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Διαδικτυακές 
κόντρες

Το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύ-
ματος συνεχίζει να παραμένει στο έδαφος καθώς, 
παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί από την αρχή 
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. για ένταξή του στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό δεν έγινε ποτέ.

» σελ. 3

Παριανόπουλα 
σε ΑΕΙ–ΤΕΙ

» σελ. 12

Επιστημονικό 
συνέδριο

Η διοικούσα επιτροπή του ιερού προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ανακοίνωσε ότι από τις 
11-14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί επιστημονι-
κό συνέδριο στον περίβολο του Ι. Ναού της Εκατοντα-
πυλιανής

» σελ. 13

Πολιτιστική έκρηξη

ένθετο αφιέρωµα για την παιδεία
σελ. 7-12

» σελ. 4-5

ΝΑΟΥΣΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
τηλ.: 22840 53079 - 6936 842488, 6972 429146 |- e-mail: fmethodiko@gmail.com

Μαθηµατικά, Φυσική,
Χηµεία, Βιολογία,
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Ευχόµαστε καλή σχολική χρονιά στους µαθητές 
& καλές σπουδές στους επιτυχόντες

των Πανελλαδικών εξετάσεων
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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, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | 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: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 351
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ξουλίδου
Κυρία πενηντάρα. Απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής, 

με μεταπτυχιακό στον τομέα κοινωνιολογίας και εργα-
στήρια παιδαγωγικής. Ομιλεί δύο γλώσσες (Αγγλικά, 
Ιταλικά) και έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια, 
ενώ έχει παρουσιάσει και πολλές μελέτες στο αντικεί-
μενό της. Έχει εργαστεί σε πολλές θέσεις, από καθη-
γήτρια έως και σε ιδιωτικές εταιρίες στο τμήμα της 
προώθησης προϊόντων. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με τον 
αθλητισμό, το θέατρο και άλλα πολλά. Το βιογραφικό 
της είναι εντυπωσιακό.

■ Ξουλίδου 2
Η παραπάνω κυρία είναι η έως προ ολίγων ημερών 

βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου. Η εν λόγω κυρία 
όμως δε θα είναι υποψήφια και πάλι, διότι πολύ απλά 
δεν κατάφερε να καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά 
της στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

■ Ξουλίδου 3
Τα «τρομερά» δικαιολογητικά που ζητάει ο δικα-

στικός επιμελητής για τη υποψηφιότητα στις εθνικές 
εκλογές είναι ένα πιστοποιητικό γέννησης, ένα παρά-
βολο από την εφορία, μία φωτοτυπία αστυνομικής 
ταυτότητας και μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
στερηθεί ο υποψήφιος το δικαίωμα του εκλέγειν. Δη-
λαδή, πράγματα που μπορεί να τα κάνει και ένα παι-
δάκι. Η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου όμως, δεν μπόρεσε να 
καταφέρει να μαζέψει σωστά τα δικαιολογητικά. Από 
την άλλη πάλι, θεωρούσε τον εαυτό της ικανό για να 
νομοθετεί και να λαμβάνει αποφάσεις για όλους μας!

■ Ξουλίδου 4
Γι’ αυτήν την τιτανοτεράστια πολιτικό, που δεν μπό-

ρεσε να μαζέψει σωστά τα τέσσερα χαρτάκια που 
απαιτούνταν, ο επικεφαλής των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων, κ. Πάνος Καμμένος (για να της «απαλύνει» τον 
πόνο) δήλωσε ότι αν το κόμμα του είναι ξανά στη συ-
γκυβέρνηση, θα την προτείνει για κυβερνητική θέση! 
Μετά προσπαθούμε όλοι εμείς να καταλάβουμε τι στο 
καλό έχει γίνει και έχουμε φθάσει στη θέση που βρί-
σκεται σήμερα η χώρα μας…

■ Πάολα
’Νταξ τώρα, δε λέω. Ο Τσίπρας έβαλε τη Ραλλία 

Χρηστίδου στο ψηφοδέλτιο, για να δείξει την ποιό-
τητα των υποψηφίων του… Γιατί όμως άφησε απέξω 
την Πάολα. Αυτή δεν έχει ψυχή; Άσε που η Πάολα ως 
γνήσια λαϊκή αοιδός έχει και κάτι να δείξει… Η Ραλλία 
τι να δείξει;

■ Χαμός
Ο χαμός του χαμού έγινε πάλι στη συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου Πάρου, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρί-
ου. Ο φάκελος με τα θέματα έφθασε στην αντιπολί-

τευση λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης 
-για μία ακόμα φορά- και έτσι, διαμαρτυρόμενοι οι 
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης σηκώθηκαν και έφυγαν 
από την αίθουσα. Μαζί τους ακολούθησαν και σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε 
με 10 συμβούλους, που έτσι άνετα και δίχως άλλες 
σκέψεις, ψήφιζαν τα θέματα που είχαν προταθεί, ως 
είχαν. Κατά τα άλλα κε Κωβαίο, μάλλον δεν είναι στρα-
βός ο γιαλός και μάλλον κάτι άλλο φταίει (βλ: προε-
δρείο).

■ Ποιότητα ζωής
Να συμπληρώσουμε ακόμα, πως για μία ακόμα 

φορά για τη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας 
ζωής τη Δευτέρα 7/9 στις δύο το μεσημέρι, η ανακοί-
νωση με τα θέματα συνεδρίασης στάλθηκε στις 12:38 
το μεσημέρι της ίδιας ημέρας!

■ Εκλογές Δεκέμβριο
Αγαπητέ κε Τσίπρα. Να σας υπενθυμίζω πως τα Χρι-

στούγεννα φέτος πέφτουν Παρασκευή, όπως και η 
Πρωτοχρονιά. Άρα ελεύθερες ημερομηνίες για εκλο-
γές το Δεκέμβριο είναι στις 20 και 27 του μηνός. Κυ-
ριακή 13 Δεκεμβρίου δε λέει, μυρίζει γρουσουζιά και 
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι Νικόλαοι, που 
είναι πολλοί.

■ Άσχετο
Κάτι μου λέει πως περισσότερες φορές ψηφίσαμε 

το 2015, απ’ όσες νίκες έκανε ο Παναθηναϊκός στο 
πρωτάθλημα!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

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
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Στο λιµάνι της Παροικίας, στη γραφική πλατεία Αλυγαριάς µε τα όµορφα δέντρα της,
µπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο του νέου παραδοσιακού µεζεδοκαφενείου µας

και να απολαύσετε τις αγνές µαµαδίστικες γεύσεις που προσφέρουµε,
µέσα από τις σπιτικές – ντόπιες συνταγές που δηµιουργούµε,
µαµά και κόρη, χρησιµοποιώντας ελαιόλαδο και Παριανές

πρώτες ύλες που προέρχονται είτε από το µποστάνι του µπαµπά,
είτε από άλλους ντόπιους παραγωγούς.

 
Επιπλέον, θα βρείτε στα ράφια του µικρού µας παντοπωλείου,

τυποποιηµένα τα ντόπια προϊόντα που χρησιµοποιούµε στα πιάτα µας.
Ανακαλύψτε µέσα από το γαστρονοµικό µας µονοπάτι,

τους θησαυρούς της Ευλογηµένης Παριανής γης!! 

Αργυρώ & Αναστασία Σκαραµαγκά
Πλ. Αλυγαριάς, Παροικιά | τηλ. 22840 26556 | www.tomortari.com | facebook.com/tomortari

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Διαδικτυακές κόντρες
Το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος συνεχίζει να παραμένει 

στο έδαφος καθώς, παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί από την αρχή της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. για ένταξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό δεν έγινε 
ποτέ.

Παρά ταύτα, η πολιτεία συνεχίζει να δίνει υπέρογκα ποσά (άνω των 3.500 ευρώ), 
για διακομιδές με θαλάσσια μέσα από Πάρο προς Σύρο. Ουδείς ακόμα γνωρίζει πως 
τα πλωτά μέσα μετατρέπονται σε «ασθενοφόρα» και υπό ποίο καθεστώς κάνουν τις 
διακομιδές.

Στις συναντήσεις που είχαν γίνει στην Αθήνα, είχαν δοθεί υποσχέσεις από το 
υπουργείο υγείας, για τη διευθέτηση του θέματος των αεροδιακομιδών, από το Βε-
λέντζειο Ίδρυμα. Η τροπολογία όμως που κατατέθηκε στη Βουλή για τις διακομιδές 
ασθενών, δεν ανέφερε τίποτα για τα ιδρύματα που διαθέτουν αεροσκάφη γι’ αυτό 
το σκοπό (Βελέντζειο, Πάρος και Νομικού, Σαντορίνη).

 
Οι κόντρες

Στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νί-
κος Συρμαλένιος, στις 27/8/15 έκανε μία ανάρτηση σχετικά με ένα κείμενο στήριξης 
του κόμματός του από 14 μέλη της κίνησης «Πλατφόρμα 2010».

Ως είθισται το τελευταίο χρονικό διάστημα με κυβερνητικούς βουλευτές, ακριβώς 
κάτω από την ανάρτηση του κ. Συρμαλένιου, υπήρξαν αρνητικά σχόλια από «φί-
λους» της σελίδας του. Ένας «φίλος» του κ. Συρμαλένιου έκανε ανάρτηση-απάντηση 
με πρωτοσέλιδο της «Φωνής της Πάρου» στο οποίο είχαμε γράψει για την τότε 
συνάντηση στο υπουργείο υγείας και τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από την 
πολιτεία για την απρόσκοπτη λειτουργία του ασθενοφόρου αεροσκάφους.

Ο χρήστης κ. Γιώργος Καρατζάς, έγραψε προς τον κ. Συρμαλένιο: «Ούτε το 
απλούστερο δεν έχετε κάνει ακόμα…Να εντάξετε το υγειονομικό αεροσκάφος του 
Βελεντζείου στο ΕΣΥ. Ο ίδιος είχες πει ότι είναι το πιο εύκολο και ότι θα γίνει αμέ-
σως».

Ο κ. Ν. Συρμαλένιος απάντησε αμέσως στο παραπάνω σχόλιο γράφοντας: «Για 
το υγειονομικό περιμέναμε πρόταση τροπολογίας και από το ίδρυμα γιατί δεν θέ-
λανε αυτή που τους είχαμε προτείνει».

Η απάντηση του κ. Συρμαλένιου προκάλεσε αντιδράσεις και του ανταπάντησαν ως 
εξής: «Τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως τα παρουσιάζεις! Αν είχατε ασχολη-
θεί ουσιαστικά με το θέμα θα είχες και διαφορετική ενημέρωση... Άμεσα το 
Βελέντζειο έκανε την πρόταση του σχετικά με την προτεινόμενη τροπολογία. Δεν 

χρειάζεται απολύτως καμία τροπολογία-νομοθετική ρύθμιση για να χρηματοδοτη-
θούν οι πτήσεις αεροδιακομιδών του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Βελεντζείου 
Ιδρύματος Πάρου. Υπάρχουν ήδη τρεις διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης.

1. Προγραμματική σύμβαση μέσω Καλλικράτη άρθρα 100 και 204.
2. Προεδρικό Διάταγμα 113/10 (ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες).
3.ΦΕΚ 2456/2011 Ενιαίος Κανονισμό παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συνδυ-

ασμό με το άρθρο 31 του Ν.2072/1992 όπως ισχύει.
Η τροπολογία που αναφέρεις προτάθηκε!!! από Υπηρεσιακούς παράγοντες του 

ΕΚΑΒ και στην ουσία θα θεσμοθετούσε σε σειρά προτεραιότητας: πρώτα τα μη 
πιστοποιημένα (ακατάλληλα) ιδιωτικά πλωτά μέσα. Δεύτερα τα πτητικά μέσα της 
Πολεμικής Αεροπορίας και του ΕΚΑΒ, και ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ τα ασθενοφόρα αεροσκάφη 
του Βελεντζείου και του Ιδρύματος Νομικού Σαντορίνης...

Τελικά και φέτος το καλοκαίρι τα ακριβοπληρωμένα και ακατάλληλα ιδιωτικά 
πλωτά έκαναν και πάλι το 95% των διακομιδών σε Πάρο, Νάξο και μικρές Κυκλά-
δες... ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ;».

Η συνέχεια
Ο κ. Συρμαλένιος δεν έδωσε καμία απάντηση στα παραπάνω και οι αναρτήσεις-

απαντήσεις για το θέμα συνεχίστηκαν από άλλους χρήστες της σελίδας του.
Στην ανάρτηση-ερώτηση χρήστη που έγραψε: «Έχω την εντύπωση ότι κάθε πτη-

τικό μέσο που νομιμοποιείται στις αεροδιακομιδές ασθενών θα πρέπει να έχει την 
ανάλογη πιστοποίηση», δόθηκε η εξής απάντηση: «Τον Δεκέμβριο του 2014 η ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας (αναπληρωτής υπ. Γρηγοράκος) μετά από εισήγηση της 
νομικής του υπηρεσίας είχε έτοιμη την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΚΑΒ και 
Βελεντζείου Ιδρύματος. Δεν πρόλαβαν για πέντε μέρες να την υπογράψουν λόγω 
της πτώσης της κυβέρνησης. Έχει γίνει και επερώτηση από τον Γρηγοράκο γι αυτό 
το θέμα, στη σημερινή συγκυβέρνηση».

Τέλος, το πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μανώλης Ισιγώνης, έγραψε για το θέμα: 
«Είναι κρίμα, Συρμαλένιος και Σία να υιοθετούν τις θέσεις όλων αυτών που εδώ και 
χρόνια, προσπαθούν να χτυπήσουν και να απαξιώσουν το Βελέντζειο και το Υγει-
ονομικό Αεροπλάνο. Το θέμα ήταν ξεκάθαρο, από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν 
οι ενημερώσεις και οι συζητήσεις με τους Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, την 
ηγεσία του Υπουργείου (Ξανθός), και τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Καρβούνη. Το ότι 
η υπόθεση δεν προχώρησε είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Κόλλησε και αυτό στη 
Κυβερνητική Πολιτική και τις αλλοπρόσαλλες πρακτικές της. Να είναι σίγουροι 
ότι θα τους χρεωθούν, η έμμεση κάλυψη και υποστήριξη των ακατάλλη-
λων πλωτών μέσων που οι ιδιοκτήτες τους θησαυρίζουν στη πλάτη του 
Ελληνικού Λαού, και επομένως και στη πλάτη μας».
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«Έκρηξη» πολιτιστικών εκδηλώσεων είχαμε το φετινό καλοκαίρι στην Πάρο, από 
τις εκδηλώσεις της ΚΔΕΠΑΠ. Έλληνες και ξένοι παραθεριστές, αλλά και ο ντόπιος 
πληθυσμός απόλαυσαν ποιοτικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά του νησιού μας και 
χειροκρότησαν θερμά τους πρωταγωνιστές των καλλιτεχνικών δρώμενων.

Πολλές περιοχές της Πάρου πήραν ζωή με τις εκδηλώσεις αυτές, ενώ το θέαμα 
κατά γενική ομολογία ήταν υψηλού επιπέδου. Η Φ.τΠ. θα προσπαθήσει να παρουσι-
άσει τις κορυφαίες φετινές εκδηλώσεις;

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε το οδοιπορικό στην παράδοση, μία 

χορευτική παράσταση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στην πλατεία Μαντώ Μαυ-
ρογένους στην Παροικιά, που έγινε υπό την αιγίδα του ομίλου για την Unesco Πει-
ραιώς & Νήσων και την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Στην παράσταση συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από την Αττική, την Πε-
λοπόννησο, τη Σαντορίνη και βέβαια από την Πάρο που παρουσίασαν χορούς από 
κάθε  γωνιά της Ελληνικής Γης, ταξιδεύοντας το κοινό στην παράδοση της πατρίδας 
μας και φέρνοντας σε επαφή την Παριανή και Κυκλαδίτικη παράδοση με αυτή του 
Μοριά, της Ρούμελης, της Φλώρινας, της Κοζάνης, της Ηπείρου και της Κρήτης.

Στο τέλος της παράστασης ο πρόεδρος της Unesco Πειραιώς & Νήσων, κ. Ιωάν-
νης Μαρωνίτης, βράβευσε το δήμαρχο Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο και ευχαρίστησε 
θερμά τον πρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης και 
τη φιλοξενία τους.

ΠΛΕΣΣΑΣ – ΔΑΡΡΑ
Στις 7 Αυγούστου δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, η σύγχρονη μούσα του Μίκη Θεο-

δωράκη και του Δημήτρη Παπαδημητρίου, Φωτεινή Δάρρα και ο συνθέτης μεγάλων 
επιτυχιών Μίμης Πλέσσας, παρουσίασαν ένα πλούσιο ρεσιτάλ εξαιρετικής καλλιτε-
χνικής ποιότητας, που μάγεψε τους τυχερούς θεατές που βρέθηκαν στο πολιτιστικό 
πάρκο Δήμου Πάρου.

Τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες πλαισίωσε μία υπέροχη μπάντα που απέδωσε 
με τον καλύτερο τρόπο αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη ισορροπώντας 
τέλεια ανάμεσα στην ποιότητα της ζωντανής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τις jazz 
καταβολές του Μίμη Πλέσσα, χαρίζοντας μία μοναδική μουσική εμπειρία στο κοινό 
που την παρακολούθησε.

ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
Στις 16-17 & 18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στη μαρίνα της Νάουσας το τριή-

μερο εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια απουσίας της ανεπανάληπτης Βίκυς Μοσχολιού.
Η οικογένεια της Βίκυς, ο δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. τίμησαν τα 10 χρόνια 

σιγής της κορυφαίας ερμηνεύτριας, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο αφιέρω-
μα με σπάνιο αρχειακό υλικό και μία σπουδαία συναυλία με συμμετοχή εκλεκτών 
καλλιτεχνών που απέδωσαν μοναδικά μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της 
μεγάλης λαϊκής μας ερμηνεύτριας. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Λένα Αλκαίου, η Ζωή 
Παπαδοπούλου και ο Νίκος Αβαγιανός,  όλοι τους φίλοι και στενοί συνεργάτες της 
Βίκυς Μοσχολιού, ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο και μεγάλη συγκίνηση αγαπη-
μένα τραγούδια, αληθινά διαμάντια, της Ελληνικής δισκογραφίας κρατώντας για 
περισσότερο από τρείς ώρες αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που απόλαυσε μία 
καταπληκτική μουσική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

ORANGE WATER 2015

Ένα σημαντικό φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης με εκθέσεις Ελλήνων και Ολλανδών 
καλλιτεχνών με έργα γλυπτικής και ζωγραφικής. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σε 
Ηράκλειο, Χανιά, Νάουσα Πάρου, Λεύκες και Αθήνα.

Στο νησί μας η έκθεση φιλοξενήθηκε στο δημοτικό χώρο τεχνών στην παλαιά 
αγορά Παροικίας, στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών, στην αίθουσα τέχνης Αγ. Αθανά-
σιος και στη μαρίνα Νάουσας, ενώ το εννοιολογικό πλαίσιο της σπουδαίας αυτής 
έκθεσης ήταν «Το Τοπίο Μνήμης». Στην έκθεση του Orange Water, συμμετείχαν 
σπουδαίοι εικαστικοί όλοι τους διακεκριμένοι και κάποιοι από αυτούς ακαδημαϊκοί, 
που μας προσέφεραν μία ιδιαίτερη οπτική προσέγγιση ανάμεσα στην ανάμνηση και 
την πραγματικότητα.

MAKE A FILM

Στις 24 & 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ένα κινηματογραφικό διήμερο με τίτλο: 
«MAKE A FILM», στην πλ. Μαντώ Μαυρογένους, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Την πρώτη μέρα προβλήθηκε η ταινία «Το Απέραντο Γαλάζιο» και την επόμενη 
προβλήθηκε «Ο Καρχαριομάχος», μια κλασική ταινία κινούμενων σχεδίων για μι-
κρούς και μεγάλους.

Οι προβολές αυτές συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον πολυάριθμων φίλων του κινη-
ματογράφου και απέσπασαν τα κολακευτικά σχόλια όλων όσων τις παρακολούθη-
σαν.

Πολιτιστική έκρηξη
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JAZZ ME UP
Το διήμερο 24 & 25 Αυγούστου η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. διοργάνωσε δύο σημαντικές συ-

ναυλίες JAZZ μουσικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Aegean cultural initiative, στο 
θέατρο Λευκών με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών.

Στις 24/8 παρουσιάστηκαν οι συναυλίες «Rings Around The Moon» με το τρίο 
του Γιάννη Μπαλίκου και «Silent Voyage Quintet», σε μουσική Βαγγέλη Κατσούλη.

Την επομένη ημέρα οι θεατές του φεστιβάλ παρακολούθησαν την συναυλία 
«Beyond The Borders», με συνθέσεις των Τάκη Φαραζή και Βασίλη Ρακόπουλου, 
ενώ τις ελληνικές και ξένες μελωδίες έντυσε με την πάντα υπέροχη φωνή της η 
διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη.

Η ΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ
Από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου 2015 διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 

Δ’ Διεθνές συνέδριο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, σε συνεργασία με το ιν-
στιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, το δήμο Πάρου και τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Αρχίλοχος».

Το Δ’ συνέδριο με τίτλο: «Η Πάρος και οι αποικίες της» ήταν αφιερωμένο στις 
αποικίες που ίδρυσε η Πάρος στην αρχαία περίοδο (τέλη 8ου, αρχές 7ου αι. π.Χ.)  
στο βόρειο Αιγαίο, την Αδριατική και την Προποντίδα.

Περισσότεροι από 40 αρχαιολόγοι και ειδικοί μελετητές παρουσίασαν ενδιαφέ-
ρουσες εργασίες που κάλυψαν τα κεντρικά θέματα του συνεδρίου καθώς και τις 
θεματικές ενότητες για την τέχνη και τον πολιτισμό (κεραμική, γλυπτική, αρχιτεκτονι-

κή, νομισματική κ.λ.π.). Επίσης, αναπτύχθηκε διεξοδικά το θέμα της αρχαίας τεχνικής 
εξόρυξης μαρμάρου στην Πάρο.

Η ΚΔΕΠΑΠ
Από τον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθανάσιο Μαρινόπουλο και από τους εργαζόμε-

νους στην πολιτιστική εταιρεία του νησιού μας, η εφημερίδα μας ζήτησε την άποψή 
τους για τις εκδηλώσεις της φετινής χρονιάς. Από την ΚΔΕΠΑΠ έγιναν οι παρακάτω 
δηλώσεις: 

«Αισίως φθάσαμε στον Σεπτέμβριο τον μήνα που σηματοδοτεί το τέλος του κα-
λοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπώρου.

Για όλους εμάς όμως στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την απαρχή 
του απολογισμού των πεπραγμένων μας για τις «Στιγμές Πολιτισμού – Καλοκαίρι 
2015», που σε εξαιρετικά  δύσκολες συνθήκες οραματιστήκαμε και υλοποιήσα-
με με σημαντική επιτυχία. Άλλες μεγαλύτερες και άλλες μικρότερες εκδηλώσεις 
τις οποίες είτε εξ’ ιδίων είτε ως συνδιοργανωτές υλοποιήσαμε το καλοκαίρι που 
φεύγει, όλες αποτύπωσαν τη δική τους αισθητική και καλλιτεχνική παρέμβαση και 
ταυτόχρονα έδωσαν το στίγμα της πολιτιστικής δράσης του Δήμου μας.

Από θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, ποιητικές και λογοτεχνικές 
βραδιές, μουσικές εκδηλώσεις μέχρι τα τοπικά μας πανηγύρια που είναι οι δε-
σμοί ζωής του χθες με το σήμερα, όπως και οι λαογραφικές μας καταγραφές, 
η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. παρουσίασε ένα πολύπλευρο και πλουραλιστικό οδοιπορικό που 
αγκάλιασε όλες τις μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και το οποίο κατά γενική 
ομολογία έτυχε θερμής υποδοχής και αποδοχής από το σύνολο των κατοίκων του 
Δήμου μας, αλλά και τους πολυπληθείς επισκέπτες του νησιού μας που είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τις εκδηλώσεις μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βοήθησαν στην 
επιτυχία των εκδηλώσεών μας, τους πρόθυμους χορηγούς μας για την πολύτιμη 
προσφορά τους και υποσχόμαστε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα εργα-
στούμε ακόμη πιο σκληρά στην κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης των πο-
λιτιστικών μας δράσεων για το καλό της Πάρου και των κατοίκων της».

Πρώτο θέμα | 5
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«Έφυγε»  
ο Λ. Κωτσαδάμ

Μετά από μάχη με τον καρκίνο, ο περιφερειακός 
σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση, Λ. Κωτσαδάμ, 
έφυγε από τη ζωή στις 30 Αυγούστου, σε ηλικία 61 
ετών.

Το ΚΚΕ αποχαιρετώντας τον περιφερειακό σύμβου-
λο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«[…] Ο σύντροφος Λουκάς Κωτσαδάμ γεννήθηκε το 
1954 από φτωχή, αγροτοκτηνοτροφική οικογένεια. 
Σπούδασε στη Σιβιτανίδιο Σχολή, όπου οργανώθηκε 
στην ΚΝΕ το 1974. Το 1975 έγινε μέλος του ΚΚΕ, 
ιδιότητα την οποία τίμησε ως την τελευταία στιγμή. 
Δούλεψε στην ΚΝΕ από στελεχικές θέσεις ως το 
1984, αρχικά ως μέλος του Τομεακού Γραφείου του 
Τεχνικού Επαγγελματικού Σχολείου και αργότερα σαν 
μέλος της Επιτροπής Αιγαίου, απ’ όπου καθοδηγού-
σε τις Οργανώσεις Δωδεκανήσου της ΚΝΕ. Το 1984  
χρεώθηκε το Αχτιδικό Γραφείο Νότιας Δωδεκανήσου. 
Το 1986 μετατέθηκε από την υπηρεσία του στην Αθή-
να, όπου συνδέθηκε αμέσως με την Κομματική οργά-
νωση και εξελέγη στο Αχτιδικό Γραφείο της Κεντροα-
νατολικής Αχτίδας της ΚΟΑ.

Το 13ο Συνέδριο του κόμματος τον βρήκε στην Ορ-
γάνωση Αθήνας, όπου έδωσε αταλάντευτα τη μάχη 
με τον οπορτουνισμό. Το 1990 επέστρεψε μόνιμα 

στη Ρόδο, όπου συμμετείχε μαχητικά στο ΔΣ του 
σωματείου εργαζομένων ΟΤΕ και σε άλλες μαζικές 
οργανώσεις. Το 2005 εξελέγη Γραμματέας της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου, όπου και 
παρέμεινε ως το 2013. Το 2013 ανέλαβε καθήκοντα  
στα πλαίσια της Κομματικής Επιτροπής Αιγαίου, μέ-
λος της οποίας ήταν μέχρι σήμερα. Από τον Απρίλη 
του 2015, ήταν επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νότιου Αιγαίου.

Ο σύντροφος Λουκάς Κωτσαδάμ στάθηκε ακλόνη-
τος σε κάθε δυσκολία στη ζωή και στον αγώνα για το 
δίκιο της εργατικής τάξης. Υπηρέτησε με πίστη, την 
κοσμοθεωρεία μας, την πολιτική και το πρόγραμμα 
του ΚΚΕ. Η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου 
του ΚΚΕ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά  του, που στάθηκε ως την τελευταία στιγμή στο 
πλευρό του, στους συντρόφους και τους συναγωνι-
στές του».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η μούχλα του 
ΣΥΡΙΖΑ

Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου είναι οι πρώ-
τες από τις οποίες δεν ελπίζω τίποτα για κάτι 
καλό. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου ως ψη-
φοφόρο, πάντα κάτι πίστευα ότι θα βγει από την 
εκλογική διαδικασία.

Έχω σχεδόν τη βεβαιότητα ότι παρόμοιο με το 
δικό μου σκεπτικό για τις εκλογές έχουν και πολ-
λοί άλλοι συμπατριώτες μου. Αυτές οι εκλογές (οι 
τρίτες μέσα σε 9 μήνες…), δεν έχουν να προσδώ-
σουν τίποτα στον τόπο. Όλοι έχουμε κατανοήσει 
πως όποιος και να σχηματίσει κυβέρνηση, δε θα 
αλλάξει τίποτα για τον πολίτη. Το μνημόνιο θα εί-
ναι εδώ, ενωμένο δυνατό! Η μοίρα μας είναι προ-
διαγραμμένη και ψηφισμένη δυστυχώς με συντρι-
πτική πλειοψηφία στη Βουλή.

Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι ακόμα και τότε που 
αντέδρασε ο λαός με το «ΟΧΙ» του 62%, αυτό 
μεταβλήθηκε σε «ΝΑΙ», από τους νενέκους πολι-
τικούς. Άλλωστε για το βράδυ εκείνου του δημο-
ψηφίσματος τα έχει πει ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης, 
ο οποίος μετέφερε το κλίμα που επικρατούσε στο 
Μαξίμου την ώρα του αποτελέσματος. Σκυφτά κε-
φάλια περιγράφει πως είδε εκεί μέσα και θλίψη 
από εκείνους που έστησαν το δημοψήφισμα για 
να βγει το ναι… Με λίγα λόγια το δημοψήφισμα 
έγινε για να χαθεί από τους νενέκους της εξουσί-
ας. Αυτή η χώρα όμως εκτός από Δημήτρη Νενέ-
κο, έβγαλε και έναν Αθανάσιο Σαγιά (ο εκτελεστής 
του Νενέκου), αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία 
και βρίσκεται στα προσεχώς… Στην πολιτική ο 
«εκτελεστής», που είναι ο ψηφοφόρος, είναι συνή-
θως ψυχρός, έστω και αν πολλές φορές μέχρι να 
οπλιστεί με θάρρος για να γκρεμίσει κάθε σάπιο 
του παίρνει χρόνο…

Αν κάτι θα βαρύνει τον κ. Τσίπρα από τον ιστορι-
κό του μέλλοντος, δεν είναι η κυβίστησή του αμέ-
σως μετά από το δημοψήφισμα, αλλά ότι ουσια-
στικά σκότωσε την ελπίδα στο λαό. Ο κ. Τσίπρας 
αποδείχθηκε όχι απλά κατώτερος των περιστάσε-
ων, αλλά δείχνει να έχει ένα σκουριασμένο και γε-
ρασμένο μυαλό που δε συνάδει με την ηλικία του. 
Μούχλα μυρίζει το κόμμα του. Πολέμησε δήθεν το 
παλιό φέρνοντας ως νέο το δικό του μνημόνιο! Το 
νέο του ήταν οι τύποι με το σκεπτικό «πολέμησα 
μια ζωή για να πάρω μια καρέκλα και τώρα δεν 
την αφήνω». Βαρεθήκαμε να βλέπουμε 24 ώρες 
το εικοσιτετράωρο στις οθόνες των τηλεοράσεων 
τον Μπαλτά, το Φίλη, το Βούτση. Βαρεθήκαμε τα 
πειράματα της κυρά Τασίας με το μεταναστευτικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου 2015 δεν έχει καμία 
σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ προ των εκλογών του Ιανου-
αρίου 2015. Τι μεσολάβησε; Η γλύκα της εξουσίας 
και η αρχομανία. Είναι το κόμμα που από χιλιόμε-
τρα μακριά μυρίζει μούχλα! Είναι το κόμμα που 
για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του βάζει σε 
κίνδυνο όλη τη χώρα…

Αντισταθείτε
Με τίτλο: «Μια συκιά αντιστάθηκε στην ξένη εισβο-

λή». (Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους με νό-
ημα), λάβαμε από τον κ. Δημ. Καλανδράνη, την 
παρακάτω επιστολή:

«Η οικονομική κρίση  ανάγκασε τον κυρ Ανέστη να 
πουλήσει ένα αγροτεμάχιο σε ένα λόφο στα νότια του 
νησιού. Το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και 
εκείνος από τον παππού του. Παλιά ήταν ένα ωραίο 
αμπέλι που είχε και πολλές συκιές. Τώρα ήταν ακαλλι-
έργητο και εγκαταλειμμένο.

Το πρωί του τηλεφώνησε ένας μεσίτης ότι βρέθηκε 
ένας ξένος αγοραστής. Κανόνισε να πάνε στο χωράφι 
το απόγευμα κατά τις εφτά. Ο ξένος περιεργάστηκε το 
χωράφι.Tου άρεσε η τοποθεσία με θέα το ανοιχτό πέ-
λαγος και τον ήλιο που ήταν έτοιμος να δύσει. Ήταν ό,τι 
χρειαζόταν για να χτίσει ένα εξοχικό σπίτι. Άρχισαν τα 
παζαρέματα και με βαριά καρδιά ο κυρ Ανέστης δέχθηκε 
να το πουλήσει σε πολύ φτηνή τιμή. Όταν έμεινε μό-
νος, πήγε κοντά σε μια συκιά που ήταν γεμάτη σύκα. 
Έμεινε έκπληκτος με τα σύκα που είχε πάνω στα κλα-
διά της μετά από τόσα χρόνια χωρίς καμιά φροντίδα. 
Έφαγε ένα, και τρελάθηκε από τη νοστιμιά και τη γλύ-
κα του υπέροχου αυτού καρπού. Έφαγε άλλο, μετά κι 
άλλο. Κοίταξε με συμπάθεια τη συκιά και της χάιδεψε 
τα σκληρά της φύλλα κι ανατρίχιασε με τη σκέψη ότι 
την είχε φυτέψει ο προπάππος του και η καημένη, χωρίς 
φροντίδα εξακολουθούσε να παράγει σύκα. Όπως ήταν 
κουρασμένος, ξάπλωσε στον ίσκιο της και χωρίς να το 
καταλάβει τον πήρε ο ύπνος. Ένας ύπνος βαρύς, όπως 
λένε και οι παλιοί, όταν κοιμάται κανείς κάτω από συκιά. 

Τον ξύπνησε ένα ώριμο σύκο που έπεσε στο στήθος 
του. Πετάχτηκε τρομαγμένος αλλά και προβληματισμέ-

νος από ένα όνειρο που είδε στη λίγη ώρα που κοιμήθη-
κε. Είδε μια πανέμορφη κοπέλα ντυμένη με ένα ανοιχτο-
πράσινο φόρεμα. Έφερνε γύρους γύρω από τη συκιά και 
κάποια στιγμή έσκυψε και του ψιθύρισε στο αυτί. «Γιατί 
με παραδίνεις στα χέρια ξένων; Εγώ και οι αδελφές μου 
οι άλλες συκιές, μαζί με τα ξαδέρφια μου τα κλήματα, 
θρέψαμε ολόκληρες γενιές για να φτάσεις εσύ εκεί που 
είσαι, σπουδασμένος, με σπίτι και αυτοκίνητο στην Αθή-
να και εξοχικό στο νησί. Πέρασαν ξένοι κατακτητές και 
οι πρόγονοί σου δεν εγκατέλειψαν τα χωράφια τους. Τα 
πότισαν με το αίμα και τον ιδρώτα τους για να στα πα-
ραδώσουν εσένα. Και εσύ τώρα για να καλύψεις κάτι 
ανάγκες σου, διάλεξες αυτό το κομμάτι γης και το δίνεις 
σε ένα ξένο. Καλά, δεν άκουσες, δεν διάβασες γιατί οι 
ξένοι μας αναγκάζουν να ξεπουλήσουμε τη γη μας; Τι θα 
απομείνει σε μας τους Έλληνες όταν πουλήσουμε και τη 
γη μας; Σκέψου καλά πριν αποφασίσεις».

«Θεέ μου», είπε μέσα του ο κυρ Ανέστης. «Τι όνειρο 
ήταν αυτό;». Κοίταξε τη συκιά και ντράπηκε. Παρόλο που 
ήθελε να φάει και άλλα σύκα, δεν τόλμησε να απλώσει 
το χέρι του. Πήρε το δρόμο της επιστροφής και έφτα-
σε στο χωριό. Μπαίνοντας στο καφενείο, οι συγχωρια-
νοί τον υποδέχτηκαν με επιφωνήματα: «Έλα τυχερέ, σε 
καλή μεριά». Η είδηση είχε φτάσει πριν από εκείνον ότι 
είχε πουλήσει το αγροτεμάχιο.

Δεν απάντησε σε κανένα, μόνο κάθισε σκεφτικός για 
λίγη ώρα και μετά σηκώθηκε και είπε φωναχτά για να 
τον ακούσουν όλοι: «Ακούστε φίλοι μου, δε θα πουλή-
σω το χωράφι. Παρασύρθηκα και μετάνιωσα. Όσο ζω 
δεν πρόκειται να πουλήσω ούτε μια πιθαμή γης σε κα-
νένα ξένο. Δεν μας έχει μείνει  άλλο εκτός από την αξι-
οπρέπεια μας και τη γη της Πατρίδας μας. Αυτά είναι 
ιερά πράγματα που δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε.  
Συγχωριανοί μου, αντισταθείτε και σεις  στον αόρατο 
εχθρό».

Λειτουργία 
Ωδείου

Εγκαινιάζεται αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το 
νέο ωδείο «Μυθωδία» στα Κακάπετρα Παροικιάς.

Το ωδείο έχει καλλιτεχνική διευθύντρια την κ. Μα-
ρουλία Κοντού και καλλιτεχνικούς συνεργάτες το 
Λουδοβίκο των Ανωγείων (μουσική – ποιητική) και τον 
Νίκο Οικονομίδη (παραδοσιακό βιολί).

Στο ωδείο θα παραδίνονται μαθήματα κλασικής 

μουσικής (πιάνου, κιθάρας, φωνητι-
κής υποχρεωτικά και ανώτερα θεω-
ρητικά), παραδοσιακή λαϊκή μουσική 
(τσαμπούνα, κλαρίνο, μπουζούκι, κα-
νονάκι, σαντούρι, λαούτο), μοντέρνα 
μουσική – μοντέρνο τραγούδι (ηλε-
κτρικό μπάσο, ηλεκτρική-ακουστική 
κιθάρα, κρουστά, πιάνο, σαξόφωνο), 
μουσικοκινητική αγωγή Orff για παι-
διά, κ.α. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στον αριθμό τηλεφώ-
νου: 6987 168611.
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Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  τ α  τ µ ή µ α τ α :
• Κλασσικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

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

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

• Μουσικής προπαιδείας
 Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

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

• Παραδοσιακής Μουσικής
 Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)
 παιδικής, ενηλίκων

• Φιλαρµονική (δωρεάν) 
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Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου | Τηλ. 22840 22038

καλή σχολική χρονιά!
ένθετο αφιέρωµα για την παιδεία

Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο συναρπαστικός μήνας για κάθε μικρό ή μεγάλο μαθητή 
που ετοιμάζεται να μπει στον κόσμο της γνώσης.

Αυτό το εισαγωγικό σημείωμα θα έπρεπε να έχει άλλο χαρακτήρα, αλλά λόγω 
της ζοφερής κατάστασης που επικρατεί φέτος στα σχολεία μας κρίναμε αναγκαίο 
να παραθέσουμε αποσπάσματα από την ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, που περιγράφει τα προβλήματα. Οι 
εκπαιδευτικοί μας δείχνουν τον δρόμο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. 
(ολόκληρη η ανακοίνωση στη σελίδα 15)  

«Μας χωρίζουν μόλις λίγες ημέρες από το άνοιγμα των σχολείων, χωρίς μέχρι 
στιγμής να έχει γίνει καμία απολύτως, έστω και στοιχειώδης, προπαρασκευή για 
την ομαλή λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων της χώρας. Χιλιάδες ελλείψεις σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα τοπίο εγκατάλειψης και διάλυσης του 
δημόσιου σχολείου.

...Μπορεί τελικά να μένουμε Ευρώπη αλλά με ένα σχολείο που έχει τριτοκοσμικά 

χαρακτηριστικά! Στη δίνη της σημερινής πραγματικότητας, του τρίτου μνημονίου 
και της υπηρεσιακής κυβέρνησης, καλούμαστε ως κοινωνικά και πολιτικά υποκεί-
μενα να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί και να αναλάβουμε το χρέος 
μας απέναντι στη σημερινή πρόκληση.

...Γι’ αυτό το λόγο καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
τους γονείς και την εργαζόμενη πλειοψηφία σε κοινό μέτωπο παιδείας – εργασίας 
για την ανατροπή του μορφωτικού καιάδα, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχο-
λείου των αναγκών και των δικαιωμάτων μας. Η πλήρης απαξίωση των σημερινών 
πολιτικών κομμάτων, εξαιτίας των κυβερνητικών τους επιλογών, ανοίγει διάπλατα  
δρόμο σε ανορθόδοξες πολιτικές επιλογές μίσους και φανατισμού και κυρίως στην 
άκριτη υιοθέτηση της ανοχής όλων των δημοσιονομικών μέτρων ως μοναδική επι-
λογή επιβίωσης. Εμείς οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό 
και κοινωνικό μέτωπο αντίστασης και αγωνιστικότητας...».
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τιµή σετ
145€

επιπλα χανιωτη
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
& ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Περιφερειακός Παροικίας
τηλ: 22840 22989

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

SHOP IN SHOP

πέτυχες στρώµα 149€
µαξιλάρι 19€

είσαι µαθητής; 

&

Εγγραφές από 1/9 - Έναρξη µαθηµάτων από 10/9 

 ° Προετοιµασία Πανελληνίων
   σύµφωνα µε το νέο σύστηµα Λυκείου

 ° Τµήµατα 4-5 ατόµων
 ° Κλειστά τµήµατα επιπέδων
 ° Ιδιαίτερα
 ° Τµήµατα γυµνασίου (20% έκπτωση)

Διδασκόµενα µαθήµατα:
Έκθεση | Αρχαία Ελληνικά | Ιστορία | Λατινικά

Νάουσα Τηλ. 22840 53550    Παροικία (περιοχή Πλάτανος) Τηλ. 22840 25265
Κιν: 6974 903604 - tkasapidis@yahoo.gr 

Μήνυμα Καλλίνικου 
στους επιτυχόντες

Αγαπητά μου παιδιά,
Με πολλή χαρά πληροφορήθηκα από τα 

έντυπα μέσα ενημέρωσης, την εισαγωγή 
σας στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα την πατρίδας μας. Σε αυτή την 
τόσο σημαντική και ευτυχισμένη στιγμή της 
ζωής σας, θα ήθελα να σταθώ δίπλα σας εκ-
φράζοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια για 
την επιτυχία σας, που αποτελεί τον καρπό 
την πολύπονης και κοπιαστικής προσπάθει-
ας που καταβάλατε το διάστημα που προ-
ηγήθηκε.

Η επιτυχία σας στις Πανελλαδικές εξετά-
σεις, γεμίζει όλους μας με χαρά και υπερη-
φάνεια. Παράλληλα αποτελεί την αφετηρία 
της φοιτητικής σας πορείας, η οποία συνι-
στά σημαντικό σταθμό στη ζωή ενός νέου 
ανθρώπου. Σε αυτή την πορεία μην ξεχάσετε 
ούτε στιγμή ότι συνοδοιπόρος και συμπαρα-
στάτης θα είναι πάντοτε ο Χριστός μας, ο οποίος θα σας σκεπάζει με την Θεία Χάρη 
και την ευλογία Του.

Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς, η φοιτητική σας ζωή να είναι μια 
συνεχής πρόοδος γεμάτη επιτυχίες με την βοήθεια του Θεού και την ευλογία της 
Παναγίας μας. 

Με όλη την πατρική μου αγάπη
Ο Μητροπολίτης

† Ο Παροναξίας Καλλίνικος

Ο κ.Κωβαίος για 
τους εισαχθέντες

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέλω 
να στείλω τις θερμότερες ευχές μου και τα 
συγχαρητήρια μου σε όλους τους μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικούς του νησιού μας.

Αγαπητοί φίλοι, μια δύσκολη και επίπονη 
προσπάθεια για εσάς έφτασε στο τέλος της. Οι 
κόποι και οι αγώνες σας όλα αυτά τα χρόνια 
δεν πήγαν χαμένοι και σήμερα επιβραβεύονται 
με τον καλύτερο τρόπο.

Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και σε σας που 
φέτος προσπαθήσατε αλλά δεν τα καταφέρα-
τε, οφείλετε να μην το βάλετε κάτω, αλλά να 
ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας, να θέσετε 
νέους στόχους και να κοιτάξετε με αισιοδοξία 
το μέλλον γιατί τώρα ξεκινούν όλα. Κι αν χά-
θηκε μια ευκαιρία, λίγο πιο κάτω, μια άλλη θα 

εμφανιστεί, γιατί όλα στη ζωή γίνονται για ένα σκοπό.
Εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος αλλά κυρίως ως γονιός, αισθάνομαι περήφανος για 

αυτήν σας την επιτυχία και σας διαβεβαιώνω ότι θα προσπαθώ πάντα να βρίσκομαι 
κοντά στα προβλήματα, τις αγωνίες και τις ανάγκες σας και να συμβάλω στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μου, στην διασφάλιση των καλύτερων προοπτικών για το μέλλον 
σας.

Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου
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Κακάπετρα, Παροικία
www.mythodia.gr, contact@mythodia.gr
22840 23202 & 6987168611

Κλασική 
Μουσική
πιάνο, κιθάρα, βιολί, 
βιολοντσέλο, φωνητική, 
υποχρεωτικά & 
ανώτερα θεωρητικά Μοντέρνα Μουσική

µοντέρνο τραγούδι, ηλεκτρικό 
µπάσο, ηλεκτρική-ακουστική  
κιθάρα, κρουστά, πιάνο, 
σαξόφωνοΠαραδοσιακή 

λαϊκή µουσική 
τσαµπούνα, κλαρίνο, 
µπουζούκι, κανονάκι, 
σαντούρι, λαούτο

Σεµινάρια
εκδηλώσεις

Μουσικοκινητική 
αγωγή Orff
για παιδιά

Προετοιµασία
για πανελλήνιες
εξετάσεις

Χορωδία 
ενηλίκων και  παιδιών.

Το πρώτο ωδείο στην Πάρο είναι γεγονός

Σας περιµένουµε στα εγκαίνιά µας, το Σάββατο 12/9 στις 20:00

αναγνωρισµένο απο το κράτος µε αριθµό απόφασης ΦΕΚ 1149,16/06/2015 τεύχος β´
Με όρεξη, όραµα, αγάπη και γνώσεις ετοιµαζόµαστε να σας

ταξιδέψουµε στο µαγικό κόσµο της µουσικής! 

καλλιτεχνική διευθύντρια
Μαρουλία Κοντού 
καλλιτεχνικοί συνεργάτες:
Λουδοβίκος των Ανωγείων µουσική ποιητική
Νίκος Οικονοµίδης παραδοσιακό βιολί  

Η νέα σχολική χρονιά… 
και η σκουριά στο 
σπαθί του πολεμιστή!

«Όποιος κατέχει ένα σπαθί πρέπει να το δοκιμάζει
διαρκώς, για να μη σκουριάσει στο θηκάρι του». 

ΠΑΟΥΛΟ ΚΟΕΛΟ

Όλοι οι μαθητές είναι πολεμιστές, προσδοκούν το καλό, απεχθάνονται την ήττα, 
επιθυμούν την κατάκτηση του στόχου που καθένας έχει θέσει και προσδοκά – μικρού  
ή μεγάλου, καθημερινού ή ζωής, πεπερασμένου ή απεριόριστου.

Κι οι στόχοι αυτοί είναι βγαλμένοι σύμφωνα με του καθενός το σπαθί, με τις 
δεξιότητες, τα ταλέντα και την όρεξη για μάχη! Δεξιότητες που πρέπει – πάντοτε 
– να ανακαλύπτονται, να αξιοποιούνται, να αποδίδουν. Να καρπίζουν, να δίνουν 
αποτέλεσμα.

Εδώ πολλές φορές κρίνεται η αποτελεσματικότητα του πολεμιστή – μαθητή, στην 
επιλογή στίβου μάχης, πανοπλίας, και φυσικά βοηθών.  Το σπαθί του είναι προσωπικό 
και δεν αλλάζει! Αρωγούς, συμπαραστάτες, βοηθούς στην μάχη κατάκτησης των 
γνώσεων έχει τους γονείς, το σχολείο και τους φροντιστές του. 

Ο ρόλος του γονιού δεδομένος, αξία σταθερή και πανοπλία ανίκητη. Βρίσκεται 
πάντοτε εκεί παραστέκοντας υλικά και ψυχολογικά στο παιδί του. Χωρίς κάματο, με 
αγάπη καμαρώνει για τις επιτυχίες και τα στεφανώματά του.

Το σχολείο αποτελεί πηγή γνώσεων με τους καθηγητές – μαχητές αντιμέτωπους 
με τη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα. Με όρεξη για δουλειά, αλλά προδομένοι 
από το κεντρικό κράτος που πολλές φορές είναι αντιμέτωπο και όχι συμπαραστάτης 
της προσπάθειάς τους αυτής. Ο αυξημένος αριθμός παιδιών στα τμήματα και η 
έλλειψη μέσων αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθειά τους.

Οι φροντιστές καλούνται να συμβάλλουν με τη σειρά τους  στο δύσκολο αυτό 
έργο – σε συνεργασία πάντα με τους γονείς και πολλές φορές με τους καθηγητές 
του σχολείου – να αποκαλύψουν τις δεξιότητες του μαθητή, να τον προπονήσουν 

για τη μάχη, να τον βοηθήσουν να διαλέξει κατεύθυνση – στίβο μάχης – και   να του 
παρέχουν τα εφόδια να αγωνιστεί.

Βασιζόμενοι στον μειωμένο αριθμητικό πληθυσμό των τμημάτων επικεντρώνονται 
στον μαθητή – αυτόνομη, πολύπλευρη και μοναδική προσωπικότητα – αφιερώνοντας 
τον απαιτούμενο κάθε φορά χρόνο σε αυτόν. Εξειδικεύοντας μοντέλα διδασκαλίας 
και εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία γίνονται κατανοητοί πετυχαίνοντας τον 
επιθυμητό στόχο, την αφομοίωση της γνώσης. Επιπλέον επενδύοντας στο χώρο τους 
εξασφαλίζουν στον μαθητή ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. Αναγνωστήρια – 
σπουδαστήρια είναι πολλές φορές στη διάθεσή τους όπου μπορούν να αντλήσουν 
επιπλέον υλικό και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.

Η σχέση που αναπτύσσεται είναι σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. 
Προβλήματα όπως άγχος, ελλιπή διαχείριση χρόνου, μαθησιακές δυσκολίες μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν ορθά, και να δώσουν στο μαθητή την απαιτούμενη ώθηση. 
Με ανελλιπή  συνεργασία με τους γονείς και με τις κατευθύνσεις που προκύπτουν 
από τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αναζητούνται οι δεξιότητες – το σπαθί, 
οι κλίσεις και τα ταλέντα που θα αποτελέσουν τη βάση για την επαγγελματική του 
καταξίωση. 

Η αρχή της σχολικής χρονιάς, αρχή καινούριας μάχης, δυσκολότερης τώρα 
στους χαλεπούς δημοσιονομικά καιρούς που διάγουμε, ας μας βρει όλους υγιείς 
και προσηλωμένους στο στόχο μας, αποκομίζοντας όμως πλείστα οφέλη από τη 
διαδρομή καθώς ο αγαπημένος Αλεξανδρινός προστάζει. Καλή δύναμη και καλή 
χρονιά σε όλους…

Μηναδάκης Γιώργος – Τζανακοπούλου  Φλώρα
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φιλολογικά µαθήµατα γυµνασίου - λυκείου

το εργαστήρι
της Μάθησης

Παροικία - Μάρµαρα
Φλώρα Τζανακοπούλου - Γιώργος Μηναδάκης

Τηλ: 22840 24418 | 697 8052123 | 697 2637240

εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
έναρξη µαθηµάτων 14 Σεπτεµβρίου

σύστηµα µελέτης - διαχείρισης χρόνου
συµπλήρωση µηχανογραφικού - τεστ επαγγ. προσανατολισµού

διαδασκαλία σε τραπέζι - έµφαση στην αµεσότητα
και την επικοινωνία

τµήµατα δυσλεκτικών - καλλιέργια του προφορικού λόγου
προφορική προετοιµασία εξέτασης
κατά το πρότυπο των Πανελληνίων

σπουδαστήριο - αναγνωστήριο
για την αναζήτηση επιλέον υλικού - µελέτη

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
15 Σεπτεμβρίου

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

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

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

το ιδ ιαίτερο

Γνώση: δικαίωμα, 
όχι εμπόρευμα

Αγαπητοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί!
Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, οι σκέψεις 

και οι ευχές όλων μας πάνε στα παιδιά! Ευχές για 
την καλύτερη δυνατή μόρφωση, για την ολόπλευ-
ρη διάπλαση ως προσωπικότητες, για τον πληρέ-
στερο εξοπλισμό για τη ζωή!

Οι σκέψεις μας βεβαίως πάνε επίσης στους γο-
νείς και τους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε πως η 
Παιδεία -θύμα και αυτή των μνημονιακών πολιτι-
κών των τελευταίων ετών- νοσεί. Πως η ποιότη-
τα της μόρφωσης των παιδιών μας υπονομεύεται 
συνεχώς από τα αυξανόμενα κενά στα σχολεία 
(φέτος οι ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τις 20.000), από 
τα οξυνόμενα προβλήματα στις κτιριακές υποδο-
μές και εξοπλισμό, από τις ελλείψεις στα στοιχει-
ώδη αναλώσιμα, κλπ. 

Με τη λειτουργία τμημάτων 25-30 μαθητών, τις 
συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολείων, υποβαθ-
μίζεται ακόμα περισσότερο η εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Η δημόσια και δωρεάν Παιδεία πλέον μόνο ως 
κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί, όταν οι 
γονείς, που ήδη δοκιμάζονται από τόσες δυσκο-

λίες, καλούνται κάθε χρόνο να βάλουν όλο και περισσότερο το χέρι στην τσέπη 
προκειμένου να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή.

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που με κόπο σπούδασαν, είτε παραμένουν στην ανεργία 
(παρά τα τεράστια κενά), είτε καλούνται να εκπληρώσουν το εξαιρετικά σημαντικό 
λειτούργημά τους με μισθούς πείνας και συχνά ούτε τα στοιχειώδη. 

Το υπέρτατο ιδανικό της ολόπλευρης μόρφωσης, της διαπαιδαγώγησης των νέων 
ανθρώπων, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι άν-
θρωποι, με στέρεες γνώσεις, κοντεύει πια να γίνει 
πολυτέλεια, προνόμιο των λίγων, που μπορούν να 
το αντέξει η τσέπη τους.

Με την απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας θέλουν να παραιτηθούν τα παιδιά μας από 
τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης, ώστε 
να μπορούν αύριο να αντιμετωπίσουν την ζωή ως 
δυνατοί, σκεπτόμενοι, συνειδητοί πολίτες. Θέλουν 
τα παιδιά μας να βγαίνουν από τα σχολεία ως μια 
άμορφη μάζα, εύκολα χειραγωγήσιμη, που θα 
αποτελεί ανειδίκευτο, φτηνό εργατικό δυναμικό 
πάσας χρήσης. 

Στην αυγή του 21ου αιώνα, δεν επιτρέπεται τα 
παιδιά μας να έχουν δυσκολότερη πρόσβαση και 
χειρότερη μόρφωση από ότι οι μανάδες και οι πα-
τεράδες τους. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί: 
Να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας αξίζει! Γιατί 
η γνώση είναι δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα ούτε 
προνόμιο των λίγων! 

Αναστάσης Γκίκας
Υποψήφιος Βουλευτής Κυκλάδων ΚΚΕ
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ΝΑΟΥΣΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
τηλ.: 22840 53079 - 6936 842488, 6972 429146 |- e-mail: fmethodiko@gmail.com

Μαθηµατικά, Φυσική,
Χηµεία, Βιολογία,

Ανάπτ. Εφαρµογών

Οι µαθητές µας φέτος,εισάγονται στις παρακάτω σχολές  

ΑΕΙ:
ΙΑΤΡΙΚΗ -ΑΘΗΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ -ΠΑΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΧΑΝΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΘΕΣ/ΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ -ΜΥΤΙΛΗΝΗ

TEI:
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΘΗΝΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  -ΓΡΕΒΕΝΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΑΡΤΑ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΑΝΙΑ

Η επιτυχία ανήκει στους µαθητές, 
   εµείς εξασφαλίζουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

   Ευχόµαστε σε όλους καλές σπουδές. 

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ
φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο  µ έ σ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς

γ υ µ ν ά σ ι ο  |  λ ύ κ ε ι ο  |  ε π α λ

-Έμπειροι & πτυχιούχοι καθηγητές
-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Υψηλά ποσοστά επιτυχία
-Τμήματα ενημίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΥΣΤΕΡΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΗΛ./FAX: 22840 53300
ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤ.: 210 9911564 E-MAIL: epiplocosmos@yahoo.gr

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα

Διδάσκοντας Τάξη με 
Ανομοιογενή Επίπεδα

«Η διδασκαλία ξεκινάει όταν εσύ, ο δάσκαλος, μαθαίνεις από τον μαθητή. Μπες στη 
θέση του και ίσως κατανοήσεις τι μαθαίνει και με ποιο τρόπο το καταλαβαίνει»

(Kierkegaard)

 Τι κάνεις όταν η τάξη μοιράζεται ανάμεσα σε μαθητές που εύκολα κατανοούν την 
ύλη και σε αυτούς που συνέχεια αγωνίζονται; Ή όταν βλέπεις ότι μερικοί μαθητές 
βρίσκουν την ύλη πολύ εύκολη, βαριούνται και λαχταρούν την πρόκληση ενώ άλλοι 
απλά «δεν τα πιάνουν» παρά τις καλύτερες προσπάθειές σου;

Που θα έπρεπε να τεθεί το επίπεδο κατανόησης της τάξης; Θα έπρεπε να είναι το 
ίδιο για όλους τους μαθητές ή να προσαρμόζεται ατομικά;

 Ένα σημαντικό θέμα για κάθε μάθημα που διδάσκεις είναι αν θέλεις ή χρειάζε-
σαι οι μαθητές σου να έχουν συγκεκριμένες βασικές γνώσεις ή ικανότητες για να 
καταφέρουν την ύλη. Ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα οι μαθητές με διαφορε-
τικό υπόβαθρο μπορεί να δημιουργήσουν ένα υπέροχο περιβάλλον συνεργασίας με 
πολλές προοπτικές αλλά οι πολύ μεγάλες διαφορές σε γνωστικό επίπεδο μπορεί να 
σημαίνουν ότι κάποιοι μαθητές δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για το επίπεδο 
αυτό.

 Την πρώτη μέρα θέστε μία γνωστική βάση που είναι απαραίτητη για την επιτυχία 
στο μάθημα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή ενός κουίζ (που σας δίνει πλη-
ροφορίες) ή με τη μορφή μιας λίστας που θα συμπληρώσουν οι ίδιοι οι μαθητές 
βαθμολογώντας τον εαυτό τους. Κατά την διάρκεια της εκτίμησης οι εργασίες των 
μαθητών είναι διαβαθμισμένες. Στους μαθητές που ίσως έχουν λιγότερη προετοι-
μασία μπορείτε να δώσετε επιπλέον υλικό, όπως μια λίστα με βιβλία που μπορούν 
να διαβάσουν που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τις αδυναμίες τους και θα 
τους δώσουν να καταλάβουν τι θα έπρεπε ήδη να ξέρουν σε αυτό το επίπεδο. Πιο 
εμπλουτισμένο συμπληρωματικό υλικό μπορεί να δοθεί στους καλύτερους μαθητές 
ενώ για τους πιο αδύναμους αφιερώνετε προσωπικό χρόνο για επιπλέον ενίσχυση 

σε ώρες εκτός μαθημάτων.
Το να διδάσκεις τάξη με διαφορετικά επίπεδα είναι συγχρόνως πρόκληση και 

ανταμοιβή. Αυτό που κάνει τον αφοσιωμένο δάσκαλο να προχωράει μπροστά με 
άσβεστο πάθος είναι η πίστη ότι όλοι οι υπέροχοι μαθητές στην τάξη του μαθαίνουν 
κάτι, η αυτοπεποίθησή τους μεγαλώνει και όλοι ανυπομονούν για το επόμενο μά-
θημα.

Ξεκινήσαμε αυτό το άρθρο με ένα απόσπασμα από τον Kierkegaard ότι η αληθινή 
διδασκαλία ξεκινάει όταν οι δάσκαλοι καταλαβαίνουν τους μαθητές. Ένα σημαντικό 
στοιχείο αυτής της κατανόησης είναι η συνειδητοποίηση της διαφορετικής στάσης 
που έχουν οι μαθητές για τη γνώση , τους διαφορετικούς τρόπους που την πλη-
σιάζουν και πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επηρεάσουν και τη στάση και την 
προσέγγισή τους.

Γαβαλάς Μ. Νικόλαος- εκπαιδευτικός,  Μπαρμπαρίγου Ε. Αικατερίνη
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Παριανόπουλα 
σε ΑΕΙ–ΤΕΙ
ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ
1. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΓΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
3. ΓΚΙΩΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΠΑΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)
4. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
5. ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ-
ΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
6. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
7. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
8. ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
10. ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗ-
ΝΑ)
11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
12. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
13. ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΟΥΣΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
14. ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
15. ΛΙΚΑΦΙ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΑΜΙ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥ-
ΜΟΤΕΙΧΟ)
16. ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕ-
ΘΥΜΝΟ)
17. ΜΑΝΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
18. ΜΑΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΓΕΩΠΟ-
ΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
19. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΡΣΕΝΙΑ του ΣΑΒΒΑ. 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΑ)
20. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ)
21. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
22. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
23. ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
24. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

25. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣ-
ΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
26. ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
27. ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
28. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩ-
ΑΝΝΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
29. ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ. ΙΣ-
ΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
30. ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΑΡΗ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙ-
ΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
31. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ. ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
32. ΣΑΡΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
33. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
34. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
35. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ. ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
36. ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
37. ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΞΑΝΘΗ του ΦΩΤΙΟΥ. ΑΓΓΛΙ-
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
38. ΤΖΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
39. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
40. ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΕΡΩΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΙ-
ΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
41. ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝ-
ΔΡΕΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
42. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ)
43. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
44. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
45. ΦΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
46. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ-
ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
47. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
48. ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
& ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
49. ΖΑΡΚΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
50. ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. ΦΙ-
ΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
51. ΜΑΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) .

ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
2. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
3. ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
4. ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
5. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΤΕΧΝΩΝ 
ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
6. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
7. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
8. ΚΑΛΟΥΓΕΡΟΒ ΑΝΤΩΝΗ της ΣΝΕΖΑΝΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
9. ΚΑΝΑΚΗ ΝΤΑΛΙΑΝΑ ΣΑΜΠΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
10. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
11. ΜΠΕΝ ΣΑΑΝΤΟΝ του ΓΙΟΤΑΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
12. ΜΠΕΝΤΑΙ ΝΤΕΝΙΣ του ΛΑΖΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
13. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
14. ΜΠΟΥΣΟ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΠΑΒΕΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
15. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
16. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
17. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΗΛΙΑ. ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
18. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΨΥ-
ΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
19. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΑ-ΑΚΑΘΗ του ΑΝΔΡΕΑ. 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
20. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
21. ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
22. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΟΙΝΟΛΟΓΙ-
ΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
23. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
24. ΦΙΦΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
25. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ. ΠΑΙΔΑ-
ΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
26. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ. ΙΤΑ-
ΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
1. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
2. ΚΟΝΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗ του ΠΕΤΡΟ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
3. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ)
4. ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΔΑΝΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 
5. ΛΟΥΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
6. ΜΑΥΡΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
7. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ. ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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Εκδρομή στα 
Κύθηρα

Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής και το «Travel 
Time», διοργανώνουν 4ήμερη εκδρομή στα Κύθηρα 
και την Ελαφόνησο. 

Αναχώρηση την Πέμπτη το πρωί 1/10/2015 από 
Πάρο και επιστροφή Κυριακή 4/10/2015  το βράδυ, 
στην Αθήνα. Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλ.: 
22840 21203, 6945 191 005.

Νέα καταγγελία
Ο σύλλογος Κολυμπηθρών επανέρχεται με δελτίο 

τύπου στο θέμα των παραλιών και της ελεύθερης 
πρόσβασης σε αυτές. Η καταγγελία του συλλόγου έχει 
ως εξής:

«Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής των 
Κολυμπηθρών είναι η επιχειρούμενη από επιτήδειους 
καταπάτηση αιγιαλού και η αυθαίρετη τοποθέτηση 
ομπρελοκαθισμάτων, που παρεμποδίζει την ελεύθερη 
πρόσβαση των λουόμενων στις παραλίες. 

Φέραμε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο στις 
10/7/2015 και η δημοτική αρχή δεσμεύτηκε ότι θα 
το φέρει σε μονοθεματική συνεδρίαση, γιατί ανάλο-
γα φαινόμενα υπάρχουν σε διάφορες παραλίες του 
νησιού. Πέρασαν περίπου δύο μήνες, το καλοκαίρι  
τελειώνει και οι επιτήδειοι κάνουν ανενόχλητοι τη 
δουλειά τους. Εκτός από την πρόθεση του Δημάρχου 
και του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να μας 
κοροϊδέψουν, τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς;  

Αν νομίζουν πάντως ότι «καθάρισαν» μαζί μας, γε-
λιόνται. Να είναι σίγουροι ότι θα μας βρουν μπροστά  
τους γι’ αυτό και τα άλλα προβλήματα της περιοχής».

Επιστημονικό συνέδριο
Η διοικούσα επιτροπή του ιερού προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 

ανακοίνωσε ότι από τις 11-14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συ-
νέδριο στον περίβολο του Ι. Ναού της Εκατονταπυλιανής και στο παλαιοχριστιανικό 
βαπτιστήριο με θέμα: «Ιερός ναός Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. 50 χρόνια 
από την αποκατάστασή του από τον Αναστάσιο Ορλάνδο».

Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος και του υπουργείου πολιτισμού, παιδείας και θρησκευμάτων, θα λα-
μπρύνουν με την παρουσία και τη συμ-
μετοχή τους ο Μακαριώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. 
Ιερώνυμος και εξέχουσες επιστημονικές 
προσωπικότητες, που με τις εισηγήσεις 
τους θα αναφερθούν στο έργο του αεί-
μνηστου καθηγητή και ακαδημαϊκού και 
θα φωτίσουν πτυχές του μοναδικού σε 
αρχαιολογική αξία παλαιοχριστιανικού 
μνημείου της νήσου μας. Στο πλαίσιο 
του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση 
φωτογραφιών της περιόδου των ερ-
γασιών αποκατάστασης του μνημείου 
(1959-1966) που διέθεσε ευγενώς η εν 
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου
18.00-18.15 Προσέλευση συνέδρων.
18.15-18.45 Ξενάγηση από τον συγ-

γραφέα-εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη Πα-
τέλλη.

18.45-19.00 Αγιασμός ενάρξεως του 
συνεδρίου.

19.00-19.30 Χαιρετισμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. 
Καλλίνικο και κήρυξη ενάρξεως των εργασιών του συνεδρίου από τον Μακαριώτα-
το Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο.

19.30-20.30 Προσφωνήσεις-χαιρετισμοί.
20.30-20.50 Παρουσίαση του συνεδρίου από την κ. Αθηνά Χριστοφίδου. 
20.50-21.20 Συναυλία Βυζαντινής μουσικής από τη χορωδία του κ. Παυλάκη Σπύ-

ρου. 
22.00 Δείπνο.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου
Πρωινή Συνεδρία
Πρόεδρος: Ακαδημαϊκός κ. Στέφανος Ήμελλος
9.00-9.20 Δημήτριος Αθανασούλης «Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του συ-

γκροτήματος του Ι.Ν. Παναγίας Εκατονταπυλιανής».
9.20-9.40 Ιωάννα Στουφή - Πουλημένου «Οι Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες της 

Παναγίας Εκατονταπυλιανής».
9.40-10.00 Εμμανουήλ Κορρές «Η Καταπολιανή και τα αρχαία μάρμαρα αυτής»
10.00-10.20 Ντόρα Κατσωνοπούλου «Μαρμάρινη κεφαλή Ασκληπιού από την 

Εκατονταπυλιανή της Πάρου».
10.20-10.50 Συζήτηση. 
10.50-11.00 Διάλειμμα.
Πρόεδρος: Ομ. Καθηγητής Παν/μίου κ. Κωνσταντίνος Μανάφης
11.00-11.20 Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Ιωάννα Καράνη «Η αναστήλωση της Εκα-

τονταπυλιανής της Πάρου μέσα από το αρχείο της διεύθυνσης αναστήλωσης Βυζα-
ντινών και μεταβυζαντινών μνημείων».

11.20-11.40 Σωτήριος Βογιατζής «Ψηλαφώντας τις επεμβάσεις του Αν. Ορλάν-
δου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή».

11.40-12.00 Ανδρέας-Διονύσιος Αλιπράντης «Αν. Ορλάνδος: Οραματιστής Αρχι-
τέκτων και επιβλέπων της αναπαλαιώσεως του Ι.Ν. Παναγίας Εκατονταπυλιανής».

12.00-12.20 Ζώζη Παπαδοπούλου, Δήμητρα Σταθάκη «Ο Αν. Ορλάνδος και η ση-
μασία των εργασιών αποκατάστασης της Καταπολιανής στην επιγραφική της Πά-
ρου».

12.20-12.40 Χαρίκλεια Διαμαντή «Παλαιοχριστιανική κεραμική από τις πρόσφα-
τες εργασίες στο ιερό του Αγίου Νικολάου της Παναγίας Εκατονταπυλιανής».

12.40-13.00 Γιάννος Κουράγιος  «Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές,  γλυπτά 
από την Κατωπολιανή».                                     

13.00 - 13.30 Συζήτηση.
14.00 Γεύμα.
Απογευματινή συνεδρία
Πρόεδρος: Επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής
18.30-18.50 Ευγενία Γερούση «Ο Αν. Ορλάνδος και τα πρωτοχριστιανικά μνημεία 

των Κυκλάδων».
18.50-19.10 Νικόλαος Αλιπράντης 

«Η προσφορά του Αν. Ορλάνδου στην 
ανάδειξη και προβολή των Χριστιανικών 
μνημείων της Πάρου».

19.10-19.30 Νικόλαος Μίνως, Χάρης 
Λιωνής «Η συμβολή του Αν. Ορλάνδου 
στην τεκμηρίωση και συντήρηση μνημεί-
ων».

19.30-20.00  Συζήτηση. 
20.00-20.10 Διάλειμμα.
Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος Αρείου Πά-

γου έ.τ. κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος
20.10-20.30 Πέτρος Θέμελης «Ο 

Αναστάσιος Ορλάνδος στην αρχαία 
Μεσσήνη». 

20.30-20.50 Φανή Δροσογιάννη «Οι 
ζωντανοί μάρτυρες της ιστορίας της 
Πάρου».

20.50-21.10 Κων/νος Ρούσσος «Ανα-
συνθέτοντας το δίκτυο των νησιωτικών 
οικισμών των Κυκλάδων κατά την πρώ-
ϊμη Βυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι. μ. 
Χ.) : οι περιπτώσεις της Πάρου και της 
Νάξου».

21.10-21.30 Συζήτηση.
22.00 Δείπνο από το Δήμο Πάρου.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου
07.00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Πρωινή Συνεδρία
Πρόεδρος: Ομ. Καθηγητής Παν/μίου κ. Νικόλαος Ζίας
11.00-11.20 Αθηνά Χριστοφίδου «Οι αναστηλώσεις των Βυζαντινών μνημείων 

στην Ελλάδα».
11.20-11.40 Παναγιώτης Τουλιάτος «Οι Βυζαντινές τεχνικές αντισεισμικής οχύ-

ρωσης των κατασκευών».
11.40-12.00 Αικατερίνη Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη Σακελλάκου, Μαρίνα Βόγκλη, 

Μαρία Τσάφου «Το έργο της 2ας Ε.Β.Α., 2006-2014».
12.00-12.20 Ελισάβετ Παπαζώη «Ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώ-

ρου του Ι. Ν. Παναγίας Εκατονταπυλιανής για την ανάδειξη και προστασία του μνη-
μείου».

12.20-12.50 Συζήτηση.
12.50-13.15 Συμπεράσματα-πορίσματα από κ. Χριστοφίδου Αθηνά - Λήξη εργα-

σιών συνεδρίου.
13.30 - Γεύμα.
18.00-19.00 Πανηγυρικός εσπερινός Υψώσεως Τιμίου Σταυρού.
19.00-21.00 Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο και περιδιάβαση στον παραδο-

σιακό οικισμό της Παροικιάς με κατάληξη στο λόφο του Αγ. Κωνσταντίνου.
22.00 Δείπνο.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
7.00 Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
11.30-13.30 Επίσκεψη στο περιβαλλοντικό - πολιτιστικό πάρκο Δήμου Πάρου και 

στη Νάουσα.  
14.30 Γεύμα.
19.15 Αναχώρηση από Πάρο για Πειραιά.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-
ΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τμ το καθένα, 
με 2 στρέμματα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.μ. Δίνονται 
ξεχωριστά ή μαζί. Μεσολά-
βηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. Δίνονται και για 
ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τμ, με 740 τμ 
οικόπεδο, 200 μ από τη θά-
λασσα. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Δίνονται 
και για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 
622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 

διάφορες τοποθεσίες σπίτια 
εξοχικά και εντός οικισμού,  α-
πό 60 έως 150τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους από 45.000€, πο-
λύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 22 τ.μ., 
επιπλωμένη. Τηλ. 6948 872 
161/6949 043 463

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
καταστήματα, 40 τ.μ. έκαστο ή 
80 τ.μ. ενοποιημένο, 20 μέτρα 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 
91429, 6945 855 167

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
κατάστημα σε κεντρικό δρόμο, 
κοντά στο λιμάνι. Πληροφορίες 
στο τηλ.: 22840 21633, 6982 
775 550

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο, ενοικιάζεται χώρος για 
κατάστημα ή γραφείο, 100 τ.μ. 
ισόγειο και 100 τ.μ. υπόγει-
ο. Ενοικιάζονται μαζί ή και 
ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 
6977 618 527

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ  ΠΑΡΟΥ 
ενοικιάζεται, επιπλωμένο 
studio για όλο το χρόνο. Τιμή: 
180,00 ευρώ. Τηλ. επικοινωνί-
ας 6989 871 269 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη, 50 τ.μ., με 
αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 
511 546

ΛΕΥΚΕΣ (έξω απ΄ το 
χωριό), ενοικιάζεται σπίτι, 
2 κρεβατοκάμαρες, κουζίνα, 
καθιστικό, μπάνιο, WC, βερά-
ντες, θέα, θέρμανση. 10 μήνες/
χρόνο για εκπαιδευτικούς. Τηλ. 
6977 646 827

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
δίχωρη γκαρσονιέρα, 2 χλμ. 
από το λιμάνι της Παροικίας. 
Τηλ: 22840 22302, 6944 558 
581

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται από Έλληνες, με 3 Υ/Δ 
και κήπο, στην Παροικία, για 
όλο το χρόνο. Τηλ. 6944 144 
212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ οικία τριών τουλάχιστον 
δωματίων σε καλή κατάσταση 
στην Παροικία, σε κεντρικό 
και προσβάσιμο με αυτοκί-
νητο σημείο, για μακρόχρονη 
μίσθωση. Σε περίπτωση που 
η κατοικία χρειάζεται 
επισκευές ή εκσυγχρονισμό, 
είναι δυνατή η εκτέλεση των 
εργασιών με συμψηφισμό των 
ενοικίων. Άγγελος Δασκα-
λόπουλος, Μηχανικός: 6974 
336 567, 22840 91481, email: 
agdaskalopoulos@yahoo.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 
πρωινή απασχόληση Delivery 
με μηχανάκι. Τηλ. 22840 
26050, 6944 144 212

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
στην Πάρο ζητά μηχανολόγο 
– μηχανικό (άντρα η γυναίκα). 
Απαραίτητα προσόντα η καλή 
γνώση AutoCAD , αγγλικών , 
άδεια οδήγησης και μόνιμος 
τόπος διαμονής η Πάρος . 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση.  Αποστο-
λή βιογραφικών στο email: 

klimatismos.paros@yahoo.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για 
Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστεί-
ο, για μόνιμη εργασία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 24966, 
6974 367 781

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται για όλα τα επίπεδα 
και όλες τις ηλικίες. Πληροφο-
ρίες στο τηλ.: 6937 602 576

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
με πολυετή πείρα παραδίδει 
μαθήματα. Όλα τα επίπεδα, 
Lower, Proficiency. Τηλ. 6977 
646 827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
(Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας, 
Νέων Ελληνικών) σε μαθητές/-
τριες Γυμνασίου, Λυκείου και 
Δημοτικού(όλα). Κιν.6978 315 
508

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟΥ «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» 
στην Παροικία, πωλείται με 
όλα τα υπάρχοντα. Τηλ.: 6972 
886 685, κος Γιώργος.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ-
ΔΙΚΟ, πωλείται εν λειτουργία 
στη Νάουσα της Πάρου. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6976 002 925

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD 
(FALAFEL), πωλείται στη 
Νάουσα, στην είσοδο του 
λιμανιού, λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
635 642 

ΔΙΑΦΟΡΑ  

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 
ίππων πωλείται, με 3 χρόνια 
εγγύηση και φρέζα καινούρια. 
Τηλ. 6976 336 421

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
μάρκας MIELE, πωλείται 
αμεταχείριστο, προς 600€. Τηλ. 
6936 131 753

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MATIZ DAEWOO 
για ανταλλακτικά. Τιμή: 300 
ευρώ. Τηλ: 22840 55007, 6948 
701 070
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Επιτυχόντες 
φροντιστηρίου 
«το ιδιαίτερο»

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για 
την επιτυχία τους στις εξετάσεις του σχολικού 
έτους 2014-2015.

 

B2 LEVEL (LOWER)
 Αλιπράντης Κωνσταντίνος Ν.
Αλιπράντη Νικολέτα  Δ.
Ζέγκου Αντωνία
Καραχάλιου Ειρήνη Σ.
Μαργαρίτη Μαρία Δ.
Μιχαλακοπούλου Εμμανουέλλα Ν.
Σαρηγεωργίου Ζαμπέτα Θ.
Σιφναίος Αθανάσιος Κ.
 

C1 LEVEL (ADVANCED)
 Τριπολιτσιώτης Θεόδωρος Ν.
 

C2 LEVEL (PROFICIENCY)
 Δημάκης Δημήτριος Ν.
Λιακοπούλου Αριστέα
Οσόγια Εσρα
Σκορδούλης Χρήστος Α.

ΔΩΡΕΑ
ΔΩΡΕΑ  ≠ 250,00€ ≠ στο Ορφανοτροφείο 

Αγίας Τριάδος, στο Υστέρνι Πάρου.
Στη μνήμη της πολυαγαπημένης μας θείας και 

αδελφής, Καλλιόπης Μπενέτου Σκιαδά.
Οικογένειες:  Κούλας Αργουδέλη
           Ευαγγελίας Παπαδάκη
           Ζαφείρας Σιφάκη
           Βασιλικής Ζουμπουλάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχα-

ριστίες στους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσω-
πικό του Κέντρου Υγείας Πάρου, το προσωπικό 
του ΕΚΑΒ, του Πυροσβεστικού Σταθμού και της 
Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Πάρου, καθώς 
και τη Blue Star Ferries, που εδώ και αρκετό 
καιρό μας προσφέρουν και συνεχίζουν να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πολύ δύσκολο 
περιστατικό υγείας της Άννας Σπανού. Η μεταφο-
ρά της από την οικία της προς το κέντρο Υγείας 
Πάρου και από εκεί σε πλοίο της Blue Star για 
το νοσοκομείο Αθηνών, καθώς και η επιστροφή 
της, θα ήταν ανέφικτη αν δεν υπήρχε η αμέριστη 
βοήθεια, συμπαράσταση και ανθρωπιά όλων των 
προαναφερόμενων. Επίσης εκφράζουμε την ευ-
γνωμοσύνη μας στους λαμπρούς ιατρούς, Από-
στολο Πολυζωίδη, Παναγιώτη Κεμπάμπη, Ιωάννη 
Τσιγώνια, Κωνσταντίνο Λιβανίδη και Σπύρο Κα-
λακώνα για την ουσιαστική εθελοντική τους προ-
σφορά και συμπαράσταση.

Τα παιδιά της
Ευθαλία Σπανού και Δημήτρης Σιφναίος
Κυριακή Σπανού και Νίκος Οικονομίδης

Ιωάννης Σπανός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάρος 07 Σεπτεμβρίου2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Αριθμ. πρωτ.:   12664
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147 | Fax: 2284024726
Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 189/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 04-09-2015 αίτηση της κ. Λευθέρη  Έρρικας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων 
ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων 
στη θέση «Κανόνια» Οικισμού Δρυού Δ.Κ Μάρπησσας  Δήμου Πάρου, στην περιοχή της 
ιδιοκτησίας Λευθέρη Έρρικας, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 
Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147.

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

α.α
Ταΐρης Στέργιος

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάρος 07 Σεπτεμβρίου2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ     
Αριθμ. πρωτ.: 12665
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147 | Fax: 2284024726
Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 190/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 04-09-2015 αίτηση της κ. Μιχαλοπούλου Ευγενίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων 
ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων 
στη θέση «Απιανές» Οικισμού Αγκαιριάς Τ.Κ. Αγκαιριάς  Δήμου Πάρου, στην περιοχή της 
ιδιοκτησίας Μιχαλοπούλου Ευγενίας, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 
Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147.

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

α.α
Ταΐρης Στέργιος

Πολιτικός Μηχανικός 
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Δημοτικό Ωδείο
Μία νέα εποχή ξεκινάει για την πρώην δημοτική μουσική σχολή Πάρου, καθώς 

πλέον μετατράπηκε σε ωδείο αναβαθμίζοντας τις μουσικές σπουδές και θα έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει πτυχία και διπλώματα σε όλες τις μουσικές ειδικότητες, 
απολύτως ισότιμα με αυτά του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και πλήρως ανα-
γνωρισμένα από το κράτος.

Το ωδείο, στον ανακαινισμένο χώρο του, θα παρέχει ποιοτική μουσική παιδεία για 
όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη της μουσικής. Θα λειτουργεί τμήματα κλασικής και 
σύγχρονης οργανικής μουσικής (πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά), φωνη-
τικής μουσικής (όπερα, σύγχρονο τραγούδι), μουσικής θεωρίας (από υποχρεωτικά 
θεωρητικά μέχρι σύνθεση και προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις μουσικο-
λογίας), μουσικής προπαιδείας (τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής Orff), βυζαντινής 
μουσικής (σε συνεργασία με το Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής), παραδοσι-
ακής μουσικής (παραδοσιακά - λαϊκά όργανα), καθώς και χορωδίας (παιδική και 
ενηλίκων). Επίσης, θα επαναλειτουργήσει η Φιλαρμονική του Δήμου, εντασσόμενη 
στο δυναμικό του Δημοτικού Ωδείου,  στην οποία η φοίτηση, όπως και στη Χορωδία, 
θα είναι δωρεάν.

Το δημοτικό ωδείο θα κάνει εγκαίνια το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 
19:00 τα οποία θα τελεστούν παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Παρονα-
ξίας κ.κ. Καλλίνικου.

Τέλος, το δημοτικό ωδείο δε θα λειτουργεί με στενά οικονομοτεχνικά κριτήρια 
και με σκοπό την κερδοφορία του και μόνο, αλλά θα παρέχει μουσικές σπουδές σε 
υψηλότατο επίπεδο με τη στήριξη και τη συνεισφορά της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και βέβαια με 

τη μεγάλη εμπειρία των καθηγητών και των στελεχών που το πλαισιώνουν. Οι νέες 
τιμές για το σχολικό έτος 2015 – 2016 διαμορφώνονται ως εξής: 

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20€  ετησίως, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ: 50€ μηνιαίως, ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΑΞΗ: 
56€ μηνιαίως, ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΑΞΗ: 59€ μηνιαίως, ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙ-
ΚΑ (προετοιμασία για εισαγωγή στα ΑΕΙ): 39€ μηνιαίως, ΟΡΦ-ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ: 19€ μηνιαίως, ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 15€, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: δωρεάν, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ: δωρεάν σε συνεργασία με το Ι. Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ΧΟ-
ΡΩΔΙΑ: δωρεάν.

Προβλήματα στα σχολεία
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου – Αντι-

πάρου, «Παναγιώτης Καλλίερος», με τίτλο: «Λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία…», 
δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση που επικεντρώνεται στα προβλήματα 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Μας χωρίζουν μόλις λίγες ημέρες από το άνοιγμα των σχολείων, χωρίς μέχρι 
στιγμής να έχει γίνει καμία απολύτως, έστω και στοιχειώδης, προπαρασκευή για 
την ομαλή λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων της χώρας. Χιλιάδες ελλείψεις σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα τοπίο εγκατάλειψης και διάλυσης του 
δημόσιου σχολείου.

Η πολιτική των ,νημονίων οδηγεί κυριολεκτικά στην καρατόμηση των μορφωτι-
κών δικαιωμάτων της νέας γενιάς και στην υπονόμευση της ομαλής λειτουργίας 
των σχολείων. Ειδικά για τη νησιωτική Ελλάδα, όπως οι Κυκλάδες, υπάρχει πλέον 
ο πολύ σοβαρός κίνδυνος να μην ανοίξουν καθόλου κάποια σχολεία την ημέρα 
του αγιασμού. Πιο συγκεκριμένα στον νομό Κυκλάδων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υπάρχουν τα εξής κενά:

Δάσκαλοι 205, Νηπιαγωγοί 85, Αγγλικών 28, Γαλλικών 7, Γερμανικών 3, Καλλι-
τεχνικών 12, Φυσικής Αγωγής 31. Μουσικής 14, Πληροφορικής 12, Θεατρολόγοι 
12, Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 33, Δάσκαλοι 4. Νηπιαγωγοί Εκπαιδευτικοί Πα-
ράλληλης Στήριξης 30.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κενών είναι οργανικά 
κενά και όχι λειτουργικά, δηλαδή κενά που έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη 
μόνιμων διορισμών και όχι από άδειες του εκπαιδευτικού προσωπικού (λοχείας-
ανατροφής κτλ). Σε εθνικό επίπεδο από την άλλη λείπουν γύρω στους 23.000 
εκπαιδευτικούς, την ίδια στιγμή που το υπουργείο ισχυριζόταν μέχρι πρότινος ότι 
έχει εξασφαλίσει μόνο 10.000 πιστώσεις για αναπληρωτές και όλοι οι προανα-
φερόμενοι αριθμοί σχετίζονται με αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ και όχι με πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού, κατά συνέπεια δεν μπορούν να τοποθετηθούν οι 
εκπαιδευτικοί στην πρωινή ζώνη του σχολείου και άρα δεν είναι σε θέση να επι-
λύσουν το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Τώρα το υπουργείο ισχυρίζεται 
πως κάνει προσπάθεια να πλησιάσει τον περσινό αριθμό πιστώσεων (18.000 περί-
που) αλλά ακόμα και να τα καταφέρουν (μάλλον απίθανο) τα κενά δεν καλύπτονται 
αφού φέτος είχαμε και 3.000 συνταξιοδοτήσεις, άρα χρειάζονται 3.000 περισσό-
τερες πιστώσεις για να λειτουργήσουν απλά και μόνο στα περσινά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών οι οποίοι μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη καλούνται να επανακαταθέσουν τις 
αιτήσεις τους. Οι πρώτοι αναπληρωτές δεν πρόκειται να φτάσουν στα σχολεία πριν 
το τέλος του Σεπτέμβρη… Ενώ στην παραπάνω κατάσταση έρχεται να προστεθεί 
και η καθυστέρηση στην, ήδη χαμηλή, χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, 
τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα σε πολλούς δήμους με τις καθαρίστριες, οι 
εξαιρέσεις μαθητών από τη μεταφορά, η μη λειτουργία πρόσθετης και ενισχυτικής 
διδασκαλίας κ.α. Αυτό, λοιπόν, είναι το βαρύ κοινωνικό τίμημα των πλεονασματικών 
προϋπολογισμών, της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πολιτικής επιλογής 
να αποπληρωθεί το δυσβάσταχτο ληστρικό χρέος. Και γι’ αυτό το λόγο συνυπογρά-
φονται στο νέο μνημόνιο οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για νέες συγχωνεύσεις – λουκέτα 
σχολικών μονάδων και αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Μπορεί τελικά να 
μένουμε Ευρώπη αλλά με ένα σχολείο που έχει τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά και 
με την τρίτη χαμηλότερη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ε.Ε.! Στη δίνη της σημερινής 
πραγματικότητας, του τρίτου μνημονίου και της υπηρεσιακής κυβέρνησης, καλού-
μαστε ως κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα να διαδραματίσουμε τον ρόλο που 
μας αναλογεί και να αναλάβουμε το χρέος μας απέναντι στη σημερινή πρόκληση. 
Απαιτείται η ανασύνταξη και η επαναφορά του κινήματος και η παρέμβαση του στη 
σύγχρονη περίοδο. Σαν κλάδος είναι επιτακτικό να βρούμε τρόπους παρέμβασης 
στη νέα εποχή του τρίτου καταστροφικού μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων 
που θα ακολουθήσουν και αφορούν το σύνολο της ζωής των εργαζόμενων Άμεσα 
πρέπει το εκπαιδευτικό κίνημα να δώσει μάχη, σε συντονισμό των πρωτοβάθμιων 
σωματείων ΠΕ και ΕΛΜΕ και ανεξαρτήτως προεκλογικής περιόδου ή μη, για την 
κάλυψη των κενών, το μείζον πρόβλημα των αναπληρωτών και της χρηματοδότη-
σης των σχολικών επιτροπών..

Γι’ αυτό το λόγο καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
τους γονείς και την εργαζόμενη πλειοψηφία σε κοινό μέτωπο παιδείας – εργασίας 
για την ανατροπή του μορφωτικού καιάδα, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχο-
λείου των αναγκών και των δικαιωμάτων μας. Η πλήρης απαξίωση των σημερινών 
πολιτικών κομμάτων, εξαιτίας των κυβερνητικών τους επιλογών, ανοίγει διάπλατα  
δρόμο σε ανορθόδοξες πολιτικές επιλογές μίσους και φανατισμού και κυρίως στην 
άκριτη υιοθέτηση της ανοχής όλων των δημοσιονομικών μέτρων ως μοναδική 
επιλογή επιβίωσης. Εμείς οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε ένα ισχυρό συνδικαλι-
στικό και κοινωνικό μέτωπο αντίστασης και αγωνιστικότητας. Ισχυροποιούμε τα 
συνδικάτα μας, διεκδικούμε και οραματιζόμαστε όλοι μαζί! Κανένας αγώνας δεν 
είναι χαμένος προτού δοθεί…».

Νέα περίοδος
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η ΦτΠ επανέρχεται στην τακτική εβδομαδιαία 

κυκλοφορία της. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους, είναι φανερό ότι και η 
κυκλοφορία της μοναδικής εφημερίδας στα νησιά μας είναι ένα δύσκολο στοίχημα. 
Είναι όμως επιβεβλημένη.

 Η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από την 
εξάχρονη θητεία των συγκυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων και κάνουν την ζωή 
μας προβληματική, προϋποθέτει κατ’ αρχήν την ανάδειξή τους από τα μέσα ενημέ-
ρωσης.

Το σημερινό αφιέρωμα στη νέα σχολική χρονιά, εξυπηρετεί την ανάδειξη των 
προβλημάτων στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαιδευση στα νησιά μας, που κλείνουν τα κενά της. 

Πέρα από το επίκαιρο θέμα της παιδείας εξακολουθούν να υπάρχουν και τα μεγά-
λα θέματα στην τοπική κοινωνία: Η ενεργοποίηση του ασθενοφόρου αεροσκάφους, 

η κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων για να λειτουργήσει το 
νέο αεροδρόμιο, το εμπορικό λιμάνι, η πλήρης υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας 
και άλλα πολλά.

Η σοβαρή διαχείρηση αυτών των θεμάτων χρειάζεται χειρισμούς μακριά από κομ-
ματικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις. Τα προεκλογικά τρικ ή οι «βελτιώσεις» του προ-
φίλ κάθε πολιτικού ή πολιτικάντη, δεν είναι για μας το ζητούμενο. 

Η δημοσιοποίηση όλων των ενυπόγραφων απόψεων είναι μέρος της σωστής ενη-
μέρωσης, είναι μέρος της επικοινωνίας των πολιτών και εξυπηρετεί την ανάπτυξη 
ενός διεκδικητικού μετώπου για τη λύση αυτών των προβλημάτων.

Για να ανταποκριθούμε σ’ αυτό το καθήκον σχεδιάζουμε αλλαγές και στον τρό-
πο παρουσίασης των θεμάτων αλλά και εικαστικές βελτιώσεις ώστε να γίνεται πιο 
ευχάριστη η ανάγνωση της εφημερίδας. Μελετάμε ακόμα και την καθημερινή 
σας ενημέρωση.

Επειδή τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν μας χαρίζετε πρέπει να αγωνιστούμε, 
να διεκδικήσουμε. Σ’ αυτόν τον δρόμο συμπαραστάτης θα είναι η Φωνή της Πάρου.

Ν.Ραγκούσης-Λαουτάρης



   5.000 δωρεάν φύλλα
2.000 νέοι αναγνώστες

      από 72 χώρες κάθε εβδοµάδα

www.fonitisparou.gr

κάθε εβδοµάδα, η «φωνή» µας φτάνει
...σε ολόκληρο τον κόσµο!
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