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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 435

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

Δραστηριότητες  
συλλόγου γυναικών 
Νάουσας

Από τον σύλλογο γυναικών 
Νάουσας έγινε ενημέρωση 
σχετικά με τις φετινές τους 
δραστηριότητες, που είναι οι 
παρακάτω:

Α) Καλλιτεχνικά εργα-
στήρια

Συνεχίζονται τα καλλιτεχνικά 
εργαστήρια του συλλόγου γυ-
ναικών Νάουσας, με:

α) Χορωδία. Πρώτη συνά-
ντηση την Τετάρτη 25 Οκτω-
βρίου 2017 στις 18:00 στην 
αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας». β) Θεατρική Ομάδα. Η επόμενη συνάντηση 
της ομάδας θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις 
επόμενες ημέρες.

Β) Εργαστήρι «ανταλλαγής μυστικών»
Το εργαστήρι θα λειτουργήσει τόσο στη στέγη του συλλόγου στη θέση 

«Παναγία-Μύλοι» Νάουσας, όσο και στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασί-
ου Νάουσας. Φέτος, θα λειτουργήσουν τα τμήματα: κοπτικής / ραπτικής, 
πλεξίματος (βελόνες-βελονάκι)

(πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: Μαργαρίτα Σπύρου, τηλ.: 22840 
51535, 22840 52468, 69784 46361), υφαντικής (πληροφορίες - δηλώ-
σεις συμμετοχής: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 22840 51402, 6945 
533328).

Γ) Εργαστήρι ψηφιδωτού / ντεκουπάζ
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 

22840 51402, 69455 33328).
Δ) Κίνηση και υγεία
Ο σύλλογος συνεχίζοντας την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο πληθυ-

σμός μεγαλύτερης ηλικίας στην ιδέα της άθλησης και γενικότερα της κίνη-
σης, θα λειτουργήσει:

α) Τμήμα γυμναστικής για πέμπτη χρονιά υπό την καθοδήγηση της κ. 
Στέλλας Ανδριέλου, στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου Νάουσας, 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-11:00. Κόστος συμμετοχής 25 
ευρώ/μήνα. Πρώτο μάθημα τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017. β) Τμήμα 
ελαφράς πεζοπορίας, (σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται έγκαιρα). Οι 
συμμετέχοντες θα πραγματοποιούν διαδρομές που θα συνδυάζονται με το 
μηνιαίο περίπατο που πραγματοποιεί ο σύλλογος, με κατάληξη τον καφέ 
σε διάφορα σημεία και κουβέντα. Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: 
Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, τηλ.: 22840 52555 (πρωινές ώρες).

Ε) Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Σε συνεργασία με κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πραγματοποι-

ηθούν από το σύλλογό φέτος μαθήματα για τη χρήση ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών. Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε κάθε επίπεδο γνώσης της 
χρήσης των υπολογιστών. Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: Μαρία 
Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, τηλ.: 22840 52555 (πρωινές ώρες).

Στ) Μαθήματα αγγλικής γλώσσας
Σε συνεργασία με έμπειρη καθηγήτρια αγγλικών, θα πραγματοποιηθούν 

μαθήματα απλής, καθημερινής χρήσης της γλώσσας. Πληροφορίες-δηλώ-
σεις συμμετοχής: Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, τηλ.: 22840 52555 
(πρωινές ώρες).

Ζ) Συγκέντρωση τροφίμων κλπ
Ο σύλλογος συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και 

λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας που έχουν ανά-
γκη. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί ως εξής:  α) Σε άτομα 
και οικογένειες του χωριού, όπως κάθε φορά. β) Σε φορείς, κινήσεις κλπ. 
οργανισμούς, για τις ανάγκες των οποίων θα έχει ενημερωθεί ο σύλλο-
γος. Τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης θα συγκεντρώνονται στην αί-
θουσα τέχνης του Αγ. Αθανασίου στη Νάουσα κάθε Σάββατο και ώρες 
17:00-19:00. Περισσότερες πληροφορίες: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 
2284051402, 6945 533328. 

Μαθήματα από  
την ΚΔΕΠΑΠ

Ξεκινούν από την ΚΔΕΠΑΠ τα μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι για 
τα μαθήματα μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τις κυρίες: Νατάσα 
Μπιζά ( 6977 444 538) και Ηρώ Βαβανού (6937 324 857).

Τα μαθήματα έχουν ως εξής:
Παιδικά
Τετάρτη 16:00-18:00 – για παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Τετάρτη 18:00-20:00 – για παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Πέμπτη 16:00-18:00 – για παιδιά Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού
Πέμπτη 18:00-19:30 – για νήπια
Παρασκευή 17:00-19:00 – για παιδιά Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού
Παρασκευή 17:00-18:30 – για νήπια
Παρασκευή 19:00-21:00 – για παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Παρασκευή 19:00-21:00 – για παιδιά Γυμνασίου
Σάββατο 12:00-14:00  – για παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Ενηλίκων Πέμπτη 19:30-21:30 
Σχέδιο Ελεύθερο Σάββατο 09:00-12:00 
Σχέδιο Γραμμικό Σάββατο 12:00-15:00
Επίσης, ξεκινούν από τον Νοέμβριο στην ΚΔΕΠΑΠ τα μαθήματα φωνητικής και μο-

ντέρνου ρεπερτορίου.
Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι πάνω στα κυριότερα στυλ του μοντέρνου τραγουδιού 

(pop, rock, jazz, musical, funk, R&B) και του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Οι μαθητές 
μαθαίνουν να έχουν έλεγχο και ευελιξία της αναπνοής, να χαλαρώνουν και να στήνουν σωστά 
το σώμα τους, να έχουν σταθερότητα τόνου, σωστή άρθρωση και προφορά. Παράλληλα με 
ασκήσεις τεχνικής δουλεύουν τις δυναμικές του ήχου, την επέκταση της έκτασης, την ένωση 
των ηχείων, τη χαλάρωση και τη σωστή χρήση του λάρυγγα (στηθική και κεφαλική φωνή). Τα 
μαθήματα απευθύνονται σε ερασιτέχνες τραγουδιστές που αγαπούν το τραγούδι.

Για πληροφορίες – εγγραφές στα τηλέφωνα 6948 009 943 και 22840 22038

Μεγάλη τιμή για τον  
κ. Γ. Βλατάκη

Το οφφίκιο του άρχο-
ντος νομοφύλακα απέ-
νειμε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαίος Α’, στον νομικό 
και θεολόγο, Γεώργιο 
Βλατάκη τιμώντας τον 
για την πολυδιάσταστη, 
πολυετή προσφορά και 
στήριξή του στο έργο 
της Εκκλησίας. 

Ο νέος άρχων είναι 
Παριανής καταγωγής 
και συγκεκριμένα από τη 
Νάουσα εκ της μητρός 
του το γένος Δραγάτση, 
διατηρεί δε σπίτι στη 
Νάουσα, ενώ την επισκέπτεται από μικρή ηλικία μέχρι σήμερα. Είναι νυμφευμένος με την 
επίσης νομικό, Χρυσάνθη Λεγάκη, καταγόμενη από την Κεραμωτή Νάξου και έχει δύο υιούς

Η χειροθεσία του νέου άρχοντος της Μητρός Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε μετά πάσης 
εκκλησιαστικής τάξεως στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια του εσπερινού επί τη εορτή της 
ινδίκτου (αρχή εκκλησιαστικού έτους) και της σύναξης προς τιμή και μνήμη της εορτής της 
Παναγίας Παμμακαρίστου προστάτιδος των αρχόντων οφικκιάλιων της Αγίας του Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας της οποίας η εφέστιος εικόνα είναι κατατεθειμένη στον Πατριαρχικό Ναό, 
ως και ημέρα προσευχών υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, αναφέρθηκε με θερμά λόγια 
για τον προχειρισθέντα και  ανέφερε ότι ο νέος άρχων τιμήθηκε για την από πολλών ετών 
εγνωσμένη και ειλικρινή αφοσίωση του στη Μητέρα Εκκλησία, για την προθυμία του στη δια-
κονία αυτής και την προσφορά του καθώς και για τις ευρύτερες κοινωφελείς πρωτοβουλίες 
του.
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Μήνυμα Θ. 
Μαρινόπουλου

Μετά την ολοκλήρωση της 29ης συνάντησης των 
ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, Θανάσης Μαρινόπουλος, δημοσίευσε το παρα-
κάτω μήνυμα:

«Ένα αίτημα ετών και ένα όραμα μακρινό των θεα-
τρικών ομάδων του νησιού μας έγινε πραγματικότητα!

Η Πάρος με την πλούσια πολιτιστική της δράση κα-
τάφερε να φιλοξενήσει άψογα την 29η Συνάντηση 
Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου. Η πετυχημένη διορ-
γάνωση με 27 θεατρικά σχήματα από 15 νησιά του 
Αιγαίου έφτασε στο τέλος της και αποτελεί αναμφι-
σβήτητα το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Καλλι-
τεχνική προσφορά, πολιτιστική δημιουργία, υπέροχες 
παραστάσεις, ενθουσιώδες κοινό και την κατά γενική 
ομολογία όλων των συμμετεχόντων αψεγάδιαστη δι-
οργάνωση και φιλοξενία.

Πέρα όμως από τις καλύτερες εντυπώσεις η συνά-
ντηση αφήνει πίσω της και σημαντική παρακαταθήκη 
σε υποδομές, με νέους χώρους εκδηλώσεων, με ση-
μαντικότερη τη μετατροπή της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του ΕΠΑΛ σε ένα πολυχώρο πολιτισμού με 
υψηλές προδιαγραφές, άρτιο εξοπλισμό και δυνατό-
τητα εξυπηρέτησης 350 ατόμων. Είναι σίγουρα ένα 
κόσμημα που χρειαζόταν το νησί μας για να μπορεί 
να προσφέρει εκδηλώσεις αντάξιες της πολιτιστικής 
του ιστορίας.

Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
από καρδιάς στους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρε-
σίας, στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στην υπηρεσία 
ηλεκτροφωτισμού του δήμου Πάρου και στους εργα-
ζόμενους της ΚΔΕΠΑΠ, οι οποίοι πίστεψαν και στή-

ριξαν την μετασκευή του 
χώρου καταφέρνοντας να 
ολοκληρώσουν ταχύτατα 
και με εμφανή αρτιότητα 
τις εργασίες.

Παράλληλα θέλουμε να 
συγχαρούμε και να ευχα-
ριστήσουμε όλους τους 
εθελοντές, όλα τα μέλη 
των θεατρικών ομάδων, 
την Ομοσπονδία Ερασι-
τεχνικών Θιάσων Αιγαίου 
και όλους όσοι συντέλεσαν 
ο καθένας με το δικό του 
τρόπο ώστε να αγγίξει  η 
όλη διοργάνωση την τελει-
ότητα και να προβληθεί το νησί μας ως «φάρος πολι-
τισμού» σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο.

Αποδεικνύεται έτσι πως όλοι μαζί φορείς, σύλλογοι, 
εργαζόμενοι, εθελοντές μπορούμε αν το πιστέψουμε 
να ανεβάσουμε την Πάρο μας ακόμη πιο ψηλά».
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∆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

Αστυνομικές-
λιμενικές  
ειδήσεις

- Ενημερώθηκε απογευματινές ώρες (5/10/17) η 
Λιμενική Αρχή Πάρου, ότι το Α/Κ «ΑΝΝΑ» Λ.Κ. 
964, με δύο (02) επιβαίνοντες, βρισκόταν σε δυσχερή 
θέση, λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ έπλεε στη θαλάσ-
σια περιοχή πλησίον «ΑΚΡ. ΚΟΡΑΚΑ» ν. Πάρου. Άμεσα 
στο σημείο, μετέβη το Ε/Π-Α/Κ «ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ» Ν.Π. 
258, το οποίο αφού εντόπισε το «ΑΝΝΑ», το ρυμούλ-
κησε στον λιμένα Νάουσας Πάρου, όπου προσδέθηκε 
με ασφάλεια. Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διε-
νεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους 
του εν λόγω σκάφους μέχρι αποκατάστασης της βλά-
βης, ενώ από το περιστατικό δε διαπιστώθηκε θαλάσ-
σια ρύπανση.

- Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη 
βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφα-
λιστικής νομοθεσίας σε καταστήματα και επιχειρήσεις 
που λειτουργούν σε δημοφιλείς τουριστικούς προο-
ρισμούς την καλοκαιρινή περίοδο. Σε ό,τι αφορά την 
Πάρο διενεργήθηκαν έλεγχοι σε (11) καταστήματα-
επιχειρήσεις, από τα οποία σε (2) βεβαιώθηκαν πα-
ραβάσεις.

- Την 11-10-2017 το μεσημέρι συνελήφθησαν στην 
Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Πάρου, δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 35 και 37 
ετών, οι οποίοι εκτελούσαν παράνομες οικοδομικές 
εργασίες.

Εκδήλωση ΝΔ
Η πρόεδρος και τα μέλη της δημοτικής τοπικής 

επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου, 
προσκαλούν τα μέλη και τους φίλους του κόμματος 
στην εκδήλωση-ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30 
π.μ. στην αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος» στην Πα-
ροικία της Πάρου, με θέμα: τις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις. 

Κεντρικός προσκεκλημένος και ομιλητής, θα είναι ο 
γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και 
βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας 
Τσιάρας.
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Αφιέρωμα 
στην Πάρο

Με τον τίτλο «Blue Swoon» το περιοδικό Travel 
Weekly παρουσιάζει στο τεύχος Οκτωβρίου τη Μύκο-
νο και την Πάρο ως τους προορισμούς που «με φόντο 
το μπλε θα κάνουν τον κάθε επισκέπτη να χάσει τις 
αισθήσεις του».

Στο δημοσίευμα η δημοσιογράφος του βρετανικού 
περιοδικού αναφέρει για την Πάρο ότι μπορεί να είναι 
νέος προορισμός για τους Βρετανούς αλλά είναι θέμα 
χρόνου να ανακαλύψουν τις φυσικές της ομορφιές, το 
οικογενειακό κλίμα, τα ξενοδοχεία με ευρύτητα επιλο-
γών και πολύ προσιτές τιμές, τη χαλαρή νυχτερινή ζωή 
αλλά και τα ντόπια προϊόντα. 

Περιγράφει την Παροικιά και τη Νάουσα ως πανέ-
μορφα και γραφικά μέρη για να απολαύσουν οι τα-
ξιδιώτες το πιο φρέσκο ψάρι και να κάνουν βόλτες, 
«ενώ δεν ξεχνά το ήσυχο χωριό της Αλυκής».

Επίσκεψη ταξιδιωτικής παραγωγής

 Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου: 
«[…] στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη και 
προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού για τις 
οποίες το νησί ενδείκνυται, πραγματοποίησε επίσκε-
ψη γνωριμίας της δημοφιλούς παρουσιάστριας και 
παραγωγού κ. Andi van Zyl, η οποία συνοδεύονταν 
από τον cameraman και editor κ. Nikolai Berger, για 
τα γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής που θα μεταδο-
θεί στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Nautical Channel 
(…)».

Το Nautical Channel εξειδικεύεται στις δραστηριό-
τητες, τα σπορ και τις θεματικές μορφές τουρισμού, 
με βαρύτητα στον θαλάσσιο τουρισμό και μεταδίδε-
ται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αυστραλία, μέσω 
συνδρομητικών καναλιών συγκεντρώνοντας το ενδι-
αφέρον άνω των 25.000.000 τηλεθεατών συνδρομη-
τικών πλατφορμών, πράγμα που καθιστά την εκπομπή 
πιο στοχευμένη. Οι κυριότερες χώρες μετάδοσης είναι: 
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, 
Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Εσθονία, 
Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ελβετία, 
Τουρκία, Ουκρανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Ελλάδα, 
Μαρόκο και  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τέλος, στην ανακοίνωση της επιτροπής τουρισμού 
και ανάπτυξης, τουριστικής δίνονται ευχαριστίες σε 
επαγγελματίες και ιδιώτες για τη φιλοξενία της δημο-
σιογράφου και την πολύτιμη για την πολύτιμη βοήθεια 
τους.

Εκδρομή στην 
Αθήνα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότη-
τα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, η αντιδήμαρχος 
Πάρου, Δώρρα Σαρρή – Παπακυρίλλου, έχει την τιμή 
να σας προσκαλέσει σε μία μονοήμερη εκδρομή στην 
Αθήνα, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, η οποία θα περι-
λαμβάνει επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και το 
μουσείο της Ακρόπολης.

Δηλώσεις συμμετοχής στο 6947 838231, κ. Μαρ-
γαρίτα Ροπαΐτου, Αβτιπρόεδρος Τ.Κ. Παροικιάς.

Ergo 
Marathon 
Expo 2017

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει με δικό 
της περίπτερο στην εξειδικευμένη έκθεση «ERGO 
Marathon Expo» που θα πραγματοποιηθεί το διάστη-
μα από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2017, στο κλειστό γήπε-
δο Tae Kwon Do Φαλήρου. 

H έκθεση διενεργείται παράλληλα με τον αυθεντικό 
μαραθώνιο Αθηνών και αποτελεί ένα μοναδικό αθλη-
τικό φεστιβάλ όπου οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες 
του μαραθωνίου καθώς και όλοι οι αθλητές, μπορούν 
να ενημερωθούν για τα δρομικά και όχι μόνο αθλητικά 
γεγονότα που πραγματοποιούνται στο Ν. Αιγαίο. 

Η διεύθυνση τουρισμού της περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, συνεχίζοντας τις στοχευμένες ενέργειες για την 
προβολή των ξεχωριστών εμπειριών και των εξειδι-
κευμένων μορφών τουρισμού που προσφέρει ο κάθε 
προορισμός, καλεί τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του αθλητισμού και γενικότερα τους διοργανωτές 
σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να πάρουν μέρος στην 
ERGO Marathon Expo 2017 και να παρουσιάσουν τα 
δρομικά αθλήματα που φιλοξενούνται στα νησιά. 

Η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, αθλητισμού και 
πολιτισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου ανέφερε σχετικά: 
«Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, συνεχίζοντας δυναμικά το 

τριετές πλάνο τουριστική ανάπτυξης, παντρεύει τον 
τουρισμό με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, στο-
χεύοντας στην ανάδειξη των μοναδικών και δυνατών 
εμπειριών που προσφέρει το Νότιο Αιγαίο. Αθλητι-
σμός ως δραστηριότητα βρίσκεται σε απόλυτη συνά-
φεια με τον τουρισμό. Με αφορμή τη συμμετοχή σε 
αθλητικά γεγονότα, ενισχύονται τα ταξίδια ενώ προ-
βάλλεται παράλληλα και ο εκάστοτε προορισμός. Στις 
Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα πραγματοποιούνται 
σημαντικοί αγώνες δρόμου και γενικότερα αθλητικές 
διοργανώσεις που ενισχύουν την τουριστική εικόνα 
των προορισμών. Αυτά τα δρώμενα μπορούν να συμ-
βάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας και στην 
προσέλκυση ενός κοινού με εξειδικευμένα ενδιαφέ-
ροντα, που είναι η βασική μας επιδίωξη».

Συναντήσεις 
Κωβαίου

Ο δήμαρ-
χος Πάρου, 
Μ ά ρ κ ο ς 
Κωβαίος, ξε-
κίνησε ανοι-
χτές συνα-
ντήσεις με 
τα μέλη των 
συμβουλίων 
των δημο-
τικών και 
τοπικών κοι-
νοτήτων του 
νησιού, όπου θα συζητηθούν τα ζητήματα που απα-
σχολούν την κάθε κοινότητα. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου από τη δημοτική 
αρχή οι συναντήσεις γίνονται: «[…]  στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πολίτη για 
καίρια ζητήματα αλλά και της ενίσχυσης της τοπικής 
δημοκρατίας και της συμμετοχής στα κοινά (…)».

Το πρόγραμμα (μετά τη συνάντηση την Τρίτη 
17/10/2017 στον Πρόδρομο(, έχει ως εξής:

- Τοπική Κοινότητα Λευκών: Παρασκευή 20 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:30 στο Κοινοτικό Μέ-
γαρο Λευκών.

- Δημοτική Κοινότητα Νάουσας: Πέμπτη 2 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο κτήριο της Κοι-
νότητας.

- Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας: Τρίτη 7 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα της 
Αγροτολέσχης.

- Τοπική Κοινότητα Κώστου: Παρασκευή 10 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στο κοινοτικό κα-
τάστημα Κώστου.

- Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς: Τρίτη 14 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς.

- Δημοτική Κοινότητα Πάρου: Πέμπτη 16 Νο-
εμβρίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

Παρέμβαση 
επαρχείου

Από την περιφερειακή ενότητα Πάρου σχετικά με 
τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας 
από την ηλεκτρονική σελίδα «Fileleutheros.met», για 
την μετακίνηση πινακίδων σήμανσης στη διασταύρω-
ση Λευκών Νάουσας, δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε ότι κατόπιν πληροφόρησης που 
δέχτηκε ο έπαρχος Πάρου το απόγευμα της Δευτέ-
ρας 9.10.17 για την αφαίρεση και μεταφορά πινακί-
δων στην διασταύρωση Λευκών - Νάουσας, ζήτησε 
από τον προϊστάμενο του τμήματος τεχνικών έργων 
της Π.Ε. Πάρου να εξετάσει επειγόντως το σχετικό 
θέμα.

Την Τρίτη 10.10.17 κλήθηκε στα γραφεία της Π.Ε. 
Πάρου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην παραπάνω πε-
ριοχή και του ζητήθηκε να προβεί στην άμεση αποκα-
τάσταση των πινακίδων. Σήμερα Τετάρτη 11.10.17 οι 
πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στην θέση τους.

Θα παρακαλούσαμε τους συμπατριώτες μας να μην 
προβαίνουν σε παρόμοιες ενέργειες χωρίς την αδει-
οδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να εξασφα-
λίζεται η οδική ασφάλεια».
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Εκσυγχρονισμός 
αλιέων

Ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκαν από την ειδική υπηρε-
σία διαχείρισης ΕΠΑΛΘ οι προσκλήσεις για την υπο-
βολή αιτήσεων στα μέτρα της υδατοκαλλιέργειας, 
της μεταποίησης και του εκσυγχρονισμού αλιευτικών 
σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών 
προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.

Με τις εν λόγω προσκλήσεις καλούνται οι δυνητι-
κοί δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης και 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών 
τους σχεδίων στα εξής μέτρα:

Α. Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επεν-
δύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια». H ημερομηνία 
έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10.10.2017 
και ώρα 12:00 ενώ 

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και ώρα 
14:00 .

Β. Μέτρο 3.4.4 - «Μεταποίηση προϊόντων 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». H ημερομηνία 
έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23.10.2017 
και ώρα 12:00 ενώ 

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 
14:00 .

Γ. Μέτρο  3.1.22 - «Προστιθέμενη αξία, ποιότη-
τα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμη-
των  αλιευμάτων». H ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής αιτήσεων ορίζεται η 10.10.2017 και ώρα 12:00 
ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και 
ώρα 14:00.

Δ. Μέτρα  3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και  4.1.20 – 
«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλι-
ματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, 
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, 
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 
συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του 
κύτους». H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
ορίζεται η 10.10.2017 και ώρα 12:00 ενώ η ημερομη-
νία λήξης ορίζεται η 10.01.2018 και ώρα 14:00.

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υπο-
βάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατι-
κών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυπο-
ποιημένου στο ΠΣΚΕ εντύπου υποβολής αίτησης χρη-
ματοδότησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://
www.ependyseis.gr  όπου μπορεί να αναζητηθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή και το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλή-
ρωσης της αίτησης χρηματοδότησης. Επιπλέον εντός 
5 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης 
στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν να κατα-
θέσουν στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος  Αλιείας & Θάλασσας 2014-
2020 (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη 
όσο και σε ψηφιακή μορφή. Το πλήρες κείμενο των 
Προσκλήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠΑΛΘ  2014-2020, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
τοποθεσία: https://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/.-  

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην ειδική υπηρεσία 
διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 
και θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ. 213 1501184, 213 
1501160, 213 1501186, 213 1501181), στη Δ/νση 
Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου (τηλ: 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), 
στη Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ: 2281098829), στο 
Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ: 22430 59419) και στο 
Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ: 22853 61455).

Δίκαιη  
αποτύπωση…

Το πάγιο αίτημα του συνόλου των φορέων της πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την δίκαιη και ακριβή 
αποτύπωση της συνεισφοράς των νησιών στα δημό-
σια έσοδα, επαναφέρει ο περιφερειάρχης, Γιώργος 
Χατζημάρκος, με επιστολή που απέστειλε στον διοικη-
τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο 
Πιτσιλή.

Ο κ. περιφερειάρχης στην επιστολή του προς τον δι-
οικητή της ΑΑΔΕ, η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουρ-
γό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, στον σναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλαιράκη, στον 
απουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπα-
δημητρίου και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, σημειώνει ότι «στη 
χώρας μας δυστυχώς, η αβασάνιστη και υπεραπλου-
στευμένη αποτύπωση της γεωγραφικής κατανομής 
των δημοσίων εσόδων, μεθοδολογικά και επιστημο-
νικά παντελώς εσφαλμένη, οδηγεί στην καταγραφή 
ανακριβών στοιχείων και στην εξ αυτής εξαγωγή 
λανθασμένων συμπερασμάτων,  που όμως συχνά 
μπορεί να αποτελούν βάση λήψης αποφάσεων».

Παράλληλα ο κ. Χατζημάρκος ζητά να οριστεί συνά-
ντηση στα γραφεία της ΑΔΕΕ, «προκειμένου να σας 
παρουσιάσουμε και την πρόταση μας για τις τεχνικές 
λύσεις που εφαρμοζόμενες μπορούν να δώσουν αξι-
όπιστα την πλήρη εικόνα και ακριβή αποτύπωση ως 
προς τα παραγόμενα ανά περιοχή έσοδα» και καταλή-
γει: «Η γνώση υπήρξε πάντα συστατικό και προυπό-
θεση του σχεδιασμού επιτυχημένων πολιτικών, συν-
θήκη αναγκαία τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και 
στην αυτοδιοίκηση. Την εποχή του «περίπου», έχουμε 
όλοι χρέος να την καταστήσουμε παρελθόν». 

Σημειώνεται πως η επιστολή έρχεται σε συνέχεια 
της συνάντησης εργασίας με τον κ. Πιτσιλή και στε-
λέχη της ΑΑΔΕ, που έγινε στα τέλη του περασμένου 
Αυγούστου στο γραφείο του περιφερειάρχη στη Ρόδο, 
παρόντων των εκπροσώπων των τοπικών φορέων, 
στη διάρκεια της οποίας τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη 
για την ορθή, λεπτομερή και ακριβή ενημέρωση της 
κοινής γνώμης, σχετικά με το πραγματικό μέγεθος 
της συνεισφοράς των νησιών στα δημόσια έσοδα, με 
το σύνολο των στοιχείων δημοσιοποιημένων και όχι 
επιλεκτικών, αποσπασματικών και επιστημονικά στρε-
βλών αριθμών, που οδηγούν σε λανθασμένα συμπε-
ράσματα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχεδιαζό-
μενες πολιτικές.

Επίσπευση 
αδειοδοτήσεων

Επισπεύδεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η 
διαδικασία αδειοδότησης των  6 από το σύνολο των 
25 υδατοδρομίων, των οποίων οι φάκελοι βρίσκο-
νται στο τελικό στάδιο ωρίμανσης, προ της κατάθεσής 
τους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαμόρφωση του δι-
κτύου υδατοδρομίων του Νοτίου Αιγαίου. 

Στόχος της Περιφερειακής αρχής είναι, τα υδατο-
δρόμια αυτά να έχουν αδειοδοτηθεί εντός του 2018, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί το 
συντομότερο δυνατόν και οι τελευταίες εκκρεμότητες 
του υπό διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου,  προ-
κειμένου να ακολουθήσουν οι απαιτούμενες ενέργει-
ες, από τα κατά τόπους Λιμενικά Ταμεία, για τη λει-
τουργία τους.

Το ζήτημα των αεροδρομίων συζητήθηκε στη διάρ-
κεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης, το Σάββατο 30.9.17, στην Ερμούπολη, υπό 
την προεδρία του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργου 
Χατζημάρκου, και με την παρουσία του εξωτερικού 
συνεργάτη της περιφέρειας, όσον αφορά τα υδατο-
δρόμια, Γιάννη Μπρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. περιφερειάρχης, κατέστησε σα-
φές ότι η περιφέρεια εργάζεται πολύ σοβαρά και με-
θοδικά για να υλοποιήσει τον στόχο της δημιουργί-
ας του δικτύου και έδωσε εντολή στον κ. Μπρα να 
«τρέξουν» άμεσα  τα πρώτα έξι υδατοδρόμια, Σύρου, 
Νάξου, Αμοργού στις Κυκλάδες και Καλύμνου, 
Λέρου, Λειψών στα Δωδεκάνησα, των οποίων οι 
φάκελοι είναι στο τελικό στάδιο προ της κατάθεσής 
τους, για την έκδοση της άδειας. Παράλληλα, για κάθε 
ένα από τα παραπάνω υδατοδρόμια, ετοιμάζονται οι 
φάκελοι που αφορούν στον εξοπλισμό που θα απαι-
τηθεί για την λειτουργία τους, χερσαίο και θαλάσσιο, 
για να ετοιμαστούν οι διαγωνισμοί προμήθειάς του. Οι 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί είναι ο σεβασμός στο 
τοπικό ανάγλυφο κάθε νησιού, η λειτουργικότητα, η 
ασφάλεια και η μελλοντική επιχειρησιακή δυνατότητα. 
Ταυτόχρονα, η περιφέρεια Μ. Αιγαίου προχωρά στην 
προετοιμασία των διαγωνισμών και για τα υπόλοιπα  
υδατοδρόμια. 

Προϋπόθεση για την τήρηση του χρονοδιαγράμ-
ματος που έχει θέσει η περιφερειακή αρχή, είναι να 
οριστικοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και οι 
τελευταίες εκκρεμότητες του υπό διαμόρφωση νέου 
θεσμικού πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις 
όποιες καθυστερήσεις που αφορούν την ψήφιση του 
σχεδίου νόμου, το επενδυτικό ενδιαφέρον εξακολου-
θεί να είναι έντονο.

Σε θεσμικό επίπεδο, η συμβολή της περιφέρειας έχει 
υπάρξει καταλυτική. Μέχρι σήμερα, έχει καταθέσει 34 
εισηγήσεις και παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, 
με βασικό ζητούμενο τη βιωσιμότητα της λειτουργίας 
των υδατοδρομίων, εκ των οποίων έχουν υιοθετηθεί οι 
32, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την 
οποία εργάζεται πάνω στο θέμα, ανοίγοντας δρόμους 
και για άλλες περιφέρειες της χώρας, που επιδιώκουν 
να κινηθούν στο ίδιο μοντέλο του Νοτίου Αιγαίου.
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Εορτασμός  
28ης Οκτωβρίου 1940

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα εορτασθεί και φέτος με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τα ΝΠΔΔ και τους Οργανισμούς.

    Στην Πάρο και την Αντίπαρο θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός από 
την 8η πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου ως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 
2017 και θα φωταγωγηθούν όλα τα δημόσια, περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά 
καταστήματα, καθώς και τα καταστήμα-
τα των Ν.Π.Δ.Δ. και των τραπεζών, οργα-
νισμών και ιδρυμάτων κατά τις βραδινές 
ώρες της  27ης και 28ης Οκτωβρίου 2017.

Το μήνυμα του έπαρχου

Ο έπαρχος Περιφερειακής ενότητας 
Πάρου, Κ. Μπιζάς, ως υπεύθυνος για την 
κατάρτιση του προγράμματος εορτα-
σμού της εθνικής επετείου δημοσιοποί-
ησε το παρακάτω μήνυμά του:

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί 
σταθμό στην πορεία του Ελληνικού 
Έθνους και κατέχει περίοπτη θέση στο 
βάθρο της συλλογικής μας μνήμης.

Η Ελλάδα την ημέρα εκείνη έγινε η 
χώρα των μεγάλων πράξεων και των 
θαυμάτων. Δίδαξε με το παράδειγμά της 
πως ένας λαός μπορεί να κερδίσει την 
ελευθερία της πατρίδας του με βασικό 
του όπλο την αδάμαστη θέλησή του και 
την πίστη στην Παναγία μας. Η γενιά του 
’40, μια από τις δυναμικότερες γενιές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, έδωσε 
σκληρές μάχες για αξίες και ιδανικά και δίδαξε έμπρακτα τη σημασία των όρων της 
φιλοπατρίας, της αυταπάρνησης και του ηρωισμού.

Η Ελλάδα του σήμερα καλείται να αξιοποιήσει τα διδάγματα και τις παρακαταθή-
κες και να σφυρηλατήσει την εθνική ενότητα και ομοψυχία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου με αισθήματα υπερηφάνειας για το χθες και 
αισιοδοξίας για το αύριο, γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου και καλεί όλους τους Πα-
ριανούς και τους Αντιπαριώτες να υψώσουν ψηλά το εθνικό μας σύμβολο, την 

ελληνική σημαία, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποδίδουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σ’ 
αυτούς που θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της ελευ-
θερίας και της δημοκρατίας».

Το πρόγραμμα εορτασμού

Παρασκευή 27/10
- Ώρα 09:00 Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-

παίδευσης.   
- Ώρα 11:30  Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, στο μνημείο της ηρωί-

δας  Μαντώ Μαυρογένους από αντιπροσωπείες μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, 
1ου ΕΠΑ.Λ Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων Παροικίας, προσερ-

χόμενους με επικεφαλής καθηγητές και 
δασκάλους.

Σάββατο 28/10
- Ώρα 07:30 Τέλεση ακολουθίας Όρ-

θρου και Θείας λειτουργίας σε όλους 
τους Ιερούς Ναούς της Παροικιάς.

- Ώρα 10:00 Επίσημη δοξολογία στο 
Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, 
παρουσία Αρχών, μαθητών των σχολεί-
ων της Παροικιάς, οργανώσεων, σωμα-
τείων και κατοίκων. Τον πανηγυρικό της 
ημέρας θα εκφωνήσει ο συγγραφέας, 
ποιητής, επίτιμος γυμνασιάρχης, Χρή-
στος Γεωργούσης.

- Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση 
στο χώρο του μνημείου πεσόντων και 
κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους 
των τοπικών αρχών, σωμάτων ασφα-
λείας, σχολείων, εφεδροπολεμιστικών, 
αντιστασιακών οργανώσεων, πολιτικών 
κομμάτων, εθελοντικών ομάδων, οργα-
νισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων, κλπ. Σιγή 

ενός λεπτού – Ανάκρουση εθνικού ύμνου.
- Ώρα 11:00 Παρέλαση των μαθητών των σχολείων της Παροικιάς στην παρα-

λιακή λεωφόρο, «Ακτή Γιάννη Πάριου». Χώρος των επισήμων απέναντι από το 1ο 
Κ.Α.Π.Η δήμου Πάρου. Μετά το πέρας της παρελάσεως θα γίνει το καθιερωμένο 
κέρασμα στο χώρο του Α’ ΚΑΠΗ δήμου Πάρου.

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μαούνης, καθηγητής φυσικής αγωγής του 1ου 
δημοτικού σχολείου Παροικιάς.

«Εξοικονομώ  
κατ’ οίκον ΙΙ»

  Με τη συνεργασία δέκα τραπεζών, εκ των οποίων οι πέντε θα είναι συνεταιριστι-
κές, αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον ΙΙ» μέσω του οποίου θα ενισχύονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμι-
σης και εξοικονόμησης σε κατοικίες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΕΑΝ) και θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 
εργασιών τα 250 ευρώ /τμ και έως τα 25.000 ευρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
προγράμματος που αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Το 
ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντος και κλιμακώνεται 
ως εξής:

- Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 
ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%

- Ατομικό εισόδημα 10.000-15.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 20.000 - 
25.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης 
κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 
70%.

- Ατομικό εισόδημα 15.000-20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 25.000-
30.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

- Ατομικό εισόδημα 20.000-25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 30.000-
35.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

- Ατομικό εισόδημα 25.000-30.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 35.000-
40.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 30% και αύξηση της επιχορήγησης 

κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 
50%.

- Ατομικό εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000-
45.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 20% και αύξηση της επιχορήγησης 
κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 
50%.

Η χρήση δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο στην περίπτωση που ο ενδιαφε-
ρόμενος επιθυμεί τη σύναψη δανείου αυτό θα είναι ανάλογο του προϋπολογισμού 
εργασιών και θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και προϋπολογισμού 
και έως τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 4-6 χρόνια χωρίς περίοδο 
χάρητος και προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100%. Σε ότι αφορά το δανεισμό ο 
τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχι-
κού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μη-
νιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το δάνειο δε θα απαιτούνται εξασφαλίσεις και το ΕΤΕ-
ΑΝ θα καταβάλλει τους τόκους στην τράπεζα μετά την καταβολή της αντίστοιχης 
δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο. Οι διαδικασίες του προγράμματος θα εί-
ναι απλοποιημένες και θα υλοποιούνται αποκλειστικά από το ΕΤΕΑΝ. Υπενθυμίζεται 
ότι στο «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον Ι» είχαν υποβληθεί συνολικά 86.939 αιτήσεις. Οι 
50.041 είχαν υπαχθεί, ενώ οι 36.898 ήταν σε εκκρεμότητα λόγω εξάντλησης των 
κονδυλίων.

Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017 υπήχθησαν 15.365 
νοικοκυριά(42% του συνόλου) ενώ παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα 21.533 αι-
τήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του νέου προ-
γράμματος σε σχέση με το προηγούμενο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών 
στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν τα 15.000 ευρώ, το μέγιστο ύψος δανείου τα 
12.750 και ήταν υποχρεωτική η χρήση του δανείου, ενώ προβλέπονταν μόνο τρεις 
εισοδηματικές κατηγορίες με 70%, 35% και 15% επιχορήγηση αντίστοιχα.

Τέλος, οι εργασίες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής: Αντικατάσταση κουφωμά-
των και συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου 
συμπεριλαμβανομένου του δώματος της, στέγης και της πιλοτής και αναβάθμιση 
του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
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Σχολείο  
Αρχιλόχου – 
Μάρπησσας

Ο δήμος Πάρου 
εξέδωσε δελτίο 
τύπου σχετικά 
με την υπογρα-
φή σύμβασης 
κατασκευής του 
έργου: «Αναβάθ-
μιση Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλό-
χου Μάρπησσας 
Πάρου».

«Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στο γραφείο του 
Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου υπεγράφη η 
σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Δημο-
τικού Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας Πάρου» πο-
σού 246.088,71 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
400.000 ευρώ. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί 
στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αι-
γαίου 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Το έργο αφορά την αναβάθμιση του κτιρίου, στο 
οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου 
Μάρπησσας Πάρου, δυναμικότητας 180 μαθητών. 

Για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου προ-
βλέπεται η αποπεράτωση του ημιτελούς τμήματος  
επιφάνειας 255 τ.μ. του σχολικού κτιρίου συνολικής 
επιφάνειας 1.075,78 τ.μ., ώστε να δημιουργηθούν 
δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκης – 
αναγνωστηρίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 
υφιστάμενο τμήμα για επέκταση του χώρου διδα-
σκαλίας. Θα δημιουργηθεί επίσης αίθουσα ΑΜΕΑ. Η 
συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται 
στους οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλω-
σε: «Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των παιδιών μας, πραγματοποιούμε 
έργα εξωραϊσμού, ανακατασκευής, συντήρησης και 
αισθητικής αναβάθμισης των σχολείων μας.

Με προτεραιότητα πάντα τα παιδιά μας, συνεχίζου-
με».
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Το επιμελητήριο 
στη MITE 2017

Το επιμελητήριο Κυκλάδων συμμετέχει στη 
Mediterranean International Tourism Exhibition 
(ΜΙΤΕ) που πραγματοποιείται στο M.E.C. Παιανίας από 
τις 19 έως και τις 22/10/2017.

Πρόκειται για μια παγκόσμια εκδήλωση για τον του-
ρισμό που οργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
αποτελώντας σημείο συνάντησης των επαγγελματιών 
του τουρισμού, με έμφαση στη Μεσόγειο. 

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 300 εκθέ-
τες και μεγάλος αριθμός αγοραστών, ενώ θα πραγ-
ματοποιηθούν 12 θεματικά συνέδρια στα οποία θα 
συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 ομιλητές (προ-
σωπικότητες του τουρισμού, της οικονομίας, της πολι-
τικής, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι Υπουργείων, φο-
ρέων και επαγγελματιών).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση της γα-
στρονομίας με τον τουρισμό και συγκεκριμένα στο 
δίκτυο Aegean Cuisine, αρμόδιος φορέας του οποίου 
στις Κυκλάδες είναι το επιμελητήριο Κυκλάδων σχε-
διάζοντας και την υλοποιώντας  ποικίλες δράσεις και 
πρωτοβουλίες.

Τέλος, το επιμελητήριο Κυκλάδων θα παρουσιάσει 
στη MITE το σύνολο των σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων που διαθέτει για την τουριστική προώθηση 
των 24 νησιών του Νομού.

Ιλαρά

Από την ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Υπάρχει ιλαρά στην Ευρώπη, εμβολιαστείτε και 
προστατευθείτε» είναι το σύνθημα των υγειονομικών 
υπηρεσιών

Τριάντα νέα κρούσματα ιλαράς καταγράφηκαν την 
τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη χώρα μας, 
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 196. Μέχρι τώρα 
έχουν πραγματοποιηθεί 100.000 εμβολιασμοί MMR, 
ωστόσο υπολογίζεται ότι 350.000 παιδιά, ηλικίας 
από 15 μηνών έως τεσσάρων ετών, είναι ακόμα ανεμ-
βολίαστα. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του 
υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, η φετινή αντι-
γριπική εμβολιαστική περίοδος ξεκίνησε, ιδανικά το 
εμβόλιο πρέπει να γίνει έως τέλος Οκτωβρίου. To ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ έχει εκδώσει σειρά οδηγιών, για μείωση του 
διαστήματος μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης 
του εμβολίου στα παιδιά, αλλά και τον εμβολιασμό 
ενηλίκων που δεν έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί στο 
παρελθόν.

Το εμβόλιο της ιλαράς είναι υποχρεωτικό και καλύ-
πτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταμεία.

«Εάν οι γονείς ακολουθούν τις ανεύθυνες πληρο-
φορίες που διοχετεύονται στο διαδίκτυο από το αντι-
εμβολιαστικό κίνημα, πολύ γρήγορα θα έχουμε επα-
νεμφάνιση και άλλων νοσημάτων, όπως π.χ. κοκίτης, 
μηνιγγίτιδα και παρωτίτιδα». 

Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προτρέπει τους 
γονείς να ακολουθούν τις συμβουλές των παιδιάτρων 
για τα εμβόλια, τονίζοντας ότι «είναι ασφαλή, απο-
τελεσματικά, χωρίς παρενέργειες και σώζουν ζωές».

Προς πώληση 
το Παντερονήσι

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» στις 
2/10/2017 κάνει αναφορά για πώληση νησιών στην 
Ελλάδα, με μείωση τιμών που μπορεί να ανέλθει ακό-
μα και σε έως 60%, συγκριτικά με τις τιμές που ίσχυαν 
πριν από την οικονομική κρίση.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική αυτή πτώση, οι συναλ-
λαγές τέτοιων ακινήτων παραμένουν μετρημένες στα 
δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από το 2013 μέχρι σήμερα και παρά τα όσα ακούγο-
νται κατά καιρούς, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια νέα 
αγοραπωλησία ιδιωτικού νησιού. 

Υπολογίζεται ότι σήμερα πωλούνται πάνω από 40 
ιδιωτικά νησιά στην Ελληνική επικράτεια. Ο λόγος εί-
ναι η επιβολή του ΕΝΦΙΑ, που έχει πολλαπλασιάσει 
το κόστος κατοχής τέτοιων ακινήτων, δεδομένου ότι η 
πλειονότητα των εν λόγω ακινήτων αφορά σε εκατο-
ντάδες ή ακόμα και χιλιάδες στρέμματα.

Μεταξύ των νησιών που είναι προς πώληση, η «Κ» 
αναφέρει και το Παντερονήσι, έκτασης 480 στρεμ-
μάτων, του οποίου η τιμή ανέρχεται στα 6 εκ. 
ευρώ. Το Παντερονήσι (Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς), 
ανήκει στον δήμο Πάρου, σύμφωνα με τη διοικητική 
διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με τον 
Νόμο «Καλλικράτης». Κατά τη διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας με το σχέδιο ¨Καποδίστριας», μέχρι το 2010, 
το Παντερονήσι ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Νάου-
σας.

Τέλος, το σπήλαιο στο Παντερονήσι (κοντά στο Τη-
γάνι), βρίσκεται σε μέγιστο βάθος 30+ μέτρα και σε 
τοίχο 12 μέτρα.

Συνάντηση με 
Παχατουρίδη

Συνάντηση με τον 
δήμαρχο Περιστερίου, 
Ανδρέα Παχατουρίδη, 
πραγματοποίησε η 
αντιδήμαρχος Πάρου, 
Δώρρα Σαρρή, στο 
δημαρχείο Περιστε-
ρίου.

Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης έγινε 
ανταλλαγή απόψεων 
και τεχνογνωσίας σε 
θέματα που αφορούν 
την καθαριότητα στον 
δήμο και την καθημε-
ρινότητα των πολιτών. 

Τέλος, συζητήθηκε 
το ενδεχόμενο μελ-
λοντικής συνεργασίας 
μεταξύ των δύο δή-
μων.

Συντήρηση  
οδικού δικτύου

Με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζη-
μάρκου, η διεύθυνση τεχνικών έργων Κυκλάδων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συ-
ντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου», προϋπολογισμού 
74.400 ευρώ. 

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασι-
ών για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Πάρου. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού των 
τάφρων και των ερεισμάτων του οδικού δικτύου, κα-
θαρισμού των οχετών για την απορροή των ομβρίων 
υδάτων, άρση των καταπτώσεων, κατασκευή τοίχων, 
καθώς και εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτά-
πητα.   

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 
διεύθυνσης τεχνικών έργων Κυκλάδων της Περιφέρει-
ας, στην Ερμούπολη της Σύρου. Φορέας κατασκευής 
του έργου είναι η διεύθυνση τεχνικών έργων Κυκλά-
δων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της 
περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων, έτους 2017 και 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 
Περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της 
περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δί-
κτυο των μικρών νησιών, σε τμήματα που πρέπει να 
βελτιωθούν, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφά-
λειας.
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Η τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε πρόσφατα -για πρώτη φορά- στοιχεία του 
ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα μόνιμης κατοικίας -και όχι 
εθνικότητας- των επισκεπτών.

Η πρόσφατη μελέτη του SETE Intelligence αναλύει τα στοιχεία περαιτέρω σε 
επίπεδο Περιφερειών, προκειμένου να παρουσιάσει μια ευκρινέστερη εικόνα για τις 
προτιμήσεις των διαφόρων αγορών της Ελλάδας, του χρόνου διαμονής τους και 
των δαπανών τους, καθώς και τους βασικούς δείκτες διαμονής και δαπάνης από τις 
αγορές αυτές.

Οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κί-
νησης είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η κεντρική Μακεδονία, η Αττική και τα 
Ιόνια νησιά. Λόγω των διαφορετικών αγορών που δέχεται η κάθε Περιφέρεια και 
του διαφορετικού προφίλ των επισκεπτών, αν και η κεντρική Μακεδονία έχει 
τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη υπερτερούν 
σε αριθμό διανυκτερεύσεων και εισπράξεων. Σε εισπράξεις επίσης υπερτερεί 
η Αττική, ενώ μικρή υστέρηση έναντι της κεντρικής Μακεδονίας έχουν τα Ιόνια 
νησιά. Επίσης, αυτές οι 5 Περιφέρειες δέχονται το 82% των επισκέψεων (28,4 εκ. 
στο σύνολο της χώρας), το 85% των διανυκτερεύσεων (190,4 εκ.) και το 88% των 
εισπράξεων (12,7 δισ. ευρώ).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Γερμανικής και 
της Βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες ειδικά με όρους 
διανυκτερεύσεων και εισπράξεων, ενώ δεν υπάρχει ούτε μια Περιφέρεια που του-
λάχιστον η μια από τις δύο χώρες να μη συγκαταλέγεται στο top-3 των αγορών της 
Περιφέρειας. Μάλιστα σε 8 Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι δύο αγορές στο 
top-3.

Αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Περιφέρειες έχει η Περιφέρεια 
Αττικής, όπου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές είναι η Βρετανική, η Αμερικάνικη και η 
Κυπριακή. Επιπλέον, στις τρεις από τις τέσσερις Περιφέρειες που συνορεύουν με 
Βαλκανικές χώρες (δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία 
– Θράκη) τουλάχιστον δύο από τις τρεις αγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκε-
πτών είναι Βαλκανικές χώρες – στην κεντρική Μακεδονία και οι τρεις. Αξίζει επίσης, 
να σημειωθεί ότι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ιτα-
λία προέρχεται το 39,4% των επισκέψεων, το 47,8% των διανυκτερεύ-
σεων και το 50,3% των εισπράξεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα που αναδεικνύεται από την ανάλυση 
των βασικών δεικτών απόδοσης: Δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
και μέση διάρκεια παραμονής. Οι Περιφέρειες που κατεξοχήν δέχονται του-

ρισμό «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα 
Ιόνια νησιά, έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Μάλιστα 
και στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης δαπάνης ανά επίσκεψη κυμαίνεται από 600 
ευρώ και πάνω, έναντι 449 ευρώ στο σύνολο της χώρας.

Αντίθετα στις Περιφέρειες που συνορεύουν με τις Βαλκανικές χώρες παρατηρού-
νται οι χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Επίσης, η 
Περιφέρεια Αττικής έχει σχετικά χαμηλή δαπάνη ανά επίσκεψη, παρά το ότι η δαπά-
νη ανά διανυκτέρευση είναι μάλλον υψηλή, λόγω της μικρής διάρκειας παραμονής 
των επισκεπτών.

Η Πάρος
Τη μεγαλύτερη αύξηση άφιξης τουριστών (ακόμα και από την εποχή προ-

μνημονίου) είχε η Πάρος τον Σεπτέμβριο του 2017, καθώς φέτος το νησί μας υπο-
δέχθηκε μέσω του λιμένα Πάρου 64.880 επιβάτες.

Επίσης, οι περισσότεροι επιβάτες του Σεπτεμβρίου 2017 ήταν προερχόμενοι από 
τον Πειραιά (26.760), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιβάτες από τη Μύκονο που 
αποβιβάζονται στην Πάρο έρχονται δεύτεροι σε αριθμό (8.756), όπως άλλωστε γί-
νεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Σημαντικό στοιχείο για όλους 
όσοι παρακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία είναι ότι οι αφίξεις από το λιμένα Ρα-
φήνας «χωλαίνουν» και πάλι, ενώ αρκετά ικανοποιητικός είναι ο αριθμός επιβατών 
από την Κρήτη –μια γραμμή που μόνο κέρδος φέρνει για την τοπική οικονομία-.

Σε ό,τι αφορά τους επιβιβασθέντες επιβάτες από το λιμάνι της Πάρου, όπως είναι 
φυσικό αυτοί είναι προς τον Πειραιά (35.833), ενώ τη «μάχη» για τη δεύτερη θέση 
την κερδίζει και πάλι η Μύκονος από τη Σαντορίνη.

Τέλος, οι ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στο λιμάνι Παροικιάς για τον μήνα Σε-
πτέμβριο, ήταν στις 1, 4 και 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τις ημέρες προ της έναρξης των 
μαθημάτων των σχολείων.

Για να κατανοήσουμε τη μεγάλη αύξηση του Σεπτεμβρίου 2017 αρκεί μία ανάγνω-
ση των αφίξεων (τον ίδιο μήνα) τα τελευταία χρόνια, που έχει ως εξής:

2017: 64.880 επιβάτες
2016: 52.535 επιβάτες 
2015: 53.897επιβάτες
2014: 53.525 επιβάτες
2013: 37.061 επιβάτες
2012: 36.873 επιβάτες
2011: 51.885 επιβάτες

Απογείωση: 750.000 επισκέπτες! 
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2010: 61.651 επιβάτες
2009: 62.378 επιβάτες
2008: 53.789 επιβάτες
2007: 57.780 επιβάτες
2006: 57.883 επιβάτες
2005: 63.997 επιβάτες
2004: 54.065 επιβάτες.
Σημειώνουμε ότι έως και τον Σεπτέμβριο του 2017 στο λιμάνι της Πάρου 

έχουν αποβιβαστεί συνολικά 516.698 επιβάτες! 
Επίσης, στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, από το 

αεροδρόμιο της Πάρου είχαν αποβιβαστεί 205.121 επιβάτες! Ακόμα, η 
φετινή χρονιά, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του λιμενικού ταμείου Πάρου – 
Αντιπάρου, Στ. Καραχάλιου, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου τη 
Δευτέρα 16/10/2017, ήταν η μεγαλύτερη από πλευράς αποβίβασης επιβατών από 
τα κρουαζιερόπλοια που κατέπλευσαν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, έως σήμερα, 
η χρονιά με τους περισσότερους επισκέπτες κρουαζιέρας ήτα το 2014 που είχαν 
επισκεφθεί το νησί μας. 6.624 επισκέπτες. Φέτος, έως και τις 17/10/2017 είχαν επι-
σκεφθεί την Πάρο 7.117 επισκέπτες κρουαζιεροπλίων και σ’ αυτούς προσθέτουμε 
και τους 2500 περίπου ναυτικούς των πληρωμάτων, που και αυτοί επισκέφθηκαν το 
νησί μας. Δηλαδή, από το λιμάνι Παροικιάς έως τον Σεπτέμβριο 2017 και από τον 
αερολιμένα Πάρου έως και τον Αύγουστο 2017 είχαν αποβιβαστεί συνολικά 
730.996 άτομα. 

Με μετριοπαθείς μαθηματικές πράξεις υπολογίζεται ότι φέτος η Πάρος θα ξε-
περάσει τους 750.000 αποβιβασθέντες επιβάτες στο νησί!

Για τη φετινή χρονιά οι αποβιβασθέντες επιβάτες από το λιμάνι της Πάρου ήταν:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10.137
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10.033
ΜΑΡΤΙΟΣ 12.905
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29.703
ΜΑΪΟΣ 32.460
ΙΟΥΝΙΟΣ 72.589
ΙΟΥΛΙΟΣ 140.009
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 143.932  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 64.880.
Για να κατανοήσουμε τις διαφορές –ουσιαστικά των αποβιβασθέντων επιβατών 

από το λιμάνι της Πάρου-, καθώς τα προηγούμενα χρόνια από τον παλιό αερολιμένα 
οι αποβιβασθέντες επιβάτες ήταν μικρός αριθμός, σημειώνουμε ότι το 2016 είχαμε 
513.268 άτομα όλο τον χρόνο, ενώ το 2015 είχαμε 499.925 αποβιβασθέντες 
επιβάτες συνολικά.

Επί της ουσίας
Παρά ταύτα και τους αισιόδοξους αριθμούς που παρουσιάζει σήμερα η εφημερί-

δα μας, εμμένουμε στις απόψεις που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα μας στο φ. της 
8ης Σεπτεμβρίου 2017, υπό τον τίτλο: «Είμαστε έτοιμοι;».

Σε εκείνο το πρωτοσέλιδό μας, το οποίο σχολιάστηκε και σχολιάζεται ακόμα από 
την τοπική κοινωνία, είχαμε θέσει το ερώτημα αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την 
«πίεση» των νέων δεδομένων και η απάντηση μας κατ’ αρχήν, ήταν «ΟΧΙ».

Πιο συγκεκριμένα γράψαμε: «Το οδικό δίκτυο και γενικότερα το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα κυρίως στην Παροικιά, οι χώροι επίγειας εξυπηρέτησης του νέου αερο-
δρομίου, η αδυναμία να αντιμετωπίσουμε στην περίοδο αιχμής τον μεγάλο όγκο 
σκουπιδιών και ο κίνδυνος του κορεσμού του κύτταρου του ΧΥΤΑ, η οριακή επάρ-
κεια νερού και αποχετευτικού δικτύου, η ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης, η έλλει-
ψη επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων, η υπερβολική «αξιοποίηση» παραλιών και 
των χώρων τραπεζοκαθισμάτων, είναι μια πρώτη απλή καταγραφή των προβλημά-
των με τις υποδομές των νησιών μας.

Πόσοι από τους φετινούς επισκέπτες έφυγαν δυσαρεστημένοι από την ταλαιπω-
ρία τους, είτε από τις μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, είτε στους μποτιλια-
ρισμένους δρόμους, είτε από τα άλλα προβλήματα που προαναφέραμε και φυσικά, 
έτσι γίνονται κακοί διαφημιστές μας, μειώνοντας το θετικό πλεονέκτημα από τις 
ομορφιές των νησιών μας. Αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να την επιτρέψουμε».

Συνεχίζοντας γράψαμε τότε και τα ίδια ισχύουν και σήμερα, τα εξής: «Για να στη-
ρίξουμε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία χρειάζεται όραμα και σχεδιασμός έργων 
υποδομής που θα αντιμετωπίζουν τα υπαρκτά προβλήματα, και θα βελτιώνουν τις 
υπάρχουσες υποδομές. Προϋποθέτει σωστό συνδυασμό αποφάσεων που θα αντι-
μετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και παράλληλα θα δημιουργούν 
νέες υποδομές που θα εξυπηρετούν σε βάθος χρόνου (…).

Αν και βρισκόμαστε ακόμα μακριά χρονικά από τις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές, εν τούτοις ουσιαστικά για πολλούς η προεκλογική περίοδος αρχίζει. Το 
διακύβευμα αυτών των εκλογών θα είναι όχι απλά η διαχείριση, αλλά η 
ενίσχυση αυτής της αναπτυξιακής πορείας των νησιών μας.

Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση 
χρόνιων προβλημάτων (κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευσης, επέκταση χώρων εξυ-
πηρέτησης αεροδρομίου, σκουπίδια, λιμενικές υπηρεσίες κ.τ.λ.), αλλά και άλλων

που θα μας χτυπήσουν την πόρτα (επάρκεια ύδρευσης, αποχέτευση, δεύτερο 
κύτταρο ΧΥΤΑ, λειτουργία παραλιακού μετώπου κ.τ.λ.). Οι γνωστές από το πα-
ρελθόν προεκλογικές πρακτικές δεν μπορούν να έχουν θέση σε μια περί-
οδο που διακυβεύεται το μέλλον του τόπου μας. Δεν μπορεί ο ψηφοφόρος 
παρά να επιλέξει σ’ αυτή την αναμέτρηση με βάση τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις 
των υποψηφίων, με αναπτυξιακό περιεχόμενο και προοπτική».
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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 

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

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ ενοικιάζεται 
κατοικία διώροφη 125 τ.µ., µε 3 Υ/∆, 
2 µπάνια, W.C. και µεγάλο κήπο. 
Ενοικίαση όλο το χρόνο. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6932 344 640, 210 4517115, 
210 4517116

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ενοικιάζεται δίπατη 
µονοκατοικία 25 τ.µ., πλήρως επι-
πλωµένη, πλήρως εξοπλισµένη, TV, 
a/c (κρύο και ζεστό), σε πλατεία, όπι-
σθεν µουσείου, µε ανοικτό πάρκινγκ. 

170 €/µήνα. Τηλ.: 6942 464 971

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.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για το ξενοδο-
χείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή Ακτή µε 
προϋπηρεσία και κατά προτίµηση µε 
γνώσεις ηλεκτρολογικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@poseidon-
paros.gr ή στο φαξ 210 6232082

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. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, καθηγήτρια µαθηµα-
τικών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα 
κατ’ οίκον για µαθητές Γυµνασίου και 
Λυκείου. Τηλ. 6945 016 363

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

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
ΜΗΧΑΝΗ HONDA VARADERO 
125cc πωλείται, 13.000 χλµ, σε πολύ 
καλή κατάσταση. ∆ιατηρείται σε 
γκαράζ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 
916 852 

ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND Τ3040 
- 55HP πωλείται σε πολύ καλή 
κατάσταση. Τιµή: 15.500 ευρώ. Τηλ. 
6980 704 673

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ & ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ γαλα-
κτοπαραγωγής πωλούνται. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 900 855

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ πωλείται, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6946 422 171

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται µεταχειρισµένος σε πολύ 
καλή κατάσταση από το ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στη Χρυσή Ακτή, λόγω 
ανακαίνισης. Ο εξοπλισµός περιλαµ-
βάνει ενδεικτικά: ξύλινα κρεβάτια 
µε αντίστοιχα κοµοδίνα, σεκρετέρ, 
καθρέφτη και µπαγκαζιέρα, πορτατίφ 
µε µεταλλική βάση και υφασµάτινο 
καπέλο, χρηµατοκιβώτια διαστάσεων 
(ΠxYxΒ) 35x20x25, µαξιλάρια, µε-
ταλλικές ξαπλώστρες και τραπεζάκια 
παραλίας, κουζινάκια (πάγκος µε 
ντουλάπια, συρτάρια, εστίες, νεροχύτη 
µε µπαταρία και ντουλάπια πάνω από 
τον πάγκο), 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

Πένθος
Έφυγε από κοντά μας ο πολυ-

αγαπημένος μας αδερφός ΣΤΑ-
ΜΑΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ σε ηλικία 87 
ετών. Θα σε θυμόμαστε πάντοτε 
με αγάπη, τα αδέρφια σου Μανώ-
λης και Γιώργος.

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

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

νέα γενιά καυσίµων

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

Χειροπιαστά είναι πλέον τα σχέδια για την ηλεκτρική 
διασύνδεση των Κυκλάδων, με προβλεπόμενο κόστος 
160 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: 
έως τις αρχές του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν 
τα έργα της πρώτης φάσης, δηλαδή η διασύνδεση Σύ-
ρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου από το Λαύριο. 

Η δεύτερη φάση, που θα ολοκληρωθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά την πρώτη φάση, περιλαμβάνει 
τις συνδέσεις Πάρου - Νάξου και Νάξου - Μυκόνου με 
υποβρύχια καλώδια, καθώς και την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων της Άνδρου με 
το Λιβάδι της νότιας Εύβοιας και της Άνδρου με την 
Τήνο. 

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δι-
ασύνδεσης με την πόντιση και του δεύτερου καλωδίου 
Λαυρίου - Σύρου, που θα εξασφαλίσει την πλήρη αξιο-
πιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλά-
δων για το ορατό μέλλον.

Δωρεά  
στην ΕΟΔ  
Κυκλάδων

Το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2017 στο 
γραφείο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρ-
τημα Κυκλάδων, στη Νάουσα Πάρου, έγινε η δωρεά 
2000 ευρώ για τις ανάγκες της, από τον επιχειρηματία 
Χάρη Καλύβα.

Ο κ. Καλύβας που είναι ιδιοκτήτης του «Santa Ma-
ria Beach Ε.Ε.». όπως είπε στη σεμνή τελετή πα-
ράδοσης της επιταγής προς την ΕΟΔ αποφάσισε τη 
δωρεά βλέποντας τον αγώνα για το καλό σκοπό των 
εθελοντών και ακούγοντας μία ιστορία προ ετών για 
το χαμό ενός συμπολίτη μας, λόγω έλλειψης θαλάσσι-
ου μεταφορικού μέσου.

Ο κ. Χ. Καλύβας υποστήριξε ακόμα ότι όλοι όσοι 
έχουν κέρδη από το νησί μέσω της επαγγελματικής 
τους ασχολίας σ’ αυτό, πρέπει να συνδράμουν τους 
εθελοντές.

Από την πλευρά τους τα μέλη της ΕΟΔ ευχαρίστη-
σαν τον επιχειρηματία και ευχήθηκαν το παράδειγμα 
του δωρητή να βρει μιμητές. Ακόμα, όπως είπε ο πρό-
εδρος Γ. Μπαρμπαρίγος, τα χρήματα της δωρεάς θα 
χρησιμοποιηθούν για αναλώσιμα υλικά που χρειάζεται 
η ΕΟΔ.

Υπεύθυνος πολίτης
Υπό τον τίτλο «Μόνο όλοι μαζί μπορούμε….», ο ανα-

γνώστης μας, κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, έστει-
λε την παρακάτω επιστολή:

«Η χώρα καταστρέφεται από την αδιαφορία, αλλά 
τι με νοιάζει εμένα;», «Διατηρείτε την Αθήνα καθαρή. 
Πετάτε τα σκουπίδια σας στον Πειραιά». Και πολλά 
άλλα τέτοια συνθήματα στους τοίχους, δείχνουν τον 
νεοέλληνα και τον τρόπο που σκέφτεται. Το φαινό-
μενο αυτό δεν το συναντάμε μόνο σε μεγάλες πόλεις 
της χώρας μας, αλλά και σε μικρότερες, ακόμα και 
στο νησί μας.

Ας κρατήσουμε το χωριό μας καθαρό, κάνοντας 
χαβούζα την υπόλοιπη Πάρο… Η τάδε εκδήλωση του 
χωριού μας πρέπει να τα «σπάσει»…  να γίνει καλύτε-
ρα από την παρόμοια εκδήλωση που έκανε το διπλα-
νό χωριό…Σιγά μην κατέβω εγώ Παροικιά ή Νάουσα 
για καφέ, να έρθεις εσύ εδώ…

Προσφάτως μου έτυχε και αυτό, καλώντας κάποιον 
φίλο να κατέβει σε κάποιο μαγαζί να συζητήσουμε, 
μένοντας άναυδος πώς αυτός ο άνθρωπος δεν κατα-
λαβαίνει πόσο μικρός είναι ο τόπος μας και πόσο ανά-
γκη έχει ο ένας τον άλλον. Ο κάθε υπεύθυνος πολίτης 
πρέπει να είναι το ίδιο υπεύθυνος στον χώρο του, στο 
χωριό του, στην πόλη ή το νησί του, γιατί μπορεί να 
είναι Παριανός πολίτης, είναι όμως και Έλληνας πολί-
της, Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης του κόσμου. Πρέπει 
λοιπόν όπου και αν βρίσκεται, να είναι «κόσμιος πο-
λίτης». 

Το τοπικιστικό είναι ένα κακό σπυρί που μόνο πρόο-
δο και πολιτισμό δεν φέρνει. Πρέπει να καταλάβουμε 
πως μόνο όλοι μαζί, γινόμενοι μια γροθιά θα καταφέ-
ρουμε πράγματα πολιτισμού και προόδου, σταματώ-
ντας την κατρακύλα που έχει φέρει η παγκόσμια κρίση 
τον τόπο μας. Παρά την διαφορετικότητα και ιδιαιτε-
ρότητα του καθ’ ενός μας, υπάρχουν πράγματα που 
μας ενώνουν. Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε και να 
αγωνιστούμε με μεγαλοκαρδία, αφήνοντας πίσω τις 
μικρότητες. Διότι οι εξελίξεις στον τόπο μας έρχονται 
ραγδαίως, λόγω της «ανάπτυξης» που άλλοι σχεδία-
σαν πριν από εμάς για εμάς. Πρέπει να αντισταθούμε 
στο μοντέλο ανάπτυξης που έρχεται σε αντίθεση, με 
την μικροκλίμακα του τόπου μας. Ξενοδοχεία τέρατα, 
ανεμογεννήτριες 100 μέτρων ύψους, κ.λ.π. Τότε ποτέ 
δεν θα πούμε, τι με νοιάζει εμένα αφού η ανεμογεννή-
τρια είναι στου γείτονα το κτήμα και όχι στο δικό μου, 
το ξενοδοχείο τέρας έχει κόψει κορυφογραμμή στη 
Μάρπησσα και όχι στο χωριό μου, αφού οι δρόμοι θα 
έχουν διαπλατυνθεί σε επίπεδα  ευρωπαϊκής μεγα-
λούπολης απαλλοτριώνοντας κτήματα και καταστρέ-
φοντας χλωρίδα και πανίδα του νησιού μας.

Μια Αφρικάνικη παροιμία λέει: «Αν θες να προχω-
ρήσεις γρήγορα πήγαινε μόνος. Αν θες να φτάσεις 
μακριά πήγαινε μαζί». Μαζί λοιπόν για μια αειφορική 
ανάπτυξη του τόπου μας φτάνοντας μακριά, με μικρά 
και προσεκτικά βήματα διατηρώντας την μικροκλίμα-
κα του νησιού μας. Ας είμαστε προσεκτικοί με το πα-
ρόν που χτίζουμε, πρέπει να μοιάζει με το μέλλον που 
ονειρευόμαστε».

Μηχάνημα  
καθαρισμού

Από τον δήμο Πάρου 

δόθηκε στη δημοσιότη-

τα δελτίο τύπου σχετικά 

με την αγορά μηχανήμα-

τος καθαρισμού ακτών:

«Ο Δήμος Πάρου έχο-
ντας ως πρωταρχικό 
σκοπό την διατήρηση 
της καλής εικόνας του 
νησιού και στον τομέα 
της καθαριότητας προ-
χώρησε στην προμήθεια 
ενός ευέλικτου μηχα-
νήματος καθαρισμού 
ακτών για την βελτίωση του καθαρισμού των παρα-
λιών.

Το μηχάνημα καθαρισμού ακτών είναι αυτοκινού-

μενο με ερπύστριες ιδανικό για   εύκολους ελιγμούς 
ανάμεσα σε μόνιμες εγκαταστάσεις (ομπρέλες, κα-
θίσματα, ξαπλώστρες, κάδους απορριμμάτων κτλ.), 
καθαρίζει περίπου 3000 m2 αμμουδιάς την ώρα, 
σε βάθος 10-15 cm και πλάτος 132 cm και συλλέ-
γει σκουπίδια διαφόρων μεγεθών όπως αποτσίγαρα, 

χαρτιά, νάιλον, πίσσες, 
φύκια, γυαλιά κτλ ανά-
λογα με το κόσκινο που 
τοποθετείται κατά τη 
λειτουργία του.

Επίσης, πέραν από τη 
συλλογή των σκουπι-
διών το συγκεκριμένο 
μηχάνημα συντελεί  και 
στο φιλτράρισμα και 
στον αερισμό της άμμου 
διατηρώντας την παρα-
λία καθαρή και φιλόξε-
νη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα.
Τέλος, δεν απαιτείται άδεια χειριστή για το συγκε-

κριμένο μηχάνημα».

Δωρεάν  
ξυλεία

Ο δήμος Πάρου με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, θα προβεί στη διάθεση δωρεάν ξυλείας κατά 
προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας:

- Μονογονεϊκές  οικογένειες
- Πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες
- Άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες (ΑΜΕΑΙ)
- Άνεργοι
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτη-

ση στα κεντρικά γραφεία του δήμου Πάρου. Μαζί με 
την αίτηση υποβάλλονται: α) φωτοαντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης και γ) φωτοαντίγραφο του τελευταίου 
εκκαθαριστικού.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΦΥΛΟ

Χρωμοσώματα

Γονίδια

Ορμόνες

Εσωτερικά 
και εξωτερικά 
σεξουαλικά 
όργανα

Δευτερεύοντα 
σεξουαλικά
 χαρακτηριστικά 
(π.χ. στήθος, 
τριχοφυία)

ΣΥ
ΛΛ

Η
Ψ

Η
ΓΕ

Ν
Ν

Η
ΣΗ

ΕΦ
Η

ΒΕ
ΙΑ

Απουσία 
γονιδίου SRY

Γυναικείες 
εσωτερικές 
και εξωτερικές 
γεννητικές 
δομές

Τυπικό βιολογικά 
θηλυκό

Θηλυκές ορμόνες 
(κυρίως οιστρογόνα). 
Θηλυκά 
δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά.

46ΧΧ

Το γονίδιο SRY 
μπορεί 
να είναι παρόν

Διεμφυλικές 
συνθήκες 

Γυναικείες 
εσωτερικές και 
εξωτερικές δομές, 
περιορισμένη 
ανάπτυξη 
των ωοθηκών

Μικρές διακυμάνσεις 
από το τυπικά 
θηλυκό, όπως 
ανεβασμένα επίπεδα 
ανδρικών ορμονών

Ορμονικός έλεγχος 
μπορεί να ρυθμίσει 
τις συνέπειες 
των ανδρικών 
ορμονών

Σύνδρομο Τέρνερ

Γυναικείες 
εξωτερικές 
δομές, ανδρικές 
εσωτερικές δομές

Πιθανοί ακανόνιστοι 
εμμηνορυσιακοί 
κύκλοι, μειωμένη 
γονιμότητα, 
αυξημένη τριχοφυία

45Χ

Τύπου ΧΧ διαταραχή 
της σεξουαλικής 
ανάπτυξης των όρχεων

Γυναικείες 
εξωτερικές δομές, 
μη τυπικές 
εσωτερικές δομές, 
κρυψορχία

Τα γεννητικά 
όργανα μπορούν 
να τροποποιηθούν 
για να φαίνονται 
πιο κοντά 
στα τυπικά θηλυκά

Χαμηλά 
οιστρογόνα

Στειρότητα. 
Η ορμονική θεραπεία 
μπορεί να βελτιώσει 
τα θηλυκά 
χαρακτηριστικά

Γονιδιακή 
μετάλλαξη 
CYP21A2

Συγγενική αδενική 
υπερπλασία

Αυξημένα επίπεδα 
ανδρικών ορμονών

Μεγεθυμένη 
κλειτορίδα, 
συγκολλημένα χείλη 
του αιδοίου, μικρό 
βάθος αιδοίου, 
κανονικές ωοθήκες, 
μήτρα και τράχηλος

Απούσα 
ή περιορισμένη 
εφηβική 
ανάπτυξη

Μωσαϊκισμός 
45X/46XY

Μεικτή γοναδιακή 
δυσγενεσία

Ενας όρχις, 
μια ανώμαλα 
αναπτυγμένη 
γονάδα, θηλυκά, 
αρσενικά ή ασαφή 
γεννητικά όργανα

Η δυσγενής γονάδα 
και ο όρχις μπορούν 
να αφαιρεθούν και 
τα γεννητικά 
όργανα να 
τροποποιηθούν 
σε θηλυκή μορφή

Μη τυπικές 
συγκεντρώσεις 
τεστοστερόνης, 
ενδεχόμενη 
ανάπτυξη στήθους

Γονιδιακή 
μετάλλαξη 
CYP21A2

Σύνδρομο μη ευαισθησίας 
στα ανδρογόνα

Αντίσταση
 στις ανδρικές ορμόνες

Ασαφή 
γεννητικά όργανα

Η δυσγενής γονάδα 
μπορεί να αφαιρεθεί 
και τα γεννητικά 
όργανα 
να τροποποιηθούν 
σε ανδρική μορφή

Χαμηλή τεστοστερόνη, 
μικροί όρχεις, 
στειρότητα, μειωμένη 
τριχοφυία, ασθενές 
μυικό σύστημα, 
ενδεχόμενη ανάπτυξη 
στήθους

Ανδρικές 
εσωτερικές και 
εξωτερικές δομές, 
μήτρα και 
σάλπιγγες

Χαμηλή τεστοστερόνη, 
υπογονιμότητα

Γονιδιακή 
μετάλλαξη AR

Σύνδρομο Κλάινφελτερ

Κυρίως ανδρικές 
ή ασαφείς 
εξωτερικές δομές, 
αρσενικές 
εσωτερικές δομές

Ανδρικές ορμόνες 
(χαμηλά ή 
κανονικά 
επίπεδα), ανδρικά 
χαρακτηριστικά

Η ορμονική 
θεραπεία μπορεί 
να βελτιώσει 
τα αρσενικά 
χαρακτηριστικά

47ΧΧΥ

Ελλειψη αναγωγάσης 5-άλφα

Χαμηλή 
διυδρο-τεστοστερόνη

Μικροί όρχεις, 
αρσενικές 
εξωτερικές 
δομές

Ανδρικές ορμόνες, 
αρσενικά 
χαρακτηριστικά

Ανδρικές ορμόνες 
(κυρίως τεστοστερόνη), 
αρσενικά 
δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά

Γονιδιακή 
μετάλλαξη 
SRD5A2

Επίμονο σύνδρομο 
αγωγών Μιούλερ

Ανδρικές 
εσωτερικές 
και εξωτερικές 
δομές

                                 
Η έλλειψη αναγωγάσης 

5-άλφα είναι διεμφυλική συνθήκη που 
μπορεί να ακολουθήσει διάφορες διαδρομές 
κατά την ανάπτυξη. Τα άτομα που την έχουν 

διαθέτουν χρωμοσωμική διάταξη 46ΧΥ, δηλαδή 
τυπικού βιολογικά αρσενικού, αλλά η γενετική 

μετάλλαξη προκαλεί έλλειψη της ορμόνης διυδρο-τεστο-
στερόνη. Η εξωτερική ανατομία μπορεί να ποικίλλει κι 

έτσι ένα άτομο μπορεί να καταχωρηθεί στο ένα ή το άλλο 
φύλο κατά τη γέννηση, αλλά κατά την εφηβεία η 
μεγάλη αύξηση της τεστοστερόνης προωθεί τα 

αρσενικά χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα, 
άτομα που μεγάλωσαν ως κορίτσια, συχνά 

καταλήγουν να νιώθουν αγόρια.

46ΧΥ

Γονιδιακή 
μετάλλαξη 
AMH ή AMHR2

Διεμφυλικές 
συνθήκες

Ελαφρές αποκλίσεις 
από το τυπικά 
αρσενικό, όπως 
ανώμαλη θέση του 
ανοίγματος της 
ουρήθρας

Μικρές αποκλίσεις 
από το τυπικά 
αρσενικό, όπως 
χαμηλή συγκέντρωση 
σπερματοζωαρίων 
στο σπέρμα

Γονίδιο SRY

Τυπικό βιολογικά 
αρσενικό

Ανδρικές 
εσωτερικές 
και εξωτερικές 
δομές

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Πολύπλοκοι οι παράγοντες που επιδρούν 

Π ριν από λίγες µέρες ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόµος για τη 
«Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου». Σύµφωνα µε 
αυτόν, αρκεί µια αυτοπρόσωπη δήλωση - αίτηση για την έκ-
δοση δικαστικής απόφασης αλλαγής του αναγραφόµενου 

φύλου στα νοµικά έγγραφα ενός ατόµου. ∆εν προϋποθέτει κα-
µιά επιστηµονική γνωµάτευση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
το αστικό κράτος νοµοθετεί στηριζόµενο σε αντιεπιστηµονικές 
θεωρίες που εξαϋλώνουν πλήρως τα βιολογικά στοιχεία του φύ-
λου. Θεωρούν, δηλαδή, ότι ο φυλετικός διαχωρισµός άνδρας - 
γυναίκα δεν είναι αντικειµενικό γεγονός, αλλά το φύλο είναι έ-
να «κοινωνικό κατασκεύασµα».

Οµως, τι λέει η επιστήµη για το θέµα του φύλου; Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες έχει γίνει µεγάλη πρόοδος στην κατανόηση 
του ζητήµατος. Αποδεικνύεται ότι οι παράγοντες καθορισµού 
του φύλου είναι πολλοί, πολύπλοκοι και συχνά δυσνόητοι. Η ά-
γνοια της ύπαρξής τους ή η αγνόησή τους δεν µπορεί να οδη-
γήσει σε εµπεριστατωµένες αποφάσεις, που θα καθορίσουν τη 
ζωή ενός παιδιού ή νέου ανθρώπου. Στην περίπτωση που η α-
πόφαση ενός ατόµου δεν βασίζεται στη γνώση όλων των παρα-
γόντων µέσω της επιστηµονικής κοινωνικής στήριξης, µπορεί να 
οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για την ψυχική και σωµατική 
του υγεία. Μπορεί η οικογένεια να έχει από µόνη της τα κριτή-
ρια και τα εφόδια για να χειριστεί ένα τόσο σύνθετο ζήτηµα, ι-
διαίτερα στις περιπτώσεις νέων στην εφηβεία; Η επιστηµονική 
γνωµοδότηση είναι αναγκαία για να αποφεύγονται υποκειµενι-
σµοί και αυθαιρεσίες.

Μικρές γενετικές διαφορές οδηγούν στην εµφάνιση ολόκλη-
ρου φάσµατος συνεπειών στην τελική διαµόρφωση ορισµένων 
βιολογικών χαρακτηριστικών του φύλου. Πρόκειται για απουσία 
ή µεταλλάξεις σε χρωµοσώµατα και γονίδια, διαφοροποιήσεις 

σε ορµόνες κατά τη διάρκεια της κύησης και α-
νάπτυξης του νεογνού, που επιδρούν στη δι-

αµόρφωση των γεννητικών οργάνων, για τη διαµόρφωση δευτε-
ρευόντων σεξουαλικών χαρακτηριστικών (µαστοί, τριχοφυία) κα-
τά τη διάρκεια της εφηβείας, αναπτυξιακό στάδιο που επιδρούν 
ορµονολογικές διαταραχές. Η πιο σύνθετη περίπτωση είναι εκεί-
νη των µεσοφυλικών παιδιών (παιδιά που τα χρωµοσώµατα ή τα 
γεννητικά τους όργανα παρουσιάζουν απόκλιση από τον τυπικό 
ορισµό του αρσενικού ή θηλυκού σώµατος). Βέβαια, γι' αυτές τις 
περιπτώσεις ο νόµος δεν έχει καµιά πρόβλεψη.

Η ύπαρξη ενός φάσµατος, όπου µπορεί να κινηθεί ο δείκτης, 
δεν καταργεί τις δύο τιµές στα άκρα του φάσµατος, τις προϋ-
ποθέτει. Η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στα βιολογικά χαρακτηρι-
στικά του φύλου ενός ατόµου δεν συνεπάγεται την άρνηση του 
διαχωρισµού άνδρας - γυναίκα, που προσδιορίζεται αντικειµε-
νικά, βιολογικά. Η οποιαδήποτε ορµονολογική διαταραχή ή δια-
φοροποίηση σε ορισµένα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου 
δεν σηµαίνει ότι το άτοµο θα οδηγηθεί οπωσδήποτε σε «δυ-
σφορία φύλου».

Σε κάθε ενδεχόµενη περίπτωση, υπάρχει επιστηµονική διά-
γνωση και έγκαιρη διεπιστηµονική προσέγγιση, παρέµβαση, ώ-
στε η σωµατική ανάπτυξη του ατόµου να ακολουθήσει τα χαρα-
κτηριστικά του φύλου που είναι επικρατέστερο. Προϋποθέτει 
την ανάπτυξη κρατικών κοινωνικών υποδοµών Υγείας, Πρόνοιας, 
συµβουλευτικών κέντρων για την οµαλή ψυχοσωµατική και κοι-
νωνική ανάπτυξη του παιδιού, ώστε οι πολύπλοκοι γενετικοί πα-
ράγοντες στη διαµόρφωση των βιολογικών χαρακτηριστικών του 
φύλου να αντιµετωπίζονται σε µικρή ηλικία. ∆ιαφορετικά µπορεί 
να δηµιουργηθούν µια σειρά συνέπειες στην πορεία κοινωνικο-
ποίησής του, να εµφανιστούν κοινωνικά και ψυχικά προβλήµατα.

Στο διάγραµµα που δηµοσιεύουµε καταγράφονται τόσο οι πα-
ράγοντες που καθορίζουν το φύλο, όσο και οι δυνατές πορείες 
εξέλιξης ανάλογα µε τις παρεµβάσεις που θα γίνουν, σύµφωνα 
µε όσα γνωρίζει έως τώρα η επιστήµη. Σε µελέτη που έγινε το 

2012 από Βέλγους επιστήµονες, µεταξύ οµοζυγωτικών (όµοιων) 
διδύµων που εξετάστηκαν αποδείχτηκε ότι στο 40% των περι-
πτώσεων, που ένα από τα δίδυµα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 
στη διαµόρφωση των φυλετικών χαρακτηριστικών, παρουσιάζει 
και το άλλο. Στα ετεροζυγωτικά δίδυµα ίδιου φύλου, σε καµιά πε-
ρίπτωση δεν υπήρχαν φυλετικές διαφοροποιήσεις και στα δύο 
δίδυµα, γεγονός ενισχυτικό για τη γενετική βάση του ζητήµατος.

Οι περιπτώσεις ατόµων µε δυσφορία φύλου, δηλαδή ατό-
µων που βιώνουν έντονη σύγκρουση ανάµεσα σε ορισµένα 
χαρακτηριστικά του φύλου τους και στο φύλο που νιώθουν ό-
τι ανήκουν, βασίζεται στην αλληλεπίδραση βιολογικών, κοινω-
νικών και άλλων παραγόντων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
ασυµβατότητα αντιµετωπίζεται µε βάση την ατοµική απόφαση 
προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση, απόφαση η οποία προϋ-
ποθέτει την επιστηµονική, κοινωνική στήριξη, την ολόπλευρη 
κοινωνική προστασία του ατόµου. Οµως, το νοµοσχέδιο δεν 
προσεγγίζει ούτε τις ελάχιστες κοινωνικές προϋποθέσεις για 
να στηριχθεί το ατοµικό δικαίωµα. Αντίθετα, τις αρνείται στο 
όνοµα του ατοµικού δικαιώµατος. Αγνοείται η ανάγκη το άτο-
µο να διαθέτει ολόπλευρη, επιστηµονική και κοινωνική στήρι-
ξη, ως προϋπόθεση για να προχωρήσει στην αλλαγή του φύ-
λου. Αυτό δεν αποτελεί «ιατρικο-
ποίηση», «ψυχιατρικοποίηση», 
όπως ισχυρίζεται η κυβέρ-
νηση, αλλά προϋπόθε-
ση για την ουσιαστική 
ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας, βασι-
ζόµενη στην ψυχο-
κοινωνική στήριξη 
του ατόµου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ, Πηγή: «Scientific American»
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Εκλογές
Από τον σύλλογο φίλων του παραδοσιακού 

οικισμού – παλιάς αγοράς Παροικιάς, έγινε 
γνωστό ότι την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, 
στις 11:00 πμ στην αίθουσα τεχνών (πρώην κτίριο 
Δημητρακόπουλου), θα πραγματοποιηθεί εκλογοαπο-
λογιστική συνέλευση με θέματα:

α) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
β) Οικονομικός απολογισμός.
γ) Εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμ-

βουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής.
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά 

μέλη και η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία 
τακτικά μέλη. 

Δικαίωμα για την υποβολή υποψηφιότητας έχουν 
όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμιακά εντάξει, με αί-
τηση που την καταθέτουν στο Δ.Σ. τρεις ημέρες τουλά-
χιστον πριν από τις αρχαιρεσίες. Εγγραφή νέων μελών 

γίνεται με αίτηση 
στην κ Αρχοντική 
Αλεξανδροπού-
λου, τηλ. 6970 
015 889 και στην 
κ. Ερμιόνη Σπανού 
- Καραγκούνη τηλ. 
6986 438 323.

Σε σχετική ανα-
κοίνωση του συλ-
λόγου σημειώ-
νεται: «Καλούμε 
όλους του Παροι-
κιώτες και φίλους 
του παραδοσιακού 
οικισμού να συμ-
μετάσχουν δυνα-
μικά στον σύλλο-
γο. Η συμμετοχή 
όλων απαραίτη-
τη».
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Ανταλλαγή δελτίων 
τύπου για τα Α.Δ.Υ.Μ.

Από την ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, δημο-
σιεύτηκε στις 15/9/2017 επιστολή για τα Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικά 
Δελτία Υγείας Μαθητή), η οποία στάλθηκε προς το Κ.Υ. Πά-
ρου και κοινοποιήθηκε στα σχολεία του νησιού μας, τους 
συλλόγους γονέων, στην αντιδήμαρχο Πάρου, Δ. Σαρρή και 
στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Στην επιστολή οι γονείς έγραφαν: «Το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), έχει καθιερωθεί πια, ως δικαιο-
λογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην 
Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πι-
στοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/
τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μο-
νάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Είναι δε απαραίτητο για τη συμμετοχή των παιδιών 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχο-
λικές δραστηριότητες.

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονά-
δων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυ-
δύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.), σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. Φ. 
6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β’/2014).

Για τους λόγους αυτούς θα θέλαμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, 
για τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ.».

Η απάντηση
Από το Κέντρο Υγείας Πάρου, διανεμήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ η παρακάτω 

απάντηση:

«Σε απάντηση του υπ. αρ. 56 15/9/2017 εγγράφου σας και μετά από εμμονή σας 
για λήψη γραπτής απάντησης (ο Πρόεδρος της ΔΕ κ. Λάβδας έχει ήδη απαντήσει 
άμεσα και με πληρότητα προφορικά), σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. 
αποφ. Φ. 6/304/75662/Γ1 (ΦΕΚ 1296Β/2014), αλλά και την ερμηνευτική εγκύ-
κλιο Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108 (17/4/2015):

«…το ΑΔΥΜ καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων 
Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα 

ΠΙ, ΜΥ κτλ) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων 
ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή 
από ιδιώτες Ιατρούς (χωρίς σύμβαση με τα ασφαλι-
στικά ταμεία)…».

«…οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα 
κατάρτισης και την ευθύνη της υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι 
οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι 
παθολόγοι….. Σημειώνεται, ότι η συμπλήρωση του ΑΔΥΜ 
προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον 
παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή διαχρονι-
κά εφόσον αυτό είναι εφικτό».

«Οι παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να κα-
ταρτίσουν το ΑΔΥΜ εφόσον στον τόπο μόνιμης κατοικίας 
του μαθητή δεν παρέχει υπηρεσίες παιδίατρος ή γενικός 
ιατρός…».

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τόσο σύμφωνα με τις προαναφερ-
θείσα εγκύκλιο, όσο και με την πάγια θέση της διοίκησης του ΚΥ Πάρου, η εξέταση 
των μαθητών πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον παιδίατρο ή τον ιατρό 
που παρακολουθεί τον μαθητή διαχρονικά και όχι από έναν τυχαίο ιατρό που δεν 
γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού και ο οποίος θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφά-
σεις για ένα άγνωστο σε αυτόν παιδί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΥ Πάρου θα αναλάβει υπηρεσία παιδίατρος, 
η οποία και θα οργανώσει τη συμπλήρωση των δελτίων παιδιών τα οποία για κά-
ποιους λόγους, δε έχουν μέχρι και σήμερα εξεταστεί. Η διαδικασία αναμένεται να 
ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. Θα προηγηθεί ανακοίνωση της διοίκησης του ΚΥ 
προς τα ΜΜΕ».

Ενημέρωση 
για τα ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πρόεδρο της δη-
μοτικής κοινότητας Μάρπησσας, Άννας Αντωνοπού-
λου: «Το κατάστημα ΕΛΤΑ Νάουσας Πάρου με έγγρα-
φό του μας ενημέρωσε ότι από τις 29/9/2017 λύθηκε 
η σύμβαση του πρακτορείου που λειτουργούσε στη 
Μάρπησσα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επανασύ-
σταση του αγροτικού δρομολογίου που εξυπηρετού-
σε επί χρόνια την περιοχή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας παραχώ-
ρησε προσωρινά το Κοινοτικό κτίσμα πρώην γραφείο 
πληροφοριών στη θέση «Κάτω Μύλοι» που για μία 
τουλάχιστον ώρα θα εκτελεί τις συναλλαγές του ο 
αγροτικός διανομέας. 

Η λειτουργία του παραρτήματος ξεκινάει από σήμε-
ρα 4/10/2017 και κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρα-
σκευή κατά τις ώρες 12:30 έως 13:30».

Μητρώο  
εθελοντών

Ο δήμος Πάρου αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα 

της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, προ-

χωρά στην ίδρυση «Μητρώου Εθελοντών», υπό την 

εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας και του αυτοτελούς 

τμήματος κοινωνικής μέριμνας, παιδείας και πολιτι-

σμού. 

Το μητρώο εθελοντών του δήμου Πάρου φιλοδοξεί 

να συγκεντρώσει όλους όσοι επιθυμούν να συνεργα-

στούν με το Κέντρο Κοινότητας και να αποτελέσει δυ-
νητικά κόμβο συνεργασίας, συντονισμού, σχεδιασμού 
και δράσης, προς όφελος της κοινωνίας και των κα-
τοίκων του δήμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Πάρου: «[…] 
Μπορείτε όλοι να συμμετέχετε, προσφέροντας όποιο 
κομμάτι των δυνάμεων και του ελεύθερου χρόνου 
σας θέλετε να συνεισφέρετε στο κοινό μας αγώνα 
για να παρέχουμε βέλτιστες υπηρεσίες στους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας, στα σχολεία, σε κοινωνικά 
αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες κλπ, και να συνδράμε-
τε το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περί-
πτωση, υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες 
και κατευθύνσεις του».

Λειτουργία  
ιατρείων

Από το Κ.Υ. Πάρου, ανακοινώθηκε η λειτουργία για 
τις επόμενες ημέρες των ιατρείων του νησιού μας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
26-10-2017 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ). 

ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27-10-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31-10-2017 ΜΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
25-10-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
26-10-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
30-10-2017 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
30-10-2017 ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ.
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Tα social media 
επηρεάζουν την 
ψυχολογία μας; 

Χτυπάει το ξυπνητήρι το πρωί -στο κινητό εννοεί-
ται- το πιάνεις να το απενεργοποιήσεις και με το ένα 
μάτι κλειστό και το άλλο… μισάνοιχτο βλέπεις ότι έχεις 
δέκα ειδοποιήσεις στο facebook και άλλες τόσες στο 
instagram. «Δυο λεπτά να τις δω» σκέφτεσαι «και θα 
σηκωθώ».

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα και αφού έχεις τσεκάρει 
τις ειδοποιήσεις σου, πού διασκέδασε ο γείτονας χθες, 
μια αυτάρεσκη selfie που τράβηξε μια παλιά σου συμ-
μαθήτρια -που παρεμπιπτόντως έχεις να δεις καμιά 
δεκαπενταριά χρόνια και πολλές - πολλές άχρηστες 
πληροφορίες ακόμα- σηκώνεσαι σαν σίφουνας γιατί 
κανονικά αυτή τη στιγμή έπρεπε να είσαι στην πόρτα 
με τον καφέ στο χέρι, αλλά εσύ βρίσκεσαι στο κρεβάτι 
με το κινητό στο χέρι.

Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί 
να σου έχει προκαλέσει στρες, ανασφάλεια, εμμονές, 
θλίψη αλλά και εξάρτηση; Υπερβολικό ε; Κι όμως, σύμ-
φωνα  με επιστημονικές έρευνες οι χρήστες των social 
media ολοένα και συχνότερα, εμφανίζουν συμπτώμα-
τα εξάρτησης, αφού 6 στους 10 Αμερικανούς συνδέ-
εται καθημερινά στο Facebook και 4 στους 10, περισ-
σότερες από μία φορά κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Την ίδια στιγμή, τα likes, τα comments και τα posts 
που έχει στη διάθεσή του ο κάθε χρήστης δημιουρ-
γούν την ανάγκη της επανάληψης και διευρύνουν την 
εξάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω 
της επιθυμίας του για αποδοχή και αυτοπροβολή.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο χρήστης φτάνει σε 
σημείο να συγκρίνει τη ζωή του με τις εκδοχές που οι 
υπόλοιποι παρουσιάζουν στα social media, οι οποίες 
συχνά είναι πλασματικές και δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Αυτό επιδρά έντονα στην ψυχολογία 
του δημιουργώντας μια σειρά από προβλήματα όπως 
αναφέρουν οι ψυχολόγοι. Το 53% των χρηστών στη 
Μ. Βρετανία ώθησαν τους εαυτούς τους να αλλάξουν 
συμπεριφορά προκειμένου να προσαρμοστούν στα 
«πρότυπα» των social media και το 51% άρχισε να 
νιώθει θλίψη εξαιτίας της άνισης σύγκρισης με χρή-
στες που επίπλαστα δημιουργούσαν κοινωνικά απο-
δεκτά προφίλ.

Η ανάγκη προσαρμογής στα πρότυπα των social 
media δημιούργησε μία ακόμα εξάρτηση. Την εξάρτη-
ση στις selfies προκειμένου να τραβηχτεί η τέλεια φω-
τογραφία, φωτογραφία που να αποδεικνύει την τέλεια 
ζωή ή την άψογη εμφάνιση. H Ρωσία μάλιστα είναι 
η πρώτη χώρα που έχει εγκαταστήσει ειδική γραμμή 
υποστήριξης για όσους πάσχουν από την ψυχαναγκα-
στική αναζήτηση του τέλειου selfie.

Στη Μόσχα, μπήκε σε λειτουργία μία 24ωρη τηλε-
φωνική γραμμή βοήθειας για εκείνους που δεν μπο-
ρούν να ξεφύγουν απ’ αυτόν τον ψυχαναγκασμό. Η 
γραμμή υπάρχει εδώ και καιρό, εξυπηρετώντας διά-
φορες ψυχολογικούς και σωματικούς εθισμούς όπως 
η κατάθλιψη και ο αλκοολισμός. Τώρα όμως προστέ-
θηκε και η ειδική υπηρεσία για τις selfies. Η υπηρεσία 
λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδο-
μάδα και δίνει συμβουλές σε όλους όσοι νιώθουν ότι 
καταπιέζονται από την διαρκή 
αναζήτηση της «επόμενης τέλει-
ας πόζας».

Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν 
παρατραβηγμένα, όμως μια μα-
τιά γύρω μας και ίσως μια εσω-
τερική και ειλικρινής ενδοσκόπη-
ση στον εαυτό μας, αρκούν για 
να μας πείσουν ότι το πρόβλημα 
αυτό είναι υπαρκτό και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.

Σταματούλα Κυριακίδου
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Στρατηγός  
Γεώργιος  
Ρούσσος 
(1900 – 1987)

Γονείς του ήταν ο Αναστάσιος Ρούσσος και η 
Κατερίνα Μαλαματένιου. Ορφάνεψε πολύ μικρός 
και από τους δύο γονείς.

Τελειώνοντας το γυμνάσιο, περνάει στη σχολή 
ευελπίδων, απ’ όπου αποφοίτησε το 1920 ως 
ανθυπολοχαγός πυροβολικού και τοποθετείτε σε 
μονάδα στρατού στην Μικρά Ασία, αρχίζοντας 
την πολεμική του δράση. Εκεί τιμήθηκε με το 
«Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας». 

Συνέχισε της σπουδές του, αποκτώντας το πτυ-
χίο του χημικού μηχανικού από το Ε.Μ.Π., στη 
Γερμανία με επιστημονική διατριβή στη στρατι-
ωτική χημεία, μέχρι που ανέλαβε ως καθηγητής 
στη σχολή ευελπίδων. Ο πόλεμος του 1940 τον 
βρήκε ταγματάρχη στο Γ.Ε.Σ. με καθήκοντα του 
συνδέσμου του Γενικού Στρατηγείου ως στέλε-
χος υπηρεσιών και οργανώσεων σαμποτάζ και 
κατασκοπίας. Το 1942 διαφεύγει στη Μ. Ανατολή 
ως επιτελάρχης στον Ιερό Λόχο, έχοντας τον σχε-
διασμό και τον συντονισμό, ηγείται των καταδρο-
μικών ενεργειών. 

Διετέλεσε διοικητής ταξιαρχίας καταδρομών 
στον Γράμμο και στο Βίτσι, στη συνέχεια στο 
Γ.Ε.Α.Α. Αναλαμβάνει ως υποστράτηγος τη διοίκη-
ση της 9ης Μεραρχίας και τέλος, του στρατηγείου 
κεντρικής Ελλάδος ως αντιστράτηγος, απ’ όπου 
αποστρατεύεται το 1955. Επίσης διατέλεσε ανώ-
τατος εκπαιδευτικός σύμβουλος (1960-1965), 
επιστημονικός σύμβουλος του Ευγενίδειου Ιδρύ-
ματος και του Μποδοσάκη, για να ιδρύσει τη θερ-
μοηλεκτρική μονάδα Πτολεμαΐδας.

Ήταν παντρεμένος με την Ζαμπέτη Πέτρου Αυ-
λήτη, αποκτώντας την Αννούλα, την οποία έχασε 
7 χρονών σε τροχαίο ατύχημα και τον ιατρό Ανα-
στάσιο.

Ή οδός του ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού Γ. 
Γράβαρη», όπου και η οικία του, έως την οδό «Δ. 
Βασιλείου».

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής  

Ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Λεφτά δεν… 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

Ως γνωστόν η κυβέρνηση της χώρας μας προ-
ωθεί την καθιέρωση της απλής αναλογικής στους 
δήμους και στις περιφέρειες της χώρας.

Η νομοθετική ρύθμιση ως σήμερα δεν έχει πραγ-
ματοποιηθεί, παρά του ότι αυτή η «καραμέλα» έχει 
λιώσει πλέον στα χείλη των κυβερνητικών στελε-
χών. Μάλιστα, στα τέλη της περασμένης χρονιάς 
ήταν σχεδόν σίγουρο ότι η σχετική νομοθετική 
ρύθμιση, που είναι ενταγμένη στο συνολικό πλαί-
σιο αλλαγών του Νόμου «Καλλικράτη», θα ερχόταν 
προς ψήφιση στη Βουλή στα τέλη Ιουνίου 2017, 
με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή στις εκλογές του 
Μαΐου 2019.

Η απλή αναλογική και στον χώρο της αυτοδιοί-
κησης εντάσσεται σε μία συνολικότερη αντίληψη 
της κυβέρνησης υπέρ των συνεργασιών, αλλά και 
σε μία ευρύτερη στρατηγική συμμαχιών. Κάτι που 
αποφεύχθηκε στην αναμέτρηση του 2014 -λόγω 
εσωκομματικών ισορροπιών- στερώντας τότε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ την επικράτηση σε σημαντικούς δήμους 
και περιφέρειες. Οι εκλογές στους δήμους το 2019 
αποτελούν, άλλωστε, τις πρώτες προγραμματισμέ-
νες κάλπες στη χώρα και αποτελούν ορόσημο για 
το Μαξίμου.

Πρακτικά, η ισχύς του συστήματος της απλής 
αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση στέλνει στον 
δεύτερο γύρο τους δύο πρώτους σε ποσοστά υπο-
ψηφίους, εφόσον κάποιος επικεφαλής δε συγκε-
ντρώσει ποσοστό 50%+1. Ωστόσο οι δημοτικές 
και περιφερειακές παρατάξεις θα εκπροσω-
πούνται στα συμβούλια με βάση τον αριθμό 
των εδρών που θα εξασφαλίζουν από τον 
α’ γύρο με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής. Τη δεύτερη Κυριακή θα αναμετρώνται δύο 
πρόσωπα και όχι οι παρατάξεις τους. 

Σύμφωνα με το κυβερνητικό στρατόπεδο (ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ.) –οι οποίοι είναι ανίσχυροι για την 
ώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση- με την απλή ανα-
λογική «θα σπάσουν συστήματα και κατεστημένα» 
σε δήμους και περιφέρειες. Από την άλλη, ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος 
Πατούλης, έχει δηλώσει ότι η απλή αναλογική θα 
οδηγήσει στη διάλυση των δήμων και ότι δε θα 
καλύψει κανένα απολύτως πρόβλημα (και μάλλον 
δίκιο έχει…). 

Ακόμα, ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο τα 
πολιτικά κόμματα θα τοποθετηθούν απέναντι στην 
απλή αναλογική για την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν 
η σχετική ρύθμιση θα φθάσει προς ψήφιση στη 
Βουλή. Στην κυβέρνηση θεωρούν δεδομένη την 
άρνηση της ΝΔ να ψηφίσει την απλή αναλογική για 
τους δήμους και τις περιφέρειες, κάτι που φάνηκε 
άλλωστε και πέρυσι το καλοκαίρι στην ψηφοφορία 
για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στη Βουλή.

Με όλα τα παραπάνω όμως, έχει σχεδόν ξεχαστεί 
απ’ όλους το πρόβλημα στενότητας πόρων της το-
πικής αυτοδιοίκησης, αφού από το 2010 έχει μεί-
ωση που αγγίζει το 65%! Το θέμα –αν και εφόσον 
αλλάξει ο εκλογικός νόμος στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές- δεν είναι ο τρόπος εκλογής των συμβού-
λων και των επικεφαλής δήμων και περιφερειών, 
αλλά με τι χρήματα θα πορευτούν!
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Εκπαίδευση Ε.Ο.Δ.
Ένα ακόμα διήμερο της βασικής εκπαίδευσης της ΕΟΔ Κυκλάδων, ολοκληρώ-

θηκε το Σαββατοκύριακο 14-15/10/2017.
Η θεματική εκπαίδευση αφορούσε θαλάσσια διάσωση και περιλάμβανε θεωρία 

και πρακτική άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Αϊ Γιάννη Δέτη.
Τέλος, η ΕΟΔ Κυκλάδων ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της το παράρτημα ΕΟΔ 

Ηρακλείου Κρήτης για την παραχώρηση του liferaft, τον κ. Δημήτρη Πάσσο για 
την παραχώρηση σωσιβίων διάσωσης για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και τους 
εκπαιδευτές τους Νεκτάριο Χατζηδάκη και Πόπη Δόξα.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 201718 | Σκάκι [αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»] 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017 25ΣΚΑΚΙ

Φ. Καρουάνα - Μ. Κάρλσεν
Η παρτίδα που έκρινε την πρώ-

τη θέση στο ανοικτό τουρνουά 
της Νήσου του Μαν, παίχτηκε 
µεταξύ δύο παικτών που έχου-
µε συνηθίσει να τους βλέπουµε 
να παίζουν µεταξύ τους µόνο σε 
κορυφαία κλειστά τουρνουά. 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 Ιζ6 
5.0-0 β5 6.Αβ3 Αγ5 7.γ3 δ6 8.α4 Πβ8 9.δ4 Αβ6 10.α5 Αα7 Το πιόνι 
δεν κινδυνεύει, αφού το 10...Αα5? 11.δ5 χάνει κοµµάτι, ενώ και το 
10...Ιxα5 11.Πxα5! Αxα5 12.δxε5 δxε5 13.Βxδ8+ Ρxδ8 14.Ιxε5 είναι 
καλύτερο για τα λευκά. 11.θ3 0-0 12.Αε3 Πα8 13.Πε1 θ6 14.Ιβδ2 
Πε8 15.η4!? Ριψοκίνδυνη κίνηση, που δείχνει την πρόθεση του Λευ-
κού να παίξει για νίκη, δεδοµένου ότι ήταν ο προτελευταίος γύρος 
και βρισκόταν µισό βαθµό πίσω στη βαθµολογία 15...Βε7 Σκοπεύο-
ντας να απαντήσει στο 16.η5 µε θxη5 17.Ιxθ5 Ιδ8 16.Ιζ1 Ιδ8 17.Ιη3 
γ5 18.Βδ2 γ4 19.Αγ2 Ιθ7 20.β4 γxβ3 21.Αxβ3 Αε6 22.Αγ2?! Ο Λευ-
κός έχει παίξει ιδιαίτερα δυναµικά και η συνεπής συνέχεια θα ήταν 
22.Ιζ5 Αxζ5 23.ηxζ5 Πγ8 24.Ρθ2 και 25.Πη1 µε επίθεση 22...Πγ8 
23.Αδ3 Ιβ7 24.Πεγ1?! Πάλι το 24.Ιζ5 Αxζ5 25.ηxζ5 Βγ7 26.Πα3 ή-
ταν ισχυρότερο, αν και λιγότερο επικίνδυνο πλέον απ' ό,τι ήταν δύο 
κινήσεις πριν 24...Βδ8! 25.Ββ2?! Τώρα όµως ο Μαύρος έχει πάρει 
την πρωτοβουλία και ήταν καιρός για το Λευκό να σκεφτεί αµυντι-
κά µε 25.δ5 Αxε3 26.Βxε3 Αδ7 27.γ4 Ιxα5 28.γxβ5 Πxγ1+ 29.Πxγ1 
αxβ5 30.Βα7 Ιβ3 31.Πβ1 Ιγ5 32.Αxβ5 µε ισόπαλη θέση 25...Ιxα5 
26.Ιδ2 (βλ. διάγραµµα)

26...δ5! Θεµατική διάσπαση στο κέντρο που ανοίγει τη θέση και 
αναδεικνύει τις αδυναµίες του Λευκού στην πτέρυγα του Βασι-
λιά 27.Πε1 Το 27.εxδ5 Αxδ5 28.Ιζ5 η6! 29.Ιxθ6+ Ρη7 30.Αζ1 εxδ4 
31.γxδ4 Πxγ1 32.Βxγ1 Αβ8! µε 33.Βδ6 να ακολουθεί, είναι χαρα-
κτηριστικό των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο Λευκός 27...Αβ8 
28.εxδ5 Αxδ5 29.Αζ5 Πγ6 30.Βα3 Ιβ7 31.Παδ1 εxδ4 32.Αxδ4 Ιη5 
33.γ4 Πxε1+ 34.Πxε1 Αε6! Το 34...Αxγ4? 35.Ιθ5 θα περιέπλεκε τη 
θέση χωρίς λόγο 35.Βε3 Λάθος σε χαµένη θέση. Το 35.Αxε6 Πxε6 
36.Πxε6 Ιxε6 37.Αε3 Αxη3 38.ζxη3 Βγ7 επίσης κερδίζει 35...Αζ4! 0-1

Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
Σκακιστικών Συλλόγων 2017

Σ την Αττάλεια της Τουρκίας 
διεξάγεται από τις 7 Οκτώ-
βρη το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
Σκακιστικών Συλλόγων 2017 

µε ελβετικό σύστηµα 7 γύρων και 
ολοκληρώνεται σήµερα. Μετά τον 
4ο γύρο, δύο οµάδες βρίσκονται 
στην κορυφή της βαθµολογίας µε 
το απόλυτο σκορ: η «Γκλόµπους» α-
πό τη Ρωσία (Κράµνικ, Μαµεντιά-
ροβ, Γκρίσουκ, Καριάκιν, Χίρι και 
Νεποµνιάτσι) και η «Οντλάρ Γιουρ-
ντού» από το Αζερµπαϊτζάν (Νάι-
ντιτς, Μαµέντοβ, Γκουσεΐνοβ, Σα-
φαρλί, Αµπάσοβ και Μιρζόεβ). Ας 
δούµε κάποιες παρτίδες από τους 
προηγούµενους γύρους.

Στο 2ο γύρο ο Σ. Μαµεντιάροβ 
(Νο 6 στον κόσµο) κέρδισε µια πο-
λύ εντυπωσιακή παρτίδα εναντίον 
του Λ. - Ντ. Νισιπεάνου:

Σ. Μαµεντιάροβ - 
Λ. - Ντ. Νισιπεάνου

1.δ4 δ5 2.γ4 δxγ4 3.ε3 Ιζ6 4.Αxγ4 
ε6 5.Ιζ3 γ5 6.0-0 α6 7.β3 β5 8.Αε2 
Ιβδ7 9.α4 βxα4 10.Πxα4 Αβ7 11.Αβ2 
Αε7 12.Ιβδ2 0-0 13.Βα1 Ιβ6 14.Πα5 
γxδ4 15.Αxδ4 Ιβδ5 16.Ιγ4 Ιβ4 17.Αγ3 
Αδ5 18.Ιζδ2 Βγ7 19.ε4 Ιxε4 20.Ιxε4 
Αxε4 21.Αxη7 Πζδ8 22.Αθ6 ζ6 
23.Αζ3 Αxζ3 24.Πη5+ Ρζ7 25.Πη7+ 

Ρε8 26.ηxζ3 Βγ6 27.Πγ1 Ιδ3 28.Πη8+ 
Ρδ7 29.Ιε5+ Ιxε5 30.Πxδ8+ 1-0

Ο Βλ. Κράµνικ αγωνίστηκε για 
πρώτη φορά στη διοργάνωση στον 
3ο γύρο. Επαιξε µε τα µαύρα ενα-
ντίον του Ρ. Βόιταζεκ και έκανε ι-
σοπαλία, όπως όλοι οι συµπαίκτες 
του, εκτός από τον Σ. Καριάκιν, που 
χάρισε στην οµάδα τη νίκη:

Σ. Καριάκιν - Μ. Ράγκερ
1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 α6 4.Αα4 

Ιζ6 5.0-0 Αε7 6.δ3 β5 7.Αβ3 δ6 8.α3 
0-0 9.Ιγ3 Ιβ8 10.Πε1 Ιβδ7 11.Αα2 
Αβ7 12.Ιε2 δ5 13.εxδ5 Ιxδ5 14.Ιη3 
Ιζ4 15.δ4 Ιη6 16.δxε5 Ιδxε5 17.Ιxε5 
Βxδ1 18.Πxδ1 Ιxε5 19.Αζ4 Αδ6 
20.Ρζ1 Ιγ4 21.Αxδ6 Ιxδ6 22.Ιε2 Πζδ8 
23.Ιζ4 Ρζ8 24.Πδ3 Αε4 25.Πγ3 Ιε8 
26.ζ3 Αβ7 27.Πε1 Πδ4 28.Ιδ3 Αδ5 
29.Αxδ5 Πxδ5 30.α4 Πδ4 31.αxβ5 
αxβ5 32.Πγ5 Πβ8 33.β3 Πδ6 34.Ιβ4 
ζ6 35.Ιδ5 Πβ7 36.Πα1 γ6 37.Ιβ4 Πγ7 
38.Πα6 Πε7 39.Ιδ3 Πγ7 40.Ρε2 Ρε7 
41.Ιβ4 Ρδ7 42.Πα8 Πε6+ 43.Ρζ2 Ρε7 
44.θ4 η6 45.η4 Πδ6 46.Πγ3 Ιη7 
47.Ια6 Πγδ7 48.Ιγ5 Πγ7 49.Ια6 Πγδ7 
50.Πγ8 θ5 51.Ιβ8 Πδ2+ 52.Ρε3 Π7δ5 
53.Ιxγ6+ Ρε6 54.Πγ7 Πδ7 55.Πxδ7 
Πxδ7 56.Ιδ4+ Ρδ5 57.Ιxβ5 Πε7+ 
58.Ρζ2 θxη4 59.ζxη4 ζ5 60.Πγ4 Ρε5 
61.Ιδ4 Πζ7 62.Ιζ3+ Ρδ5 63.Πδ4+ Ργ5 

64.Πγ4+ Ρδ5 65.Πδ4+ Ργ5 66.Πα4 
Πζ8 67.Ρε2 Ιε6 68.ηxζ5 ηxζ5 69.Ιη5 
Ιγ7 70.θ5 Πη8 71.Πγ4+ Ρβ6 72.Ιθ3 
Ιδ5 73.θ6 1-0

Στο ίδιο µατς ενδιαφέρον είχε η 
παρτίδα του Ιαν Νεποµνιάτσι, µε τον 
µαύρο Βασιλιά να διασχίζει όλη τη 
σκακιέρα για να καταλήξει στο ε1!

Ι. Νεποµνιάτσι - Μ. Μπαρτέλ
1.γ4 ε6 2.Ιγ3 δ5 3.δ4 α6 4.γxδ5 

εxδ5 5.Ββ3 γ6 6.ε4 δxε4 7.Αγ4 Βε7 
8.α4 Ιζ6 9.Αη5 θ6 10.Αxζ6 ηxζ6 11.δ5 
ζ5 12.Ιηε2 Ιδ7 13.0-0 Ιε5 14.δxγ6 
βxγ6 15.Ιδ5 γxδ5 16.Αxδ5 Αε6 
17.Ιζ4 Αη7 18.Αxε6 ζxε6 19.Ιxε6 
Ρζ7 20.Ιζ4+ Ρζ8 21.Παγ1 Πε8 
22.Ιδ5 Βδ6 23.Πγ7 Ιδ3 24.Ιζ4 Ιε5 
25.Πζγ1 Πε7 26.Πγ8+ Πε8 27.Ιε6+ 
Ρζ7 28.Π8γ7+ Πε7 29.Πxε7+ Ρxε7 
30.Ιxη7 Ρζ6 31.Ιθ5+ Ρη5 32.Ιη3 Πδ8 
33.Βε3+ Ρη6 34.Βε2 Ιη4 35.θ3 Ιζ6 
36.α5 Πβ8 37.Πγ3 Πβ5 38.Βγ2 Πxα5 
39.Πγ6 Πα1+ 40.Ρθ2 Βδ1 41.Πxζ6+ 
Ρxζ6 42.Βγ6+ Ρε5 43.Βε8+ Ρδ4 
44.Ιxζ5+ Ρδ3 45.Βε5 Βη1+ 46.Ρη3 
Ββ1 47.Ιxθ6 Ρε2 48.Ιη4 Βδ3+ 49.Ιε3 
Πγ1 50.θ4 Πγ8 51.Βζ4 Ρε1 52.Ρθ2 
Πε8 53.θ5 Ββ5 54.Βζ7 Πθ8 55.η4 
Βxβ2 56.Ρη1 Πγ8 57.Ιη2+ Ρε2 
58.Ιζ4+ Ρε1 59.Ιη2+ Ρε2 60.Ιζ4+ 
Ρε1 61.Ιη2+ 1/2-1/2

Παίζουν τα μαύρα

ΓΩΝΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 
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Μ
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Αν και στη σκακιέρα έχουν απομείνει λίγα 
κομμάτια, ο μαύρος Βασιλιάς δεν είναι ασφαλής. 

Πώς κερδίζουν τα λευκά;

e - mail επικοινωνίας: skaki@rizospastis.gr

 l Στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σκακιστικών Συλλόγων 
Γυναικών µετά τον 4ο γύρο, οι οµάδες της Ρωσίας, 
της Γεωργίας, του Αζερµπαϊτζάν και της Λευκορω-
σίας προηγούνται µε 6 βαθµούς η καθεµία. Η οµά-
δα της ΣΑ Χανίων που συµµετέχει στο Ανοιχτό Κύ-
πελλο, σηµείωσε µία νίκη στο 2ο γύρο, ενώ ηττήθη-
κε από τους υπόλοιπους, αρκετά ισχυρότερους, α-
ντιπάλους της.

 l Στα Χανιά θα διεξαχθούν τα Μεσογειακά Νεανικά 
Ατοµικά Πρωταθλήµατα 2017 από 21 έως 27 Οκτώ-
βρη. Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συµµετοχή 65 σκα-
κιστές και σκακίστριες από 6 χώρες.

 l Στην Κρήτη, παράλληλα µε τα Ευρωπαϊκά Πρωτα-
θλήµατα Εθνικών Οµάδων, θα πραγµατοποιηθούν τα 
Παγκόσµια Ατοµικά Πρωταθλήµατα γρήγορου σκακιού 
(ράπιντ και µπλιτς) για νέους από 14 έως και 18 ετών.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1.θ4 β4 2.Ιγ6 β3 3.Ιε5 β2 4.Ιδ3 β1Β 5.Ιζ4#

Στιγμιότυπο από τον 3ο γύρο
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Αγιασμός στον 
Μαρπησσαϊκό

Την Τρίτη 10/10/2017 τελέστηκε στο δημοτικό 
γήπεδο Μάρπησσας, ο αγιασμός της νέας αθλητικής 
χρονιάς, για όλα τα τμήματα υποδομής του Α.Μ.Ε.Σ  

Μαρπησσαϊκός.
Τον αγιασμό τέλεσαν οι αιδεσιμότατοι πατέρες, 

Εμμανουήλ Τζιώτης και Ιωάννης Νικηφοράκης, τους 
οποίους η ομάδα της Μάρπησσας ευχαρίστησε θερμά.

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν ο έπαρχος Πάρου και 
πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, Κωνσταντί-
νος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Πάρου σε θέματα αθλη-
τισμού, Εμμανουήλ Μαλαματένιος και η πρόεδρος της 
δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, Άννα Φραντζή – 
Αντωνοπούλου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού σημει-
ώνεται ακόμα: «[…] Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τον κ. Βαζαίο Πετρόπουλο, νέο πρόεδρο του 
Αστέρα Μαρμάρων, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή 
μας να παρευρεθεί και να ευχηθεί στους αθλητές 
μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του Δ.Σ. τους αθλητές 
και τους γονείς τους που τους στηρίζουν. Ευχόμαστε 
καλή αθλητική χρονιά με υγεία για όλους τους αθλη-
τές μας».

Ανακοίνωση 
του Ν.Ο.  
«Ναϊάς»

Από τον νεοσύστατο ναυτικό όμιλο Νάουσας, «Ναϊ-
άς», δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Λίγα λόγια για το όνομα και την ιστορία του ΝΑΪΑΣ
ΝΑΪΑΣ
Νύμφη των γλυκών νερών, των πηγών, των ποτα-

μών, των λιμνών.
Από το ρήμα νάω= ρέω, από την ίδια ρίζα και το 

τοπωνύμιο Νάουσα.
Στη λαϊκή μας παράδοση οι Ναϊάδες ταυτίζονται με 

τις νεράιδες.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΪΑΣ 1932
Το 1932 ιδρύεται στη Νάουσα ο σύλλογος Ναϊάς 

με πρωτοβουλία του Εμμ. Σαγκριώτη (1857-1937), 
εκπαιδευτικού και μεγάλη συμμετοχή των νέων του 
χωριού

και των δύο φύλων.
«Σκοπός του Συλλόγου ήταν μορφωτικός, πολιτι-

στικός, και κοινωνικός. Στεγάζεται
στο σπίτι του Εμμ. Σαγκριώτη και εκεί πραγματοποι-

ούνται συγκεντρώσεις
εκπαιδευτικού και μορφωτικού χαρακτήρος, συζη-

τήσεις, ομιλίες ,διάλογοι,
διδασκαλία αρχαίων τραγωδιών-Ηλέκτρα, Αντιγόνη 

κ.α.- που τις παίζαμε τους
καλοκαιρινούς μήνες στην πλατεία του λιμανιού 

(πλατεία Μπαρ-
μπακά), επαίζοντο

διάφορα παιχνί-
δια, διασκεδάσεις 
με τοπικούς χο-
ρούς κυρίως τις 
Απόκριες με βάση

τον Αγέρανο που 
ήταν και η αδυνα-
μία του δασκάλου 
μας. Πνευματιστι-
κές

συγκεντρώσεις 
(τραπεζάκι, γραφομαντεία με γραφολόγο τον γιό του 
Νίκο). Ο

δάσκαλος γράφει ένα ποίημα –εμβατήριο που έπρε-
πε να τραγουδιέται στις

εκδηλώσεις μας. Το μελοποίησε ο γιος του Νίκος.
Τραγούδι-Εμβατήριο της Νεολαίας της Νάου-

σας
Της Ναούσης εμείς καμάρι
Όλο νιάτα, λεβεντιά,
μεγαλώνομε όλοι με χάρη
και με όνειρα γλυκά.
Για γάλα πίνομε στην αγκαλιά της
Το παγωμένο της το νερό
κι’ αφροστέφανη η θάλασσά της μας περιλούει με 

τον αφρό.
Για τη Νεράιδα μας όλοι πονούμε
Μια φλόγα έχομε στην καρδιά.
Αγάπης φλόγα γιατί είναι η μάνα
αυτή η Νάουσα η γλυκειά.
(Όθων Κάπαρης, ΠΑΡΙΑΝΑ, τευχ.47, 1982)».

Πεζοπορία
Το τμήμα πεζοπορίας του ΧΟΝ ξεκινά τη δραστηριό-

τητά του για τη νέα περίοδο με την πρώτη πεζοπορία 
που θα γίνει την Κυριακή 22/10/2017.

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι: Λογαράς - 
Πούντα-Μεσάδα - Τσερδάκια - Χρυσή Ακτή - Δρυός, 
και εντάσσεται στην ενότητα «Εξερευνούμε Πεζοπο-
ρώντας>

Συνδυάζει δηλαδή την ελαφρά πεζοπορία με την 
εξερεύνηση του τόπου μας, με σκοπό να γνωρίσου-
με μέρη όχι ιδιαίτερα οικεία. Απευθύνεται δε σε όλες 
τις ηλικίες. Η αρχική συνάντηση θα γίνει στις 10:15, 
στο χώρο στάθμευσης του «Green Project», στο Δρυό. 
Αφού αφήσουμε εκεί τα μισά αυτοκίνητα, θα κατευ-
θυνθούμε στις 10:30 με τα υπόλοιπα στο Λογαρά 
(πάρκινγκ), απ’ όπου και θα γίνει η εκκίνηση στις 11:00. 
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας θα γίνουν επισκέψεις 
στους νεώσοικους, στις στέρνες και στην εκκλησία του 
Αϊ - Γιάννη. Αρχηγός θα είναι η κ. Μαρία Φραντζή - 
Τριβυζά. Η διάρκεια πεζοπορίας είναι μιάμιση ώρα.

Σημειώνουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών, και σε άτομα μικρότερης ηλικίας 
υπό τη συνοδεία κηδεμόνα. Οι συμμετέχοντες πρέπει 
να έχουν μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπι-
σκότα ή μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα 
ρούχα και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, 
και να έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις 
ώρες πριν. 

Τέλος, σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλ-
λεται. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο email 268anthe@gmail.com.

Ξεκίνησε το 
πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου

Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, οι Παριανές ομάδες είχαν τα παρακάτω αποτε-
λέσματα:

Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 0-4
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο πρω-

τάθλημα ΕΠΣ Κυκλάδων ο Μαρπησσαϊκός, καθώς νί-
κησε με το ευρύ 4-0 τον Νηρέα.

Τα γκολ για την ομάδα της Μάρπησσας πέτυχαν ο 
Βιτζηλαίος στο 7ο λεπτό, ο Τριβυζάς στο 45ο λεπτό, ο 
Παντελαίος στο 47ο λεπτό και ο Εμίλ στο 75ο λεπτό. Ο 
Νηρέας είχε χαμένο πέναλτι με τον Χασάνι.

Νηρέας: Καρποδίνης, Λ. Ρούσσος, Ζουμής, Χρυσο-
χός, Βεντούρης (Χρ. Ρούσσος), Βράπι, Γκέμπορις (Γ. 
Ρούσσος), Κορτιάνος (Ι. Αρκουλής), Ν. Αρκουλής, Χα-
σάνι, Τσαλίκης (Σιμόπουλος).

Μαρπησσαϊκός: Ανουσάκης (Γ. Τζανακόπουλος), 
Τριβυζάς, Κορρές, Τριαντάφυλλος, Μ. Τζανακόπουλος 
(Φραντζής,), Παπαδόπουλος (Ντζουμανίκας,) Αντωνό-
πουλος, Παντελαίος, Εμίλ, Βιτζηλαίος, Κ. Τζανακόπου-
λος (Βράπι).

Διαιτητής: Βαγγέλης Ρούσσος, με βοηθούς τον κ. 
Μ. Βακόνδιο και τη Σ. Μαργαρίτη.

ΑΟΠ – Σέριφος 2-0
Με νίκη 2-0 επί της πολύ καλής ομάδας της Σερίφου 

ξεκίνησε το πρωτάθλημα ο ΑΟΠ, διασκεδάζοντας την 
αρνητική του απόδοση στον αγώνα του κυπέλου με 
το Φιλώτι

Ο ΑΟΠ άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Αρκουλή (που 
κέρδισε ο ίδιος) στο 26ο λεπτό, ενώ το δεύτερο γκολ 
πέτυχε ο Γιουρτζίδης στο 74ο λεπτό.

ΑΟΠ: Χαριστός, Καραφυλλάκης, Μπαρδάνης (Κα-
ντιώτης), Σωτηρόπουλος, Γαβαλάς (Α. Ρούσσος), 
Τσούκε, Αρκουλής, Κληρονόμος (Γκιόκα), Πρίνα (Κ.Π. 
Σαρρής), Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης

Σέριφος: Κ. Βαλσαμάκης, Μποφίλιος, Παππάς (Γε-
ροντάρης), Ν. Ρεβίνθης, Μουστάκας, Α. Βαλσαμάκης, 
Λιβάνιος, Παπαδόπουλος, Κ. Βαλσαμάκης, Κ. Ρεβίνθης, 
Ρώτας (Μαγουλάς)

Διαιτητής: Μ. Βακόνδιος, με βοηθούς τον κ. Β. 
Ρούσσο και την κ. Σ. Μαργαρίτη.

Παμμηλιακός – Αστέρας Μαρμάρων 5-0
Ο Παμμηλιακός κέρδισε εύκολα την ομάδα των 

Μαρμάρων με το ευρύ σκορ 5-0. Τα γκολ για την 
ομάδα της Μήλου πέτυχαν ο Μάνης στο 17ο λεπτό, ο 
Κυρίτσης με πέναλτι στο 20ο λεπτό, ο Μαυρογιάννης 
στο 45ο λεπτό, ο Σίδερης στο 60ο λεπτό και ο Σίδερης 
στο 77ο λεπτό.

Παμμηλιακός: Ανυφαντάκης, Ζουλιάς, Λιβάνιος 
(Δρίλης), Σ. Σίδερης (Σοσόλι), Κυρίτσης, Νάκας (Δερ-
δελάκος), Μαυρογιάννης, Ντόριζας, Μάνη (Κουρέλης), 
Α. Σίδερης, Μπεκογιάννης.

Αστέρας Μαρμάρων: Κλούβας, Πατρικίου (Σού-
λη), Μπελούκης, Παρτζάλης, Φυρίγγος, Αντιπαριώτης, 
Νταής, Ρούπας, Μπελούκης, Πιτσάς, Χαραλαμπίδης

Διαιτητής: Γ. Θ. Μαθιουδάκης με βοηθούς τους κ.κ. 
Βάιλα και Γ. Α. Μαθιουδάκη.

Όλα τα αποτελέσματα
Α’ Όμιλος
Αίας Σύρου – Άνω Μερά 0-4
Μύκονος – ΠΑΣ Τήνου 3-0
Β’ Όμιλος
Πανσιφναϊκός – Κύθνος 3-2
ΑΟ Πάρου – Σέριφος 2-0
Παμμηλιακός – Αστέρας Μαρμάρων 5-0
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 0-4
Γ’ Όμιλος
Λάβα – Θύελλα Καμαρίου 1-2
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 2-0
Ίος – Πανναξιακός 1-5
Αστέρας Τραγαίας – Φιλώτι 2-2
Κ-16 (2ος Όμ.)
Πανθηραϊκός – ΑΟ Πάρου 2-3
Κ-14 (2ος Όμ.)
ΑΟ Πάρου – Αστέρας Μαρμάρων 8-0
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 2-2.
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Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία
µε ύφασµα, µε δέρµα, 

τοίχου, επιτραπέζια, αντζέντες
µε έντονα χρώµατα, µε γήινα χρώµατα,

µε ευρετηρίαση & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια


