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ΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 

ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ 
ΤΕΝΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΣΑΣ ΜΕ 20€ ΤΟ ΜΗΝΑ/Α-
ΤΟΜΟ*

*Αφορά σε προγράµµατα που 
εκτελούνται µια φορά την εβδοµάδα

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Τ: 22840 24280
info@parostennisclub.com

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΝΝΙΣ

Ενηµέρωση

Ο ιατρός ρευµατολόγος
κ. Μπάιλας Γεώργιος ξεκίνησε

τη συνεργασία του µε την Ιατρόνησο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com
w w w . i a t r o n i s o s . g rδιαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Γι α  2 4 ω ρ η  ε ν η μ έ ρ ω σ η  w w w . f o n i t i s p a r o u . g r

» σελ. 10-11

29η συνάντηση ερασιτεχνικών 
θιάσων Αιγαίου
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  
Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης 

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

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

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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 434

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Εξορία στη  
Λογγοβάρδα

Τα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων χρησιμοποιήθηκαν από πολύ παλιά ως 
τόποι εξορίας, ενώ από την εποχή του Όθωνος χρησιμοποιήθηκε ο εκτοπισμός ως 
αστυνομικό μέτρο.

Τα νησιά των Κυκλάδων δέχθηκαν πολλούς εξόριστους και μεταξύ αυτών ήταν η 
Γυάρος, η Αμοργός, η Θήρα, η Ίος, η Κίμωλος, η Μήλος, η Νάξος, η Σέριφος, η Σίκι-
νος, η Σίφνος, η Φολέγανδρος, η Άνδρος, η Τήνος, η Σύρος, η Κύθνος, η Μύκονος, η 
Αντίπαρος και η Πάρος.

Η εξορία ρασοφόρων

Μία άλλη άγνωστη ιστορία 
είναι αυτή της εξορίας ρασοφό-
ρων τους οποίους η εκκλησία 
εκτόπισε σε νησιά και βουνά. 
Ιδιαίτερα στην εξορία στάλθηκαν 
μοναχές και μοναχοί που υπέπε-
σαν σε διάφορα παραπτώματα.

Αντιγράφοντας πρακτικές άλ-
λων… η εκκλησία εκτόπισε σε 
νησιά (Πάρος, Πάτμος, Στρο-
φάδες, Σαλαμίνα) αλλά και σε 
μοναστήρια σε όλη τη χώρα 
(Μετέωρα, Άγιο Όρος, Ηλεία, 
Βόλο, Γρεβενά), άνδρες και γυ-
ναίκες μοναχούς για διάφορα 
παραπτώματα ηθικής φύσεως, 
ανάρμοστης συμπεριφοράς, 
αλλά και για αντεθνικές ιδέες, 
κυρίως την περίοδο του Εμφυ-
λίου. Όμως και στις αρχές του 
19ου αιώνα, τότε που οι διαμά-
χες μεταξύ ελλαδικής εκκλησί-
ας, πολιτείας, Οργανώσεων και 
Πατριαρχείου κυριαρχούσαν οι 
εκτοπισμοί κληρικών, ακόμη και 
αρχιεπισκόπων, ήταν ένα από 
τα πλέον σημαντικά όπλα στα 
χέρια της Συνόδου. Σήμερα οι 
εγκλεισμοί σε μοναστήρια 
συνεχίζουν να αποτελούν 
μέτρο σωφρονισμού, αλλά 
αφορούν κυρίως άγαμους 
κληρικούς οι οποίοι αρνού-
νται να αποσχηματιστούν.

Η πιο γνωστή ιστορία εξορίας 
στους κόλπους της εκκλησίας, ήταν αυτή στον 19ο αι. του μοναχού Χριστόφου 
Παναγιωτόπουλου (Παπουλάκος), που προπαγάνδιζε στην Πελοπόννησο ενα-
ντίον των Βαυαρών και υπέρ των Ρώσων. Ο Παπουλάκος εξορίστηκε σε διάφορες 
περιοχές και πέθανε εξόριστος στη Μονή Παναχράντου Άνδρου στις 18/1/1861 
(παλαιό ημερολόγιο). Ο Παπουλάκος, που πολλοί σήμερα (δικαίως) τον θεωρούν 
Άγιο, ήταν συνεχιστής του Κολλυβαδικού κινήματος (ανακαινιστικό κίνημα που προ-
σπάθησε να «ξυπνήσει» την εκκλησία από τον πνευματικό λήθαργο και το δήθεν δι-
αφωτισμό και «προοδευτικότητα». Οι πρωτεργάτες του πίστευαν ότι η αναγέννηση 
της Εκκλησίας και του έθνους θα μπορούσε να έλθει μόνο μέσα από την αναβίωση 
της μυστικής και νηπτικής θεολογίας των πατέρων). Σημειώνουμε ότι στην περίπτω-
ση του Αγίου Παπουλάκου, (το όνομά του παραμένει ακόμα προς επίσημη αγιοκα-
τάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο), η ελλαδική εκκλησία επίσημα το 2000 

ζήτησε συγγνώμη για το ανάθεμα, αλλά και για τον μοναχό, ο οποίος στα ογδόντα 
του χρόνια πήγαινε από χωριό σε χωριό και μιλούσε για «τον Θεό και την πατρίδα».

Ιερόθεος Μητρόπουλος

Με τον θάνατο του Παπουλάκου ένας άλλος μοναχός «έδρασε» στην Πελοπόν-
νησο, ο Ιερόθεος Μητρόπουλος, που στη συνέχεια έγινε Αρχιεπίσκοπος Πατρών και 
Ηλείας (1892-1903).

Πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας, εξορίστηκε στη Μονή Παναχράντου 
και στη συνέχεια στη Μονή Λογγοβάρδας στην Πάρο. Ο ίδιος στα γράμματα 
στους φίλους του από το μοναστήρι υπέγραφε ως «εν Χριστώ αδελφός Ιερόθεος 
Μητρόπουλος - Εξόριστος» ή ως «Ο εξόριστος εν Πάρω Ιερόθεος Μητρό-

πουλος». 
Ο ίδιος αναφέρει για τον εαυ-

τό του:
«Το 1879, καταγγελθέντος 

τοῦ κ. Ἀπόστολου Μακράκη 
ἐπί ἀντιθέτους τῇ Ἐκκλησίᾳ 
δοξασίας, συγκατηγορήθην 
κἀγώ μετ’ ἄλλων συναδέλ-
φων μου κληρικῶν ὡς ὁμο-
φρονοῦντες τῷ κ. Μακράκῃ, 
καί κατεδικάσθημεν ὑπό 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς πολυ-
ετῆ ἐξορίαν ἐγώ μέν εἰς τήν 
ἐν Ἄνδρῳ Μονήν τῆς Πανα-
χράντου, καί ἐκεῖθεν εἰς τήν 
ἐν Πάρῳ Μονήν τῆς Λογγο-
βάρδας, ἔνθα καί διέμενον 
ἐπί δύο ἔτη, οἱ δε ἄλλοι συ-
νάδελφοί μου εἰς ἄλλας Μο-
νάς τοῦ Κράτους.

Ἐπανελθόντες εἰς Ἀθήνας, 
προσήλθομεν ἐνώπιον τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τό 1884, και 
ἐζητήσαμε συγγνώμην, ἥτις 
καί ἐδόθη ἡμῖν. Συγχρόνως 
δέ ἡ Σύνοδος μέ ἐπρότεινε 
ὡς ἱεροκήρυκα εἰς τόν Νο-
μόν Αἰτωλοακαρνανίας, καί 
διωρίσθην ὑπό τοῦ Ὑπουρ-
γείου τήν 3ην Δεκεμβρίου 
τοῦ ἰδίου ἔτους.

Τό ἑπόμενον ἕτος, 1885, 
Αὐγούστου 6, μετετέθην εἰς 
τόν Νομόν Ἀττικῆς, ἔνθα καί 
διατελῶ ἤδη Ἱεροκῆρυξ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25ῃ Σε-
πτεμβρίου 1885

Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος 
Μητρόπουλος, Ἱεροκῆρυξ».

Δ.Μ.Μ.

Πηγές: 
1. «Η Καθημερινή» 16/11/2003 (Τόποι εξορίας στον Μεσοπόλεμο).
2. «Ριζοσπάστης» 7/8/2005 (Νησιά με ιστορία)
3. «Πεμπτουσία» 24/6/2017 (Κολλυβάδες Όσιοι Πατέρες)
4. «Τα Νέα 19/8/2000 (Τα Μοναστήρια της εξορίας)
5. Ι. Μητρόπολη Πατρών: Αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας Ιερόθεος Μητρόπου-

λος - Ο πνευματικός αδάμας της εκκλησίας. (Του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσο-
στόμου). 
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Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | iatronisos@gmail.com

Dr  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
µήνας πρόληψης καρκίνου του µαστού

Κλείσε τώρα ραντεβού για έλεγχο
µε το ειδικό πακέτο για µαστογραφία,

υπέρηχο & ψηλάφηση µαστού
από ειδική γυναικολόγο

∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

µε εκτενές πελατολόγιο

αγοραστών

ΖΗΤΑ

ακίνητα προς πώληση

(κατοικία, βίλλα, αγροτεµάχιο)

καθώς και κατοικίες/βίλλες

για εποχιακή ενοικίαση.

Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον τοπικό µας εκπρόσωπο
τηλ. 6944 909393 | email: sales@bigbluerealty.gr

Εκδρομή σε 
Βουλγαρία – 
Ρουμανία

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας, διοργανώνει 
10ήμερη εκδρομή στη Ρουμανία - Βουλγαρία, από τις 
15/11/2017 έως τις 24/11/2017. 

Οι περιοχές και η διαδρομή που θα ακολουθήσουν 
είναι: ΣΟΦΙΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΣΙΝΑΪΑ, ΜΠΡΑΣΟΦ, 
ΙΑΣΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ, ΒΑΡΝΑ, 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ και 
ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέ-
φωνα:  6974 366 546, 6974 326 994, 6945 186 978, 
22840 41141

Ευχαριστήριο
Ο σύλλογος ανακαίνισης Ιερού Ναού Αγίας 

Τριάδος Λευκών, συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά 
τους εξής: 

α) Τον κ. Κώστα Καστανιά (πρώην πρόεδρο των δύο 
Λευκιανών συλλόγων), για την προσφορά των 700€ 
στο κόστος επισκευής του παλιού ρολογιού της εκ-
κλησίας μας.

β) Τον κ. Βασίλη Παντελαίο (ξυλουργό, μέλος του 
Δ.Σ. του συλλόγου μας), για τη δωρεάν κατασκευή της 
καινούριας θήκης του ρολογιού και την επισκευή της 

παλιάς.
γ) Τον κ. Νίκο Ανδρεόπουλο για τη δωρεά των 100€ 

στο κόστος επισκευής του ρολογιού και για τη μετα-
φοράς του προς και από το εργαστήριο επισκευής του.

δ) Τους καλλιτέχνες Στέλιο Γκίκα και Ντέπη Μαυ-
ραγκά, για τη ζωγραφική διακόσμηση της καινούριας 
θήκης, και τέλος

ε) Τους αδελφούς Ρήγα για την κοπή, διαμόρφωση 
και δωρεάν προσφορά των δύο μαρμαροπαραθύρων, 
που αντικατέστησαν τα παλιά, αριστερά και δεξιά των 
πλευρών του Ναού. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ. 
Γιώργο Γεροχρήστου για τη φροντίδα του.

Το ∆.Σ του Συλλόγου

Erasmus+
Πριν από δύο χρόνια με τη βοήθεια χορηγών το γυ-

μνάσιο Πάρου απέκτησε ένα μεταφερόμενο εργαστή-
ριο με tablets. 

Η ενσωμάτωση του στην εκπαιδευτική διαδικασία 
έγινε σε ικανοποιητικό βαθμό αφού χρησιμοποιήθηκε 
σε περισσότερες από 500 διδακτικές ώρες βελτιώνο-
ντας σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η προσπάθεια για την εισαγωγή σύγχρονων μεθό-
δων και μέσων διδασκαλίας συνεχίζεται και με μεγάλη 
ικανοποίηση ανακοινώθηκε ότι το σχολείο με το σχέ-
διο του «tablets και τεχνολογία στην εκπαίδευση – μια 
νέα παιδαγωγική προσέγγιση» εντάχθηκε στη δράση 
ΚΑ101 – Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαί-
δευσης του προγράμματος Erasmus+ το οποίο επιχο-
ρηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης τέσσερις εκπαιδευ-
τικοί του σχολείου θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτι-

κά σεμινάρια στη Φιλανδία την άνοιξη του 2018. Οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί θα μεταφέρουν τις γνώσεις που 
θα αποκτήσουν από τα σεμινάρια αλλά και τις επα-
φές με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους που θα 
βρίσκονται εκεί, στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου και στην ευρύτερη τοπική εκπαιδευτική κοι-
νότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γυμνασίου που υπο-
γράφει ο διευθυντής Ιωάννης Δρόσος: «Ελπίζουμε 
ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες μας και θα  βοηθήσει στην προώθηση 
του σχεδίου μας για την δημιουργία ενός σύγχρονου 
σχολείου παρά τα μεγάλα προβλήματα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και τον περιορισμό των διαθέσιμων 
πόρων».

Συλλήψεις
Από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων δημοσι-

οποιήθηκαν οι παρακάτω ειδήσεις που αφορούν το 
νησί μας:

Την 29-08-2017 το απόγευμα συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, 26χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος είχε ει-
σέλθει και διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος 
του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

Την 02-10-2017 το πρωί συνελήφθη στην Πάρο, 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
40χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμού-
σαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας με ποινή φυλάκισης -1- 
έτους και -3- μηνών και χρηματική ποινή, για παραβία-
ση των περιοριστικών όρων και επιταγές.
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European Young 
Chef Award 
2017

Ο μόλις 20 ετών νεαρός σεφ, Σπύρος Κουγιός, από τη 
Ρόδο, είναι ο νικητής του τελικού, στον γαστρονομικό διαγω-
νισμό που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την 
ανάδειξη του σεφ που θα την εκπροσωπήσει, στον μεγάλο   
ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Young Chef Award 2017 
στη Βαρκελώνη στις αρχές Νοεμβρίου, έναν διαγωνισμό 
στον οποίο η ΠΝΑΙ συμμετέχει για άλλη μια φορά με αξι-
ώσεις, μετά την περυσινή πρωτιά του Ρόδιου σεφ Σταμάτη 
Μισομικέ, που αναδείχθηκε  ο European Young Chef  2016. 

Αναζητώντας τον υποψήφιο που θα την εκπροσωπήσει, 
ανάμεσα σε εξαιρετικά ταλέντα που διαθέτουν τα νησιά του 
Ν. Αιγαίου, στη gαστρονομία, η Περιφέρεια, στο πλαίσιο της 
ανάδειξής της ως  Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 
2019,   οργάνωσε το προηγούμενο διάστημα τέσσερις δια-
δοχικούς διαγωνισμούς, σε Ρόδο, Κω, Σαντορίνη και Τήνο, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους σεφ από όλα τα νησιά 
να διαγωνιστούν και να διακριθούν. 

Οι τέσσερις νικητές των αντίστοιχων διαγωνισμών, πήραν 
μέρος στον τελικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο 
Dolphin Bay, στη Σύρο, απ’ όπου ξεχώρισε ο 20χρνος Σπύ-
ρος Κουγιός, που στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη, 
θα διεκδικήσει για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, τον τίτλο European Young Chef 2017.

Ο Σπύρος Κουγιός, που εργάζεται σε εστιατόριο ξενοδο-
χείου στη Ρόδο, παρουσίασε στην κριτική επιτροπή ένα πιάτο 
βγαλμένο από τη θάλασσα του Νοτίου Αιγαίου και κέρδισε 
τη συμμετοχή του στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό της Βαρ-
κελώνης, με τα «χρώματα» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Μετά την ανάδειξη του νέου σεφ που θα εκπροσωπήσει 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Βαρκελώνη, ο κ. περι-
φερειάρχης δήλωσε: «Πηγαίνουμε στη Βαρκελώνη για να 
διεκδικήσουμε  τον τίτλο του European Young Chef 2017, 
μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, που στόχο έχει να προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον των νέων  να επικεντρωθούν 
στην αξιοποίηση και ανάδειξη του τεράστιου πολιτιστικού 
μας πλούτου ως συγκριτικού πλεονεκτήματος μας. Τόσο η 
ανάδειξη της Περιφέρειάς μας ως Γαστρονομική Περιφέ-
ρεια της Ευρώπης 2019, όσο και ο περυσινός τίτλος του 
«European Young Chef  2016 είναι η ισχυρότερη απόδειξη 
ότι η γαστρονομία των νησιών μας, έχει όλες τις προδια-
γραφές για να γίνει η αιχμή του δόρατος στην στρατηγική 
που έχουμε χαράξει για εξωστρέφεια και ανάδειξη της ανε-
ξάντλητης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε ένα τομέα, του 
γαστρονομικού τουρισμού, που κερδίζει ραγδαία έδαφος 
διεθνώς».

Ενδιαφέρον του Hollywood 
για επένδυση στο Ν. Αιγαίο

Ζωντανό είναι το ενδιαφέρον ανθρώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood, να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Νότιο Αιγαίο, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πολιτεία θα 
ολοκληρώσει όλα τα βήματα της διαδικασίας που απαιτείται, ώστε η επένδυση να καταστεί εφικτή και 
υλοποιήσιμη.

Αυτό επαναβεβαιώθηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αθήνα, ο περιφερει-
άρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, ο 
Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Steve Bernstein, ο καλλιτεχνικός διευθυντής κινηματογρα-
φικών παραγωγών, Charles Lee και ο Martin Meunier, εκ των πρωτοπόρων στην τεχνική του animation 

και οι τρεις συντελεστές ταινιών που έχουν τιμηθεί με βραβεία Όσκαρ.
Αντικείμενο της κοινής συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε στο roof του ξενοδοχείου Electra Metropolis, 

ήταν η πρόταση δημιουργίας σχολής κινηματογράφου και στούντιο παραγωγής οπtικοακουστικών πα-
ραγωγών στη Σύρο.

H πρόταση κατατέθηκε για πρώτη φορά, πριν από ένα χρόνο, από τον Steve Bernstein, ο οποίος, 
επισκεπτόμενος τη Σύρο, «ανακάλυψε» το ιδεώδες φυσικό κινηματογραφικό σκηνικό, για το γύρισμα 
διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
παραπάνω επένδυσης για τα νησιά και τη χώρα συνολικά, σε μια περίοδο μεγάλης άνθησης του κινημα-
τογραφικού τουρισμού, ανέλαβε άμεσα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, για 
την διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εναρμόνιση του θεσμικού 
πλαισίου της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη 
επενδυτική πρόταση.

Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο από την Βουλή και όπως επισημάνθηκε στη 
συνέντευξη Τύπου, είναι ένα πρώτο και πολύ μεγάλο βήμα, που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του 
σχεδίου που αφορά τη Σύρο, ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο, προκειμένου η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική μεταξύ των χωρών, που τα τελευταία 
χρόνια προσελκύουν τις μεγάλες, διεθνείς κινηματογραφικές, αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ο Steven Bernstein, κινηματογραφιστής, παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, βραβευμένος 
με το Βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών, έχει συνδέσει το όνομα του με βραβευ-
μένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το Monster που χάρισε το Όσκαρ στη Σαρλίζ Θερόν, το πρόσφατο 
Dominion, με τον Τζον Μάλκοβιτς, Scary Movie 2, Like Water for Chocolate, One night with the King, 
Decoding Annie Parker, White Chicks και πολλές άλλες. Ήταν υποψήφιος Βραβείο Αμερικανικής Εταιρεί-
ας Κινηματογραφίας για το «Magic City». Κέρδισε επίσης Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Καννών, για το 
έργο του στον τομέα της διαφήμισης. Το βιβλίο του Film Production (Focal Press) έχει μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες και έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσον αφορά το film making. Έχει δημιουργήσει μια 
σειρά σχολών κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, ενώ συνεργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια, ως κριτής, 
στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Bernstein στην κοινή συνέντευξη Τύπου, η απόφαση για την υλοποίηση της επεν-
δυτικής πρότασης είναι ειλημμένη και χαρακτήρισε πολύ μεγάλο και ενθαρρυντικό το βήμα που έκανε η 
ελληνική πολιτεία, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Σε ένα μήνα από τώρα, οπότε θα γίνουν τα 
πρώτα μαθήματα κινηματογράφου, θα ξεκινήσει η λειτουργία της κινηματογραφικής σχολής στη Σύρο. 
Ωστόσο, ο κ. Bernstein, τόνισε πως υπολείπονται να γίνουν ακόμη πολλά βήματα, προκειμένου να δια-
μορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα βάλει την Ελλάδα, με τρόπο ελκυστικό και ανταγωνιστικό, 
στο χάρτη των χωρών που φιλοξενούν τα γυρίσματα διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν ο Charles Lee, καλλιτεχνικός διευθυντής της ταινίας των 11 βραβεί-
ων Όσκαρ, «Τιτανικός» του James Cameron, όπως και ο Martin Meunier, επίσης βραβευμένος με Όσκαρ 
τo 2010, για την πρωτοποριακή ταινία «Caroline, ως η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων της χρονιάς.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, από την πλευρά του δήλωσε: «Τα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου, πρωταγωνιστές εξωστρέφειας και καλών ειδήσεων, άνοιξαν ένα ακόμη παράθυρο 
αισιοδοξίας σ’ αυτή τη χώρα. Οι καλές ειδήσεις, οι λύσεις, οι θέσεις εργασίας και η αξιοποίηση των 
ευκαιριών, έρχονται μόνο μετά από πολύ σκληρή, καλή και επίπονη δουλειά, ακριβώς σαν αυτήν που 
εμείς κάνουμε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 

Αξίζει να τονιστεί ότι τα οφέλη από την επενδυτική πρόταση του Steven Bernstein και των Αμερικανών 
επενδυτών, θα είναι τεράστια όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, με βάση και τα 
αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τον κινηματογραφικό τουρισμό διεθνώς.

Σύμφωνα με το Tourism Competitive Intelligence, το 2012, 40 εκατομμύρια τουρίστες επέλεξαν τον 
προορισμό των διακοπών τους επειδή τον είδαν σε κάποια κινηματογραφική ταινία. Συνεπώς, η προβολή 
που επιτυγχάνεται για ένα προορισμό μέσω του κινηματογράφου είναι τεράστια και με μεγάλη διάρκεια 
στον χρόνο. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ως ιδανικό φυσικό σκηνικό, έχουν όλα τα προσόντα για να 
βρεθούν πολύ ψηλά στη λίστα των περιζήτητων κινηματογραφικών προορισμών.
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Τμήμα μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ.

Από το ΕΠΑ.Λ. Πάρου ανακοιμώθηκε ότι, από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου έως την 
Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων μαθητευ-
όμενων στις ειδικότητες του τμήματος μαθητείας που θα λειτουργήσουν το σχολικό 
έτος 2017-2018. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017): 

α) να είναι κάτοχοι 

α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. 
του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, 

ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του 
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων 
τίτλων 

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
γ) ηλικία έως 25 ετών.  
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
A) Φωτοαντίγραφα των: απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και πτυχίου ΕΠΑΛ. ταυτότητας, 

αποδεικτικού ΑΜΚΑ, αποδεικτικού ΑΦΜ
B) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (τα έντυπα θα δοθούν από το σχολείο).
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο
σχολείο τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 με 13:00.

Οι κουρτίνες 
του χωριού

Καλοκαιριάτικο μεσημέρι και οι κουρτίνες ανέμιζαν 
στις πόρτες του χωριού. Η κάθε μία έδειχνε τη δεξιό-
τητα και τα γούστα της κάθε νοικοκυράς. 

Πολλές φορές σταματούσες και με το ’να χέρι την 
άνοιγες -λίγο-όχι πολύ- όσο χρειαζόταν για να χαιρε-
τίσεις:  «εεε κυρά Μαριώ, τι πολεμάς;» «καλή όρεξη» 
-«κόπιασε, κόπιασε»...και η καθαριότητα και το άρωμα 
του φαγητού έμεναν σαν στάμπα στη θύμησή σου. Συ-
νέχιζες την πορεία γύρω στο ήσυχο χωριό και πίσω 
από κάποιες κουρτίνες άκουγες τα κουταλοπήρουνα 
στα πιάτα και μοσχοβολούσε η καλοκαιρινή ντομάτα 
με το λάδι της σαλάτας. Πιο κάτω, κάποια έβγαινε με 
ένα πιάτο, να δώσει μια «μυρωδιά» στη γειτόνισσα, 
χόρτα τσιμπιτά ή ο,τι άλλο είχε ετοιμάσει για το αρ-
χοντικό της.

…Ώρα Ελλάδος δεκατρείς...και τραγούδια του Καλα-
τζή και άλλων ακούγονταν από το ραδιόφωνο. Που 
και που συναντούσες και κάνα ψαρά που καθυστε-
ρημένα ανέβαινε με την κακαβιά του στην σακούλα ή 
κάνα μπάρμπα που γυρνούσε σκυφτός από το περιβό-
λι με όλα τα καλά του Θεού στα κοφίνια του. Κάποιες 
τηγάνιζαν έξω κάτω από τις σκάλες για να μη μυρίσει 
το σπίτι, και άλλες έψηναν σαργούς ή σαβρίδια στα 
φουγουδάκια -και η μυρωδιά ενοχλούσε την γειτόνισ-
σα πιο κάτω που την «άκουγε»-. Στο φούρνο έβλεπες 
ταψιά με διάφορα καλά, μπριάμι, χταποδοπίλαφο ή 
κάνα κοτόπουλο... και πιο πάνω προς την Παναγία σε 
κάποια σπίτια είχαν ήδη φάει και «πέσει» -αφού έτσι 
είχε μάθει στην Αμερική ο αφέντης- στις 12 να τρώνε. 

Και ο αέρας δροσερός-δροσερός απαλά φυσούσε 
από τον Αϊ Δημήτρη και το ζουριό και δεν άφηνε την 
μεσημεριανή ζέστη να θερίσει, παρά δρόσιζε την ψυχή 
σου… και ήταν όλα ένα αλησμόνητο μπουκέτο από 
ήχους, μυρωδιές και σιγανές γλυκές κουβέντες πίσω 
από τις κουρτίνες που ανέμιζαν στις ανοιχτές πόρτες 
της Νάουσας.

Νικόλαος Μ. Γαβαλάς
Νάουσα

Κέντρο  
Κοινότητας 
Πάρου

Από την αντιδήμαρ-
χο Πάρου, Δ. Σαρρή 
Παπακυρίλλου, έγινε 
ενημέρωση στους πολί-
τες του δήμου μας για το 
ξεκίνημα λειτουργίας του 
Κέντρου Κοινότητας από 
τις 2/5/2017.

Όπως επισημαίνει η κ. 
Σαρρή: «Σ’ αυτό το πλαί-
σιο πραγματοποιήσαμε 
πολλές επαφές ενημέ-
ρωσης και επικοινωνίας 
με τους αρμόδιους φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται στο νησί όπως ΟΑΕΔ, 
ΕΠΑΨΥ, ΘΗΣΕΑ, ΚΔΕΠΑΠ, ΚΠΠΑ, ΑΜΕΑΙ Νάουσας, 
Κέντρο Υγείας, σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, εκκλησιαστικό γηροκομείο, αστυνομικά τμήματα 
Πάρου και Αντιπάρου, καθώς επίσης και πλήθος τηλε-
φωνικές επικοινωνίες με σχολεία και άλλες υπηρεσί-
ες εκτός νησιού, οι οποίες θα ανοίξουν με δια ζώσης 
επικοινωνία μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου.

Παρά το γεγονός ότι το Κέντρο Κοινότητας άρχισε 
να λειτουργεί στο τέλος της άνοιξης και παρά το ότι 
άρχισε να αναπτύσσεται εντός του καλοκαιριού, κα-
ταφέραμε, μετά από ακόμα 4 συναντήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο εκκλησιαστικό γηροκομείο Πάρου 
με στόχο την αξιολόγηση των περιθαλπομένων από 
την ψυχολόγο μας Αθηνά Αραμπατζή, να πραγματο-
ποιήσουμε την πρώτη δράση μας εκεί. 

Έτσι στις 28/08 έγινε η έναρξη των θεραπευτικών 
προγραμμάτων νοητικής ενδυνάμωσης. Τα τμήματα 
περιλαμβάνουν ασκήσεις προσοχής και μνήμης με 
στόχο την ενίσχυση των νοητικών και εκτελεστικών 
λειτουργιών καθώς και  προσανατολισμό στην επι-
καιρότητα. Έχουν διάρκεια 1,5 ώρα έκαστο, συμμετέ-
χουν 10 με 12 ηλικιωμένοι και γίνονται 2 φορές την 
εβδομάδα στο χώρο του γηροκομείου.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ενημέρωση, θέλουμε 
ακόμα να πούμε ότι οργανώνουμε τρεις ακόμα δρά-
σεις, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη υποθέσεις ατο-
μικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήρι-
ξης που έχουν φτάσει στην υπηρεσία μας μέσω των 
συνεργασιών που αναπτύξαμε και υποστηρίζονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, τόσο από την κοινωνική 
λειτουργό μας και συντονίστρια του Κέντρου, Αντι-
γόνη Φραντζεσκάκη, όσο και από την ψυχολόγο μας, 
Αθηνά Αραμπατζή».

Τέλος, τα τηλέφωνα της μέριμνας του δήμου είναι 
τα 22843 60115 και 22843 60155 και του Κέντρου 
Κοινότητας το 22840 51624.

Τέλος στην  
κατάτμηση 
των έργων 
ΟΤΑ 

Οριστικό τέλος στη διαδικασία της κατάτμησης έρ-
γων, μέσω απευθείας αναθέσεων, «βάζει» απόφαση σε 
επίπεδο Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφω-
να με ρεπορτάζ του epoli.gr. Με αυτόν τον τρόπο, 
το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο επικυρώνει 
στην πράξη τον Νόμο Σπίρτζη (Ν. 4412/2016) για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Ο Νόμος απαντά στη συνήθη πρακτική των δήμων 
να κατατέμνουν τις συμβάσεις για την προμήθεια ομο-
ειδών προϊόντων, προκειμένου να παραλαμβάνουν 
γρηγορότερα προμήθειες άμεσης ανάγκης, αποφεύ-
γοντας τους πρόχειρους διαγωνισμούς που είναι πολύ 
πιο χρονοβόροι.

Σύμφωνα με την απόφαση του κλιμακίου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, στη συνεδρίαση του οποίου εξέ-
φρασε γνώμη και ο επίτροπος της Επικρατείας, αναφέ-
ρεται ότι: «όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση 
ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση 
συμβάσεων υπό μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβά-
νεται υπ’ όψιν η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των 
τμημάτων». Με βάση αυτήν τη διατύπωση, οι δήμοι 
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έως του ποσού 
των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού έως του ύψους των 60.000 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Συνεπώς, η τεχνητή κατάτμηση 
της σύμβασης για προμήθεια για ομοειδή αγαθά, κατά 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι παράνομη, γιατί κρίνει ότι 
αυτή η πρακτική ακολουθείται για να «αποφευχθεί η 
εφαρμογή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού» και με 
αυτόν τον τρόπο να αγοράζονται περισσότερες μικρό-
τερες ποσότητες.

Η απόφαση του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου υπογραμμίζει: «[…] κρίσιμη για την διάγνωση του 
μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας [...] είναι η 
δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυ-
ψη ετήσιων αναγκών του δήμου σε όμοια και ομοειδή 
υλικά».

Ωστόσο, οι αιρετοί υποστηρίζουν ότι ο Νόμος Σπίρ-
τζη είναι περιοριστικός, αφού δεν λαμβάνει υπ’ όψιν 
τις προτεραιότητες με έκτακτο χαρακτήρα, που ανακύ-
πτουν και εκφεύγουν του συνολικού σχεδιασμού που 
κάνουν όταν καταθέτουν ετήσιο προϋπολογισμό. Υπο-
στηρίζουν δε, ότι, ο συγκεκριμένος νόμος τους αφαιρεί 
το δικαίωμα ακόμη και να προχωρούν σε αναμορφώ-
σεις προϋπολογισμού. Γι’ αυτό, ζητούν να μπορούν να 
κάνουν απευθείας αναθέσεις για όμοιες ή ομοειδείς 
δαπάνες, τις οποίες να εκτελούν αυτοτελώς εφ’ όσον 
αφορούν δημοτικές ενότητες. Τέλος, αντίστοιχο αίτη-
μα έχουν καταθέσει και οι Περιφερειάρχες.
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Παρουσίαση βιβλίου 
του Ν. Αλιπράντη

Μεγάλη επιτυχία είχε η 
παρουσίαση του βιβλίου του 
Παριανού εκπαιδευτικού και 
συγγραφέα, Ν. Αλιπράντη: 
«Αναδρομές στον κόσμο της 
αρχαίας Πάρου» που οργα-
νώθηκε από το Ινστιτούτο 
Αρχαιολογίας Πάρου και Κυ-
κλάδων και το βιβλιοπωλείο 
«Αναγέννηση» και πραγματο-
ποιήθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής 24/9 στο αίθριο του 
Ι.Ν. της Εκατονταπυλιανής. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν 
κατά την έναρξη ο Μητροπο-
λίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνι-
κος, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. 
Κωβαίος και ο πρόεδρος του 
περιφερειακού συμβουλίου 
και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς

Το πάνελ των ομιλητών, άνοιξε με την μεστή και εμπεριστατωμένη ομιλία της η 
πρόεδρος του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων, αρχαιολόγος, Ντόρα 
Κατσωνοπούλου, γνωστή στην Πάρο για τη μακρόχρονη δραστηριότητα και προ-
σφορά της στο νησί. Η κ. Κατσωνοπούλου με τη χρήση συνοδευτικών εικόνων σε 
power point, έκανε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του βιβλίου, μεταδίδοντας κατά 
κοινή ομολογία των την ουσία του περιεχομένου του με την εντυπωσιακή ροή του 
λόγου της. Το νέο βιβλίο του Ν. Αλιπράντη, όπως τόνισε η ομιλήτρια, αφορά κατ’ 
εξοχήν στον θρησκευτικό κόσμο της αρχαίας Πάρου δηλαδή στις λατρευόμενες θε-
ότητες του νησιού.

Για τον συγγραφέα Ν. Αλιπράντη και το έργο του μίλησαν στη συνέχεια, η νομικός 
Μοσχούλα Κοντοσταύλου που εστίασε την ομιλία της στο πέρασμα από τον αρχαίο 
στον νεότερο θρησκευτικό κόσμο υπογραμμίζοντας έτσι τη μεταξύ τους σύνδεση και 
ο Χρίστος Γεωργούσης που αναφέρθηκε στην αρτιότητα του συγγραφικού έργου 
του Ν. Αλιπράντη,

Την πραγματικά ωραία εκδήλωση έκλεισε ο ίδιος ο συγγραφέας Ν. Αλιπράντης, 
ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της τιμητικής για το πρόσωπό του 
και το έργο του, όπως είπε, εκδήλωσης και τους πολλούς παρόντες που τίμησαν την 
παρουσίαση του βιβλίου του με την παρουσία τους. 

Τέλος, αναφερόμενος στους ομιλητές, τόνισε την ουσιαστική συμβολή τους στην 
παρουσίαση του έργου του στο κοινό και υπογράμμισε ιδιαίτερα την προσφορά της 
κ. Κατσωνοπούλου που αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά είπε, για το νησί «την πρέ-
σβειρα» του πολιτισμού της Πάρου διεθνώς με το έργο της.      

Επανένταξη στο χώρο 
εργασίας

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 
έχει ξεκινήσει στη χώρα μας η ψυχια-
τρική μεταρρύθμιση, δηλαδή το εθνικό 
σχέδιο για την ψυχική υγεία με το οποίο 
μετατοπίζεται το βάρος παροχής υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας από το ιδρυμα-
τοποιημένο πλαίσιο σε εξειδικευμένες 
δομές θεραπείας της κοινότητας. 

Στόχος της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης είναι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να ενταχθούν και να λειτουργήσουν εντός του 
κοινωνικού ιστού ως ενεργοί πολίτες με αυτονομία και όχι απομονωμένα στα ψυχι-
ατρικά ιδρύματα.

Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι αυ-
τός της επαγγελματικής επανένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Για τα πε-
ρισσότερα άτομα που πάσχουν από μια ψυχική νόσο, η εργασία είναι θέμα ζωτικής 
σημασίας μιας και αποτελεί μέσο για την οικονομική τους αυτονόμηση, την ευκαιρία 
για κοινωνική ζωή και τη δημιουργία κοινωνικών συναναστροφών καθώς επίσης 
συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ίασης (recovery). Παρόλα αυτά, η προσβα-
σιμότητα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας έχει 
παραμείνει στάσιμη και δε διευκολύνεται σχεδόν από καμία οργανωμένη παρέμβαση, 
αποτελώντας την πιο παραμελημένη ομάδα στον τομέα της απασχόλησης των ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων της Εταιρείας Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Ψυχικής Υγείας - Ε.Π.Α.Ψ.Υ. διοργάνωσε και υλοποίησε δομημένη υπο-
στηρικτική και ψυχοεκπαιδευτική ομάδα με θέμα την επαγγελματική προετοιμασία 
κι εργασιακή επανένταξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ομάδα απευθυνόταν 
σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και δυσκολεύονται να 
κατακτήσουν ή/και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας που να ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητές τους.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων βασιζόταν στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής 
στάσης απέναντι στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με στόχο την ενδυνάμωση, 
την ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης και τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη 
των μελών της ομάδας σε θέματα που αφορούν την εργασιακή επανένταξη.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2016 
και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δέκα μη-
νιαίες συναντήσεις και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας της κοινωνικής 
λέσχης «Φοίνικας», η οποία αποτελεί έναν πολυχώρο ψυχαγωγικών, κοινωνικών και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα 
παρακολούθησαν συνολικά έξι άτομα εκ των οποίων τα δύο απασχολούνταν στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αντίστοιχα πριν από την έναρξη της ομάδας. Μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος ακόμη δύο συμμετέχοντες απασχολήθηκαν σε θέ-
σεις εργασίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα οι προηγούμενοι 
κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί πως η επαγγελματική επανένταξη των λη-
πτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμβάλει καταλυτικά αφενός στην κοινωνική τους 
ένταξη αφετέρου στην καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και των μύθων 
που συνοδεύουν τις ψυχικές ασθένειες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ευαισθη-
τοποίηση και την υιοθέτηση θετικής στάσης από την κοινωνία εν γένει, απέναντι στην 
ψυχική υγεία.

Συντονιστής Ομάδας
Θανάσης Αραμπατζής

Κοινωνικός λειτουργός
Kινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Απεγκλωβισμός οδηγού
Μετά από κλήση του Κέντρου Υγείας Πάρου, το βράδυ του Σαββάτου 30/9/2017, 

μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων έσπευσαν σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Λογαρά.
 Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χωράφι, τρία περίπου μέτρα 

κάτω από τον κεντρικό δρόμο. 
Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων πραγματοποίησαν απεγκλωβισμό του οδηγού και 

αφού παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, σ’ αυτόν και τη συνοδηγό, τους διακόμισαν 
στο Κέντρο Υγείας. 
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Οζώδη  
δερματίτιδα

Νέα ανακοίνωση είχαμε από τον έπαρχο Πάρου, Κ. 
Μπιζά, προς τους κτηνοτρόφους της Πάρου και Αντι-
πάρου, για τη νόσο (οζώδη δερματίτιδα) των βοοει-
δών.

Στην ανακοίνωση ο κ. Κ. Μπιζάς, επισημαίνει:
«[…] 1) Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πάρου εφο-

διάστηκε με τα εμβόλια που προμηθεύτηκε η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου για την προστασία των βοοειδών 
από την νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας.

2) Η Οζώδης Δερματίτιδα είναι πολύ σοβαρό νό-
σημα, με ταχύ-
τατη εξάπλωση, 
με πολύ σοβαρές 
απώλειες τόσο 
στην παραγωγή 
(γάλα-κρέας) όσο 
και στο ζωικό κε-
φάλαιο.

3) Οι εμβολι-
ασμοί θα γίνουν 
από την υπηρεσία 
μας δωρεάν, είναι 
ακίνδυνοι και εί-
ναι υποχρεωτικοί 
για το σύνολο των 
βοοειδών ανεξαρ-
τήτου ηλικίας.

4) Οι εμβολι-
ασμοί πρέπει να 
ολοκληρωθούν 
σε διάστημα ενός 
μηνός γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν τα βοοειδή που 
είναι ανεμβολίαστα.

5) Οι εμβολιασμοί καταγράφονται στην Κτηνιατρική 
Βάση Δεδομένων και είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την παροχή επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, παρά-
δοση γάλατος κρέατος, πωλήσεων ζώντων ζώων και 
μετακινήσεων

Καλούμε τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν 
στενά και να διευκολύνουν την κτηνιατρική υπηρεσία 
(διαθέτει μόνο ένα άτομο) για την γρήγορη και επιτυ-
χή έκβαση του προγράμματος

(τηλ. Κτηνιατρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 21228 - κ. 
Νικόλαος Τσιγώνιας)».

Η ασθένεια
Η οζώδης δερματίτιδα είναι ιογενής νόσος των βοο-

ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ειδών βουβαλιών, 

βίσωνα, κλπ), υποχρεωτικής δηλώσεως. 
Ο υπεύθυνος ιός ανήκει στην οικογένεια των ιών 

της ευλογιάς (Poxviridae), όπως του προβάτου. Η νό-
σος πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 
του 2015,προερχόμενη από την Τουρκία, σε εκτροφές 
αγελαίων βοοειδών 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 άμε-
ση επαφή, την τροφή ή το νερό. Η διακίνηση ζώντων 
βοοειδών, σπέρματος και δερμάτων από μολυσμένα 
βοοειδή ενέχει τους υψηλότερους κινδύνους μετάδο-
σής της. Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τα 
συμπτώματα στα ζώα περιλαμβάνουν: υψηλό πυρετό, 
ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα με έντονο ρινικό και οφθαλ-
μικό έκκριμα, υπερβολική σιελόρροια, αλλοιώσεις 

στους βλεν-
ν ο γ ό ν ο υ ς 
του στό-
ματος, της 
μύτης και 
των ματιών 
που εξελ-
κ ώ ν ο ν τ α ι 
γ ρ ή γ ο ρ α , 
ε μ φ ά ν ι σ η 
και σταδια-
κή αύξηση 
επώδυνων, 
σ κ λ η ρ ώ ν 
ο ζ ι δ ί ω ν 
(έως 5 εκ.) 
κυρίως σε 
κεφαλή, αυ-
χένα, μαστό 
και περίνεο, 
που στην 
αρχή γί-

νονται αντιληπτά έπειτα από ψηλάφηση, δημιουργία 
ελκών στις δερματικές αλλοιώσεις 1-2 εβδομάδων, 
διόγκωση λεμφαδένων, οιδήματα (πρηξίματα) στα 
πόδια και αδυναμία βάδισης, οίδημα στην λαμυρίδα 
(προγούλι), πνευμονία, μαστίτιδα, ορχίτιδα, τύφλωση.

Στόχος της πολιτείας για την προστασία της βοοτρο-
φίας από τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώ-
σεις της εξάπλωσης του νοσήματος (προκαλεί σοβαρή 
μόνιμη βλάβη στα δέρματα, μείωση στην αύξηση του 
σωματικού βάρους, προσωρινή ή οριστική παύση της 
παραγωγής γάλακτος και προσωρινή ή μόνιμη στειρό-
τητα), με δυσμενείς επιπτώσεις και στον τομέα μετα-
ποίησης ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων, είναι η 
επέκταση των εμβολιασμών σε όλο τον πληθυσμό των 
βοοειδών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με σκοπό να 
αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του νοσήματος στο 
εσωτερικό της χώρας. 

Υγειονομική 
«βόμβα»

Μία είδηση με 
υγειονομικό ενδια-
φέρον, δημοσιοποίη-
σε στις 28/9/2017 η 
ηλεκτρονική σελίδα 
«fileleutheros.net», 
που στη συνέχεια 
προκάλεσε την πα-
ρέμβαση του επαρ-
χείου Πάρου. 

Το δημοσίευμα της 
ηλεκτρονικής σελί-
δας έχει ως εξής:

«Μία υγειονομική 
βόμβα υπάρχει στην 
καρδιά της Παροι-
κιάς (πλ. Μαντώς 
Μαυρογένους) και αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα από 
τις τοπικές αρχές, η συνέχεια θα είναι δυσάρεστη για 
όλους…

Συγκεκριμένα, είχαν γίνει προ καιρού καταγγελίες 
στον «F», για σακούλες απορριμμάτων που άγνωστοι 
πετούν ή αφήνουν έξω από τους κάδους, με φιαλίδια 
από εξετάσεις αίματος, και συχνά χρησιμοποιημένες 
σύριγγες! Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον υγειονο-
μικό κανονισμό για παρόμοια είδη τα φιαλίδια πρέπει 
να μεταφέρονται με ειδικά οχήματα μέσα σε συγκε-
κριμένες συσκευασίες. 

Τόσο το Κέντρο Υγείας Πάρου, όσο και άλλα μικρο-
βιολογικά ιατρεία στην Πάρο, αποθηκεύουν σε ειδι-
κούς χώρους τα φιαλίδια αίματος και κατά διαστήμα-
τα οχήματα γι’ αυτόν τον σκοπό τα συλλέγουν. Το Κ.Υ. 
Πάρου π.χ. παραδίδει τα φιαλίδια από τις εξετάσεις 
αίματος στα συνεργεία που έρχονται δύο φορές τον 
χρόνο στο νησί μας για την αιμοδοσία.

Χθες (27/9/2017), γίναμε μάρτυρες νέου κρούσμα-
τος με ρίψη μεγάλων πλαστικών σακουλών στους 
κάδους της πλ. Μαντώς Μαυρογένους, που περιεί-
χαν φιαλίδια αίματος από εξετάσεις, Τις σακούλες, οι 
οποίες είχαν πεταχτεί έξω από τους κάδους (!) είχαν 
«φροντίσει» νωρίτερα σκύλοι και γάτες να ανοίξουν 
ψάχνοντας τροφή. Το τι σημαίνει αυτό και ποια μετα-
φορά ασθενειών μπορεί να γίνει το κατανοούμε όλοι.

Άμεσα οι τοπικές αρχές πρέπει να βρουν τους δρά-
στες των παραπάνω ενεργειών, ώστε να δοθεί ένα 
οριστικό τέλος στους παραβάτες».

Η παρέμβαση του επαρχείου
Στις 2/10/2017 από το επαρχείο Πάρου δημοσιο-

ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
«Κατόπιν του δημοσιεύματος που αφορά ρίψη σα-

κούλας απορριμμάτων, με φιαλίδια από εξετάσεις 
αίματος στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, θα θέ-
λαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Επαρχείο Πάρου 
(Τμήμα Δημόσιας Υγείας) έχει ενημερώσει με σχετι-
κή αλληλογραφία τους υπεύθυνους των Υγειονομι-
κών Μονάδων που παράγουν απόβλητα, ότι πρέπει 
να πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των 
αποβλήτων τους  ή να αναθέτουν την επεξεργασία 
σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που είναι 
αδειοδοτημένη για την εκτέλεση εργασιών επεξεργα-
σίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή 
ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων, όπως αυτό 
αναφέρεται στον Νόμο υπ’αριθ.4042/2012 (ΦΕΚ 
24/τ.α’/13-02-2012) και στην αριθμ.οικ.146163/12 
(ΦΕΚ 1537/τ.β’/08-05-2012) Απόφαση περί «μέ-
τρων και όρων διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών 
μονάδων».

Υπενθυμίζουμε στους υπεύθυνους των Υγειονομι-
κών Μονάδων του νησιού μας, ότι θα πρέπει να τη-
ρούν την νομοθεσία όσον αφορά την διαχείριση των 
αποβλήτων τους προκειμένου να διαφυλάττεται η 
δημόσια υγεία».

Δράση Χ.Ο.Ν.
Μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού η νέα χορευ-

τική περίοδος ξεκινά στον Χορευτικό Όμιλο Νάουσας. 
Με γνώμονα πάντα την αγάπη και το σεβασμό της 

πλούσιας χορευτικής παράδοσης του τόπου μας ο 
Όμιλος, που αυτό το χειμώνα συμπληρώνει τα τριάντα 
χρόνια από την ίδρυσή του, έχει διασχίσει μεγάλη από-
σταση από εκείνες τις πρώτες αυτοσχέδιες πρόβες σε 
σχολικές αίθουσες και υπαίθριους χώρους, συνεχίζει 
όμως με το ίδιο μεράκι και με τη διάθεση πάντα να εμ-
φυσήσει την αγάπη για τους παραδοσιακούς χορούς 
και τα τραγούδια σε μικρούς και μεγάλους. 

Μαζί και αυτή τη χρονιά θα είναι ο χοροδιδάσκαλος 
και οργανοπαίκτης, Θάνος Σαμπάνης, υπεύθυνος για 
τη διδασκαλία, μαζί με τους Μπάμπη Τσιράκη και Στα-
ματίνα Τσουνάκη. 

Τα μαθήματα όλων των χορευτικών τμημάτων ξε-
κινούν στις 4 Οκτωβρίου 2017. Την ίδια μέρα ξεκινά 

επίσης και το τμήμα γυμναστι-
κής, με υπεύθυνη την Ελένη 
Σαρρή, ενώ δύο μέρες νωρί-
τερα, στις 2 Οκτωβρίου, θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη συ-
νάντηση της θεατρικής παιδι-
κής συντροφιάς, με υπεύθυνο 
το Γιώργο Γεμελιάρη. Το τμήμα 
προσχολικής ηλικίας θα ξεκι-
νήσει την 1η Νοεμβρίου. Τέλος, 
για το τμήμα πεζοπορίας θα 
υπάρξει σχετική ανακοίνωση 
το προσεχές διάστημα.

Όλα τα μαθήματα χορών γίνονται στην αίθουσα του 
ΧΟΝ στη Νάουσα, ενώ αυτά του θεατρικού στην αί-
θουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», επίσης στη Νάουσα. Τέ-
λος, για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες 
για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν το σχετικό φυλλάδιο του ΧΟΝ (θα το βρείτε 
και στην ομάδα του γκρουπ στο Facebook) ή να καλέ-
σουν στον αριθμό τηλεφώνου: 6980 559 130.



www.fonitisparou.gr Ειδήσεις | 9

Paros Antiparos 
Airclub

Η αερολέσχη Πάρου Αντιπάρου είναι γεγονός! Με 
απόφαση του ειρηνοδικείου Πάρου πριν λίγους μήνες 
δημοσιεύθηκε το καταστατικό της αερολέσχης Πάρου 
Αντιπάρου που εδρεύει στην Πάρο. 

Η αερολέσχη είναι μη κερδοσκοπικό αεραθλητικό 
σωματείο και έχει σαν σκοπό την διάδοση της αερο-
πορικής ιδέας και του αεραθλητικού πνεύματος, ιδιαί-
τερα στους νέους.

Η ιδέα της ίδρυσης της Αερολέσχης ανήκει σε πέ-
ντε πιλότους, κατοίκους της Πάρου, που από αγάπη 
προς τη πτήση αποφάσισαν να προσφέρουν τις γνώ-
σεις τους και τον ενθουσιασμό τους για να μάθουν 
όλοι και κυρίως οι νέοι, πόσο υπέροχο πράγμα είναι 

να πετάς με αεροπλάνο, ελικόπτερο, ανεμόπτερο και 
κάθε είδους ιπτάμενη μηχανή και να γνωρίσουν την 
μαγεία της πτήσης. Η αερολέσχη Πάρου Αντιπάρου φι-
λοδοξεί να οργανώσει και διαδώσει τον αεραθλητισμό 
στην Πάρο και την Αντίπαρο, με συναντήσεις και ομι-
λίες αεροπορικού περιεχομένου, προβολές και πτήσεις 
εθισμού με μικρά αεροπλάνα και ελικόπτερα από το 
αεροδρόμιο της Πάρου.

Για εγγραφές μελών στη αερολέσχη επικοινωνήστε 
με τον γραμματέα Χαράλαμπο Πασσαλή στον αριθμό 
τηλεφώνου: 6944 647 979.

Δρομολόγια 
φέρι – μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι – μπόουτ που δραστηρι-
οποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου – Πού-
ντας και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια 
από 1η Οκτωβρίου 2017.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 
– 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 22:15 – 
23:15 – 00:15 

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 
13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 
00:30

Σνόμπαρε η 
κυβέρνηση 
τον επαρχιακό 
Τύπο

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε από τις Ενώσεις που 
εκπροσωπούν το σύνολο του Περιφερειακού, Τοπικού 
και Κλαδικού Τύπου της χώρας, ημερίδα για τα θέματα 
του κλάδου. 

Η ημερίδα με θέμα: «Βιωσιμότητα και μετεξέλι-
ξη του Περιφερειακού – Τοπικού και Κλαδικού 
τύπου» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και τη 
συμμετοχή πλέον των διακοσίων εκδοτών, το Σάββατο 
30/9/2017 στη Λάρισα, υπό την αιγίδα της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος και τη στήριξη της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.    

Οι εισηγήσεις διακεκριμένων ομιλητών και η συζή-
τηση που ακολούθησε, ανέδειξαν τη δυναμική του Πε-
ριφερειακού και Περιοδικού Τύπου της χώρας, ο οποί-
ος παρά τα προβλήματα, όπως έχουν διαμορφωθεί 
στη σημερινή συγκυρία, διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της διεισδυτικότητας και της εμπιστοσύνης του 
αναγνωστικού κοινού του. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε 
ότι η συνεργασία όλων των Ενώσεων εξασφαλίζει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διεκδίκηση των 
αιτημάτων του κλάδου. 

Σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση, αλλά 
και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρω-
σης επέλεξε να απέχει αδυνατώντας για άλλη 
μια φορά να αντιληφθεί το ρόλο και τη σημα-
σία του κλάδου για τη Δημοκρατία, την αξιό-
πιστη ενημέρωση και την πολυφωνία. Σύσσω-
μες οι Ενώσεις και τα Μέλη τους θεωρούν τη 
στάση αυτή της κυβέρνησης εχθρική απέναντι 
στις εκδοτικές επιχειρήσεις, το σύνολο των 
εργαζόμενων τους, καθώς και τους συναφείς 
κλάδους που πλήττονται.

Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Κωνσταντίνος 
Αγοραστός, ο δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος 
της Κ.Ε.Δ.Ε. Γεώργιος Πατούλης, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Κεντρώων. Βασίλειος Λεβέντης, οι ευρωβου-
λευτές Κώστας Χρυσόγονος, Γεώργιος Κύρτσος και 
Νότης Μαριάς, οι βουλευτές: Συμεών Μπαλής, Νίκος 
Παπαδόπουλος, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Αχιλλέ-
ας Κέλλας, Κωνσταντίνος Μπαριώτας, Γεώργιος Λα-
μπρούλης, Γεώργιος Κατσιαντώνης καθώς και πολλά 
μέλη των Ενώσεων του Τύπου: την  Ένωση Ιδιοκτητών 
Επαρχιακού Τύπου, την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιο-
κτητών Περιοδικού Τύπου, τον Σύνδεσμο Ημερησίων 
Περιφερειακών Εφημερίδων, την Ένωση Ιδιοκτητών 
Τοπικών Ημερησίων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων 
Αττικής και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου 
Περιοδικού Τύπου

Τον ΣΙΕΠΤ εκπροσώπησε στο συνέδριο ο Α’ αντι-
πρόεδρος, Ν. Ραγκούσης, (Φωνή της Πάρου).

Ο Περιφερειάρχης 
στην Αντίπαρο

Στην Αντίπαρο βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη 
(28/9/17) ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος 
Χατζημάρκος, με σκοπό να δει από κοντά την εξέλι-
ξη των έργων που η Περιφέρεια εκτελεί στο σχολικό 
συγκρότημα του νησιού και για να σχεδιαστούν από 
κοινού με τον δήμαρχο Αντιπάρου, Τάσο Φαρούπο, οι 
επόμενες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη το νησί.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερει-
άρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, ο έπαρχος 
Πάρου και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, 
Κώστας Μπιζάς και ο προϊστάμενος της ειδικής υπη-
ρεσίας διαχείρισης, Αντώνης Βουτσίνος.

Αρχικά, μαζί με τον δήμαρχο του νησιού, επισκέ-
φθηκαν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο της 
Αντιπάρου, όπου η Περιφέρεια εκτέλεσε παρεμβάσεις 
συντήρησης των κτιρίων, με τα πρώτα κονδύλια που η 
ΠΝΑΙ διεκδίκησε και πήρε από κεντρικούς πόρους, ει-
δικά για την συντήρηση και αποκατάσταση των σχολι-
κών κτιρίων στα νησιά. Πρέπει να τονιστεί ότι στη συ-
νεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, ψηφίστηκε 
η διάθεση επιπλέον ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, που 
θα διατεθεί για το σχολικό συγκρότημα της Αντιπάρου.

Σημειώνεται ότι ενώ η συντήρηση των σχολεί-

ων είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των δή-
μων, η Περιφέρεια εξασφάλισε την πρόσθετη 
χρηματοδότηση των 10 εκατ. ευρώ ως τώρα, 
στο πλαίσιο της στήριξης των δήμων του Νο-
τίου Αιγαίου και ιδίως των μικρών, να ανταπεξέλ-
θουν στην ανάγκες που αφορούν τη σχολική στέγη. 
Σε περιπτώσεις δε αδυναμίας των μικρών Δήμων να 
εκτελέσουν τα έργα, λόγω της υποστελέχωσής τους, 
όπως στην περίπτωση της Αντιπάρου, η Περιφέρεια, 
εκτός από τη χρηματοδότηση, αναλαμβάνει και την 
υλοποίησή τους. 

Μετά την επίσκεψη στο σχολείο, ακολούθησε σύ-
σκεψη στο γραφείο του δημάρχου Αντιπάρου, όπου 
συμφωνήθηκε να στηρίξει η Περιφέρεια τον δήμο, σε 
τρία ακόμη σημαντικά έργα για το νησί και ειδικότερα, 
για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, για την  συ-
ντήρηση της μονάδας αφαλάτωσης και των δικτύων 
ύδρευσης και για την αναβάθμιση του βιολογικού. 

Από την Αντίπαρο, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χα-
τζημάρκος δήλωσε: 

«Στην Αντίπαρο, το μικρό διαμάντι του Αιγαίου, τα 
έργα του νησιού τα στηρίζει η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, αφού ο δήμος Αντιπάρου αδυνατεί λόγω 
υποστελέχωσης να τα υλοποιήσει με δικές του δυνά-
μεις. Μαζί με τον δήμαρχο σχεδιάσαμε τις επόμενες 
παρεμβάσεις μας και συμφωνήσαμε να στηρίξουμε 
τον δήμο Αντιπάρου σε τρία ακόμα σημαντικά έργα. 
Προχωράμε, παρά τις δυσκολίες, με σχέδιο, αποφα-
σιστικότητα και αγάπη για τα νησιά μας».
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Το τακτικό ετήσιο ραντεβού των ερασιτεχνικών θιάσων του Αιγαίου πραγματοποι-
είται φέτος στην Πάρο για πρώτη φορά και από 6 έως 15 Οκτωβρίου το νησί θα 
κατακλύσουν ερασιτέχνες ηθοποιοί απ’ όλο το Αιγαίο. 

Στην Πάρο συναντιούνται για 10 ημέρες, 27 ερασιτεχνικοί θίασοι, περισσότερα 
από 500 άτομα από 17 νησιά, ένα πολύβουο «μπουλούκι» που έρχεται να αναστα-
τώσει το πανέμορφο Κυκλαδονήσι με καθημερινές δωρεάν παραστάσεις σε τρεις 
θεατρικές σκηνές, σεμινάρια, ομιλίες, εκθέσεις, μουσικές βραδιές και πολλές άλλες 
παράλληλες εκδηλώσεις που συγκροτούν αυτή την μοναδική θεατρική πανδαισία. 

Σύμφωνα με το μήνυμα της προέδρου της ομοσπονδίας ερασιτεχνικού θεάτρου 
Αιγαίου, Μαρίας Βενέτη: «Έχοντας την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί 
πολυτέλεια αλλά συνειδητή επιλογή και ότι η δημιουργία είναι τρόπος και στάση 
ζωής, δημιουργούμε το πλαίσιο συνάντησης των ερασιτεχνικών θεατρικών ομά-
δων του Αιγαίου. Με γνώση, ευαισθησία και πολύ μεράκι η ερασιτεχνική δημιουρ-
γία αποτελεί βήμα έκφρασης στους «εραστές» της τέχνης που επιμένουν να ανα-
ζητούν δημιουργική διέξοδο στον πολιτισμό και να εμπνέονται από την αρχέγονη 
τέχνη του θεάτρου. Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος και της 
αλληλεγγύης, η ενδυνάμωση της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης και η καλλιέρ-
γεια των σχέσεων συνεργασίας κι επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων είναι μερικά 
μόνο από τα οφέλη της Συνάντησης. 

Πολύ σημαντική είναι φέτος η παρουσία των καλεσμένων του φεστιβάλ. Οι κα-
ταξιωμένοι σκηνοθέτες Κατερίνα Ευαγγελάτου και Σταύρος Τσακίρης καθώς και ο 
βραβευμένος συγγραφέας Σάκης Σερέφας τιμούν και κοσμούν την 29η συνάντηση.

Η συνάντηση στηρίζεται οικονομικά από τη γενική γραμματεία Αιγαίου, την Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, τον δήμο Πάρου και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου. Την κεντρική ευθύνη της διοργάνωσης έχει η ομο-
σπονδία ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου (ΟΕΘΑ). Πολύτιμοι αρωγοί στις πυρετώ-
δεις εργασίες που συντελούνται αυτή την περίοδο στο νησί, στέκονται οι θεατρικές 
ομάδες του νησιού και πολλοί εθελοντές φίλοι της συνάντησης. 

«Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κά-
νουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολου-
θεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και 
ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας.» - Κάρολος Κουν».

Ο δήμος Πάρου
Από τον δήμο Πάρου για την ανακατασκευή της αίθουσας στο ΕΠΑΛ Πάρου, δη-

μοσιοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3/10/2017, το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Ο Δήμος Πάρου με αμέριστη χαρά σας παρουσιάζει την ανακατασκευή του πο-

λυχώρου  στο ΕΠΑΛ Πάρου. Ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ένα όραμα χρόνων, 
που θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς όλων των σημαντικών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του νησιού.
Με τις μελέτες, επίβλεψη και κατασκευή από την Τεχνική Υπηρεσία υλοποιήθη-

κε η ανακαίνιση της υπάρχουσας αίθουσας εξ ιδίων πόρων και σε χρόνο ρεκόρ, 
τεσσάρων μηνών. Ο σχεδιασμός περιελάμβανε την επέκταση της σκηνής, τη δημι-
ουργία αναβαθμών για τον χώρο καθήμενων θεατών χωρητικότητας περίπου 315 
ατόμων, τη διαμόρφωση καμαρινιών ανδρών και γυναικών με τους αντίστοιχους 
χώρους υγιεινής, την τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος ηλεκτροφωτισμού σκη-
νής και την ανακαίνιση του συστήματος κλιματισμού – εξαερισμού, ενώ προβλέπε-
ται και μελλοντικός χώρος αναψυκτηρίου.

Και κάπως έτσι, η Πάρος αποκτά ένα πανέμορφο αμφιθέατρο το οποίο θα πρω-
τολειτουργήσει, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, φιλοξενώντας την 29η Συνάντηση 
Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου. ‘Έναν σημαντικό θεσμό, που φέτος διοργανώνεται 
για πρώτη φορά στην Πάρο από την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, 
τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, την ΚΔΕΠΑΠ, το Πάρκο Πάρου και τον Δήμο Πάρου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο εργατο-
τεχνικό προσωπικό και τους εργαζομένους του Δήμου Πάρου. Χάρη στην εργατι-
κότητα, το φιλότιμο και το μεράκι τους, οι εργασίες διαμόρφωσης ολοκληρώθηκαν 
με θεαματικά αποτελέσματα. Και ένα ακόμα ευχαριστώ σε όλους όσους στάθηκαν 
δίπλα μας, την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
συλλόγους και απλούς πολίτες που συμμετείχαν σε αυτή την μοναδική εμπειρία και 
μας στήριξαν, μας καθοδήγησαν και εμπλούτισαν την προσπάθειά μας με ιδέες και 
προτάσεις. Δεσμευόμαστε ότι και στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να σας εκπλήσσουμε 
με τις πρωτοβουλίες μας και να δημιουργούμε έργα που θα προάγουν το μέλλον 
του τόπου μας και των δημοτών μας.

Κυρίες και Κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, καθίστε αναπαυτικά στη θέση σας και η 
παράσταση αρχίζει.

Ονειρευτήκαμε, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε».

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 6/10
12.00 Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου
«Το όνειρο του δωδεκαήμερου» του Γ. Θεοτοκά
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας 
19.00 Πειραματική Σκηνή Μήλου
«Ένα καπέλο από ψάθα Ιταλίας» του Ευγένιου Λαμπίς
Αίθουσα Νηρέα στη Νάουσα
20.30 Τελετή έναρξης

29η συνάντηση ερασιτεχνικών 
θιάσων Αιγαίου
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Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
21.00 Θεατρική Ομάδα Τήνου «Θεατρο-

ποιείο»
«Πόσο ατάλαντοι!» παρωδία του «Ρωμαί-

ος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
23.00 Πάρτυ καλωσορίσματος

Σάββατο 7/10
18.00 Εκπολιτιστικός Θεατρικός 

Όμιλος Καλλονής Λέσβου (ΕΘΟΚ) 
«Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» του Γ. 

Τζαβέλλα.
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
21.00 Θεατρική Ομάδα Λέρου
«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη 

Δήμου
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα
23.00 Θεατρική Ομάδα Μυτιλήνης 

«Οι Άστεγοι»
«Φοβάσαι τον Θάνατο;» μονόπρακτα και 

μονόλογοι του αμερικάνικου θεάτρου
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάου-

σας

Κυριακή 8/10
10.00 Ανοικτή συζήτηση για τις πα-

ραστάσεις μεταξύ των ομάδων
PORTO PAROS
18.00 Θεατρικός Όμιλος Άνδρου
«Αρσενικό και παλιά δαντέλα» του Τζόζεφ 

Κέσελρινγκ
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
21.00 Πατμιακή Σκηνή
«Κατσαρίδα» του Βασίλη Μαυρογεωργίου
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
23.00 Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου 

Λέσβου
«Μαμ» του Σάκη Σερέφα
Αίθουσα Νηρέα στη Νάουσα

Δευτέρα 9/10
11.00 Ομιλία – Συζήτηση με τη σκη-

νοθέτιδα Κατερίνα Ευαγγελάτου
PORTO PAROS
18.00 Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο 

Δήμου Χίου
«Το Μανιφέστο των Κλόουν» ομαδική συγ-

γραφή
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
19.30 Θεατρική Ομάδα Νάουσας 

Πάρου
«Η ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι
Αίθουσα ομάδας «ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ»
22.00 Θεατρική Ομάδα Σάμου
«Η Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

Τρίτη 10/10
10.00 Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις μεταξύ των ομάδων
PORTO PAROS
18.00 Αναγνωστήριο Αγιάσου Λέσβου «Η Ανάπτυξη»
«Μια γυναίκα μόνη» των Ντάριο Φο & Φράνκα Ράμε
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
19.30 Θεατρική Ομάδα Χίου
«Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή
Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου
22.00 Θεατρικό Εργαστήρι Κω – acTa
«Κατερίνα Ισμαϊλοβα, η λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» της Μάρθας Φριντζήλα
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

Τετάρτη 11/10
12.00 Σύλλογος Γυναικών Χίου
«Το τεσσεροφύλλι» της Ζωής Βαλάση
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
18.00 Σύλλογος Γυναικών Μάρπησ-

σας Πάρου
«Τα κίτρινα γάντια» των Α. Σακελλάριου & 

Κ. Γιαννακόπουλου
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα
21.00 Θεατρική Ομάδα DUENDE 

Ικαρίας
«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιά-

κωβου Καμπανέλλη
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

Πέμπτη 12/10
10.00 Ανοικτή συζήτηση για τις πα-

ραστάσεις μεταξύ των ομάδων
PORTO PAROS
18.00 Θεατρική Σκηνή των Παρα-

λόγων
«Χαμάμ γυναικών» της Νελ Νταν
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάου-

σας
19.30 Πολιτιστικός Σύλλογος Πά-

ρου «Αρχίλοχος»
«Κατσαρίδα» του Β. Μαυρογεωργίου
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα
21.30 Θεατρικός Πολιτιστικός Όμι-

λος Σύρου «ΑΠΟΛΛΩΝ»
«Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» του Τζεφ 

Μπάρον
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

Παρασκευή 13/10
10.00 Σεμινάριο με εισηγητή τον 

σκηνοθέτη Σταύρο Τσακίρη
PORTO PAROS
19.00 Θεατρικός Όμιλος Σύρου «Ο 

Σουρής»
«Βότκα Μολότωφ» του Νηλ Σάιμον
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

21.00 «Νηρέας» Πάρου
«Μαμ» του Σάκη Σερέφα
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα

Σάββατο 14/10
10.00 Ανοικτή συζήτηση για τις πα-

ραστάσεις μεταξύ των ομάδων. Συμμε-
τέχει ο Σάκης Σερέφας

PORTO PAROS
18.00 ΔΕΠΠΑ Μυκόνου – Θεατρική 

Ομάδα
«Αυτή η νύχτα μένει» ντοκουμέντο – μαρ-

τυρία
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα
20.00 Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδά-

μυλων
«Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Μ. Ρέππα 

& Θ. Παπαθανασίου
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά

Κυριακή 15/10
18.00 Θεατρική Ομάδα Πάτμου
«Η Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι
Αίθουσα Νηρέα στην Νάουσα
20.00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
20.30 Θεατρική Ομάδα Νέων Παραδεισίου Ρόδου «Ωρίωνας»
«Η Σπασμένη Στάμνα» του Ερρίκου Φον Κλάιστ
Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ στην Παροικιά
22.30 Θεατρική Ομάδα Καλύμνου
«Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου
Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 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) 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ – ΑΘΗΝΑ, ανταλλάσσεται 

γωνιακή διώροφη µονοκατοικία, µε 
2 αυτόνοµα διαµερίσµατα 48 τ.µ., σε 
οικόπεδο 200 τ.µ. µόλις 400 µέτρα 
από το Μετρό του Αγίου ∆ηµητρίου, 
πλήρως ανακαινισµένη, ενοικιασµένη 
420 ευρώ, µε αντίστοιχα ακίνητα στην 
Πάρο. Τηλ. 6942 798 728, κ. ΓΙΑΝΝΗΣ

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.

∆ΩΜΑΤΙΑ Η΄ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Η’ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ (10 – 20 δωµάτια), 
ζητούνται για ενοικίαση 15ετία, µε 
εξωτερικό χώρο. ∆υνατότητα πλη-
ρωµής ενοικίων για ένα χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6979 351 951

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΡΙΟΣ – ΚΡΩΤΗΡΙ– ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
ενοικιάζεται µονοκατοικία 80 τ.µ., 

πολυτελούς κατασκευής, πέτρινη, 

σκεπαστές βεράντες, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, 

σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, A/C, T.V., 

επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές. 

Περίοδος ενοικίασης από 1/10/17 

– 31/5/2018. Πληροφορίες στο τηλ. 

6944 415 044

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-

νιέρα δίχωρη σε όροφο, µε θέρµανση 

(καλοριφέρ) και ηλιακό. Ενοικίαση για 

όλο το χρόνο. Τιµή: 250€/µήνα. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 51815

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 52 

τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ (το 1 

master), µπάνιο, θέα θάλασσα, ανα-

καίνιση ‘17, ενοικίαση µόνο για την 

περίοδο από Σεπτέµβριο έως Ιούνιο. 

Ιδανικό για δασκάλους. Τιµή 300€. 

Τηλ. 6940 780 350, 6944 522 134

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται γκαρ-

σονιέρα 30 τ.µ. µη επιπλωµένη. Τιµή: 

150 ευρώ το µήνα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974 601 331

ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 

διαµέρισµα µε ένα δωµάτιο , κουζι-

νάκι, ψυγείο, λουτρό, ηλιακό, WiFi, 

µπαλκόνι µε θέα θάλασσα. 4 χλµ από 

την Παροικιά. 1 χλµ από την παραλία 

Αγ. Ειρήνη. Τηλ. 6983 186 879

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 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΚΥΡΙΑ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται 

στο Λογαρά. Προσφέρεται µισθός, 

στέγη και τροφή. Τηλ. επικοινωνίας: 

6945 275 152

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 

στην Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6974 364 045

∆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 24911.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 

412 685

ΚΑΖΑΝΙ – ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ πωλείται 

και Α∆ΕΙΑ καζανιού. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες καλέστε στο: 6972 

909 583 – Τιµή ευκαιρίας!

ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 4,5 µ. 

POSEIDON 2 πωλείται σε άριστη κα-

τάσταση, µε µηχανή Yamaha 15HP και 

όλα τα αξεσουάρ. Τηλ. επικοινωνίας: 

6972 513 278

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

µάρκας Dynamic πωλείται, µε κάδο 

10lt, αµεταχείριστο, ιδανικό για ζύµη 

πίτσας ή κρέπας σε βάση µε ρόδες. 

Τιµή: 350€. Τηλ. επικοινωνίας: 6947 

617 521

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

πωλείται µεταχειρισµένος σε πολύ 

καλή κατάσταση από το ξενοδο-

χείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στη Χρυσή Ακτή, 

λόγω ανακαίνισης. Ο εξοπλισµός 

περιλαµβάνει ενδεικτικά: ξύλινα 

κρεβάτια µε αντίστοιχα κοµοδίνα, 

σεκρετέρ, καθρέφτη και µπαγκαζιέρα, 

πορτατίφ σιδερένια, χρηµατοκιβώ-

τια διαστάσεων (ΠxYxΒ) 35x20x25, 

µαξιλάρια, µεταλλικές ξαπλώστρες 

και τραπεζάκια παραλίας, κουζινάκια 

(πάγκος µε ντουλάπια, συρτάρια, 

εστίες, νεροχύτη µε µπαταρία και 

ντουλάπια πάνω από τον πάγκο), 

τραπέζια ξύλινα τετράγωνα φαγητού 

80x80εκ. σε γκρι χρώµα µε ξύλινες 

καρέκλες, καναπέδες που γίνονται 

δύο κρεβάτια µονά µε πράσινο ανοι-

χτό ύφασµα, Φούρνος ηλεκτρικός, 

γέµισµα αφρολέξ για µαξιλάρια από 

ξαπλώστρες, αφίσες έργων γνωστών 

ζωγράφων καδραρισµένες, υφάσµατα 

διάφορα, κουρτινόξυλα, είδη υγιεινής 

(λεκάνες µε καζανάκι, νιπτήρες µε τον 

µαρµάρινο πάγκο τους, µπανιέρες). 

Για πληροφορίες καλέστε στο 210 

6232080.

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€

PROBANK LEASING AE. 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ 29/9/2017
ΓΙΑ ΤΗ   ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η PROBANK LEASING Α.Ε. γνωστοποιεί ότι 

ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφό-
μενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της.  Για το 
σκοπό αυτό πρόκειται να διενεργήσει δημόσιο πλει-
οδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα 
γίνει την  Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 11 
πμ στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & 

Ιφιγένειας στην Αθήνα.  Η ελάχιστη τιμή προσφοράς 
αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πλη-
ροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τους όρους του 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας  www.
probankleasing.gr. Για τυχόν διευκρινίσεις ή συ-
μπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στην Εταιρεία μας. τηλ. 210-
5195055-6, e-mail: e.alefantinou@ethnolease.gr, 
d.marinos@ethnolease.gr.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑ-

ΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ-

ΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2105

Ισόγεια μονοκατοικία 
με υπόγειο συνολικού 

εμβαδού 177,26 τμ., επί 
οικοπέδου επιφανείας  

1.719,35 τμ.

Θέση Πλάτανος 
Παροικιά Πάρου 1/11/2017 380.000 7.600   

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Ένωση Φυσικών διοργανώνει εκδρομή στο ΜΙΛΑΝΟ - 

ΓΕΝΕΥΗ (CERN) - ΛΩΖΑΝΗ για 4 μέρες, 25/11-28/11/2017 
με 505 ευρώ και η Ενορία Πέτρου και Παύλου Αιγίου 
διοργανώνει εκδρομή στα ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ - ΒΗΘΛΕΕΜ - 
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ, 12-17/2/2018 με 670 ευρώ. Αναλυτικά 
προγράμματα στο τηλέφωνο:  6973 016 091
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ, Πηγή: «Scientific American»

Οι ηφαιστειακές θερµές πηγές 
ως λίκνο της ζωής στη Γη

Σύνθεση

Συσσώρευση

Συγκέντρωση

Κύκλιση

Διασπορά
Προσαρμογή

Αποικισμός

1
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γ

α

δ

β

ε

Ξηρό

Υγρό

Πρωτοκύτταρα

Πρωτοκύτταρα

Γέλες (τζελ)

Οταν η λιμνούλα 
ξαναγεμίσει, τα φιλμ 
επανυδατώνονται και 
προβάλλουν τρισεκατομ-
μύρια πρωτοκύτταρα, 
μεμβράνες που περικλεί-
ουν ομάδες από τυχαία 
πολυμερή

Αυξανόμενη συνθετότητα

Φάση γέλης

Πρωτοκύτταρα, που επιβιώνουν 
στις συνθήκες που αλλάζουν, σχηματίζουν 

ομάδες μέσα στην υγρή γέλη, καθώς 
το νερό στη λιμνούλα λιγοστεύει

Φιλμ

Φιλμ

Οι μεμβράνες στεγνώ-
νουν και σχηματίζουν 
φιλμ. Ανάμεσα 
σε αυτά τα στρώματα, 
απλά οργανικά δομικά 
υλικά συνενώνονται 
σχηματίζοντας 
πολυμερή.

Οργανικές ενώσεις, 
ορισμένες από τις οποίες 
σχηματίζουν μεμβράνες, 
συγκεντρώνονται 
σε λιμνούλες.

Πρόγονα κύτταρα

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται πάλι και πάλι. Κάθε φορά, τα πρωτοκύτταρα αλληλεπιδρούν, συναγωνίζονται 
για τους διαθέσιμους πόρους και εξελίσσονται σε πιο σύνθετα λειτουργικά πολυμερή, μέχρι να εμφανι-
στεί μια κοινότητα από «πρόγονα» κύτταρα, που μπορούν να ανταλάξουν μεταξύ τους προσαρμοστικά 
μόρια, αναπτύσσοντας όλο και πιο εκλεπτυσμένες λειτουργίες

Η περιοχή Πιλµπάρα 
στην Αυστραλία εί-
ναι σήµερα µια ξηρή, 
βραχώδης, ερηµική 

περιοχή. ∆εν ήταν πάντα 
έτσι. Οπως αποδεικνύει ο 
σχηµατισµός Ντρέσερ, η-
λικίας 3,48 δισεκατοµµυ-
ρίων ετών, υπήρχαν εκεί 
ηφαιστειακά γκέιζερ. Απ' 
αυτά δηµιουργήθηκαν οι 
γκεϊζερίτες, γεµάτα πτυ-
χώσεις πετρώµατα. Εκεί 
βρέθηκαν φυσαλίδες αε-
ρίου, εγκλωβισµένες αρχι-
κά σε ένα κολλώδες φιλµ, 
δηµιούργηµα κάποιου εί-
δους πρωτόγονων βακτη-
ρίων. Οι επιστηµονικές α-
νακαλύψεις στο σχηµα-
τισµό Ντρέσερ το 2014, 
έδωσαν νέα ώθηση στη 
θεωρία των ηφαιστειακών 
θερµών πηγών και λιµνών, 
ως λίκνο εµφάνισης της ζωής στη Γη.

Η άλλη εκδοχή
Η θεωρία αυτή δηµιουργεί µια εικόνα πολύ δι-

αφορετική για την προέλευση της ζωής από ε-
κείνη που κυριαρχεί από το 1977 και µετά, όταν 
ανακαλύφθηκαν υδροθερµικές πηγές στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό, από τις οποίες εκλύεται θερµό 
νερό µε διαλυµένα ορυκτά του σιδήρου και του 
θείου, µεθάνιο, υδρόθειο κ.ά. Γύρω τους διαπι-
στώθηκε ότι υπάρχει πλούσιο οικοσύστηµα από 
πρωτόγονα βακτήρια και µεγάλα σκουλήκια. Οι 
πηγές αυτές θεωρήθηκαν ικανές να προσφέ-
ρουν την ενέργεια, τα θρεπτικά συστατικά και 
την προστασία που θα χρειάζονταν οι πρώτες 
µορφές ζωής σε µια άστατη και επικίνδυνη νε-
αρή Γη. Πολλοί επιστήµονες επισήµαναν την α-
δυναµία αυτού του σεναρίου: η τεράστια ποσό-
τητα νερού των ωκεανών θα αραίωνε πολύ γρή-
γορα τυχόν συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών, 
πριν προλάβουν να σχηµατίσουν κάποιο είδος 
κυτταρικής µεµβράνης και να εµφανίσουν µε-
ταβολισµό. Μια σύγχρονη εκδοχή της θεωρίας 
των ωκεάνιων υδροθερµικών πηγών ως λίκνο 
της ζωής προσπαθεί να αντιµετωπίσει την αδυ-
ναµία αυτή, χωρίς όµως κι αυτή να πείθει όλους 
τους επιστήµονες.

Καµτσάτκα
Απ' τη µεριά τους οι ερευνητές που υποστηρί-

ζουν τη θεωρία των ηφαιστειακών θερµών πηγών 
για την προέλευση της ζωής, εκτιµούν ότι είναι 
πιο στέρεη από εκείνη των ωκεάνιων υδροθερ-
µικών πηγών. Πριν τις ανακαλύψεις στο σχηµα-
τισµό Ντρέσερ, άλλοι επιστήµονες είχαν επισκε-
φθεί τις πηγές στο ηφαίστειο Ματνόφσκι, στη 
χερσόνησο της Καµτσάτκα στη Ρωσία, ως περι-
οχή µε συνθήκες που µοιάζουν αρκετά µε εκεί-
νες της Γης πριν την εµφάνιση της ζωής. Οι ε-
ναλλαγές ξηρασίας και υγρασίας στις λιµνούλες 
του ηφαιστείου θεωρούνταν ότι θα συνέβαλαν 
στη συνένωση οργανικών ενώσεων για το σχη-
µατισµό πολυµερών, όπως τα νουκλεϊνικά οξέα, 
αλλά και λιπιδίων που µπορούν να σχηµατίσουν 
µικροσκοπικές φούσκες, ως ένα είδος κυττα-
ρικής µεµβράνης. Σε µια λιµνούλα έριξαν µείγ-
µα από τα τέσσερα βασικά αµινοξέα της ζωής, 
τις τέσσερις χηµικές βάσεις που υπάρχουν στα 
νουκλεϊνικά οξέα, φωσφορικά άλατα, γλυκερίνη 
και ένα λιπίδιο, όλα ουσίες που συντίθενται αυ-
θόρµητα στη φύση. Μέσα σε λίγα λεπτά σχηµα-
τίστηκε αφρός, αποτελούµενος από αµέτρητες 
µικροσκοπικές φυσαλίδες, που περιείχαν µέρος 
των ουσιών. Το πείραµα συνεχίστηκε στο εργα-
στήριο υποβάλλοντας τον αφρό σε διαδοχική 
ξήρανση και ύγρανση πάλι και πάλι, σε συνθή-

κες ανάλογες µε της Καµτσάτκα. Το αποτέλε-
σµα ήταν πολυµερή αποτελούµενα από 10 έως 
100 νουκλεοτίδια, που έµοιαζαν πολύ µε ένα α-
πό τα νουκλεϊνικά οξέα, το RNA. Τα πολυµερή 
αυτά περικλείονταν µέσα σε µικροσκοπικά δια-
µερίσµατα, σαν πρωτοκύτταρα. Αν και δεν ήταν 
ζωντανά έδειχναν µια εξελικτική πορεία µέσα α-
πό ελάχιστους κύκλους επανάληψης.

Από το Ντρέσερ 
στον Εγκέλαδο

Τα ευρήµατα στο Ντρέσερ δείχνουν να είναι α-
ποτέλεσµα τέτοιων κύκλων ξηρασίας - υγρασίας, 
στους οποίους παρεµβάλλεται και µια περίοδος 
που το υλικό έχει τη µορφή ρευστής γέλης (τζελ). 
Αυτή αυξάνει τη δυνατότητα ανταλλαγής ουσιών 
µεταξύ των πρωτοκυτταρικών µορφών, διευκολύ-
νοντας τα πιο ανθεκτικά να επιβιώσουν στην πε-
ρίοδο της ξηρασίας που ακολουθεί. Τα πετρώ-
µατα του Ντρέσερ είναι πλούσια σε βόριο, κρίσι-
µο για τη σύνθεση της ριβόζης των νουκλεϊνικών 
οξέων, φωσφορικές ενώσεις απαραίτητες για το 
σχηµατισµό νουκλεϊνικών οξέων και ATP (τριφω-
σφορική αδενοσίνη), ψευδάργυρο και µαγγάνιο, 
συστατικά πολλών ενζύµων στο κυτταρόπλασµα 
όλων των σηµερινών ειδών ζωής. Πριν δισεκατοµ-
µύρια χρόνια, στο Ντρέσερ υπήρχαν εκατοντάδες 
θερµές λιµνούλες ή καθεµιά µε λίγο διαφορετική 
θερµοκρασία και σύνθεση του µίγµατος που πε-
ριείχε. Με έναν απλό υπολογισµό προκύπτει ότι 
σε ένα γεωθερµικό πεδίο επιφανείας µε 100 πη-
γές µπορούν να υπάρξουν 1.000.000 συνδυασµοί 
συνθηκών κάθε έτος. Κάθε λιµνούλα γίνεται δο-
κιµαστικός σωλήνας, όπου συνδυασµοί µορίων έ-
χουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ένα αυτο-
συντηρούµενο χηµικό σύστηµα. Το ίδιο συνέβαι-
νε σε πολλές περιοχές της πρώιµης Γης. Κατά 
µια εκτίµηση θα αρκούσαν 10 εκατοµµύρια χρό-
νια µετά το σχηµατισµό στερεού φλοιού και την 
εµφάνιση υγρού νερού στην επιφάνεια (σ.σ. δη-
λαδή την εποχή πριν 4 δισ. χρόνια), ώστε οι συν-
δυασµοί να οδηγήσουν σε κάποιες πρωταρχικές 
µορφές ζωής.

Η θεωρία των ηφαιστειακών θερµών πηγών ως 
λίκνο της ζωής στη Γη χρειάζεται περισσότερα 
στοιχεία από πιο εκλεπτυσµένα πειράµατα προ-
βιοτικής χηµείας µέσα σε µεγάλο αριθµό από µι-
κρές θερµές λιµνούλες, ώστε να µελετηθεί πώς 
σχηµατίζονται τα σύνθετα χηµικά µόρια και πώς 
αλληλεπιδρούν και συνδυάζονται όταν περικλεί-
ονται µέσα σε µεµβράνες. Πριν φανεί πιο καθαρά 
η εικόνα για το λίκνο της ζωής, πολλά ακόµα κοµ-
µάτια του παζλ πρέπει να µπουν στη θέση τους. 
Οµως, σύµφωνα µε τους επιστήµονες που υπο-
στηρίζουν τη θεωρία, το σηµαντικό είναι ότι έχει 
αρχίσει να διαφαίνεται το µονοπάτι που θα οδη-
γήσει στη λύση του θεµελιώδους ερωτήµατος.

Η Μεγάλη Πρισματική Πηγή στο εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν των 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με μια θεωρία, σε πηγές σαν αυτή εμφανίστηκαν 

οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί 1 Σύνθεση
Πολλά από τα βασικά δοµικά υλικά της ζωής, 

όπως τα αµινοξέα, σχηµατίζονται στο ∆ιάστηµα 
και µέσω των µετεώρων καταλήγουν στη Γη.

2  Συσσώρευση
Οι εισερχόµενες οργανικές ενώσεις, µαζί µε 

άλλες που σχηµατίζονται µέσα στις θερµές 
πηγές σε ένα ηφαιστειακό περιβάλλον, 
συσσωρεύονται σε υδροθερµικές πηγές.

3  Συγκέν τρωση
Οι ενώσε ις συγκεν τρώνον ται µέσα σε 

µικροσκοπικές φυσαλίδες που σχηµατίζονται 
από απλά οργανικά µόρια, τα λιπίδια. Η 
εγγύτητα, µαζί µε τη θερµότητα και τη 
διαθέσιµη χηµική ενέργεια από το σύστηµα 
των θερµών πηγών, ενώνει τα χηµικά συστατικά 
δηµιουργώντας πιο σύνθετες µοριακές 
αλυσίδες.

4  Κύκ λιση
Οι λιµνούλες διέρχονται επαναλαµβανόµενα 

από τρεις φάσεις: ξηρή, υγρή και υγρής γέλης. 
Στον καιρό της ξηρότητας ευνοείται η σύνθεση 
πολυµερών που χρησιµεύουν για τη µεταφορά 
πληροφοριών, όπως είναι οι αλυσίδες των 
νουκλεϊνικών οξέων. Στις υγρές περιόδους, 
µπορούν να σχηµατιστούν πρωτοκύτταρα, 
ενσωµατώνοντας αυτά τα πολυµερή και 
προστατεύοντάς τα. Στη φάση της γέλης, τα 
πρωτοκύτταρα σχηµατίζουν πρόγονα κύτταρα 
και ανταλλάσσουν οµάδες πολυµερών, από 
τις οποίες επιλέγονται φυσικά εκείνες που 
προάγουν την επιβίωση σε πολλούς επόµενους 
κύκλους.

5  ∆ιακίν ηση
Τα καλύτερα προσαρµοσµένα πρωτοκύτταρα 

διασπείρονται σε άλλες λιµνούλες και ρυάκια, 
µετακινούµενα από τον άνεµο και το ρέον 
νερό. Κάποια απ' αυτά αναπτύσσουν την 
ικανότητα να χρησιµοποιούν το διοξείδιο 
του άνθρακα για φωτοσύνθεση. Μετά από 
πολλές τυχαίες «δοκιµές και λάθη», κάποιο 
πρωτοκύτταρο αποκτά το σύνθετο µοριακό 
µηχανισµό που του επιτρέπει να διαιρείται σε 
θυγατρικά κύτταρα. Αυτή η ικανότητα ανοίγει 
το δρόµο για την πρώτη µικροβιακή κοινότητα.

6  Προσαρµογ ή
Μερικά από τα πρώιµα µικρόβια καταλήγουν 

σε περιοχές µε αλµυρό νερό, πέρα από τις 
λιµνούλες γλυκού νερού όπου εµφανίστηκαν. 
Οσα µικρόβια καταφέρουν να επιζήσουν, περνούν 
στους απογόνους τους χρήσιµα χαρακτηριστικά, 
που τους επιτρέπουν να επεκτείνουν το χώρο 
διαβίωσής τους στους ωκεανούς.

7  Αποικ ισµός
Οι καταιγίδες και οι παλίρροιες λειτουργούν σαν 

πίεση φυσικής επιλογής των πιο ανθεκτικών 
µικροβίων, που µπορούν να προσκολληθούν 
το ένα στο άλλο χρησιµοποιώντας κόκκους 
ορυκτών. Αυτά τα αλλεπάλληλα στρώµατα 
σχηµατίζουν τελικά τους στρωµατόλιθους. 
Η ζωή συνεχίζει να επεκτείνεται και σε άλλα 
ενδιαιτήµατα, δηµιουργώντας τη βάση για 
τα µη προσκολληµένα σε ορυκτά ζωντανά 
κύτταρα. Μέσα σε δισεκατοµµύρια χρόνια, 
αυτοί οι οργανισµοί εξελίσσονται σε σύνθετα 
πολυκύτταρα φυτά και ζώα.
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Πόρους ανάλογους με 
την προσφορά…

Ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία κατανομής των κεντρικών πόρων στις Περιφέρει-
ες στις χώρας, ζητά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με 
σκοπό την αποκατάσταση της ισονομίας που, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει 
τεράστια μεταρρύθμιση για τη χώρα.

Η πρόταση, που ο κ. περιφερειάρχης κατέθεσε και στο περιφερειακό συμβούλιο, 
εδράζεται στην λογική ότι είναι δίκαιο και αυτονόητο, κάθε περιοχή της χώρας να 
συμμετέχει στην κατανομή των πόρων με βάση το ποσοστό που συμμετέχει και 
στην συγκέντρωση των πόρων αυτών στα ταμεία του κράτους, επισημαίνοντας ότι 
«φορολογική εξίσωση των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να 
μη συνεπάγεται, επιτέλους, και συμμετοχή των νησιών μας στους πόρους που τους 
κατανέμονται, σε ποσοστό ευθέως ανάλογο με το ποσοστό που συμμετέχουν και 
στα δημόσια έσοδα. «Αυτό μόνο συνιστά ισότητα, αυτό μόνο αποδίδει δικαιοσύνη, 
αυτό μόνο κτίζει συμπαγή φορολογική συνείδηση, αυτό μόνο επιβραβεύει το απο-
τέλεσμα και την επιτυχία», είπε ο κ. Χατζημάρκος.

Με δεδομένο ότι το Ν. Αιγαίο είναι η πλέον υποχρηματοδοτημένη περιφέρεια της 
χώρας, ακριβώς επειδή θεωρείται «πλούσια», χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το γε-
γονός ότι στα τελευταία χρόνια της κρίσης υπέστη την μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ 
της, από κάθε άλλη ευρωπαϊκή Περιφέρεια, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε: «Δεν ζητάμε 
καμία χάρη. Δεν ζητάμε καμία εξαίρεση. Αυτό που ζητούμε είναι να πάρουμε  αυτό 
που μας αναλογεί. Αυτό που χρειαζόμαστε και που αντιστοιχεί στη δυσκολία των 
συνθηκών και στις απαιτήσεις που γεννούν οι αυξημένες ανάγκες. Από μια Πολι-
τεία που σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής αιμορραγίας και δυσπραγίας, 
κρατιέται στη ζωή από τα έσοδα που φέρνουν τα νησιά μας από τον τουρισμό».

Η πρόταση του περιφερειάρχη κατατίθεται ενόψει της επικείμενης κατάργησης, 
από 1ης Ιανουαρίου 2018, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα εναπομείνα-
ντα νησιά του Αιγαίου όπου εξακολουθεί να ισχύει. Επ’ αυτού, ο Περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου ζητά από την κυβέρνηση να ζητήσει από τους θεσμούς τουλάχιστον τη 
χρονική επέκταση της αναστολής κατάργησης, δεδομένου ότι οι συνθήκες που την 
επέβαλαν, συνεχίζουν να υφίστανται. Και να διαπραγματευτεί στη συνέχεια  με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την οριστική αλλαγή του φορολογικού πλαισίου που διέπει τα 
νησιά μας.  

Ο κ. περιφερειάρχης πρόσθεσε: «Η νησιωτικότητα δεν είναι οι καλοκαιρινές 
εικόνες των lifestyle περιοδικών και ιστοσελίδων. Αυτός ο λαϊκισμός και 
αυτή η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ήταν που χρησιμοποιήθηκε 

χυδαία και από κόμματα και από δημοσιογράφους και από τους θεσμούς, 
για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να επιβάλλουν την κατα-
στροφική τους πολιτική. Τα κροκοδείλια δάκρυα που χύθηκαν στη συνέχεια, δεν 
αλλάζουν την πραγματικότητα. Ούτε ανακουφίζουν τις πληγές μας. Η νησιωτικό-
τητα καταγράφεται ως αντικειμενική κατάσταση που απαιτεί, βάση της κοινής λο-
γικής, να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων πολιτικών. Η 
συνταγματική προστασία της νησιωτικότητας, η εφαρμοζόμενη νησιωτική πολιτική 
από την πολιτεία και τα μεγάλα λόγια της συμπαράστασης και της υποστήριξης, 
είναι κενά περιεχομένου και γι’ αυτό αποτελούν βαθύτατη προσβολή προς τους 
νησιώτες μας. Προς όλους εμάς. 

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος ούτε για την έκφραση συμπάθειας, ούτε για άλλα 
λόγια. Είτε θα υπάρξουν άμεσες δράσεις, είτε τα νησιά μας θα υποστούν 
τις δραματικές και αμετάκλητες επιπτώσεις μιας πολιτικής, που παρά τις 
περί αντιθέτου διακηρύξεις, απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Βρισκόμαστε στο ση-
μείο μηδέν. Αν τώρα δεν αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική, αν η πολιτεία απλώς 
παρακολουθεί, ελπίζοντας πως με ένα μαγικό τρόπο θα αντέχουμε τα πάντα, τότε 
οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες και πολύ φοβάμαι, εθνικά καταστροφικές».

Μητρώο  
εργοληπτών

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Αυτοτελής Δι-
εύθυνση Πολιτικής Προστασίας προσκαλεί σε 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την «Ένταξη σε 
μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προ-
σώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές 
ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυ-
σική καταστροφή και την πραγματοποίηση ερ-
γασιών συντήρησης υποδομών  αρμοδιότητάς 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή 
ευθύνης της Π.Ε. Πάρου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου».      

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας, στα γραφεία της επί της 
πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Σύρος στην 
Ερμούπολη Σύρου, fax: 22810 84124 και τηλ. 
22813 62723, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται 
έντυπο) σε κλειστό φάκελο, στην οποία θα ανα-
φέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό) και fax, 
με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην με α.π. 69640/352/6-7-2017 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 
64ΥΘ7ΛΞ-Λ35).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατί-
θεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας στο τηλ. 22813-62723 και e-mail: 
dpp@1730.syzefxis.gov.gr και από το γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας στην περιφερειακή ενό-
τητα Πάρου, στο τηλ. 22843-61226 και e-mail: 
tsidirop@2879.syzefxis.gov.gr (πληροφ. Θεοχά-
ρης Σιδηρόπουλος).

Προληπτικά  
μέτρα

Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου Πά-
ρου, πρότεινε με επιστολή της προς τον δήμο Πάρου, τα 
σχολεία Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης Πάρου, τους 
συλλόγους γονέων Πάρου και το αστυνομικό τμήμα Πά-
ρου, 12 + 1 μέτρα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι «τελευταία έχει παρα-
τηρηθεί μια αύξηση των τροχοφόρων και κατά συνέχεια 
των τροχαίων ατυχημάτων. Απαιτείται η λήψη επιπλέον 
προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών – 
πολιτών γενικότερα και κυρίως μέτρων πρόληψης τρο-
χαίων ατυχημάτων», και συνεχίζει:

«1. Φρεσκάρισμα των διαβάσεων και τον καθαρι-
σμό των σημάτων οδικής κυκλοφορίας, που δηλώνουν 
«Προσοχή Σχολείο» (και όχι μόνο), από αυτοκόλλητα και 
κλαδιά δέντρων. Οι διαγραμμίσεις επιβάλλονται από τη 
νομοθεσία για την ασφάλεια μας. 

2. Διαβάσεις πεζών σε όλα τα σχολικά κτίρια, τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις και στις στάσεις των λεωφορείων 
(δημοτική, αστική συγκοινωνία) εντός πόλης. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε στη Παροικία στάση Παιδικού, στάση κόμ-
βου γηπέδου, κ.α.

3. Πριν τις διαβάσεις να γραφτεί στο οδόστρωμα η 
λέξη STOP, και να τοποθετηθούνε πινακίδες που θα 
υπενθυμίζουν στον οδηγό ότι πλησιάζει σε διάβαση και 
είναι υποχρεωμένος να ελαττώσει ταχύτητα.

4. Στους δρόμους που το επιτρέπει η νομοθεσία, να 
γίνει στο οδόστρωμα εφαρμογή τραχείας επιφάνειας, 
ούτως ώστε οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα. 

5. Επανεξέταση σημάτων σήμανσης και τοποθέτηση 
τους σε ορατά σημεία. 

6. Στα ελάχιστα πεζοδρόμια που υπάρχουν, ας απο-
τρέψουμε το παρκάρισμα, για να χρησιμοποιηθεί το πε-
ζοδρόμιο για το σκοπό του, χωρίς την τοποθέτηση δια-

φημιστικών πινακίδων, 
ζαρντινιέρων, κλπ.

7. Επικίνδυνα σημεία 
είναι οι διασταυρώσεις, 
οι πάροδοι σε κεντρι-
κούς δρόμους, λόγω 
παράνομης στάθμευσης 
και διαφόρων άλλων 
εμποδίων, με αποτέλε-
σμα πεζοί και οδηγοί 
να μην έχουν καθόλου 
ορατότητα.  

8. Να τοποθετηθούν, 
όπου δεν υπάρχουν 
μπάρες για να αποφευχθεί η είσοδος τροχοφόρων σε 
πεζόδρομους και πλατείες.  

9. Δημιουργία πάρκου και συνεχή ενημέρωση για την 
κυκλοφοριακή αγωγή.

10. Επέκταση των δρομολογίων της δημοτικής και 
αστικής συγκοινωνίας και της απογευματινές ώρες, 
ούτως ώστε να μειωθεί η άσκοπη κίνηση τροχοφόρων 
γενικότερα, καθώς και προγραμματισμό δρομολογίων 
προς το κλειστό γυμναστήριο Αρχιλόχου – Μάρπησσας.    

11. Η αστυνόμευση από την ελληνική και δημοτική 
αστυνομία, θα πρέπει να είναι πιο συχνή, γιατί έχει να κά-
νει με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. 
(υπερβολικές ταχύτητες, ηχορύπανση εντός οικισμών). 

12. Σε πολυσύχναστους δρόμους, επαρκής φωτισμός 
(και από τις δυο πλευρές), λόγω έλλειψης πεζοδρομίου. 
(Παροικιά: περιφερειακός, κεντρικός προς γήπεδο, προς 
ΕΠΑΛ), (Νάουσα: προς Αγροκήπιο), (Μάρπησσα από γή-
πεδο προς κλειστό), (Πρόδρομος – Μάρμαρα), κ.α.   

13. Επιτακτική ανάγκη, η μελέτη και η δημιουργία πε-
ζοδρομίων, στο δημοτικό αλλά και στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο. 

Χάριν της σκοπιμότητας δεν μπορεί να καταπατούνται 
στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να γίνει ότι είναι 
δυνατόν, για να στερήσουμε από κάθε ασυνείδητο οδη-
γό τροχοφόρου, το δικαίωμα να παρανομεί, εκθέτοντας 
τόσους ανθρώπους σε κίνδυνο».
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Χαμάρτου
Η οικογένεια Χαμάρτου είναι βυζαντινής κατα-

γωγής, εγκατεστημένη στη Πελοπόννησο. 

Κατά τον 16ο αιώνα κατέφυγε στην Πάρο κα-

ταδιωκόμενος από τους Τούρκους κατακτητές, ο 

πρώτος γόνος της οικογένειας της Πάρου. Πολ-

λές μαρμάρινες επιγραφές, κυρίως σε εκκλησίες, 

μαρτυρούν την ύπαρξη μελών της οικογένειας, 

που συνδράμανε για αυτές: 1596 Παναγία Σε-

πτεμβριανή, 1678 Παναγία Εκατονταπυλιανή, 

1779 Βηθλεέμ, κ.α. 

Επίσης στην ιδιοκτησία της οικογένειας είναι 

και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-

γου, επιλεγόμενη «του Χαμάρτου», που βρίσκεται 

στη παραλία της Παροικιάς, κοντά στο Α’ ΚΑΠΗ. 

Δυστυχώς ερειπωμένος κείτεται «ο πύργος των 

Χαμαρτέων», βόρεια της μονής των Αγίων Αναρ-

γύρων. 

Στην οικογένεια Χαμάρτου υπήρχαν διακεκρι-

μένοι και έντιμοι συμπολίτες μας, με ανώτερα αξι-

ώματα, όπως οι: Δημήτριος (Νοτάριος, Ειρηνοδί-

κης, 1779, 1827, 1833), Ελευθέριος (Ζαμπίτης, 

Δήμαρχος, 1806, 1816), Αντώνιος (Δήμαρχος, 

1832), Φεβρωνία (μοναχή, 1840), Φραγκίσκος 

(ιατρός, 1889), Νικόλαος (Ειρηνοδίκης), Αντώ-

νιος (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, 1891-1975), 

Ιωάννης (αντιστράτηγος, 1928), αλλά σημαντική 

ήταν και η παρουσία των γυναικών της οικογέ-

νειας (Αγλαΐα, Ολυμπιάδα, Πηνελόπη). Είναι μια 

από τις οικογένειες που κράτησαν την αξία της 

Πάρου ψηλά.

(πηγές «Παριανά τευχ.101») 

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού 

Γεωργίου Β. Γράβαρη», έως την οδό «Ιωάννη Κ. 

Μάτσα».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κάτι καλύτερο
Η ολοκλήρωση και η παράδοση στη νεολαία του 

νησιού μας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 
αθλητικών εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου 
Αρχιλόχου – Μάρπησσας, με πόρους του ΕΣΠΑ, 
είναι μία πολύ σοβαρή εξέλιξη.

Μέσω αυτού του χώρου θα δούμε πολλές δρα-
στηριότητες, αλλά και ανάπτυξη νέων αθλημάτων. 
Κάθε αθλητικός ή πολιτιστικός χώρος είναι πραγ-
ματική ανάπτυξη για έναν τόπο και μόνο καλά 
πράγματα μπορούν να έρθουν από εκεί.

Στην Πάρο, έχουμε τη συνήθεια να είμαστε ικα-
νοποιημένοι σε μέτρια και λειψά έργα. Επί χρόνια 
είχαμε λειψό αεροδρόμιο (και πάλι στο νέο λεί-
πουν πολλά), επί χρόνια η νεολαία έπαιζε σε χω-
μάτινα γήπεδα, επί χρόνια έχουμε λειψό λιμάνι και 
πόσα άλλα ακόμα έργα να αριθμήσουμε. Είμαστε 
της υπομονής ή η ζωή τα έχει φέρει έτσι, ώστε να 
μένουμε ικανοποιημένοι με μισά πράγματα; 

Όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βού-
λησης. Επί χρόνια μας έλεγαν ότι η αίθουσα στο 
ΕΠΑΛ Πάρου δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλύ-
τερο ή να την εκμεταλλευτούμε για πολιτιστικές 
ή άλλες δραστηριότητες, γιατί είχε υψηλό ταβάνι 
κλπ. Ήρθε – ήρθε η εποχή, η αίθουσα ανακατα-
σκευάστηκε με λίγα σχετικά χρήματα και σήμερα, 
έχουμε πλέον έναν αξιοπρεπή χώρο για μία πολι-
τιστική παράσταση επιπέδου. Το έχω ξαναγράψει 
από τούτη εδώ τη στήλη στο παρελθόν. Πρέπει να 
είμαστε ο μοναδικός τόπος στην Ελλάδα, ο οποίος 
τα περισσότερα έργα υποδομής έγιναν με χρημα-
τοδότηση των κατοίκων του και σε κτήματα που 
ανήκαν στον δήμο (κοινότητες παλαιότερα).

Φταίει άραγε η αναποφασιστικότητά μας, φταίει 
το κουσούρι μας (πάλι τούρκικη λέξη έγραψα), τι 
να πω, δεν ξέρω. Η αλήθεια παραμένει μία. Ασχο-
λούμαστε με τα προβλήματα του τόπου τους μι-
σούς μήνες και για ό,τι γίνει από το Πάσχα μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου, είμαστε απόντες ελέω του-
ρισμού. Λες και μόνο αυτός ο τόπος ζει με αιχμή 
της οικονομίας του τον τουρισμό. Τέλος πάντων. 
Ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο, γιατί 
θα γίνουμε «κακοί» και θα φάμε μόνοι μας τα σω-
θικά μας.

Βρισκόμαστε σε έναν τόπο ευλογημένο και συ-
νήθως κάνουμε «πρωταθλητισμό» με ποιον τρόπο 
θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Το αστείο 
είναι ότι ουδέποτε μας υπέδειξε κανείς να κάνου-
με το παραπάνω, αλλά εμείς προσπαθούμε λες και 
είναι παράδοση. Το έργο ακόμα δεν άρχισε στην 
Αλυκή (αγκυροβόλιο), που ήταν ανάγκη να γίνει 
εδώ και πολλά χρόνια και ήδη έφτασαν στα αυτιά 
μου οι πρώτες μουρμούρες. Βέβαια, από τα όσα 
διαδραματίστηκαν φέτος το καλοκαίρι στην Αλυ-
κή και το όλο μπάχαλο που παρατηρήθηκε στην 
παραλία του χωριού, με έκαναν πιο «σοφό» για 
την περιοχή, οπότε το ξεπερνάω το παραπάνω και 
αυτολογοκρίνομαι…

Σ’ αυτό το νησί πρέπει επιτέλους να κάνουμε 
την αυτοκριτική μας και να κατανοήσουμε ότι μας 
αξίζει κάτι καλύτερο, απ’ αυτό που έχουμε βρε 
αδελφέ!

Ο παππούς και 
η γιαγιά

Πολλοί έχουμε γλυκές παιδικές αναμνήσεις, με τον 
παππού και τη γιαγιά. Μια εικόνα σε ένα παλιό βιβλίο 
του δημοτικού, με τη γιαγιά να λέει παραμύθια στα εγ-
γονάκια της δίπλα στο τζάκι, μου έφερε στο νου μνή-
μες από την παιδική μου ηλικία, τότε που δεν είχαμε 
όλοι τηλεόραση στο σπίτι και περνούσαμε τα βράδια 
μας ίσως λιγότερο τεχνολογικά, αλλά περισσότερο 
συναρπαστικά, με τη βοήθεια των παππούδων και των 
γιαγιάδων μας. 

Καθόμασταν δίπλα στη σόμπα ή στο τζάκι ψήνοντας 
κάστανα και τους ακούγαμε να μας διηγούνται ιστορί-
ες από τα παλιά ή να μας λένε παραμύθια.

Ποιος δεν θυμάται τις ιστορίες του παππού για τον 
πόλεμο και τη κατοχή, ιστορίες της θάλασσας και της 
υπαίθρου. Το φτιάξιμο του χαρταετού, των ξύλινων 
σπαθιών, της κούνιας, του καραβιού από ντενεκέ, το 
κονταροφάναρο της λαμπαδηφορίας και χίλιες δυο 
άλλες κατασκευές. Στο επάγγελμα του ο παππούς, 
ήθελε τη διαδοχή στη θέση του μάστορα, από πατέρα 
σε γιο και από παππού σε εγγονό. Ποιος δεν θυμάται, 
της γιαγιάς το ζεστό ψωμί, το μαγείρεμα στα ξύλα, τα 
φρέσκα αυγά, τα κοκκινιστά πιτσουνάκια, τις γλυκοπα-
τάτες με πετιμέζι, το γλυκό του κουταλιού, το ρυζόγα-
λο και άλλες νοστιμιές. Τις ατελείωτες ώρες στη σβία, 
στη ρόκα, στο αδράχτι, στο μαντάρισμα, στο μπάλωμα. 
Κάθε τι που έκανε ήταν μια ιεροτελεστία, γιατί παράλ-
ληλα ήθελε και να διαπαιδαγωγήσει τα κορίτσια στο 
νοικοκυριό και γενικά να μπορούν να καταπιάνονται 
με όλα. «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω» 
μας έλεγε.

Υπήρξαν το στήριγμα κάθε οικογένειας και περνού-
σαν από γενιά σε γενιά οι αξίες, η πίστη, τα ήθη, τα 
έθιμα και οι παραδόσεις, η σοφία, η εμπειρία της ζωής 
που είχαν αποκτήσει, οι σφιχτές αγκαλιές και τα φιλιά 
τους.

Σήμερα, είναι ακόμα πιο σημαντικοί και αυτό επειδή 
σε μια οικογένεια όταν και οι δυο γονείς δουλεύουν, 
η συμβολή των παππούδων είναι αναμφισβήτητα πο-
λύτιμη για την πλήρωση του κενού. Ακόμα ενισχύουν 
τα παιδιά τους και αφού αυτά αποκτήσουν τη δική 
τους οικογένεια, κατανέμουν την ήδη ισχνή σύνταξή 
τους με τρόπο ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατό 
περισσότερο τα εγγόνια τους. Για πόσο όμως, ακόμα 
θα αντέχουν, όταν έρευνες δείχνουν ότι ένα στα δύο 
νοικοκυριά ζει με τη λεγόμενη «σύνταξη του παππού» 
και με ήδη χαμηλές συντάξεις στηρίζουν άνεργα και 
απλήρωτα παιδιά; «Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα 
παππούδες και γιαγιάδες στους οποίους μπορούμε να 
στηριζόμαστε, γιατί η δεμένη οικογένεια είναι ταυτι-
σμένη με την Ελλάδα».

Με αφορμή την 1η Οκτωβρίου ως παγκόσμια ημέρα 
ηλικιωμένων, όλοι εμείς οφείλουμε να φροντίζουμε 
για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση τους και όχι 
να τους θυμόμαστε όποτε τους χρειαζόμαστε! 

Χριστόδουλος Μαούνης
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Εγκαίνια  
στη Μάρπησσα

Πραγματοποιήθηκαν στις 27/8/2017 τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων και αθλητικών εκδηλώσεων του δημο-
τικού σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. Το 
έργο το νησί μας το περίμενε πολλά χρόνια 
για να το αποκτήσει και είναι χρηματοδοτη-
μένο από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη Παροναξίας. κ. Καλλίνικο, 
από τον περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργο 
Χατζημάρκο και από τον δήμαρχο Πάρου, 
Μάρκο Κωβαίο, παρουσία των τοπικών αρ-
χών, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και 
κυρίως, της νεολαίας του νησιού.

Τον κ. Χατζημάρκο, συνόδευαν ο αντιπερι-
φερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτης, 
ο έπαρχος Πάρου και πρόεδρος του περι-
φερειακού συμβουλίου, Κώστας Μπιζάς, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι, Μάρκος Δαδάος 
και Παντελής Τζανακόπουλος και ο προϊστά-
μενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της 
περιφέρειας, Αντώνης Βουτσίνος, ενώ πα-
ρόντες ακόμα ήταν ο δήμαρχος Αντιπάρους, 
Τ. Φαρούπος, οι βουλευτές Κυκλάδων, κ.κ. 
Μανιός και Βρούτσης, δημοτικοί και τοπικοί 
σύμβουλοι της Πάρου, κ.α..

Μετά την τέλεση των εγκαινίων, ο κ. Γ. 
Χατζημάρκος δήλωσε: «Παραδίδουμε σήμε-
ρα στην κοινωνία της Πάρου ένα σύγχρονο 
κλειστό κέντρο αθλητισμού, που κατασκευά-
στηκε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, για 
το οποίο η Πάρος δούλεψε πολλά χρόνια και 
περίμενε επίσης πολλά χρόνια. Αυτό απαντά 
και στο ερώτημα περί «πατρότητας» των 
έργων. Ναι, όλα τα έργα έχουν πατέρα, την 
κοινωνία στην οποία απευθύνονται. Είμαστε 
ευτυχείς που το παραδίδουμε στην νεολαία 
της Πάρου και μπορέσαμε έτσι να υπηρετή-
σουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της».

Ακολούθησε αγώνας πετοσφαίρισης, μετα-
ξύ των ομάδων «Φοίνικας Σύρου» και Βοϊβο-
ντίνας Σερβίας.

Η αίθουσα
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλη-

τικών εκδηλώσεων είναι ένα ζωτικής σημα-
σίας έργο κοινωνικής υποδομής, για το νησί 
μας, που αναβαθμίζει το δημοτικό σχολείο 
Αρχιλόχου - Μάρπησσας, δυναμικότητας 150 
μαθητών. Έχει στόχο τη δημιουργία ποιοτι-
κότερου περιβάλλοντος μάθησης, την αντι-
μετώπιση του προβλήματος χώρου για τη 
διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών σχολι-
κών και λοιπών δραστηριοτήτων με την εξα-
σφάλιση προσβασιμότητας σε όλους χωρίς 
διακρίσεις.

Το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», τον 
Ιούνιο του 2016, με προϋπολογισμό 1,5 εκ. 
ευρώ και φορέα υλοποίησης τον δήμο Πά-
ρου. Η αίθουσα που εγκαινιάστηκε, φιλοξενεί 
αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετο-
σφαίρισης με ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και κερκίδες 296 θέσεων. 
Στον χώρο κάτω από τις κερκίδες βρίσκονται τα αποδυτήρια των αθλητών, θυρω-
ρείο, ιατρείο, βοηθητικού και αποθηκευτικοί χώροι οργάνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του νησιού συνεχίζεται και στο νέο ΕΣΠΑ. 
Τα έργα που έχουν ενταχθεί ήδη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα φτάνουν συνολικά 
σε προϋπολογισμό τα 4,5 εκ. ευρώ.

Εκτός από το έργο που εγκαινιάστηκε έχουν ενταχθεί ακόμα:
- η κατασκευή των συνοδών έργων στη μονάδα αφαλάτωσης της Παροικιάς

- η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου – Παροικιάς
- το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου και
- το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Νάουσας «Η ΑΓΑΠΗ».
Τέλος, πριν τα εγκαίνια προηγήθηκε στο δημαρχείο, σύσκεψη του περιφερειάρχη, 

του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και του έπαρχου με τον κ. Κωβαίο, δημοτικούς 
συμβούλους όλων των παρατάξεων και εκπροσώπους φορέων του νησιού, όπου 
συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα ζητήματα.

Ο δήμος Πάρου
Από τον δήμο Πάρου –για το παραπάνω 

γεγονός- δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Μία πρωτοπόρα για την εποχή ιδέα, ένας 
μικρός σπόρος φυτεύτηκε το μακρινό 1990 
από το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο της Μάρ-
πησσας, γεμάτη αγάπη για τον τόπο μας και 
τα νιάτα του νησιού μας, που έμελλε τα επό-
μενα χρόνια να υιοθετηθεί από όλη την κοι-
νωνία της Πάρου.

Έτσι, χθες το βράδυ, το ταξίδι  υλοποίησής 
του, που ξεκίνησε τέσσερα χρόνια πριν έφτα-
σε στο τέλος του και ήταν ιδιαίτερη χαρά 
για όλους, αιρετούς, φορείς, συλλόγους, 
αθλητές, μαθητές και κατοίκους της Πάρου, 
να εγκαινιάζουμε την «Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 

στη Μάρπησσα Πάρου» και να παρακολου-
θούμε τον πρώτο αγώνα βόλεϊ ομάδων που 
κυριαρχούν σε διεθνές αθλητικό επίπεδο.

Το έργο ξεκίνησε με την υπ’αρ. 6275/05-
12-2013 απόφαση όπου και εντάχθηκε στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου». Λίγους μήνες αργότερα στις 07-
07-2014 εγκρίθηκε η μελέτη της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Πάρου και προκηρύσ-
σεται ο διαγωνισμός ενώ στις 12-11-2014 
υπογράφεται η σύμβαση εκτέλεσης του έρ-
γου, ύψους  1.132.285,72 ευρώ. Έκτοτε, 
οι εργασίες με την επίβλεψη των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου συνεχίστηκαν 
με αμείωτους ρυθμούς, παρά τις οικονομι-
κές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ολόκληρη η 
χώρα και στις 26-04-2017 έγινε η τελευταία 
πράξη, η διοικητική παραλαβή προς χρήση, 
στον Πρόεδρο της Α’ θμιας Σχολικής Επι-
τροπής και τον Διευθυντή του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας Πάρου.

Ως Δημοτική Αρχή αλλά και όλος ο Παρια-
νός λαός, ευελπιστούμε η «Αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων 
στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλό-
χου στη Μάρπησσα Πάρου» να αποτελέσει 
πυρήνα αθλητισμού και πολιτισμού και πόλο 
έλξης για τους μαθητές και την αθλούμενη 
νεολαία του νησιού μας. 

Είναι κυρίως ένα όμορφο και λειτουργικό 
γυμναστήριο με κερκίδες για θεατές, πλήρη 
αποδυτήρια, ιατρείο, εντευκτήριο, αποθήκες 
και όλο τον εξοπλισμό που διασφαλίζει την 
καλή λειτουργία του. Θα λειτουργήσει βάσει 
ενός σύγχρονου Κανονισμού λειτουργίας, 
εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις 
και νόμους του Κράτους και εμπλουτισμέ-
νο με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθι-

στούν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκησή του, ώστε 
όλοι, ανεξαιρέτως ηλικίας να μπορούν να νιώσουν τη χαρά του αθλητισμού. 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση λοιπόν, παραδίδουμε το σημαντικότερο αθλητικό έργο 
για την Πάρο μέχρι σήμερα, στους μαθητές, στη νεολαία και την τοπική κοινωνία 
και διαβεβαιώνουμε όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, αθλητές ή μη, ότι θα συνε-
χίσουμε να φροντίζουμε για την εύρυθμη λειτουργία του και την άψογη συντήρησή 
του στο εξής, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια τον υπέροχο 
αυτό χώρο».
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43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ»

Σκάκι για όλους 
στο χώρο του Αθλητισµού  

Ο πως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-
τος το σκάκι είχε ξεχωριστή 
θέση στις εκδηλώσεις του 
43ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Ο-

δηγητή». Μικροί και µεγάλοι επι-
σκέπτες και φίλοι του αθλήµατος 
είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν 
τις δυνάµεις τους, παίζοντας παρ-
τίδες, όχι µόνο µεταξύ τους, αλλά 
και µε τον GM Γιάννη Νικολαΐδη σε 
αγώνα επίδειξης σιµουλτανέ.

Την Πέµπτη 21 Σεπτέµβρη, µέρα 
έναρξης των εκδηλώσεων του Φε-
στιβάλ στην Αθήνα, ο Γ. Νικολαΐδης 
αντιµετώπισε ταυτόχρονα 12 αντι-
πάλους όλων των ηλικιών. Θα πε-
ρίµενε κανείς τη µεγαλύτερη αντί-
σταση στον µεγάλο µετρ να προ-
βάλει κάποιος πεπειραµένος σκα-
κιστής. Κι όµως, ενώ οι µεγαλύτε-
ροι εγκατέλειπαν νικηµένοι από τη 
δεξιοτεχνία του, τελευταίος έµεινε 
ένας πολλά υποσχόµενος 10χρονος, 
ο Θωµάς Θανάτης, παίκτης του ΣΟ 
Ν. Φιλαδέλφειας! Συνολικά, ο Γ. Νι-
κολαΐδης κέρδισε 11 παρτίδες, ενώ 
έκανε ισοπαλία µε τη µοναδική συµ-
µετέχουσα στην επίδειξη, την Εφη 
Γεωργοπούλου του ΕΟΣ Αχαρνών.

Την επόµενη µέρα ακολούθησε 
τουρνουά µπλιτς που αγκαλιάστη-
κε µε ενθουσιασµό από τους πα-
ρευρισκόµενους, οι περισσότεροι α-
πό τους οποίους ήταν αρκετά µικροί 
σε ηλικία. Μετά από 5 γύρους νικη-
τής αναδείχθηκε ο Θ. Γερούκαλης 
του ΣΜΑΟ Καισαριανής, µε το από-
λυτο σκορ. Παράλληλα µε το τουρ-
νουά, παίζονταν φιλικές παρτίδες 
που κράτησαν µέχρι αργά.

Στο τέλος κάθε µέρας δόθηκαν 
σε όλους τους συµµετέχοντες α-
ναµνηστικές κάρτες συµµετοχής µε 
αφίσες από τις Σπαρτακιάδες που 
οργάνωσε η Κόκκινη Αθλητική ∆ιε-
θνής. Ενα απόσπασµα από την ιδρυ-

τική διακήρυξη της Αθλητικής ∆ιε-
θνούς παραµένει επίκαιρο 100 χρό-
νια µετά: «Τα σπορ και ο αθλητισµός 
από µέσα καταπίεσης και χειραγώ-
γησης στα χέρια της αστικής τάξης 
πρέπει να γίνουν όπλα για την προ-

ετοιµασία και την αφύπνιση των ερ-
γατών... Οι προλετάριοι πρέπει να 
οργανώσουν τον αγώνα και µέσα 
στους συλλόγους των σπορ, κόβο-
ντας κάθε επαφή µε τις αστικές ορ-
γανώσεις και την ιδεολογία τους...».
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Αλ. Λ' Αµί - Ιβ. Σοκόλοβ
Στο νησί του Μαν διεξά-

γεται ένα από τα ισχυρότε-
ρα ανοικτά τουρνουά που 
έχουν γίνει ποτέ. Μία από 
τις εκπλήξεις του πρώτου 
γύρου ήταν η εντυπωσιακή 
νίκη της Ρουµάνας Αλίνα Λ' 
Αµί επί του ισχυρού Ολλανδού γκρανµαιτρ Ιβάν Σοκόλοβ. 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 
ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.Βγ2 δ6 5.Αδ2 Βε7 Ο Μαύρος διαλέγει µια συνέχεια 
που βγάζει νωρίς την παρτίδα από τα θεωρητικά µονοπάτια 6.ε3 Ιβδ7 
7.α3 Αxγ3 8.Αxγ3 ε5 9.0-0-0 Η Λευκή δέχεται την πρόκληση, διαλέ-
γοντας µια ιδιαίτερα οξεία συνέχεια µε αντίθετα ροκέ, φιλοδοξώντας 
να εκµεταλλευτεί το πλεονέκτηµα των δύο Αξιωµατικών, για να επι-
τεθεί στον αντίπαλο Βασιλιά. 9...α6 10.δxε5 δxε5 11.Ιζ3 0-0 12.η4!? 
Στις θέσεις µε αντίθετα ροκέ είναι κρίσιµο ποια επίθεση στον αντίπα-
λο Βασιλιά θα εκδηλωθεί πρώτα. Ετσι, η Λευκή δεν διστάζει να θυσι-
άσει πιόνι για να ανοίξει γραµµές για τα κοµµάτια της 12...Ιxη4 13.Πη1 
Ιηζ6 14.Βζ5 Πε8 15.Αδ3 η6 16.Αγ2 ε4?! Ο Αγ3 δεν έχει αντίπαλο στα 
µαύρα τετράγωνα και έτσι το άνοιγµα της µεγάλης διαγωνίου φαίνε-
ται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Τα µαύρα θεωρούν ότι θα αποκρούσουν την 
επίθεση, κυριαρχώντας στο κέντρο. Εναλλακτικά, θα µπορούσαν ε-
δώ ή στις αµέσως επόµενες κινήσεις να αρχίσουν τη δική τους επίθε-
ση κατά του λευκού Βασιλιά, π.χ. µε ...β5. 17.Ιδ2 Ιε5 18.Βζ4 Ιεη4? Αυ-
τό όµως είναι σοβαρό λάθος, που δίνει την ευκαιρία στα λευκά να α-
νοίξουν γραµµές για τους Αξιωµατικό τους. Επρεπε 18...Αη4 19.Αxε5 
Βxε5 20.Πxη4 Ιxη4 21.Βxη4 ζ5 22.Βη5 Παδ8 23.θ4 µε µικρό πλεονέ-
κτηµα για τα λευκά 19.Ιxε4! Ιθ5 [Μετά από 19...Ιxε4 20.Αxε4 ο Αξιω-
µατικός είναι άτρωτος, λόγω του µατ στην τελευταία γραµµή 20.Βζ3 
ζ5 21.Ιη3 Ιη7 22.ε4 ζ4 (βλ. διάγραµµα) Μετά από 22...ζxε4 23.Ιxε4 Πζ8 
24.Βη2 Αζ5 25.Πδε1 Βθ4 26.ζ3 Ιθ6 27.γ5 Παε8, οι Αξιωµατικοί του Λευ-
κού είναι πολύ ισχυροί, αλλά ο Μαύρος διατηρεί κάποιες ελπίδες ά-
µυνας. Με την κίνηση που παίζει, προσπαθεί να κρατήσει τις γραµµές 
προς το Βασιλιά του κλειστές, αλλά...

23.Ιζ5! ηxζ5 Το 23...Αxζ5 24.εxζ5 Ιε5 25.Βδ5+ Βζ7 26.ζxη6 Ιxη6 
27.Αxη6 Βxδ5 28.γxδ5 θxη6 29.Πxη6 επίσης χάνει. Η Λευκή συνεχίζει 
τώρα την επίθεση δυναµικά 24.εxζ5 Ιζ6 25.Πδε1 Βζ7 26.Πxη7+! Ρxη7?! 
27.Βη4+?! Το 27.Βη2+ Ρθ6 28.Πxε8 Ιxε8 29.Αε5! Βxγ4 30.θ4 κέρδιζε 
αµέσως. Η Λευκή δε διαλέγει τον γρηγορότερο δρόµο προς τη νίκη, 
αλλά το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ σε αµφισβήτηση. 27...Ρζ8 28.Αβ4+ 
Πε7 29.Βxζ4 Ιη8 30.ζ6 Ρε8 31.Αxε7 Αε6 32.Βε5 Ρδ7 33.Πδ1+ Ρε8 
34.Βxγ7 Ιxε7 35.ζxε7 [ο 35.Βxβ7 Πδ8 36.Αα4+ επίσης κέρδιζε αµέσως 
35...Βxε7 36.Αα4+ Ρζ8 37.Βζ4+ Βζ7 38.Βθ6+ Ρε7 39.Βθ4+ Ρζ8 40.Πδ4 
Πγ8 41.Αγ2 Πxγ4 42.Πδ8+ Ρη7 43.Βxθ7+ Ρζ6 44.Βθ6+ Ρε5 45.Βε3+ 
Ρζ6 46.Πδ4 Πxδ4 47.Βxδ4+ Ρε7 48.ζ4 Βθ5 49.Ββ4+ Ρε8 50.Βε4 1-0

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Ο Λέβον Αρονιάν είναι ο µεγάλος νικητής του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου που ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτέµβρη. Καθώς οι τέσσερις παρ-
τίδες που έπαιξε στον τελικό εναντίον του Ντινγκ Λιρέν ήρθαν ισόπα-
λες, η συνάντηση κρίθηκε στους αγώνες µπαράζ, όπου ο Αρονιάν υπε-
ρίσχυσε µε 2-0. Οι δύο συµµετέχοντες του τελικού προκρίθηκαν στο 
Τουρνουά ∆ιεκδικητών, που θα πραγµατοποιηθεί το Μάρτη του 2018 
στο Βερολίνο.

 l Στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης διοργανώθηκαν τα φετινά Πα-
γκόσµια Ατοµικά Πρωταθλήµατα για νέους και νέες από 14 έως 18 ε-
τών. Τη χώρα µας εκπροσώπησε η 17χρονη Αναστασία Αβραµίδου, µέ-
λος της Εθνικής Γυναικών και παίκτρια του «Φυσιολάτρη» Νίκαιας, η ο-
ποία συγκέντρωσε 6,5 β. σε 11 αγώνες και βρέθηκε στην 9η θέση της 
τελικής κατάταξης.

 l Το Σάββατο 7 Οκτώβρη, στις 4 µ.µ., ο Ορειβατικός Φυσιολατρικός 
Οµιλος Νίκαιας διοργανώνει το 3ο Σκακιστικό τουρνουά «Αλέκος Μου-
χτούρης» προς τιµήν των ηρώων του Μπλόκου της Κοκκινιάς στη Μάν-
δρα του Μπλόκου, Ηλιουπόλεως 102Α. ∆ηλώσεις συµµετοχής και πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6939.836.128. ∆εν υπάρχει παράβολο συµµετοχής.

Από την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων

Από το τουρνουά μπλιτς

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1...Βε5 2.Αζ4 [2.Βxζ2 Πζ8; 2.Αδ2 Αα7; 2.Ρxζ2 Πζ8+ 3.Ρη1 Βε1+ 4.Ρθ2 
Πζ2] 2...Βxζ4 3.Βxζ2 Βγ4+ 0-1
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Μπάσκετ 

Για το πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, οι 
ομάδες των νησιών μας είχαν τα παρακάτω αποτελέ-
σματα:

ΑΟΠ – Πλοηγός Αντιπάρου 57-52
Ανώτερος ο ΑΟ Πάρου, κέρδισε το περασμένο Σάβ-

βατο στο γήπεδο του ΕΠΑ.Λ. Πάρου τον Πλοηγό Αντι-
πάρου, με 57-52 (ημ. 26-20). 

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 13-4, 13-16, 20-13, 
11-19

ΑΟΠ: Λάβδας, Μπρούσης, Μοστράτος 15 (1), Γυ-
φτόπουλος, Πάσσαρης, Πολυχρονόπουλος 19 (1), Αρ-
γυρός, Μυτιληναίος, Αρκουλής 10 (2), Λουκής 10 (2), 
Καπετανέας, Μπόμποτας

Πλοηγός: Μαρινάτος, Α. Φαρούπος 4, Πατέλης, Θ. 
Παλαιολόγος 9 (1), Χ. Φαρούπος 10, Καστανιάς, Χι-
ούσα 2, Καλάργυρος 6, Σκιαδάς 4, Τριαντάφυλλος 4, 
Κοχάι 4, Α. Παλαιολόγος 2.

Φανάρια – Μαρπησσαϊκός 68-30
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν ο αγώνας μεταξύ 

της ομάδας της Απειράνθου (Φανάρια), που έκαναν 
ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και κέρδισαν με το 
εμφατικό 68-30 (ημ. 32-17) τον Μαρπησσαϊκό.

Φανάρια: Σοφικίτης, Σιδερής 7 (1), Τελόπουλος 2, 
Τριανταφύλλου 2, Εμ. Βασιλάκης 1, Σεϊντίνι 8, Γαβρ. 
Βασιλάκης 2, Ναυπλιώτης 8, Ι. Μαργαρίτης, Δ. Μαρ-
γαρίτης 15, Μαθιάσος 17, Χιλά 6.

Μαρπησσαϊκός: Ρίκα 1, Σιλόκας, Καλιάς, Ρηγό-
πουλος 9 (2), Ζευγώλης 2, Γεωργίτσος 13 (3), Πετρό-
πουλος 3, Προμπονάς 2.

Νέοι διαιτητές
Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων διοργα-

νώνει εισαγωγική σχολή διαιτησίας για την αγωνιστική 
περίοδο 2017-2018 στα νησιά Σύρο, Πάρο και Μήλο.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Οκτω-
βρίου 2017 ταχυδρομικώς στα γραφεία της ΕΠΑΣΚ, 
με fax 22810 87762 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
epskykladon@gmail.com. Υπεύθυνος της σχολής δι-
αιτησίας ορίζεται ο κ. Σουλτάνης τηλ.: 693 6556296 
- 693 6691567 - email: apostolos.soultanis@gmail.
com

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι νέοι 
διαιτητές ηλικίας 16-35 ετών και 14-16 ετών (δόκι-
μοι νέοι διαιτητές) να επικοινωνούν με τον ανωτέρω 
υπεύθυνο στα τηλέφωνα που αναφέρονται.

Τα δικαιολογητικά των νέων υποψηφίων διαιτητών 
είναι:

1. Αίτηση (δίνεται από την ΕΔ/ΕΠΣΚ)
2. 1 φωτογραφία ταυτότητας
3. Απολυτήριο Γ’ γυμνασίου και άνω (φωτοτυπία)
4. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
5. Ποινικό μητρώο
6. Ιατρικές γνωματεύσεις οφθαλμίατρου-καρδιολό-

γου
Η σχολή διαιτησίας θα είναι ταχύρρυθμη και θα ολο-

κληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018.

Ίδρυση    
Ναυτικού  
  Ομίλου   στη 
Νάουσα   

Την Κυριακή 17 Σε-
πτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε η ιδρυτική συ-
νέλευση του Ναυτικού 
Ομίλου Νάουσας. 

Η ίδρυση του ακολου-
θεί το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής για 
ενασχόληση με καθετί 
που σχετίζεται με τη θά-
λασσα και τη διατήρηση 
των ναυτικών παραδόσεων του τόπου.

Στη συνέλευση έγινε ανάγνωση του καταστατικού 
και μετά από εισηγήσεις μελών έγιναν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις ώστε οι στόχοι και η δραστηριοποίηση 
του Ομίλου να σχετίζονται με:

- πάσης φύσεως θαλάσσια και παράκτια άθληση με 
κυρίαρχη την ιστιοπλοΐα,

- τη διατήρηση, τη συνέχεια και τη γνώση της ναυτι-
κής παράδοσης του τόπου και των ανθρώπων του, σε 
κάθε της μορφή,

- τη προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου πε-
ριβάλλοντος και την ανάληψη σχετικών δράσεων και 
πρωτοβουλιών.

Εκτός την έγκριση του καταστατικού, στη συνέλευση 
αποφασίστηκε το όνομα του Ομίλου «ΝΑΪΑΣ», επιλέ-
χθηκε το σήμα του και εκλέχθηκε προσωρινή διοίκηση 
στην οποία ανατέθηκε να φροντίσει για τη νομιμοποί-
ηση του Ομίλου και τη σύγκληση της πρώτης τακτικής 
γενικής συνέλευσης μελών, αμέσως μετά την απόκτη-
ση νομικής προσωπικότητας, για την εκλογή διοικητι-
κού συμβουλίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν μέλη του «ΝΑ-
ΪΑΣ» μπορούν να ενημερώνονται για το καταστατικό 
του Ομίλου και να συμπληρώνουν αίτηση εγγραφής 
στο κατάστημα PARARAM στη Νάουσα. 

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την προσωρινή διοίκηση στο 6936 
842 489 και στο 6947 301 526.

Κάρτες  
φιλάθλου 

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας κυκλοφόρησε τις κάρτες φιλάθλου, 
με τις οποίες οι φίλοι του μπορούν να παρακολουθή-
σουν όλες τις εντός έδρας προσπάθειες των ομάδων 
ποδοσφαίρου και βόλεϊ του συλλόγου, στηρίζοντας τις 
ηθικά και οικονομικά.

Σε σχετική ανακοίνωση της ομάδας σημειώνεται: «Ο 
ΑΜΕΣ Νηρέας πρωτοπορεί παρέχοντας τη δυνατό-
τητα στους κατόχους της κάρτας φιλάθλου, να κά-
νουν αυτόματα αίτηση εγγραφής, συμπληρώνοντας 
τα απαραίτητα στοιχεία, ως μέλη του συλλόγου, μέσω 
του QRCODE που βρίσκεται ενσωματωμένο σε αυτή. 
Ας στηρίξουμε όλοι μαζί τις προσπάθειες των αθλη-
τών μας.

Τιμή κάρτας φιλάθλου 10 ευρώ, Ετήσια συνδρομή 
μέλους 20 ευρώ.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Erriko Kohls για την 
χρηματοδότηση της εκτύπωση των καρτών, που με 
τη χορηγία του αυτή δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον 
του απέναντι στον σύλλογο μας».

Πινγκ πονγκ 
στην Αγκαιριά

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, περιμένει τους 
ενήλικες φίλους του πινγκ πονγκ κάθε Παρασκευή 6-8 
μμ στην αίθουσά του για να παίξουν το ωραίο αυτό 
άθλημα και να περάσουν ευχάριστα.

Ο σύλλογος καλεί τους φίλους του αθλήματος με 
τις ρακέτες τους και για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνι-
κά στο 69734 42210 (Δημήτρης Καλανδράνης) και 
στο 69464 16062 (Γιώργος Σκιαδάς).

2Χ2 οι νέοι 
του ΑΟΠ

Τη δεύτερη συνεχή της νίκη με 4-1 πέτυχε η ομάδα 
Κ-16 του ΑΟΠ στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων 
επί του ΠΑΣ Νάξου.

Ο ΑΟΠ ήταν καταιγιστικός, είχε και άλλες ευκαιρίες 
να αυξήσει το σκορ, δύο φορές σουτ των παικτών του 
προσέκρουσαν στα δοκάρια, ενώ είχε και ένα χαμένο 
πέναλτι.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε στο ημίχρονο 2-0 με γκολ των 
Ι. Σαρρή και Χίσκα. Το 3-0 έγραψε και πάλι ο Ι. Σαρ-
ρής, ενώ ο Λ. Σαρρής έγραψε το 4-0. Για τη Ναξιώτικη 
ομάδα το γκολ της τιμής έβαλε ο Παντελαίος.

Σημειώνουμε ότι η ομάδα του ΠΑΣ Νάξου (μία από 
τις καλύτερες ακαδημίες των Κυκλάδων), δεν ήταν 
σάκος του μποξ για τον ΑΟΠ, αλλά η Παριανή ομάδα 
είχε σε δαιμονιώδη φόρμα ορισμένους ποδοσφαιρι-
στές της και έτσι είχαμε το βαρύ σκορ για την ομάδα 
του γειτονικού μας νησιού. Τέλος, ο πολύ καλός διαι-
τητής, Ι. Κουζούμης, απέβαλλε με κόκκινη κάρτα –λίγο 
πριν τη λήξη του παιχνιδιού- τον Βέτσα του ΑΟΠ.

ΑΟΠ: Χανιώτης, Σκανδάλης, Χερουβείμ (Κονταξά-
κης), Παντελαίος, Βέτσα, Ζγουράτι, Χίσκα, Φλέσσας 
(Διακογιάννης), Λ. Σαρρής, Λουκής, Ι. Σαρρής.

ΠΑΣ Νάξου: Σέργης (Βαλέττας), Μανδηλαράς, 
Βαλέρης, Κόρα (Βουδιάς), Σερμάδι, Μαργαρίτης, Κα-
λαβρός (Μερεζέπα), Γκούφας, Γρυλάκης, Λέκκας, Πα-
ντελαίος.

Άλλοι αγώνες

Για το πρωτάθλημα Κ-16 ο Νηρέας ηττήθηκε στο 
γήπεδο Μαρμάρων με 0-4 από τον Πανθηραϊκό, ενώ 
για το πρωτάθλημα Κ-14 ο Αστέρας Μαρμάρων ηττή-
θηκε από τον Μαρπησσαϊκό με 2-14!

Τέλος, για το κύπελο ΕΠΣ Κυκλάδων ο ΠΑΣ Τήνου 
ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα του από τη Μύκονο.
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μήνας πρόληψης
καρκίνου 
μαστού

ΟΚΤ      ΒΡΙΟΣ

Στα πλαίσια της εκστρατείας 
  για την πρόληψη και την 

             ενημέρωση, έχουμε την 
             ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουμε

                  μαστογραφίες και υπέρηχους μαστού 
     σε προνομιακές τιμές

                       παρακαλούμε για ραντεβού επικοινωνήστε 
έγκαιρα με τη γραμματεία 

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


