω της ταμειακής διευκόλυνσης 
με δικούς της πόρους.  Από την πλευρά του ο αναπλη-
ρωτής υπουργός κ. Τσιρώνης, θεώρησε την συνδρομή 
των Περιφερειών, ως τη μοναδική ελπίδα της χώρας, 
για να αποκτήσει σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Για μια ακόμη φορά καλούμαστε να βγάλουμε τα 
κάστανα από τη φωτιά και να σηκώσουμε βάρος και 
ευθύνη, πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά, προκεί-
μενου να βάλουμε πλάτη στη χώρα μας και να τη βο-
ηθήσουμε να ανταπεξέλθει σε υποχρεώσεις άλλων 
φορέων και οργανισμών. Το δικό μας αίσθημα ευθύ-
νης απέναντι στις υποχρεώσεις της χώρας και απένα-
ντι στην ανάγκη να μπει τάξη και κανονιστικό πλαίσιο, 
δεν μας επιτρέπει δεύτερες σκέψεις. Λειτουργούμε 
υπεύθυνα και αναλαμβάνουμε βάρος που ουδέποτε 
μας αναλογούσε».  
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας

τηλ: 22840 22989

επιπλα χανιωτη
ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

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.

Λιμενικές  
υποδομές

Κατά 2,5 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός 
της πρόσκλησης που αφορά στην ένταξη έργων βελ-
τίωσης των λιμενικών υποδομών στα μικρά νησιά Κυ-
κλάδων και Δωδεκανήσου, από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ανέρχεται, από 4,5 
σε 7 εκατ. ευρώ και παράλληλα, δίδεται παράταση ως τις 
20.10.2017, στην προθεσμία που έχουν οι δυνητικοί δι-
καιούχοι, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη και 
χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χα-
τζημάρκος απευθύνει νέα πρόσκληση με τίτλο «Ολοκλή-
ρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νη-
σιών της Περιφέρειας» και συγχρηματοδοτούμενη δημό-
σια δαπάνη  7.000.000 ευρώ, για ένταξη και χρηματοδότη-
ση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της 
Περιφερειακής Συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η πρόσκληση αφορά στα νησιά: Αγαθονήσι, Αμοργό, 
Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Θηρασιά, Ίο, Κάσο, Κέα, 
Κίμωλο, Κύθνο, Λειψούς, Μεγίστη, Δονούσα, Ηρακλειά, 
Κουφονήσι, Σχοινούσα, Ψέριμο, Τέλενδο, Νίσυρο, Πάτμο, 
Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σύμη , Τήλο, Φολέγανδρο και Χάλκη. 

Απευθύνεται προς:
1. την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων Κυκλάδων, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανή-
σου

2. τους Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντι-

πάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, 
Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μι-
κρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, 
Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, 
Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολε-
γάνδρου και Χάλκης και

3. τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νάξου, Ίου, Πάρου, Θή-
ρας, Σίφνου, Σύρου, Πάτμου, Κω, Νότιας Δωδεκανήσου και 
Καλύμνου.

για την υποβολή προτάσεων έργων: 
- Βελτίωσης και επέκτασης  λιμενικών υποδομών, όπως 

κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, 
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μετα-
φορικών μέσων

- Κατασκευής κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, όπως 
κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθη-
τικών κτιρίων

- Βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, όπως 
αγορά πλοίων

- Δημιουργίας υποδομών υδατοδρομίων
Επισημαίνεται ότι όλες οι προτάσεις θα πρέπει να αφο-

ρούν έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-
2025. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 
παραπάνω πρόσκλησης, λήγει στις 20/10/2017.

Θυμάμαι το 
Σάμινα

Η Περιφέρεια Ν. Αιγίου και το επαρχείο Πάρου 
με την υποστήριξη του δήμου Πάρου και άλλων 
χορηγών, διοργανώνει στις 23-24/9/2017 τον 3ο 
κολυμβητικό διάπλου «Θυμάμαι το Σάμινα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του έπαρχου Κώστα 
Μπιζά, «[…] ο κολυμβητικός διάπλους «Θυμάμαι 
το Σάμινα» είναι ένας φόρος τιμής στα θύματα, 
στους διασώστες και όσους βοήθησαν στο τρα-
γικό αυτό γεγονός το οποίο συγκλόνισε όλους 
μας την νύχτα της 26ης Σεπτεμβρίου 2000.

Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του αθλητισμού 
όπως ο Σπύρος Γιαννιώτης (Ολυμπιονίκης), ο 
Νίκος Γέμελος (Ομοσπονδιακός προπονητής), 
ο Χρήστος Γαρέφης (Παγκόσμιος Πρωταθλητής 
και προπονητής τριάθλου) και οι καταξιωμένοι 
μαραθώνιοι και υπερμαραθώνιοι κολυμβητές 
σε Ελλάδα και εξωτερικό: Γιάννης Χατζήμπεης, 
Γιώργος Ματθάς, Τάσος Αγαθαγγέλου, Πολύζος 
Άρης (μαραθώνιας-ανοιχτής). Επίσης έχουμε 
ζητήσει από τον σύλλογο επαγγελματιών αλι-
έων Πάρου να συνοδέψει με τις βάρκες των 
ψαράδων μελών του τον κολυμβητικό διάπλου 
«Θυμάμαι το Σάμινα» στις 24.09.17 (…)».
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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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Παριανός ο νέος πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου

Επελέγη από το υπουργικό συμβούλιο -μετά από περίπου τρεις μήνες από την 
συνταξιοδότηση της κ. Βασιλικής Θάνου- ο νέος πρόεδρος του Ανώτατου Δικα-
στηρίου, Αρεοπαγίτης, Βασίλειος Πέππας, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη 
Μάρπησσα Πάρου, στην οποία διατηρεί και οικεία. 

Η πρώτη δήλωση του κ. Πέππα, ήταν η ακόλουθη: «Διαχρονικό επιτακτικό αί-
τημα των συμπολιτών και της πολιτείας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της 
δικαιοσύνης με όσα πολλά μπορούν να εννοηθούν με αυτές τις λίγες λέξεις. Θα 
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο θέμα αυτό. Οι δικαστικοί 
λειτουργοί όλων των βαθμιδών επιτελούν το έργο τους με αίσθημα ευθύνης, θα 
τους συμπαρασταθούμε και θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια τους προκειμένου 
να ανταποκριθούν στην προσδοκία για αποτελεσματική δικαιοσύνη».

Τέλος, ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι 65 ετών, άγαμος, κατάγεται από 
την Πάρο και διορίστηκε στο δικαστικό σώμα τον Αύγουστο του 1979. Θεωρείται 
έμπειρος και καλός δικαστικός, με πολύ καλή γνώση της νομικής επιστήμης και 
διατηρεί καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του, οι οποίοι εκτιμούν θετικά την 
επιλογή του για τη συγκεκριμένη θέση.

Φεστιβάλ σύγχρονης 
τέχνης

To αρχαιολογικό μουσείο Πάρου 
(εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων), 
φιλοξενεί έως τις 21 Οκτωβρίου 
2017, το διεθνές φεστιβάλ σύγ-
χρονης τέχνης «Orange Water 3», 
παρουσιάζοντας στους χώρους 
του ως συνδιοργανωτής του φε-
στιβάλ, την εικαστική έκθεση.

Το φεστιβάλ αποτελεί γέφυρα 
πολιτισμού μεταξύ Ελλάδας και 
Ολλανδίας, περιλαμβάνοντας εκ-
θέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, βι-
ντεοπροβολές και εγκαταστάσεις 
από διακεκριμένους Έλληνες, Ολ-
λανδούς αλλά και άλλων εθνικοτή-
των εικαστικούς. 

Στην παρούσα έκθεση συμμετέ-
χουν οι: Ad Arma, Αγγέλικα Βαξε-
βανίδου, Κατερίνα Καλούδη, Ευ-
γενία Κουμαντάρου, Jan Mulder, 
Gert van Oortmerssen, Απόστολος 
Φανακίδης, Δήμητρα Χανιώτη και 
επιμέλεια Αποστόλη Ζολωτάκη.

Κατά τα έτη 2015 (Orange Water 1) και 2016 (Orange Water 2), συμμετείχαν 91 
εικαστικοί σε 21 σημαντικούς χώρους τέχνης και μουσεία, τελώντας υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Τουρισμού και της Ολλανδικής Πρε-
σβείας. Το 2017, το Orange Water 3 ξεκινάει από το SAF για να συνεχίσει το ταξίδι 
του στην υπόλοιπη Ελλάδα και να ολοκληρωθεί το 2018 με δράσεις στο εξωτερικό. 
Φέτος, θα συμπεριλάβει και άλλες τέχνες ενώ θα συνεργαστεί με εικαστικές πλατ-
φόρμες όπως οι: Focus Europa (Γερμανία), Bildrecht (Αυστρία), t-short (Ελλάδα).

Τέλος, οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι καθημερινά -εκτός Δευτέρας- 8.00 
- 15.00.

Τιμή για τον 
Εμμανουήλ Ι. Χανιώτη

Ο Εμμανουήλ Ι. Χανιώτης, επί 50 χρόνια βρίσκεται στα αναλόγια των εκκλησιών 
μας, ενώ αισίως κλείνει 70 χρόνια που διακονεί με κάθε τρόπο τον Οίκο Του Κυρίου 
Μας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου (του Σταυρού), ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, 
εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής, τίμησε τον κ. Εμ. Ι. Χανιώτη εκ Λευκών, μετά το τέλος της πανηγυρι-
κής Θείας λειτουργίας στο προσκύνημα.

Πριν την τελετή αναγνώστηκε το βιογραφικό του εκλεκτού ψάλτη από τον αρχιδι-
άκονο της Ιεράς Μητροπόλεως, π. Δωρόθεο, ενώ ο Μητροπολίτης μας του παρέδω-
σε την πλακέτα με τον Σταυρό του Ιερού Προσκυνήματος, μέσα σε μία συγκινητική 
ατμόσφαιρα.
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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

Ενίσχυση ενεργειακής 
απόδοσης 
των νοικοκυριών

Τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ενερ-
γειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοι-
κονομώντας χρήματα και ενέργεια, δίνει 
στα νοικοκυριά της περιφέρειας, το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 
– 2020», μέσα από το οποίο θα διατεθούν 
πόροι ύψους 4.194.378 ευρώ. 

Γι’ αυτόν τον λόγο ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, 
απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυ-
ση της ενεργειακής απόδοσης των 
νοικοκυριών», για την υποβολή προ-
τάσεων  προς ένταξη και χρηματοδότηση, 
από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορι-
κή ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νό-
τιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΕ) , ως δυνητικό δικαιούχο, το οποίο θα υποδέχεται, θα αξιολογεί και 
θα εντάσσει τις προτάσεις των ωφελουμένων ιδιωτών, οι οποίοι πληρούν τα κριτή-
ρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση αφορά 
στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανή-
κουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν 
πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις 
οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επί-
πεδα ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία 
θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε 
επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματο-
δοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της δράσης θα προκύψει 
από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικο-
νόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα που υλοποιείται. Προκειμένου να διασφαλι-
στεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια 

που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως στην 
τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις 
περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι 
πολύ μεγαλύτερα.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, 
μεταξύ άλλων, σε θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστή-
ματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να 

επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των 
κατοικιών θα τεθεί συγκεκριμένος ενερ-
γειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβά-
σεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου 
θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας 
ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από 
Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο 
και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσε-
ων. Η δράση υποστηρίζει την κάλυψη ανά-
γκης εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου 
εξοικονόμησης ενέργειας δίνοντας έμφα-
ση στην ενίσχυση των νοικοκυριών για τη 
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης 
και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας. Η προθεσμία υποβολής των 
προτάσεων είναι από την 1η /10/2017 
έως και τις 30/11/2017.

Τέλος, για πληροφορίες σχετικά με την 
υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αγ-
γελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813 60819, e-mail: agelpale@mou.gr
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Στο τέλος της φετινής πολύ καλής τουριστικής περιόδου επισκεφτήκαμε τις εγκα-
ταστάσεις της ΔΕΥΑΠ και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο πρό-
εδρο και τον νέο γενικό διευθυντή της επιχείρησης. Η συζήτηση μας επικεντρώθηκε 
αφ’ ενός στο πως ανταποκρίθηκε η επιχείρηση στις αυξημένες απαιτήσεις τις πε-
ριόδου και αφ’ ετέρου στο σχεδιασμό βελ-
τίωσης των υποδομών της ΔΕΥΑΠ ώστε να 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της αυξητικής πορείας του τουρισμού.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι αυτό το 
δύσκολο καλοκαίρι πέρασε χωρίς ιδιαιτέρα 
προβλήματα τόσο στην ύδρευση όσο και 
στην αποχέτευση.  

Όλος ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε με επι-
τυχία στις μεγάλες απαιτήσεις της περιόδου 
παρά  το γεγονός ότι και οι δύο (πρόεδρος 
– γενικός γραμματέας) είναι νέοι σ’ αυτή τη 
θέση.

Σήμερα η επιχείρηση, σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Καραμανές, είναι οικονο-
μικά βιώσιμη, έχοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εισπράξεων λογαριασμών 
στη χώρα μας, σε τέτοιο σημείο που προκαλεί έκπληξη σε άλλες ΔΕΥΑ .Ενώ για τον 
χειμώνα του ’18, μας είπε, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για την τροφοδοσία 
νερού στους καταναλωτές.

Η καλοκαιρινή σαιζόν…
Ο κ. Γ. Πούλιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή παρουσία της ΔΕΥ-

ΑΠ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σαιζόν και όπως είπε: «το καλοκαίρι είχαμε 
νερό σ’ όλο το νησί. Είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα είμαστε έτοιμοι για να αντιμε-

τωπίσουμε τυχόν βλάβες η οτιδήποτε άλλο 
πρόβλημα θα παρουσιαζόταν».

Ο κ. Πούλιος αναφέρθηκε και στα προ-
βλήματα που υπήρξαν στο Άσπρο Χωριό 
και το Καμπί, και όπως υποστήριξε αυτά 
λύθηκαν μεταφέροντας με βυτία νερού στις 
δεξαμενές των περιοχών, ενώ  και οι δύο 
(Πούλιος - Καραμανές) αναφέρθηκαν και 
στα προβλήματα που υπάρχουν, ειδικά στην 
αποχέτευση και τις βλάβες που παρουσιά-
ζονται εκεί. Όπως είπαν «κάποιοι βιολογι-
κοί καθαρισμοί λειτουργούν στα όριά 
τους. Θέλουμε δουλειά σ’ αυτό τον τομέα». 

Το πρόβλημα που υπάρχει στην Αλυκή θα οξυνθεί, αν δεν υπάρξουν και τα ανάλογα 
έργα υποδομής, καθώς με τη δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου, θα 
αυξηθεί το φορτίο εκτιμούν και τα δύο στελέχη της επιχείρησης. Έντονος προ-
βληματισμός υπάρχει και για τα προβλήματα της αποχέτευσης που υπάρχουν στο 
Κώστο και στις Λεύκες με την ανύπαρκτη σύνδεση των χωριών αυτών με το κεντρι-

«Η ΔΕΥΑΠ είναι οικονομικά βιώσι-
μη, έχοντας ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά εισπράξεων λογαριασμών 
στη χώρα μας»

ΔΕΥΑΠ
Στόχος οι υποδομές



www.fonitisparou.gr

κό αποχετευτικό δίκτυο.

Ποιότητα 

Η ποιότητα του πόσιμου 
νερού στην Πάρο είναι ένα 
θέμα που ενδιαφέρει πρώ-
τιστα τους πολίτες του νη-
σιού μας.

Ο διευθυντής της ΔΕΥ-
ΑΠ, Γ. Καραμανές, μας είπε: 
«Οι έλεγχοι που γίνονται 
είναι περισσότεροι και 
απ’ αυτούς που ορίζει η 
νομοθεσία.  Πλέον έχου-
με εγκαταστήσει ακόμα 
τρία σημεία χλωρίωσης. 
Εκτός των ελέγχων που 
γίνονται σε πιστοποιημέ-
να εργαστήρια, κάνουμε 
και οι ίδιοι ελέγχους στο 
δικό μας εργαστήριο. Το 
νερό μας είναι καλό, δεν 
έχει οργανικά, παρά μόνο 
μέτρια σκληρότητα».

Τα μεγάλα έργα υποδομών

Οι υποδομές που είναι απαραίτητες για τη ΔΕΥΑΠ είναι ένα θέμα που απασχολεί 
πολύ την εταιρεία. Τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η δημοπρά-
τηση των συνοδών έργων για την αφαλάτωση στον Παρασπόρο και της κατασκευ-
ής του αγωγού από Κώστο σε Παροικιά.

Συγκεκριμένα:
- Η κατασκευή συνοδών έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλά-

τωσης στη θέση «Πέπονας» Παροικιάς, προϋπολογισμού 740.000 ευρώ. 
Το δημοπρατούμενο έργο αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λει-

τουργία των μονάδων αφαλάτωσης 2.500 m3/h με τη μέθοδο της αντίστροφης 
όσμωσης στη θέση «Πέπονας» Παροικιάς.

- Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύ-
ου ύδρευσης Κώστος – Παροικιάς. 
Προϋπολογισμός 1.824.726 ευρώ.

Το παρόν έργο αφορά την αντικατάσταση 
του υπάρχοντος κεντρικού δικτύου μεταφο-
ράς ύδατος από την υπάρχουσα δεξαμενή 
στον Κώστο στην θέση Αγ. Υπακοή, έως την 
Παροικιά στην υπάρχουσα δεξαμενή στη 
θέση Αγ. Ανάργυροι.

Μας ενημέρωσαν επίσης, ότι έχει κατατε-
θεί μελέτη και είναι στη διαδικασία εύρεσης 
χρηματοδότησης για επανάχρηση του 
νερού -στην έξοδο του βιολογικού 
καθαρισμού Παροικιάς- για γεωργική 
χρήση. 

Βασικά πάντως σημεία προβληματισμού 
για τις υποδομές της ΔΕΥΑΠ παραμένουν η 
αποχέτευση της Αγκαιριάς και στη συνέχεια 
Κώστου Λευκών και η λειτουργία του βιο-
λογικού της Μάρπησσας χωρίς να υποβαθ-
μίζεται η αντιμετώπιση του προβλήματος 
υδροδότησης της Σάντας Μαρία.

Ένα ακόμα ζήτημα (βασικό), στη λογική των υποδομών είναι και η χαρτογρά-
φηση του δικτύου. Η ΔΕΥΑΠ θεωρεί τη χαρτογράφηση του δικτύου θεμελιώδες 
ζήτημα για τη συνέχειά της και το έχει εντάξει στις θεμελιώδεις υποδομές της. Γι’ 
αυτό το έργο έχει αναζητηθεί βοήθεια και από το πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ΔΕΥΑΠ το 2016 για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος ύδρευ-
σης αποχέτευσης δαπάνησε 780.000 ευρώ, για πληρωμές στη ΔΕΗ.

Στόχος είναι πλέον να μειωθεί 
αυτό το έξοδο με φωτοβολταϊκά 
συστήματα στους βιολογικούς κα-
θαρισμούς, με συστοιχίες πυκνω-
τών και με άλλα μέτρα απαραίτητα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι αυτόματοι πωλητές νερού 
που δίνουν νερό φιλτραρισμέ-
νο και σήμερα λειτουργούν τρεις 
(Πρόδρομος, Αλυκή, Παροικιά), 
προβλέπεται να αυξηθούν. Η 
ΔΕΥΑΠ έχει αποφασίσει με δικά 
της χρήματα να τοποθετήσει δύο 
ακόμα αυτόματους πωλητές. Έναν 
επιπλέον στην Παροικιά και ένα 
στις Λεύκες. Τόσο οι νέοι που θα 
εγκατασταθούν όσο και οι τρεις 
υφιστάμενοι θα λειτουργούν με 
προπληρωμένες κάρτες για να 
αντιμετωπιστούν παρεμβατικές 
καταστροφικές πράξεις (κουμπιά, 
μεταλλικά αντικείμενα κλπ).

Στελέχωση

Σήμερα η ΔΕΥΑΠ έχει τυπικά 44 
μόνιμους υπαλλήλους. Ουσιαστικά έχει 41 υπαλλήλους, αφού τρία άτομα έχουν 
αποσπαστεί στα γραφεία του δήμου Πάρου. Ακόμα, έχει 2 υπερ-εργολάβους και 
τέσσερις συμβασιούχους εποχιακούς υπαλλήλους (οκταμηνίτες). 

Έγκαιρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γήρανσης του προσωπι-
κού, αφού μόλις στα δύο επόμενα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη 6 άτομα από τα 10 
της τεχνικής υπηρεσίας. 

Η ουσία…

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνετε ο κύκλος συναντήσεων της διοίκησης της επιχεί-
ρησης με τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια και κατοίκους των χωριών, με κύριο 
θέμα το τεχνικό πρόγραμμα του 2018. 

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Γιώργος Πούλι-
ος, επεσήμανε ότι οι επαφές που γίνονται με 
τον κόσμο αναδεικνύουν την αξία της γνώ-
μης των πολιτών και παράλληλα μέσα από 
αυτή την διαδικασία ενημερώνονται, κατα-
νοούν της προσπάθειες της επιχείρησης και 
αποφασίζουν βοηθήσουν στη συνέχεια.

Ο κ. Πούλιος, ουσιαστικά θέλει η τοπική 
κοινωνία να κατανοήσει την αξία των υδά-
τινων πόρων και φιλοδοξεί μέσω της ευ-
αισθητοποίησης να εμπλακούν όλοι στην 
υπόθεση της σωστής χρήσης και της αντιμε-
τώπισης της σπατάλης.

Όμως, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ επιβεβαίω-
σε ουσιαστικά στο τέλος της συζήτησης μας 
και την ορθότητα προηγούμενου δημοσιεύ-
ματος της εφημερίδας μας.

Η εφημερίδα μας στις 8/9/2017 με το 
πρωτοσέλιδο «Είμαστε έτοιμοι…;»  είχε 
θέσει τότε το ερώτημα για το αν έχουμε τις 
ανάλογες υποδομές  ώστε να υποδεχτούμε 

περισσότερους τουρίστες και σημείωνε: «Η αναπτυξιακή πορεία κάθε προορι-
σμού για να έχει σταθερή πορεία προϋποθέτει ότι συνεχώς βελτιώνει τις 
υποδομές και τις υπηρεσίες του και διεισδύει τεχνοκρατικά με συνέπεια 
και συνέχεια στις τουριστικές αγορές». .

Ο κ .Γιώργος Πούλιος, άνθρωπος της επαγγελματικής πιάτσας το δήλωσε ακό-
μα πιο ξεκάθαρα λέγοντας συγκεκριμένα για την ΔΕΥΑΠ: «Πρέπει το θέμα της 
ύδρευσης – αποχέτευσης να το φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο. Να απο-
φασίσουμε όλοι. Να δούμε τι θα γίνει με την υπεράντληση των υδάτινων 
πόρων. Να αποφασίσουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τον αυξημένο όγκο 
της αποχέτευσης. Με δύο λόγια να δούμε πού θέλουμε να πάμε σαν νησί».
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«Πρέπει το θέμα της ύδρευσης – 
αποχέτευσης να το φέρουμε στο δη-
μοτικό συμβούλιο. Να αποφασίσου-
με όλοι. Να δούμε τι θα γίνει με την 
υπεράντληση των υδάτινων πόρων. 
Να αποφασίσουμε πως θα αντιμε-
τωπίσουμε τον αυξημένο όγκο της 
αποχέτευσης. Με δύο λόγια να δού-
με πού θέλουμε να πάμε σαν νησί»
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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 

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

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 35 τ.µ. περίπου, µε ή 
χωρίς τον εξοπλισµό. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα: 690 9853 470, 22840 
21161, 210 3470024

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & 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

ΒΟΗΘΟΣ σε συνεργείο σκαφών 
ζητείται. Τηλ. 6981 746 231

ΚΟΠΕΛΑ για γραµµατειακή 
υποστήριξη ζητείται, για part-time 
απασχόληση. Τηλ. 6973 047 502

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

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

ΜΗΧΑΝΗ ΧΤ 600 µοντέλο 1994 
πωλείται, µε 25.000 χλµ. Τιµή 1200€. 
Τηλ. επικοινωνίας: 2284053444

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάρος 13/9/2017
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 294
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Αθλητικούς Συλλόγους των Δήμων 
Πάρου και Αντιπάρου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησι-
μοποιήσουν τον κλειστό χώρο της Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησ-
σας κατά την αθλητική περίοδο 2017-2018, όπως υποβάλ-
λουν σχετικές αιτήσεις στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής 
(p.papadaki@paros.gr) ως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, ανα-
φέροντας τις ημέρες και τις ώρες χρήσης της. 

 Οι αιτήσεις που προσκομίζονται μετά το πέρας της προ-
αναφερόμενης ημερομηνίας, θα εξετάζονται κατά εξαίρεση 
από την Σχολική Επιτροπή και θα γίνονται δεκτές εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιμες ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τους κ. Στέλιο Μπόνη (6934179139) και κα Μαρία Πε-
ραντινού (6945083520)  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου από το πρω-

τοδικείο
• Σύσταση Δ.Σ.
• Αναγνώριση του σωματείου από την ΓΓΑ
• Αναγνώριση του σωματείου από την εκάστοτε ομοσπον-

δία
• Λίστα αθλούμενων αθλητών 

Ο Πρόεδρος της Π/βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

Κοινωνικά
ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά όσους 

συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
μας για το θάνατο της πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, μητέ-
ρας και γιαγιάς  ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΟΥΜΗ, 
ετών 51, κατοίκου Νάουσας 
Πάρου.

Το τεσσαρακονθήμερο Μνη-
μόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της, θα τελεστεί 
την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 μετά τη θεία λει-
τουργία, στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας 
στη Νάουσα της Πάρου.

Ο σύζυγος Ιωάννης Ζουμής, τα παιδιά Γιώργος 
και Νίκος, 

τα εγγόνια Ιωάννης και Παναγιώτης και οι λοιποί 
συγγενείς

Ήταν ηµέρα Κυριακή και τέσσερις η ώρα,
που έφυγες απ’ τη ζωή, παντοτινά, αιώνια.

Ήθελες να’ σαι αετός, στα σύννεφα ν’ ανέβεις,
κι από τα επουράνια τη γη να αγναντεύεις.

Άγγελοι ζωγραφίσανε τ’ όµορφο πρόσωπό σου,
και τώρα κλαίνε και θρηνούν τον άδικο χαµό 

σου.

Ο σύζυγός σου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Παντελαίος Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της 

Άννας το γένος Χανιώτη, που γεννήθηκε στο Αμαρού-
σιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Τριβυζά 
Εργίνα  του Βασιλείου και της Μαρουσώς το γένος 
Φραντζή, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και  
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Ιωάννου του θεολόγου στο Δρυό της Πά-
ρου στις 7 Οκτωβρίου 2017.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ 
Πηγή: www.nasa.gov

ΕΠΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΚΑΣΣΙΝΙ»

Βουτιά θανάτου στον Κρόνο

Μ ε δραµατικό τρόπο, µια βουτιά «θανά-
του» για να καεί στην ατµόσφαιρα του 
Κρόνου, τελείωσε στις 15 Σεπτέµβρη 
τη µακρόχρονη αποστολή της η δια-

στηµοσυσκευή «Κασσίνι», έτσι ώστε να εξα-
σφαλιστεί ότι τυχόν βιολογικές ουσίες, ή α-
κόµη και µικροοργανισµοί γήινης προέλευ-
σης, που είχαν καταφέρει να επιζήσουν σε 
κάποια γωνιά του σκάφους όλον αυτόν τον 
καιρό, δεν θα µολύνουν τους ανεξερεύνη-
τους έως σήµερα δορυφόρους του δακτυ-
λιοφόρου γίγαντα πλανήτη. Ορισµένοι από 
αυτούς τους δορυφόρους θεωρείται ότι δι-
αθέτουν νερό σε υγρή µορφή και πηγές Ε-
νέργειας (υπόγειες), στοιχεία απαραίτητα για 
την εµφάνιση ζωής. Το «Κασσίνι», ένα πολύ-
πλοκο ροµποτικό σκάφος, προϊόν συνεργα-
σίας της αµερικανικής NASA, του ευρωπαϊ-
κού ESA και της ιταλικής διαστηµικής υπη-
ρεσίας (ASI), που εκτοξεύτηκε στις 15 Ο-
κτώβρη 1997, πέρασε στην Ιστορία µόλις έ-
να µήνα πριν συµπληρώσει 20 χρόνια απο-
στολής. Η αρχική αποστολή του για εξερεύ-
νηση του συστήµατος του Κρόνου τελείω-
σε το 2008 και επεκτάθηκε δυο φορές, µέ-
χρι να εξαντληθούν σχεδόν τελείως τα καύ-
σιµα που διέθετε.

Εως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές δεν υπήρχαν διαθέσιµες φωτογραφίες α-
πό την ίδια την πορεία αυτοκτονίας του σκά-
φους. Αν το µεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο του ∆ι-
κτύου Βαθέος ∆ιαστήµατος της NASA στην 
Αυστραλία κατάφερε να καταγράψει τις τε-
λευταίες στιγµές του, πιθανότατα οι σχετι-
κές φωτογραφίες θα δοθούν στη δηµοσιό-
τητα τις επόµενες µέρες, δίνοντας πρωτό-
γνωρες πολύ κοντινές εικόνες από αυτόν 
τον µακρινό κόσµο του ηλιακού µας συστή-
µατος. Στις καλλιτεχνικές απεικονίσεις που 
δηµοσιεύουµε σήµερα αναπαρίστανται τρία 
στάδια της διαδροµής του «Κασσίνι» προς 
το τέλος του.

Σε καθεµιά από τις τελευταίες 5 από τις 
22 περιφορές που έκανε το «Κασσίνι» γύ-
ρω από τον Κρόνο περνώντας ανάµεσα στον 
πλανήτη και τους δακτυλίους του, το σκά-
φος στην περίαψη βυθιζόταν για λίγο στα α-
νώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, µε α-
ποτέλεσµα να επιβραδύνεται (περίαψη εί-
ναι το σηµείο της τροχιάς ενός σώµατος 
που περιστρέφεται ελλειπτικά γύρω από έ-
να άλλο, όταν βρίσκεται στη µικρότερη από-
σταση απ' αυτό). Την τελική «ώθηση», στην 
πραγµατικότητα την τελική έλξη, που άλλα-
ξε την τροχιά του ώστε να κάνει την τελική 
βουτιά, το «Κασσίνι» τη δέχτηκε πριν από λί-
γες µέρες στο τελευταίο κοντινό του πέρα-
σµα από τον Τιτάνα, τον µεγαλύτερο δορυ-
φόρο του Κρόνου.

Στις 14 Σεπτέµβρη, τράβηξε την τελευταία 
φωτογραφία πριν την προετοιµασία για το τέ-
λος και στη συνέχεια µετέδωσε προς τη Γη 
ό,τι είχε καταχωρηµένο, αλλάζοντας τρόπο 
λειτουργίας, έτσι ώστε τις τελευταίες 14,5 ώ-
ρες να µεταδίδει απευθείας ό,τι καταγράφει, 
αντί να το αποθηκεύει για να µεγιστοποιήσει 
τις συλλεγόµενες πληροφορίες, όπως έκανε 
πριν. Αλλωστε, η πιο ενδιαφέρουσα φάση α-
ναµενόταν να είναι το τελευταίο λεπτό που 
θα άρχιζε να βυθίζεται στην ατµόσφαιρα του 
Κρόνου, προσπαθώντας να αντισταθµίσει τις 
αναταράξεις και να κρατήσει τη βασική κε-
ραία στραµµένη προς τη Γη χρησιµοποιώντας 
τους προωθητήρες σταθεροποίησης. Στο µι-
κρό αυτό χρονικό διάστηµα, η NASA δεν θα 
ήθελε να χάσει καµιά εικόνα και καµιά πλη-
ροφορία (π.χ. της σύνθεσης των ανώτερων 
στρωµάτων της ατµόσφαιρας), που θα µπο-
ρούσε να στείλει το σκάφος.

Ενα λεπτό αργότερα, περίπου 1.500 χιλιό-
µετρα πάνω από τις κορυφές των νεφών του 

Κρόνου, η πυκνότητα της ατµόσφαιρας θα 
ήταν πια τόσο µεγάλη, που οι προωθητήρες 
δουλεύοντας ακόµη και στο 100% των δυνα-
τοτήτων τους δεν θα µπορούσαν να το κρα-
τήσουν σταθερό. Ως αποτέλεσµα το «Κασ-
σίνι» θα έχανε την επαφή µε τη Γη µην µπο-
ρώντας να στείλει τίποτε από τα τελευταία 
δευτερόλεπτα, πριν θερµανθεί υπερβολικά 
από την τριβή του µε την ατµόσφαιρα του 
Κρόνου, πέφτοντας σαν βολίδα µε ταχύτητα 
144.000 χιλιοµέτρων την ώρα. Η θερµοκρα-
σία του τελικά θα ξεπερνούσε εκείνη της ε-
πιφάνειας του Ηλιου. Οι τελευταίες στιγµές 
θα ήταν η σταδιακή διάλυσή του, αρχίζοντας 
από τα τµήµατα που προεξέχουν και τα πρό-
σθια τµήµατα, µέχρι την ολοκληρωτική διάλυ-
ση, συνοδευόµενη ενδεχοµένως µε έκρηξη 
των ατµών καυσίµων στις δεξαµενές του. Οι 
στάχτες και τα συντρίµµια του θα βυθίζονταν 
σταδιακά στην ατµόσφαιρα του Κρόνου, πα-
ραµένοντας σε αυτήν σε πολύ µεγάλη αραί-
ωση. Φυσικά, λόγω της µεγάλης απόστασης 
του πλανήτη από τη Γη, οι επίγειοι σταθµοί 

παρακολούθησης της αποστολής θα δέχο-
νταν τις πληροφορίες σχεδόν µιάµιση ώρα 
αργότερα απ' όταν συνέβησαν (τόσο χρόνο 
χρειάζεται το φως άρα και τα ραδιοκύµατα 
για να φτάσουν από τον Κρόνο). Κατά έναν 
τρόπο θα παρακολουθούσαν την πορεία κα-
ταστροφής του σκάφους, όταν ήδη αυτή θα 
είχε συµβεί µιάµιση ώρα νωρίτερα!

Πέρα από τη φασµατοµετρική ανάλυση των 
στρωµάτων της ατµόσφαιρας απ' όπου θα 
περάσει, το σκάφος επρόκειτο να κάνει µε-
τρήσεις του µαγνητικού πεδίου του Κρόνου 
για να κατανοηθεί καλύτερα ο χρόνος περι-
στροφής γύρω από τον άξονά του, ανάλυση 
τυχόν σωµατιδίων σκόνης στην ατµόσφαιρα 
και ανάλυση της ιονόσφαιρας του πλανήτη.

Το «Κασσίνι» τον Γενάρη του 2005 κατέ-
βασε την άκατο «Χόιχενς» στον δορυφόρο 
του Κρόνου Τιτάνα, στέλνοντας εντυπωσι-
ακές πληροφορίες για την ατµόσφαιρα και 
την επιφάνειά του. Το σκάφος φωτογράφη-
σε για πρώτη φορά λίµνες σε άλλο ουράνιο 
σώµα πέρα από τη Γη, έστω κι αν αυτές δεν 

ήταν λίµνες νερού, αλλά υγρού µεθανίου 
και αιθανίου. Ανακάλυψε 7 νέους µικροσκο-
πικούς δορυφόρους του Κρόνου ανάµεσα 
στους δακτυλίους στους οποίους δόθηκαν 
τα ονόµατα: ∆άφνις, Αιγαίων, Μεθώνη, Αν-
θή, Παλλήνη, Πολυδεύκης και S/2009 S1, 
καθώς και τους υποψήφιους δορυφόρους - 
έλικες: Ερχαρτ, Μπλεριό, Σάντος-Ντουµόν 
και Νέος Ελικας. Εστειλε τις καθαρότερες 
και κοντινότερες φωτογραφίες που έχουµε 
διαθέσιµες από τα γνωστά µεγαλύτερα φεγ-
γάρια του Κρόνου, εντόπισε ανεξήγητες έ-
ως τώρα κόκκινες ραβδώσεις στο δορυφό-
ρο Τηθύς και πίδακες νερού στον Εγκέλαδο, 
δορυφόρο από τον οποίο φαίνεται να προ-
έρχεται µεγάλο µέρος του υλικού των περί-
φηµων δακτυλίων του Κρόνου και υποψήφιο 
για έρευνα για πιθανή εµφάνιση ζωής στον 
υπόγειο ωκεανό του. Μελέτησε το βαρυτι-
κό πεδίο, τη µαγνητόσφαιρα, τον εξαγωνι-
κό σχηµατισµό στο βόρειο πόλο του Κρό-
νου και τις αστραπές στην ατµόσφαιρά του.

Ο Κρόνος έχει 764 φορές τον όγκο της Γης, 
95 φορές µεγαλύτερη µάζα από τον πλανήτη 
µας, θερµοκρασία -178 βαθµών Κελσίου και 
ανέµους ταχύτητας 1.750 χιλιοµέτρων την ώ-
ρα. Απέχει από τον Ηλιο 1,4 δισεκατοµµύρια 
χιλιόµετρα και είναι ο δεύτερος µεγαλύτε-
ρος πλανήτης του ηλιακού συστήµατος µε-
τά τον ∆ία. Οι επιστήµονες θα µελετούν για 
πολλά χρόνια ακόµη τις πληροφορίες που έ-
στειλε το «Κασσίνι» για τον Κρόνο και το σύ-
στηµα δορυφόρων του.

Καλλιτεχνικές απεικονίσεις τριών φάσεων της βουτιάς θανάτου του «Κασσίνι», α) όταν το σκάφος βρέθηκε 
για τελευταία φορά ανάμεσα στους δακτυλίους και τον Κρόνο, β) καθώς προσέγγιζε το πάνω μέρος 

της νεφοκάλυψης του Κρόνου και γ) στιγμές πριν από την καύση και διάλυσή του στα πυκνότερα στρώματα 
της ατμόσφαιρας, πριν προλάβει να μπει μέσα στα σύννεφα



www.fonitisparou.gr Ειδήσεις | 15

Ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου, επανέρχεται στο θέμα της οδικής ασφάλειας 
με αφορμή τη σημερινή μέρα (22/9), που είναι αφι-
ερωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως «ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο».

Στην ανακοίνωσή του οι γονείς σημειώνουν:
«Κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου εορτάζεται σε 

παγκόσμια κλίμακα η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οι αρ-
χές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα 
αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και ενθαρρύνουν τους 
πολίτες να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις 
τους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά 
και τα πόδια τους.

Σκοπός, είναι να ευαισθητοποιηθούμε εμείς οι γο-
νείς, πολίτες στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετα-
κίνησης στη πόλη μας και ειδικότερα στο πεζόδρομο. 
Οφείλουμε, να ακολουθούμε τους κανόνες, να μην 
παρκάρουμε σε σημεία που ισχύει η απαγόρευση 
στάθμευσης, να μην κλείνουμε τις ράμπες που προο-
ρίζονται για ΑΜΕΑ και τις μητέρες με καρότσι, να μην 
χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητό μας όπου αυτό δεν 
χρειάζεται, να διευκολύνουμε την κίνηση των ποδη-
λάτων και να σεβόμαστε τους πεζούς.  

Καλούμε τους γονείς, πολίτες της πόλης μας, να 
κάνουν πράξη το μήνυμα της «Παγκόσμιας ημέρας 
χωρίς αυτοκίνητο», όχι μόνο στις 22/9 αλλά να το 
διατηρήσουν και να το κάνουν συνήθεια, για να περά-
σουν ένα θετικό μήνυμα στα παιδιά μας».

Προστασία 
μαθητών

Ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής 
και ευχές για μια καλή σχολική χρονιά μοίρασαν στις 
11.09.2017 αστυνομικοί σε γονείς και μικρούς μαθη-
τές κατά την προσέλευση τους στα σχολικά συγκροτή-
ματα των Κυκλάδων, με αφορμή την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημε-
ρώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε 
θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις 
τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Η εφαρ-
μογή συγκεκριμένης δέσμης μέτρων προβλέπει:

- διευκόλυνση της κυκλοφορίας από ρυθμιστές τρο-
χονόμους στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε σχο-
λικά συγκροτήματα, για την προστασία των μαθητών 
από τροχαία ατυχήματα

- ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, λόγω της φύ-
σης του μεταφορικού τους έργου

- διοργάνωση διαλέξεων κυκλοφοριακού περιεχο-
μένου στα σχολεία

- επισήμανση ελλείψεων σήμανσης στο οδικό περι-
βάλλον των σχολείων και την άμεση ενημέρωση των 
αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση τους

- διενέργεια τακτικών - συστηματικών ελέγχων στα 
κυλικεία των σχολείων και σε παρακείμενα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Θα 
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη νομιμότητα λειτουργίας 
τους, στην τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, κα-
θώς και στη διάθεση μη επιτρεπόμενων ειδών

- επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων καθώς 
και των χώρων συγκέντρωσης ανηλίκων (χώροι άθλη-
σης, κτλ.), από πεζές και εποχούμενες περιπολίες, με 
σκοπό την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και 
εγκαταστάσεων. Προς την ίδια κατεύθυνση, έντονη θα 
είναι και η παρουσία και δραστηριοποίηση των αστυ-
νομικών που στελεχώνουν το θεσμό του «Αστυνομι-
κού της Γειτονιάς»

- ελέγχους σε τουριστικά καταλύματα και επιχειρή-
σεις, με σκοπό παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 
στους μαθητές και εξασφάλιση ασφαλούς διαμονής 

τους, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδρομών
- συνεργασία των διοικητών αστυνομικών τμημάτων, 

τμημάτων τροχαίας και ασφαλείας με τους διευθυντές 
των σχολείων και τους προέδρους των συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων, για την άμεση αντιμετώπιση 
ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των μαθητών.

Ακόμα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυν-
ση Νοτίου Αιγαίου, υπενθυμίζει στους γονείς ότι εκεί-
νοι είναι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφορια-
κής αγωγής στο παιδί. Γι’ αυτό:

- Αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή, που πρέπει 
να ακολουθεί το παιδί σας, για να φθάσει και να επι-
στρέψει από το σχολείο του.

- Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και 
η πιο ακίνδυνη. Ελέγξετε πολλές φορές το δρομολό-
γιο για το σχολείο του παιδιού σας. Όταν καταλήξετε 
στην πιο κατάλληλη διαδρομή, φροντίστε να τη διανύ-
σετε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυ-
πωθεί σωστά.

- Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα 
μπορεί σιγά-σιγά να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες 
και ιδιομορφίες του δρομολογίου και κατά συνέπεια 
τους ενδεχόμενους κινδύνους.

- Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη 
του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά 
του δρόμου. Πρέπει να μάθει να ελέγχει προσεκτικά 
αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο 
όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχή-
ματα.

- Μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά 
πότε ένα όχημα είναι  μακριά ή κοντά του. Μια κακή 
εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

- Κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας που πρέπει 
να βαδίζει στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.

- Μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβά-
σεις των πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και 
στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος 
του δρόμου δεξιά και αριστερά.

- Ιδίως τις βραδινές ώρες, το κίτρινο χρώμα στα 
ρούχα του παιδιού ή τα  αντανακλαστικά αυτοκόλλη-
τα, βοηθούν τους οδηγούς να αντιληφθούν  καλύτερα 
την παρουσία του στο δρόμο.

- Αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή 
φθορές σε σηματοδότες ή  πινακίδες (οδικά σήματα), 
ενημερώστε άμεσα τους αρμόδιους φορείς.

Συμβουλευτικό 
Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου εντάσσεται στο 
δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), διοικείται 
και εποπτεύεται επιστημονικά από το Κέντρο Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης από εξειδι-
κευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρη-
το της συμβουλευτικής και αφορούν σε:

- ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση για 
θέματα ισότητας των φύλων

- κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη
- εργασιακή στήριξη
- συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, παραπομπή γυ-

ναικών σε ξενώνες κ.ά.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου δέχεται γυναίκες 

που: 
α) ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και 

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις ή ανισότητες (π.χ. 
άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ, μετανάστριες/πρόσφυγες 
κ.τ.λ.), 

β) έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση 
(π.χ. λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική) και 
είδος βίας (π.χ. ενδο-οικογενειακή, σεξουαλική παρε-
νόχληση, βιασμό, trafficking κλπ).

Τέλος, τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβουλευτι-
κού Κέντρου Σύρου είναι: Διεύθυνση: Φολεγάνδρου 2, 
84100 Ερμούπολη, Σύρος. Ωράριο λειτουργίας: Δευ-
τέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00. Τηλέφωνο: 22810 
76496. Fax: 22810 76497. E-mail: ermoupoli@
isotita.gr
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Στρ/της  
Βασίλειος  
Ραχούτης 
1981 – 2000

Ο 19χρονος στρατιώτης Βασίλης Ραχούτης, εί-
ναι ο σύγχρονος ήρωας της Φθιώτιδας! Έχασε 
την ζωή του στις 26/9/2000, όταν πνίγηκε πα-
λεύοντας με τα κύματα στη θάλασσα της Πάρου, 
προσπαθώντας να σώσει όσους περισσότερους 
συνανθρώπους του μπορούσε, στο ναυάγιο του 
πλοίου «Έξπρές Σάμινα». 

Έκανε αυτό που είχε μάθει πολύ καλά στα λίγα 
χρόνια που πρόλαβε να ζήσει, να βοηθά τους συ-
νανθρώπους του!

Ο πατέρας του Δημήτρης, συνταξιούχος πυρο-
σβέστης στο επάγγελμα, τηλεφωνικά τον παρα-
καλούσε να εγκαταλείψει το πλοίο και να σωθεί. 
Εκείνος όμως δεν το έκανε! Δεν μπορούσε να 
εγκαταλείψει αβοήθητους τους συνανθρώπους 
του. 

Ο Βασίλης Ραχούτης μαζί με άλλους 19 συνα-
δέλφους του, έδωσε τον υπέρ πάντων αγώνα για 
να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. 
Εκείνος όμως πλήρωσε ως τίμημα να χάσει τη 
ζωή του. Πνίγηκε παλεύοντας με τα μανιασμένα 
κύματα και την εξάντληση, προσπαθώντας να 
σώσει ένα μωρό, αφού πρώτα είχε σώσει τη μη-
τέρα. Στη μνήμη του υπάρχει η προτομή του στα 
Καμμένα Βούρλα.

Ο Βασίλης είναι ο Έλληνας που το φιλότιμο 
εκρήγνυται μέσα του και τον οδηγεί σε πράξεις 
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Έκανε πράξη αυτό 
που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητο. Αδιαφό-
ρησε για το εγώ και βούτηξε στην θάλασσα της 
αιωνιότητας προσφέροντας την ζωή του για τον 
συνάνθρωπο.

(πηγές «Διαδύκτιο») 

Η οδός βρίσκεται στην περιοχή «Αμμουδάρες» 
και ξεκινάει από την οδό «Αγίας Θεοκτίστης», έως 
τον ποταμό «Κατσίκη».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Το νερό είναι 
πολύτιμος  
πόρος ζωής

Από πολύ παλιά ο άνθρωπος, χρησιμοποιούσε το 
νερό για ζωτικές ως προς την επιβίωση του παραδο-
σιακές  χρήσεις. 

Όταν ο άνθρωπος ζούσε από το κυνήγι, κατοικού-
σε σε περιοχές κοντά στο νερό, στις οποίες πήγαιναν 
τα θηράματά του για να ξεδιψάσουν. Αργότερα με 
την καλλιέργεια του εδάφους, συνειδητοποίησε ότι 
το νερό είναι απόλυτα αναγκαίο για τις σοδειές του. 
Δυστυχώς όμως, ενώ αυξάνονται σταθερά οι ανάγκες 
εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, μειώνονται όλο 
και περισσότερο  τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματά τους. 

Παράλληλα απειλείται η ποιότητά τους και δημιουρ-
γούνται προβλήματα λόγω και της εντατικής εκμετάλ-
λευσης του εδάφους με τις γεωργικές καλλιέργειες. 
Έτσι τα υπόγεια νερά, αποτελούν αποθεματικό φυσικό 
πόρο στρατηγικής σημασίας, που πολύ δύσκολα ανα-
νεώνονται. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ό.Η.Έ. το 2025 ένας 
στους τρεις κατοίκους του πλανήτη θα ζούνε σε κα-
θεστώς λειψυδρίας. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας 
με την γεωμορφολογική της σύσταση και την τεκτονι-
κή της δομή την χαρακτηρίζουν ως σχεδόν άνυνδρη 
χώρα. Το ζήτημα του νερού και της διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων καταγράφεται σήμερα ως υψηλής 
προτεραιότητας. Ερευνητές επισημαίνουν ότι μια 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της 
περιοχής των Κυκλάδων. Είναι γεγονός ότι τα νησιά 
μας αυτά αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας και 
έλλειψης υδατικών αποθεμάτων και το πρόβλημα δεν 
σχετίζεται μόνο στην ποσότητά τους, αλλά και στην 
κακή - ανορθολογική διαχείρισή τους. Ό ανθρώπινος 
παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και συγκεκριμένες 
ανθρώπινες δραστηριότητες επιδεινώνουν την ήδη 
επιβαρυμένη κατάσταση των υδάτων στα νησιά μας.

Συγκεκριμένα: 1) Η εντατική άντληση νερού από 
αμέτρητες υδρογεωτρήσεις, διευκολύνει την εισροή 
θαλασσινού νερού, αλλοιώνει την ποιότητα του γλυ-
κού νερού και καταστρέφει ουσιαστικά τον υδροφο-
ρέα.

2) Ανθρώπινες παρεμβάσεις, μετατρέποντας τα ρέ-
ματα σε δρόμους έχουν ως αποτέλεσμα να απομο-
νώνονται αυτά από τον περιβάλλοντα χώρο και κατά 
συνέπεια να μηδενίζεται ο εμπλουτισμός τους.

3) Η διάλυση των ξερολιθιών, πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας γιατί συγκρατούσαν τα νερά κάνοντας το 
έδαφος πιο γόνιμο, διευκολύνοντας να γεμίζει εντε-
λώς φυσιολογικά ο υδροφόρος ορίζοντας.

4) Η σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού 
στα νησιά μας ειδικά το καλοκαίρι χειροτερεύει την 
κατάσταση, διότι τότε υπάρχει τεράστια ζήτηση.

5) Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και οι απώλειες 
στα τεχνικά συστήματα και στις υποδομές συγκέντρω-
σης και διάθεσης νερού (π.χ. διαρροές σε δεξαμενές, 
σωληνώσεις δικτύων, εξάτμιση, κλπ). Έτσι το πρόβλη-
μα γιγαντώνεται. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν γίνει 
μεγάλες υπερβάσεις σε αριθμό γεωτρήσεων, σε αυτές 
που μπορεί να αντέξει η περιοχή των Κυκλάδων που 
περνάει το 200%.

Στο δια ταύτα: προσέχουμε για να έχουμε, 
και δεν κατασπαταλάμε το πολύτιμο αγαθό 
για όλους μας που είναι το νερό. Το νερό είναι 
απαραίτητος πόρος ζωής, είναι λίγο, αλλά με σωστή 
διαχείριση φτάνει για όλους.

Παναγιώτης Δημόπουλος
Μέλος του συλλόγου φίλων του παραδοσιακού 

οικισμού Παροικιάς

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Λίγο προσοχή 
στις Λεύκες...

Οι συνεδριάσεις των δημοτικών και τοπικών κοι-
νοτήτων του νησιού μας για την τροποποιημένη 
(Μ.Π.Ε.) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, εκτός από 
τη σαφή και εκφρασμένη θέση μας για τη μη εγκα-
τάστασή τους, έχει και ένα άλλο νόημα. Δηλαδή, 
την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των τοπικών 
κοινωνιών σ’ αυτές τις διαδικασίες.

Σε όλη την Πάρο οι πολίτες χάρη στις πολύ καλές 
ενέργειες ενημέρωσης που είχαν πραγματοποιηθεί 
τους περασμένους μήνες και κυρίως, τη μεγαλει-
ώδη συγκέντρωση που είχε γίνει στην Παροικιά, 
έχουν εκφράσει με σαφή τρόπο όχι μόνο την αντί-
θεσή τους, αλλά γνωρίζουν πλέον και τις αρνητικές 
συνέπειες που θα υπάρξουν αν τοποθετηθούν οι 
ανεμογεννήτριες.

Η τοποθέτησή τους δε θα σημάνει μόνο την οι-
κολογική καταστροφή του τόπου ή του οικοσυστή-
ματος, αλλά και την οικονομική, καθώς θα είναι το 
κύριο πλήγμα στην τουριστική μας οικονομία. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Πάρου, 
αλλά και της Αντιπάρου –οι οποίοι αντιλαμβάνονται 
το «ντόμινο» εξελίξεων και στο δικό τους νησί-, δεν 
επιθυμούν την εγκατάστασή τους.

Η καλοκαιρινή σαιζόν –είναι σαφές- «πέταξε» 
από την πρώτη θέση των συζητήσεων το θέμα, 
αλλά όπως γίνεται πάντα, η υπόθεση έρχεται και 
πάλι στο προσκήνιο μέσω της διαβούλευσης και 
των συζητήσεων που ακολούθησαν στις δημοτικές 
και τοπικές κοινότητες. 

Όλες σχεδόν οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες 
έδωσαν δημόσια τις ημέρες και ώρες συνεδριάσε-
ών τους για το θέμα, οι συγκλίσεις συνεδριάσεων 
ανακοινώθηκαν από τις ηλεκτρονικές σελίδες, και 
έτσι, και πάλι, το θέμα «ανέβηκε» στις συζητήσεις. 

Παρά ταύτα, κάποιοι φαίνεται δεν εννοούν να 
κατανοήσουν ότι το θέμα είναι πρώτιστης σημασί-
ας και ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει «κτήμα» 
όλων των πολιτών. 

Με έκπληξη μάθαμε ότι η τοπική κοινότητα Λευ-
κών συνεδρίασε για την υπόθεση (σχεδόν κανείς 
μας δε γνωρίζει τη μέρα και την ώρα), δίχως αυτό 
να γίνει γνωστό, όχι μόνο στους κατοίκους των Λευ-
κών, αλλά και στους υπόλοιπους Παριανούς. Όπως 
έγραψε μία συμπολίτης στο Facebook «[…] Αναρω-
τιέμαι όμως οι κάτοικοι δεν ήθελαν να ξέρουν; Αν 
ναι, τους κάλεσε κανείς στη συνεδρίαση; Τους έχει 
γίνει γνωστό ότι η διαβούλευση για το θέμα αυτό 
έχει ξεκινήσει; Ξέρουν πως θα ενεργήσουν στη δι-
αβούλευση; Έχουν ή όχι δικαίωμα να γνωρίζουν τι 
σχεδιάζεται πάλι από τις εταιρίες και αφορά στη 
ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους; Και τέλος 
πάντων πως είναι δυνατόν να αντιμετωπίζε-
ται ένα τόσο σοβαρό θέμα σαν να είναι μια 
αίτηση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
σε κοινόχρηστο χώρο. Αν χρειαστεί ποιος θα 
λογοδοτήσει για τη ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!».

Λίγο λοιπόν προσοχή από τον δήμο Πάρου για 
τον τρόπο ενημέρωσης, δε θα ήταν κακή ιδέα… Ας 
σταματήσουμε τα λάθη σε παρόμοια θέματα.
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«Τα Καπετανέικα»
Από 15 έως 17/9 πραγματοποιήθηκε στον κόλπο της Νάουσας, ο αγώνας επί-

δειξης ξύλινων ιστιοπλοϊκών σκαφών, στη μνήμη Κώστα Γουζέλη.
Τα μικρά ξύλινα σκαριά μάγεψαν μικρούς και μεγάλους με τα πολύχρωμα πανιά 

όλων των χρωμάτων και με τη γοητεία τους.
Η εκδήλωση –που ήταν μία από τις ωραιότερες που έγιναν φέτος στο νησί μας- 

ταξίδεψε όλους μας σε μία άλλη ρομαντική εποχή και απέδειξε το γιατί τα ξύλινα 
σκαριά έχουν παντού φανατικούς φίλους.
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Εντάσεις και διαξιφισµοί 
στην Τιφλίδα

Σ τον 5ο γύρο ή αλλιώς στη «φά-
ση των 8» βρίσκεται το Πα-
γκόσµιο Κύπελλο που διεξά-
γεται στην Τιφλίδα της Γεωρ-

γίας από 2 έως 28 Σεπτέµβρη. 
Σήµερα, διεξάγονται τα µπαράζ 
που θα καθορίσουν τους 4 συµ-
µετέχοντες της ηµιτελικής φά-
σης. Οι δύο φιναλίστ του Κυπέλ-
λου θα πάρουν µέρος στο Τουρ-
νουά ∆ιεκδικητών, που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Βερολίνο, από 
10 έως 28 Μάρτη 2018. Ας δού-
µε όµως τι έγινε στους προηγού-
µενους γύρους.

Ο 3ος γύρος («φάση των 32») 
θα µείνει για καιρό χαραγµένος 
στις µνήµες των θεατών. Σηµα-
δεύτηκε αφενός από τον αποκλει-
σµό του Παγκόσµιου Πρωταθλη-
τή, Μάγκνους Κάρλσεν, από τον 
Κινέζο Ξ. Μπου, αφού έχασε την 

πρώτη παρτίδα κλασικού χρόνου 
σκέψης (βλ. Παρτίδα της Εβδοµά-
δας) και δεν κατάφερε να κερδί-
σει τη δεύτερη, και αφετέρου από 
την αποχώρηση του Καναδού Αν. 
Κοβαλιόβ µετά από διαπληκτισµό 
µε τον πρόεδρο της οργανωτικής 
επιτροπής, Ζουράµπ Ασµαϊπαρα-
σβίλι, σχετικά µε το ντύσιµό του. 
Ο Κοβαλιόβ, που είναι ουκρανικής 
καταγωγής, αλλά αγωνίζεται µε τη 
σηµαία του Καναδά, εµφανίστηκε 
στο χώρο αγώνων φορώντας βερ-
µούδα, κάτι που θεωρήθηκε ότι 
δεν συνάδει µε το κύρος της δι-
οργάνωσης και µε το συµβόλαιο 
που έχουν υπογράψει οι συµµε-
τέχοντες, που περιέχει ρήτρα για 
ευπρεπές ντύσιµο. Ο Κοβαλιόβ υ-
ποστήριξε ότι είχε φορέσει ξανά 
τη βερµούδα σε προηγούµενο γύ-
ρο και δε δέχτηκε κάποια σύστα-

ση, ότι ήταν απαράδεκτο να τον 
ενοχλούν πριν την παρτίδα και ό-
τι ο Ζ. Ασµαϊπαρασβίλι του µίλη-
σε προσβλητικά, χρησιµοποιώντας 
ρατσιστικούς χαρακτηρισµούς. Α-
γανακτισµένος, αποχώρησε από 
τη διοργάνωση.

Εκτός από τον Μ. Κάρλσεν, στον 
3ο γύρο αποκλείστηκαν κι άλλα 
«ηχηρά» ονόµατα, όπως ο Βλ. Κρά-
µνικ από το Β. Ιβαντσούκ, ο Χ. Να-
καµούρα από το Βλ. Φεντοσέγιεβ 
και ο Φ. Καρουάνα από τον Ευ. Νά-
γιερ, ενώ δεν ήταν λίγες οι συνα-
ντήσεις που οδηγήθηκαν στα µπα-
ράζ. Στον 4ο γύρο ο Π. Σβίντλερ 
απέκλεισε τον Ξ. Μπου, ο Β. Ιβα-
ντσούκ συνέχισε δυναµικά, αφή-
νοντας πίσω τον Α. Χίρι, ενώ οι Μ. 
Βασιέ - Λαγκράβ και Αλ. Γκρίσουκ 
µονοµάχησαν σκληρά, για να επι-
κρατήσει τελικά ο Βασιέ Λαγκράβ.
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Μ. Κάρλσεν - Ξ. Μπου
Αναµφισβήτητα, η σηµαντικότερη 

παρτίδα της βδοµάδας ήταν αυτή που 
οδήγησε στον αποκλεισµό του Παγκό-
σµιου Πρωταθλητή από το Παγκόσµιο Κύπελλο. 1.ε4 ε5 2.Αγ4 Ιζ6 3.δ3 Ιγ6 
4.Ιζ3 Αε7 5.0-0 0-0 6.Αβ3 δ6 7.γ3 Αε6 8.Πε1 Βδ7 9.Ιβδ2 Παβ8!? Ο Μπου 
δείχνει από νωρίς ότι είναι σε δηµιουργική διάθεση. Η συγκεκριµένη κίνη-
ση προετοιµάζει το ...δ5, σκοπεύοντας να εµποδίσει την απάντηση Αα4 µε 
...β5. 10.Αγ2 δ5!? Ο Μαύρος φαίνεται ότι θέλει µε κάθε τρόπο να αποφύ-
γει µια «στρατηγική συζήτηση» µε τον Κάρλσεν, γι' αυτό και από πολύ νω-
ρίς θυσιάζει πιόνι για να αποκτήσει την πρωτοβουλία 11.θ3 Χωρίς αντικει-
µενικά να είναι κακή κίνηση, το άµεσο 11.εxδ5 είναι µάλλον απλούστερο, 
αφού δίνει λιγότερες δυνατότητες στα µαύρα. 11...θ6 12.εxδ5 Ιxδ5 13.Ιxε5 
Ιxε5 14.Πxε5 Αδ6 15.Πε1 (βλ. διάγραµµα)

15...Αxθ3! Η καλύτερη πρακτική δυνατότητα για τα µαύρα. Η θέση του 
Λευκού παραµένει καλύτερη, αλλά χρειάζεται προσοχή και ακρίβεια για να 
το αποδείξει. 16.ηxθ3 Βxθ3 17.Ιζ1 Πβε8! Το αντάλλαγµα του Μαύρου δεν 
βασίζεται σε κάποια άµεση επίθεση, αλλά στη δυνατότητα να µεταφέρει 
περισσότερα κοµµάτια στην πτέρυγα του λευκού Βασιλιά, µέχρι να ολοκλη-
ρώσει ο Λευκός την ανάπτυξή του 18.δ4 ζ5 19.Αβ3 γ6 20.ζ4! Ρθ7 21.Αxδ5? 
Ο Λευκός έχει παίξει έως τώρα τις καλύτερες κινήσεις, αλλά αυτό είναι λά-
θος. Επρεπε 21.Πε2 µεταφέροντας τον Πύργο (ή τη Βασίλισσα) στην άµυ-
να του Βασιλιά. Π.χ. 21...Ιxζ4 (ή 21...Πxε2 22.Βxε2 Πζ6 23.Αxδ5 γxδ5 24.Ιθ2 
Πη6+ 25.Ρθ1 Βη3 26.Αδ2) 22.Πθ2 Βη4+ 23.Βxη4 ζxη4 24.Αxζ4 Αxζ4 25.Πθ4 
µε καλύτερα τα λευκά και στις δύο περιπτώσεις] 21...γxδ5 22.Πε3 Η δια-
φορά είναι ότι τώρα µετά από 22.Πε2 Βη4+ δεν υπάρχει το 23.Πη2, αφού η 
λευκή Βασίλισσα δεν υποστηρίζεται πλέον. 22...Πxε3 23.Αxε3 η5! 24.Ρζ2 
Σκοπεύοντας να απαντήσει στο 24.ζχη5 µε ...ζ4 και ...ζ3. Π.χ. [24.ζxη5 ζ4 
25.Αγ1 ζ3 26.Βγ2+ Ρη7 27.Βζ2 Βη4+ 28.Ρθ1 θxη5 και η απειλή 29...Πθ8 
κερδίζει.] 24...ηxζ4 25.Βζ3 ζxε3+ 26.Ιxε3 Βθ2+ 27.Ρζ1 Χάνουν επίσης τα 
27.Βη2 Βθ4+ 28.Ρε2 ζ4 και 27.Ιη2 Πη8 28.Πη1 Ρθ8 29.Ρζ1 ζ4 30.Βxδ5 ζ3 
31.Βxζ3 Πζ8 27...Πη8! 28.Βxζ5+ Πη6 29.Ρε1 θ5? Το µοναδικό ίσως λάθος 
του Μαύρου στην παρτίδα. Μετά από 29...Ρη7 30.Βδ7+ Ρθ8 31.Βδ8+ Ρθ7 
32.Βδ7+ Πη7 33.Βζ5+ Ρη8 34.Βγ8+ Αζ8 35.Βε6+ Ρθ8 τα σαχ τελειώνουν και 
ο Μαύρος κερδίζει 30.Ρδ1? Τώρα όµως µετά από 30.Πδ1 και Πδ2 θα άρχι-
ζε µια καινούργια παρτίδα 30...Ρθ6 31.Ιγ2 θ4 32.Ιε1 θ3 33.Ιζ3 Βη2 34.Ιε1 
Βη4+ 35.Βxη4 Πxη4 36.Ιζ3 Πη1+! Εντυπωσιακή ολοκλήρωση της παρτίδας, 
αφού µετά από 37.Ιxη1 το ...θ2 κερδίζει. 0-1

Το σημερινό μας πρόβλημα εμφανίστηκε σε μια παρτίδα 
του Μόρφυ που παίχτηκε στη Νέα Ορλεάνη το 1857. 

Παίζουν τα Μαύρα.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1...Πη4+ 2.Ρθ5 [2.Ρxη4 Βη2+ 3.Ρθ4 Βxθ2+ 4.Ρη4 Βxθ6] 2...Πη5+ 
3.Ρθ4 Βδ6 (µε ιδέα 4...Βδ4+ 5.Ρθ3 Βη4#)

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Ολοκληρώθηκαν τα Πανευρωπαϊκά Ατοµικά Πρω-
ταθλήµατα για νέους από 8 έως 18 ετών στη Μα-
µάγια της Ρουµανίας µε τη συµµετοχή 1.142 σκακι-
στών και σκακιστριών από 49 χώρες. Από τα 23 µέ-
λη της ελληνικής αποστολής πολύ καλή εµφάνιση 
έκανε η 12χρονη Ευ. Καραβιτάκη της ΣΑ Χανίων, 
που συγκέντρωσε 6 βαθµούς και ισοβάθµισε στις 
θέσεις 9 έως 17 της τελικής κατάταξης.

 l Πολύ καλή ήταν και η εµφάνιση του Πρωταθλητή 
Ελλάδας και παίκτη του ΣΟ Καβάλας, Αντώνη Παυ-
λίδη, στο Σεντ Λιούις των ΗΠΑ. Μόλις ένα γύρο πριν 
από το τέλος της διοργάνωσης Fall Chess Classic 
2017 και έχοντας συγκεντρώσει 5 βαθµούς σε 8 α-

γώνες, ισοβαθµούσε στη 2η έως 4η θέση. Θα επα-
νέλθουµε µε τα τελικά αποτελέσµατα.

 l Την Κυριακή 24 Σεπτέµβρη οι µυηµένοι, αλλά και 
οι αρχάριοι, στο καλλιτεχνικό σκάκι έχουν την ευ-
καιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους στη λύση 
προβληµάτων στο 2ο Κύπελλο «Ζάππας». Ο διαγω-
νισµός θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα 
σε Αθήνα, Χανιά, Πρέβεζα, Σύρο, Πτολεµαΐδα, Σά-
µο, ∆ράµα και Ικαρία µε ώρα έναρξης 11.00. Θα δο-
θούν δώδεκα προβλήµατα, από τα οποία τα έξι θα 
είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισµών, ενώ τα υπό-
λοιπα έξι θα απευθύνονται σε πιο άπειρους λύτες. 
Πληροφορίες ∆. Σκυριανόγλου, τηλ. 6973.039.006.

Η παρτίδα Κάρλσεν - Μπου
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Συντήρηση  
γηπέδων

Η γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, που πραγ-
ματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Πάρο, 
όπως ήταν φυσικό μονοπωλήθηκε με ζητήματα των 
ομάδων του νησιού μας. ¨Ένα από τα θέματα που 
τους απασχόλησε ήταν η κατάσταση που βρίσκονται 
σήμερα τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο νησί μας.

Στις 18/9/2017 η ΕΠΣΚ σε επιστολή που συνυπέ-
γραψαν και τα τέσσερα σωματεία της Πάρου που με-
τέχουν στα πρωταθλήματα Κυκλάδων (ΑΟΠ, Αστέρας 
Μαρμάρων. Μαρπησσαϊκός, Νηρέας), έστειλαν προς 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον δήμο Πάρου, το πα-
ρακάτω αίτημα:

«Αγαπητοί Κύριοι
Έπειτα από μια εποικοδομητική συνάντηση με τα 

σωματεία της Πάρου το Σάββατο 16/9/2017 και εκτι-
μώντας το έργο σας στον τομέα του αθλητισμού, θέ-
λουμε να ζητήσουμε την βοήθεια σας για την συντή-
ρηση των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων στο νησί 
της Πάρου.

Όσον αφορά το Δημοτικό Γήπεδο του Αρχιλόχου, 
χρειάζεται άμεση συντήρηση του συνθετικού χλοοτά-
πητα (συγκόλληση, χτένισμα, γέμισμα με καουτσούκ 
και άμμο), (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ).

Όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο Πάρου, χρειάζεται 
άμεση συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα (χτένι-
σμα, γέμισμα με καουτσούκ και άμμο), διότι πλησιάζει 
η ημερομηνία λήξης του (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ).

Για το ίδιο γήπεδο να σας υπενθυμίσουμε ότι εκ-
κρεμεί η έγκριση χρηματοδότησης της αντικατάστα-
σης του συνθετικού χλοοτάπητα (Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου)».

Καλό ταξίδι 
Δημήτρη

Τραγικό θάνατο βρήκε στις ράγες του μετρό, στον 
σταθμό της Ομόνοιας, ο 33χρονος πρώην ποδοσφαι-
ριστής του Νηρέα, Δημήτρης Κασκούτης.

Ο νεαρός άντρας, πατέρας ενός παιδιού, έπεσε 
μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή 
(17/9), στις γραμμές του μετρό. Στις 2 τα ξημερώματα 
της Κυριακής απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος, από 
τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου 
και απεβίωσε, υποκύπτοντας στα βαριά τραύματά του. 
Οι συνθήκες του δυστυχήματος είναι άγνωστες και δι-
ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 

Ο Δημήτρης Κασκούτης που ήταν παντρεμένος με 
Παριανή, άφησε το δικό του στίγμα στο τοπικό πο-
δόσφαιρο, καθώς πριν δύο χρόνια αγωνιζόμενος με 
την ομάδα της Νάουσας κατάφερε και έγινε ο ηγέτης 
της, ενώ «φόρτωσε» με πολλά γκολ όλες τις αντίπα-
λες ομάδες. Κάτι άλλωστε που είχε κάνει και πριν τρία 
χρόνια αγωνιζόμενος με την ομάδα του Παμμηλια-
κού. Ο Κασκούτης, ήταν ένας «φιλόσοφος» ερασιτέ-
χνης ποδοσφαιριστής, ο οποίος άφησε εποχή με τις 

εύστοχες δηλώσεις του 
για το ποδόσφαιρο. Είχε 
αγωνιστεί σε πολλές ομά-
δες, όπως ο Πανηλειακός, 
το Αιγάλεω και τον Νηρέα, 
ενώ πριν από δύο χρόνια 
επέστρεψε στην Ηλεία, και 
στην ομάδα του Ολυμπια-
κού Λαμπετίου.

Η εφημερίδα μας εκ-
φράζει τα ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στην οικογένειά 
του.

Συλλυπητήρια Νηρέα
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας για το 

παραπάνω γεγονός εξέ-
δωσε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Η είδηση του πρόωρου χαμού, του ταλαντούχου, 
πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Δημήτρη Κα-
σκούτη, γεμίζει θλίψη και οδύνη την οικογένεια του 
ΑΜΕΣ Νηρέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αθλητές και οι προπο-
νητές του Συλλόγου μας εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Στις ακαδημίες 
ΟΠΑΠ, ΑΟΠ  
και Νηρέας

Ο ΟΠΑΠ, πιστός στη δέσμευσή του να επενδύει 
πολύπλευρα 
στο μέλλον 
του αθλητι-
σμού και τη 
νεολαία, υλο-
ποιεί για τρίτη 
συνεχή χρονιά 
το πρόγραμ-
μα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 
Αθλητικές Ακα-
δημίες ΟΠΑΠ.

Σ υ ν ο λ ι κ ά 
128 ακαδημίες 
από 49 νομούς 
της Ελλάδας 
θα επωφελη-
θούν από το 
ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
του ΟΠΑΠ την 
αγωνιστική περίοδο 2017-18. Από την Πάρο συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα ο ΑΟ Πάρου και ο ΑΜΕΣ 
Νηρέας, ενώ ακόμα τρία σωματεία των Κυκλάδων 
(Παμμηλιακός, Σύρος 2002, ΑΟ Μυκόνου) θα δώσουν 
το παρόν. Περισσότεροι από 11.000 μικροί αθλητές 
και 700 προπονητές θα συμμετέχουν στις δράσεις του 
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει:

- Επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένους παιδι-
άτρους, παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους

- Προπονητικές κατευθύνσεις για τις ηλικίες 7 έως 
12 ετών με βάση τα διεθνή πρότυπα της UEFA και της 
FIFA

- Υψηλής ποιότητας προπονητικό υλικό
- Ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια των 

προπονήσεων και των αγώνων
- Συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές γιορτές με εκπαι-

δευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα
- Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι γονείς/ συνο-

δοί των μικρών αθλητών, στους οποίους παρέχεται 
συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ψυχολογίας, 

διατροφής και πρώτων βοηθειών.

Δύο χρόνια Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ
Μικροί και μεγάλοι σε όλη την Ελλάδα έχουν αγκαλιά-

σει το πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ. Μέχρι 
σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 475 ώρες προπονητικής 
εκπαίδευσης και 3.000 ώρες επιστημονικών σεμινα-
ρίων για τους γονείς, τα παιδιά και τους προπονητές. 
Επιπλέον, στις ακαδημίες έχουν διανεμηθεί 8.000 μπά-

λες, 125 σετ 
προπονητικού 
ε ξοπλ ι σμού , 
15.100 ζευγά-
ρια επικαλαμί-
δες και 3.000 
δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά 
παιδικού μεγέ-
θους.

Σ υ ν ο λ ι κ ά 
15.100 παιδιά 
έχουν συμ-
μετάσχει στις 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότη-
τες, τις βιωμα-
τικές δράσεις 
και τις μεγάλες 
γιορτές του 
αθλητ ι σμού , 
που πραγματο-
ποιούνται στο 
πλαίσιο του 

προγράμματος. Οι Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ επί δύο 
χρόνια «ταξιδεύουν» σε όλη την Ελλάδα, προωθώντας 
με τον πιο ευχάριστο τρόπο το ευ αγωνίζεσθαι, τον σε-
βασμό, το ήθος και την ομαδικότητα. Στα 20 φεστιβάλ 
που έχουν διοργανωθεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 
να βιώσουν στην πράξη τη φιλοσοφία των Αθλητικών 
Ακαδημιών ΟΠΑΠ και να κατανοήσουν τις αξίες του 
αθλητισμού.

Μεγάλος αριθμός αιτήσεων 
Το ενδιαφέρον για τις Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ 

είναι ιδιαιτέρως αυξημένο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός 
ότι αιτήσεις για συμμετοχή την τρέχουσα αγωνιστική 
σεζόν συμπλήρωσαν 354 ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά 
σωματεία που διαθέτουν ακαδημίες και ακολούθησε 
διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να επιλεγούν οι 
128 που πληρούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά 
κριτήρια. Οι 66 από αυτές τις ακαδημίες συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα για πρώτη φορά.

Δραστηριότητες 
βόλεϊ Νηρέας

Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ Νηρέα με ανακοίνωσή του επιση-
μαίνει ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη των εγγραφών, από την Τετάρτη 6 Σε-
πτεμβρίου, για τα αναπτυξιακά τμήματα βόλεϊ και την 
έναρξη προπονήσεων των αγωνιστικών τμημάτων, 
από Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου».

Ποιο συγκεκριμένα ο ΑΜΕΣ Νηρέας θα συμμετάσχει 
στο τοπικό πρωτάθλημα Κυκλάδων με τα τμήματα κο-
ρασίδων, πανκορασίδων, γυναικών και ανδρών. Προ-
πονητής για τα τμήματα υποδομών θα είναι ο κ. Γιώρ-
γος Κυριαζής και ενηλίκων ο κ. Μανώλης Ρούσσος. 

Οι προπονήσεις των τμημάτων θα ξεκινήσουν, ανα-
γκαστικά, στο ανοικτό γήπεδο του γυμνασίου Νάου-
σας, με την ελπίδα ότι από τις αρχές Οκτωβρίου θα 
συνεχιστούν στο κλειστό Γυμναστήριο στην Μάρπησ-
σα. Η ιδιαιτερότητα της νέας αγωνιστικής χρονιάς 
είναι η δημιουργία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ που 
συγκροτήθηκε με αθλήτριες από μεταγραφές Αθηναϊ-
κών και όχι μόνο ομάδων, με βασικό προπονητή τον κ. 
Μανώλη Ρούσσο.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου του συλλό-
γου: «[…] Ο ΑΜΕΣ Νηρέας μεγαλώνει και εδραιώνεται 
για να ανεβάσει το άθλημα του βόλεϊ ψηλά!».

Για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα βόλεϊ και 
εγγραφές μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην υπεύθυνη 
τμημάτων βόλεϊ: Μαρία Κορδονέλλη: 6937 825315 
και τον υπεύθυνος αθλητικών τμημάτων: Μανώλη 
Σιφναίο 6977 082640.
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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:

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν οι πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις στο νησί μας 

από 23 έως 27/9/2017.
23/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Χορευτική Παράσταση. «2ο Οδοιπορικό στην Παράδοση». Με τη συμμετοχή χορευτικών 

συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. - UNESCO Πειραιώς & Νή-
σων. Πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» Παροικία

23/9 ΣΑΒΒΑΤΟ
3ος ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΣΑΜΙΝΑ.11:00 - Παράλληλες εκδηλώσεις, σεμινάρια ναυαγοσωστικής και 

Πρώτων Βοηθειών.20:00 - Ομιλίες Προβολή ντοκιμαντέρ. Π.Σ. «Αρχίλοχος» Παροικία.
24/9 ΚΥΡΙΑΚΗ
3ος ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΣΑΜΙΝΑ. 10:00 – Εκκίνηση από το νησάκι «Άγιος Σπυρίδωνας». 12:30 - 

Βράβευση αθλητών στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος». Παροικία
24/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 19:30
Παρουσίαση βιβλίου. «Αναδρομές στον Κόσμο της Αρχαίας Πάρου» του Νίκου Χρ. Αλιπρά-

ντη. Διοργάνωση ΙΑΠΚ, Βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση», Δήμος Πάρου, Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Προαύλιο 
Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής Παροικία

27/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00
Εγκαίνια Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων. Διοργάνωση Περι-

φέρεια Ν. Αιγαίου - Δήμος Πάρου. Μάρπησσα
27/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00
Μουσική εκδήλωση με την Χορωδία «Η Φωνή της Μακεδονίας». Διοργάνωση  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» Παροικία.

Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης 
Γαστρονομίας

 Ο δήμος Πάρου 
συμμετείχε για άλλη 
μια χρονιά στο 11ο 
φεστιβάλ Κυκλαδί-
τικής γαστρονομίας 
«Νικόλαος Τσελε-
μεντές», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε 
στη Σίφνο από 8 έως 
10/9/2017.

Τον δήμο Πάρου 
εκπροσώπησαν η 
αντιδήμαρχος, Δώρα 
Σαρρή-Παπακυρίλ-
λου και τα μέλη του συλλόγου γυναικών Νάουσας, Ιωάννα Μαλάμου, Άννα Βαβα-
νού, Μαρία Πουλίου και Μαρία Καμπούρη, οι οποίες παρουσίασαν και μαγείρεψαν 
παραδοσιακή πετιμεζόπιτα. Παράλληλα έγινε και παρουσίαση των παραδοσιακών 
τυριών της Πάρου.

Η πετιμεζόπιτα μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα που προσέφεραν τα μέλη της Πα-
ριανής αποστολής στους παρευρισκομένους απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις 
και κριτικές από όσους τα δοκίμασαν. Στην αποστολή του δήμου συμμετείχαν και 
μέλη του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας που με το χορό και τη μουσική ξεσήκωσαν 
μελωδικά ντόπιους και επισκέπτες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο δήμος του νησιού μας με ανακοίνωσή του 
ευχαρίστησε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, τη μελισσοκομική μονά-
δα «Εκ Πακτίας», τους Γιώργο και Μανώλη Μωραΐτη, τις αρτοποιίες «Παραδοσιακός 
Φούρνος Αγκαιριάς», «Ραγκούσης» και  «Αλιπράντης», το ζαχαροπλαστείο «Χαμηλο-
θώρης» και την ζυθοποιία «56 Νησιά» για την προσφορά προϊόντων. 

Τέλος, ο δήμος Πάρου ευχαρίστησε τον δήμο Σίφνου και τον πολιτιστικό σύλλογο 
Σίφνου για την πρόσκληση, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία.

Παρουσίαση βιβλίου
Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) και το βιβλιοπωλείο 

«Αναγέννηση», μας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Χρ. 
Αλιπράντη, φιλολόγου, συγγραφέα, διευθυντή του περιοδικού «Παριανά», με τίτλο: 
«Αναδρομές στον κόσμο της αρχαίας Πάρου».

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/9/2017 στις 
7.30 το απόγευμα στο αίθριο του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου, καθηγήτρια αρχαιολο-
γίας, πρόεδρος ΙΑΠΚ, η κ. Μοσχούλα Κοντοσταύλου, νομικός και ο κ. Χρήστος Γε-
ωργούσης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιητής, επιτ. Γυμνασιάρχης. Συντονίστρια 
θα είναι η κ. Άννα Κορτιάνου – Κάγκανη, δημοτική σύμβουλος, μέλος Δ.Σ. ΙΑΠΚ, τ. 
πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ.


