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Rental accomodation support

Maintenance & security services
houses, villas, rooms,

pools, gardens, yachts & boats

Φροντίζουµε την περιουσία σας σε Πάρο & Αντίπαρο
Ελληνική εταιρεία

Υποστήριξη ενοικιάσεων & διαµονής οικιών

Συντήρηση & φύλαξη
οικίες, βίλλες, δωµάτια, 

πισίνες, κήποι, γιωτ & φουσκωτά σκάφη J.
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Δ. Σαρρή:  
«ανακύκλωση, 
υπόθεση όλων μας»

» σελ. 15

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305 | fax: 22840 28304 | iatronisos@gmail.com

Dr  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σας ενηµερώνουµε ότι εκτός από υπέρηχο σώµατος και triplex,
τώρα οι υπηρεσίες µας επεκτάθηκαν 

και σε ψηφιακές (cr) ακτινογραφίες & µαστογραφίες.

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab
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Οι επιτυχόντες!
Ανακοινώθηκαν από υο υπ. Παιδείας τα ονόματα 

των μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα σχολεία του νησιού 
μας πέτυχαν την εισαγωγή τους οι παρακάτω:

ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
1. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΣΤΥΛ. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ). ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝ-

ΝΗ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

4. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓ. 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΑΠΘ

5. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑ-
ΗΛ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ). ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

6. ΓΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ). ΤΕΙ ΔΥΤ. 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

7. ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝ. 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ). ΕΚΠΑ

8. ΕΣΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΣΩΤΗΡΑΚΗ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΖΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΤΣΟ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

10. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ). ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11. ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙ-
ΔΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ). ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

12. ΚΑΡΑΠΕΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΘΑΝ. ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ). ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

13. ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΩΤΗΡ. 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

14. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝ. 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ). ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ του 
ΧΡΗΣ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ). ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

16. ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚ. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΗΡΙΝΝΑ του ΙΩΑΝ. ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ). ΟΠΑ

18. ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ. ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ). ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

19. ΛΕΚΑ ΣΑΜΟΥΕΛ του ΑΓΚΙΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

20. ΛΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ. ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

21. ΛΟΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΣΤΑΥΡ. ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

22. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΑΘΗΝΑ). ΕΚΠΑ

23. ΜΑΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ). ΕΚΠΑ

24. ΜΑΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓ. ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25. ΜΑΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ). ΠΑΝΤΕΙΟ

26. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΥΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙ-
ΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ). ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

27. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΑ-
ΜΙΑΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ). ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

28. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΑ-
ΜΙΑΝ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ). ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

29. ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡ. ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ). ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

30. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗ-
ΝΑ). ΟΠΑ

31. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝ. ΛΟΓΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

32. ΠΑΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡ. ΦΙΛΟ-
ΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ). 
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

33. ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜ. ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ). ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ

34. ΠΡΕΝΤΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔ. ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ). 
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

35. ΡΟΜΠΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝ. ΔΙ-
ΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ). ΤΕΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ

36. ΣΑΜΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ). ΤΕΙ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

37. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΥΛ. ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

38. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΛ. ΓΕΩ-
ΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ). ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

39. ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡ. ΧΗ-
ΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ). ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

40. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ. ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ). ΠΑΝΤΕΙΟ

41. ΣΤΑΤΙΒΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΝΤΡΟΥΜΙΤΡΟΥ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. 
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

42. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΥ-
ΡΩΝΟΣ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

43. ΤΣΙΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡ. ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ). ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

44. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ). ΤΕΙ 
ΑΘΗΝΑΣ

45. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΥΛ. ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ). ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/
ΝΙΑΣ

46. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩ-
ΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΑΠΘ.

ΓΕΛ ΝΕΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΑΒΡΑΑΜ ΚΛΕΑΝΘΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ. ΘΕΑΤΡΙ-

ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ). ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
2. ΑΓΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ. ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ). ΕΜΠ
3. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓ. ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡ. ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). ΤΕΙ ΚΡΗ-
ΤΗΣ

5. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡ. ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ). ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

6. ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝ. ΜΟΥΣΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ). ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

7. ΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ). ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

8. ΜΑΘΙΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝ. ΣΧΟΛΗ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ. ΑΕΝ

9. ΜΗΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔ. ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ). ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10. ΜΠΟΥΣΑΪ ΤΖΟΡΤΖΗ του ΜΠΑΧΡΙ. ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ). ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑ-
ΚΗΣ

11. ΝΤΟΥΣΙ ΑΡΣΙΝΙΝΤ του ΖΑΜΙΡ. ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ). ΤΕΙ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12. ΟΣΟΓΙΑ ΕΣΡΑ του ΙΛΙΡ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙ-
ΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ). ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ. ΙΣΤΟ-

ΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ). ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
14. ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡ. ΦΥΣΙ-

ΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΑΠΘ
15. ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΣΩΤΗΡ. ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ). ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

16. ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤ. ΙΑΤΡΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

17. ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ). ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

18. ΣΑΜΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ. ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). ΤΕΙ ΘΕΣ/
ΚΗΣ

19. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤ. ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ). ΕΜΠ

20. ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ του ΧΡΗΣΤ. ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ). ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

21. ΣΤΕΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΓΕΩΡ. ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ).ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

22. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣ. ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ). 
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

23. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
(ΛΑΜΙΑ). ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24. ΤΣΟΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΩΑΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ). ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΛ-ΕΠΑΛΒ_10%_2014 - ΠΑΡΟΙΚΙΑ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤ. ΑΞΙΩ-

ΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ.

ΓΕΛ-ΕΠΑΛΒ_10%_2014 - ΝΑΟΥΣΑΣ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙ-

ΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

2. ΤΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ). 
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΓΕΛ-ΕΠΑΛΒ_10%_2015
1. ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΕΡΩΠΗ του ΣΤΑΜ. ΘΕΑΤΡΙ-

ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ). ΕΚΠΑ

ΓΕΛ-ΕΠΑΛΒ-ΠΑΛΑΙΟ
1. ΣΑΡΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤ. 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ). ΠΑΝΤΕΙΟ

ΕΠΑΛ Α _ΠΑΛΑΙΟ
1. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜ. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ). ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

2. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΜΙΧ. ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ). ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΑΛ Α 10% - 2014
1. ΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡ. ΤΕΧΝΟΛΟ-

ΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΙ ΙΟ-
ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ - ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. ΔΑΒΕΡΩΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΤΩΝ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗ-
ΤΗΣ 

2. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ. ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). ΤΕΙ 
ΚΡΗΤΗΣ 

3. ΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

4. ΛΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΤΩΝ. ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ 

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ. ΛΟΓΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ). ΤΕΙ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘ. ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙ-
ΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ.
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Εργασίες στο 
ΓΕΛ Πάρου

Εργασίες γίνονται αυτή την περίοδο στο γενικό λύ-
κειο Πάρου. Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου 
σημειώνεται:

«Η δημοτική αρχή Πάρου συνεχίζοντας τις δράσεις 
για την επίτευξη του στόχου για την βελτίωση και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών εγκατα-
στάσεων, ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης και επι-
σκευής του κτηρίων του γενικού λυκείου Παροικίας 
Πάρου.

Οι εργασίες αφορούν κυρίως την αποκατάσταση 
ανθρακωμένου σκυροδέματος και εξωτερικών επι-
χρισμάτων. Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολου-
θήσει χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών των 
κτηρίων. Ο Δήμος Πάρου καλύπτει ιδίοις πόροις το 
κόστος των παραπάνω εργασιών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εργασίες συντήρησης 
θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα σχολικά κτήρια του 
νησιού, όπου υπάρχει ανάγκη».
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Έκπτωση 
στους νέους 
φοιτητές

Η Hellenic Seaways συνεπής στη δέσμευσή της για 
ουσιαστική στήριξη των νέων και των οικογενειών 
τους, προσφέρει 50% έκπτωση σε όλους τους νεοει-
σαχθέντες φοιτητές και στα μέλη της οικογένειας που 
τους συνοδεύουν. 

 Η ισχύς της έκπτωσης θα διαρκέσει μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 2016 ενώ αφορά όλους τους προορι-
σμούς που εξυπηρετεί και όλες τις μετακινήσεις από 
και προς τον τόπο σπουδών τους. Η έκπτωση αυτή 
παρέχεται με την επίδειξη του «Δελτίου Εξεταζομένων 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016» σε όλα τα πρακτο-
ρεία της εταιρείας καθώς και στα συνεργαζόμενα τα-
ξιδιωτικά γραφεία.

Έτοιμο  
το ιατρείο!

Ένα δημοσίευμα σε ηλεκτρονική ενημερωτική σελί-
δα των Αθηνών, μόλις δύο μέρες έπειτα από τα εγκαί-
νια του νέου αεροδρομίου Πάρου, έφερε τελικά ό,τι 
χρειάζεται για να είναι λειτουργικό το ιατρείο στο αε-
ροδρόμιο.

Ο αερολιμενάρχης Πάρου, κ. Κώστας Λεοντίδης, 
έγραψε για το τι συνέβη και τα όσα προηγήθηκαν:

«Ένα βιαστικό «ρεπορτάζ» από ένα ηλεκτρονικό 
blog, λίγες μόλις ημέρες από την ημέρα των εγκαινί-
ων του νέου αερολιμένα, ήταν η αφορμή για να δεί-
ξουν κάποιοι άνθρωποι, ένα ίδρυμα, την ευαισθησία 
τους στα θέματα της υγείας, για μία ακόμη φορά. 

Για να μη μακρηγορώ, το ρεπορτάζ αυτό, με φωτο-
γραφίες και κάποια σχόλια καυτηρίασε, πως ο νέος 
αερολιμένας έχει χώρο για πρώτες βοήθειες, αλλά… 
ο χώρος αυτός είναι άδειος. Και ήταν κατά κάποιο 
τρόπο σωστό. 

Λέω βιαστικό όμως, διότι φαρμακείο μεν υπήρχε 
πάντα στον αερολιμένα, πλην όμως, πριν καν μάθου-
με οι ίδιοι τους χώρους μας, πριν καν μάθουμε να 
περπατάμε εκεί μέσα, το άρθρο αυτό μας κατακεραύ-
νωσε, αφού δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε κάποια 
κίνηση, πλην του να λειτουργήσουμε το αεροδρόμιο, 
όσο πιο καλά μπορούσαμε. Για άλλα θέματα, του ρε-
πορτάζ, όπως παρατημένα πράγματα κλπ. δεν σχο-
λιάζω, ήταν απλά ανυπόστατα, όπως και για… ιώδιο, 
οινόπνευμα και βαμβάκι που… τυχαία… είχε κάποιος 
αστυνομικός…Απλά δεν συνέβη. 

Για το ιατρείο Α’ βοηθειών, όμως τώρα, με τη συν-
δρομή του Βελεντζείου Ιδρύματος Πάρου, ο χώρος 
αυτός εξοπλίστηκε, όχι μόνο με, επί πλέον, φαρμακευ-
τικό υλικό, αλλά και με άλλο εξοπλισμό, όπως κρεβάτι 
εξέτασης, ειδικό τραπεζίδιο, πιεσόμετρο, απινιδωτή. 
Πολλοί θα πουν: και γιατρός; Πέραν του ότι το θέμα 
γιατρού αφορά το υπουργείο Υγείας, ένα γιατρός με-
ταξύ των επιβατών, μπορεί να υπάρξει… ένας απινι-
δωτής όμως ή ένα πιεσόμετρο δύσκολα… Υπάρχει δε 
και η πρόθεση για σεμινάριο, σχετικό με πρώτες βο-
ήθειες στο προσωπικό! Ας θυμηθούμε άλλωστε όλοι 
κάποια από τις ανακοινώσεις όταν ταξιδεύουμε με το 
καράβι… Αν υπάρχει γιατρός στο πλοίο να το δηλώσει 
κλπ…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, σε όλους αυτούς 
τους ανθρώπους που μέσα στον Αύγουστο έτρεξαν, 
προκειμένου να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Στη πρό-
εδρο του ιδρύματος κ. Νάνσυ Κεσκινίδη, στον Ευρι-
πίδη τον Ακάλεστο, στο γιατρό Παντελή Μεσσαρό-
πουλο, που πολλοί θα τον θυμούνται από τη θητεία 
του στο Κ.Υ. Πάρου, αλλά και όλους όσοι έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό σ’ αυτό το θέμα. H προσπάθεια 
πια, πρέπει ενταθεί στο να φέρουμε ξανά το ασθενο-
φόρο αεροπλάνο στο νησί, όπως πολύ εύστοχα, πριν 
μέρες, ανέφερε σε δικό του σχόλιο ο φίλος όλων μας 
πατήρ Στυλιανός. Σας ευχαριστώ και πάλι».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 
Πάντα, σαν 
την πρώτη 
φορά!...

Όσοι χρόνοι κι αν περάσουν, πάντα η μυρωδιά του 
Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική!... Φέρνει μαζί της 
κάτι από θύμησες και κάτι από προσμονή… Όλα τούτα 
τα χρόνια, πάντα στο έμπα του Σεπτέμβρη, κάτι αλλά-
ζει μαγικά. 

Το καλοκαίρι πέρασε. Το καλοκαίρι, που μόλις χθες 
μας πότιζε με το αψύ, το μπρούσκο κρασί του, το κα-
λοκαίρι που μόλις λίγες μέρες πριν, μας μεθούσε με τη 
ζεστή απόλαυση ενός μεσημεριού που άχνιζε στο άγ-
γιγμα του κύματος, βαφτισμένο στο ονειρεμένο ακρο-
γιάλι  του πορφυρού νησιού μας .

Έρχεται το φθινόπωρο. Στην ηρεμία του τόπου, στη 
γαλήνια ομορφιά του φθινοπωρινού δρόμου, ο ήχος 
των βημάτων μας καλύπτεται απαλά από το κελάιδι-
σμα των σπουργιτών, των μικρών και πανέμορφων 
αυτών φίλων μας. Πεταρίζουν χαρούμενοι στο συνα-
πάντημά μας, μεταφέροντας την απόδειξη της ενθου-
σιασμένης βεβαιότητάς τους ότι δεν έκαμαν λάθος 
που έμειναν ακοίμητοι φύλακες του υπέροχου τόπου 
μας. Προσμένουν ξανά την επαφή και το ξαναντάμω-
μα μας πάλι στον ίδιο χώρο κάτω από της ελιάς την 
θαλερή ικμάδα. 

Τα καφενεία του φθινοπώρου στην παραλία, 
τεντώνουν τα αυτιά τους, ανοίγουν τα μάτια τους και 
συγυρίζουν τα τραπεζάκια και τις καρέκλες τους για να 
υποδεχτούν τους μόνιμους θαμώνες τους. Στη γλυκιά 
τους θαλπωρή γαληνεύει η τρικυμία των συλλογισμών 
και απαλύνεται το βάρος της καθημερινής  έγνοιας για 
το αβέβαιο αύριο. Και παίρνουν όλοι κουράγιο εκεί, 
παίρνουν όλοι νέες δυνάμεις για να  αντέξουν , για να 
υπομείνουν, για να σταθούν όρθιοι και αποφασισμένοι 
ότι δεν θα τους συντρίψει η αθλιότητα που εξα-
πλώνεται στη χώρα μας, δεν θα τους παρασύρει 
το σκοτεινό ποτάμι που πνίγει και εξοντώνει ανθρώ-
πους…

Όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι τόποι σύναξης  είναι μέσα 
στο φθινοπωρινό απόβραδο, μικροί ανθεκτικοί λύχνοι, 
λύχνοι ζωής, που ρίχνουν το τρεμάμενο, αλλά άσβε-
στο φως τους, στα σκοτάδια που όλο πυκνώνουν και 
ζώνουν τις ζωές μας… Αυτό το μικρό φως, που 
εννοεί να υπάρχει και να δηλώνει ασυμβίβαστα την 
παρουσία του, αυτό το καχεκτικό φως, εξακολουθεί 
να αντιπαλεύει την αθλιότητα που προσπαθούν να 
εγκαθιδρύσουν και να επιβάλουν όλοι εκείνοι που στη 
ζωή τους δεν γνώρισαν τί σημαίνει ανθρώπινη αυθόρ-
μητη επαφή. Και για όλους αυτούς, που αποστειρώ-
νουν το συναίσθημα και ακρωτηριάζουν την ανθρω-
πιά, η μεγαλύτερη τιμωρία είναι ότι δεν αξιώθηκαν 
ποτέ να απολαύσουν την ατμόσφαιρα ενός αυθεντι-
κού μικρού φθινοπωρινού καφενείου!...

Χαράλαμπος Γ. Μαλινδρέτος

Φθινοπωρινή 
πατάτα

Νέα ανακοίνωση διένειμε για τη χορήγηση στρεμμα-
τικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φθινοπωρινής 
πατάτας περιόδου 2016, το επαρχείο Πάρου.

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φθινο-
πωρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλ-
ματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του 
κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού. 

Σημειώνουμε ότι η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη 
έκταση ανά δικαιούχο πρέπει: α) να είναι τουλάχιστον 
ένα στρέμμα, β) να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγρο-
τεμάχιο μισό στρέμμα και γ) να είναι δηλωμένη στην 
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2016. Οι αιτήσεις θα υπο-
βληθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση 
αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο, τηλ.22810-
98833, καθώς και στο τμήμα αγροτικής οικονομίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Αντίδραση  
για κλείσιμο 
νηπιαγωγείου

Ψήφισμα εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου 
για τη μη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου 
Μαρμάρων. Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στο σχετι-
κό έγγραφο για την αναστολή λειτουργίας του νηπια-
γωγείου Μαρμάρων και σημειώνεται:

«[…] Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει την έντονη 

δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ανασταλεί για το δι-
δακτικό έτος 2016-2017 η λειτουργία του Νηπιαγω-
γείου Μαρμάρων Πάρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου θεωρεί 
ότι μέσα στο πλαίσιο της νησιωτικότητας, πρέπει να 
εξαντλείται κάθε δυνατότητα για τη λειτουργία, ως 
προς τον αριθμό των μαθητών, των σχολικών μο-
νάδων στο νησί μας. Παράλληλα, ταυτιζόμενο με τη 
διαμαρτυρία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου, πιστεύει ότι τα σχο-
λεία που λειτουργούν στα χωριά του νησιού μας απο-
τελούν πνευματικά κέντρα και αφορμή για πλήθος 
εκδηλώσεων που αναβαθμίζουν το, συνήθως φτωχό, 
περιβάλλον των χωριών μας», 



Σε λίγες ημέρες ξεκινάει το νέο σχολικό έτος. Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμ-
βρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στα σχολεία, ενώ μετά τον 
αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα 
«πρωτάκια» που θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με τη σχολική 
τάξη. Οι λιλιπούτειοι μαθητές θα μπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους σ’ 
ένα ευρύτερο περιβάλλον.

Επίσης, τα παιδιά που αλλάζουν εκπαιδευτική βαθμίδα (από το δημο-
τικό στο γυμνάσιο, ή από το γυμνάσιο στο λύκειο), βιώνουν και αυτά 
το άγχος της έναρξης της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν ξέρουν τι θα 
αντιμετωπίσουν στο νέο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και οι 
δυσκολίες πολλαπλασιάζονται. 

Σε όλη αυτή την πραγματικότητα, οι γονείς δείχνουν και αυτοί τις περισ-
σότερες φορές πιο αγχωμένοι από τα παιδιά τους, αφού αντιλαμβάνονται 
ότι η βασική εκπαίδευση θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη μετάβαση στη 
συνέχεια στις σπουδές τους. Εδώ, έρχεται ο σημαντικός ρόλος των εκ-
παιδευτικών, καθώς, χρειάζεται να δείχνουν τη διαθεσιμότητα τους στους 
μαθητές και να συζητούν μαζί τις ανησυχίες τους. 

Η «Φωνή της Πάρου» όπως κάθε χρόνο, θα προσπαθήσει να «παρα-
κολουθήσει» τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα σχολεία των 
νησιών μας, θα συμπαρασταθεί στα δίκαια αιτήματα μαθητών, γονέων 
και εκπαιδευτικών, και θα προβάλλει τα θετικά όλης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.
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Αγγλικά | Γαλλικά | Γερµανικά

• Τµήµατα όλων των επιπέδων: Νηπιακά, Μαθητικά & Ενηλίκων
• Συστηµατική προετοιµασία για όλα τα πτυχία
• Αγγλόφωνο θέατρο και δηµιουργική απασχόληση
• Εκµάθηση Ελληνικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

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

Ανοίγουν 
τα σχολεία!

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από το πρώτο κουδούνι και από τη στιγμή που τα 
σχολεία θα γεμίσουν και φέτος με τα χαρούμενα προσωπάκια των παιδιών μας. Οι 
γονείς στην πρώτη επίσκεψη τους στο σχολείο μαζί με τη λίστα με τα σχολικά είδη 
παίρνουν από το δάσκαλο και το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) για να 
συμπληρωθεί από τον Παιδίατρό τους. 

Αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό το ΑΔΥΜ;
Γιατί ο έλεγχος της υγείας των μαθητών πριν την έναρξη των μαθημάτων έχει 

σημασία για την πορεία και τις επιδόσεις του παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς και γιατί με την ευκαιρία του ΑΔΥΜ υπενθυμίζεται στους γονείς ο περιοδι-
κός Παιδιατρικός έλεγχος που είναι πολύ  σημαντικός για την σωματική, νοητική και 
ψυχική υγεία των παιδιών μας.

Στον περιοδικό Παιδιατρικό έλεγχο, ο Παιδίατρος θα συζητήσει με τους γονείς και 
θα σημειώσει χρόνια προβλήματα υγείας του παιδιού καθώς και πιθανή αγωγή που  
οφείλουν να γνωρίζουν οι δάσκαλοι. Για παράδειγμα όταν το παιδί έχει γνωστές 
αλλεργίες ή πάσχει από άσθμα, η ενημέρωση των δασκάλων για τη χρόνια αγωγή ή 
την αντιμέτωση μίας σοβαρής κρίσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Κατά την λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού θα συζητηθούν  προ-
βλήματα συμπεριφοράς του παιδιού ή τυχόν γνωστές μαθησιακές δυσκολίες αλλά 
και πιθανά προβλήματα υγείας στην οικογένεια που έχουν σημασία για το παιδί. Ο 
Παιδίατρος θα ρωτήσει και θα συνεκτιμήσει πληροφορίες που πιθανόν στους γονείς 
να μοιάζουν ασήμαντες, όπως π.χ. η κοινωνικότητα του παιδιού και η ικανότητα του 
να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια ο  Παιδίατρος θα ελέγξει 
το βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού, θα συμπληρώσει τυχόν εμβόλια που δεν έχουν 
γίνει και θα προγραμματίσει τα επόμενα. 

Ο Παιδίατρος θα μετρήσει τα σωματομετρικά στοιχεία του παιδιού (βάρος, ύψος, 
περίμετρος κεφαλής) και θα συμπληρώσει τις καμπύλες ανάπτυξης του παιδιού 
για τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων σωματικής ανάπτυξης και θα εκτιμήσει την 
ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, δηλαδή τις επιμέρους δεξιότητες του παιδιού. 
Ακολουθεί η ανά συστήματα κλινική εξέταση, και η συζήτηση με τους γονείς για τα 

τυχόν ευρήματα. Αναλόγως την ηλικία του παιδιού και  τα στοιχεία από το ατομικό ή 
οικογενειακό ιστορικό, ο Παιδίατρος θα συστήσει εργαστηριακό προληπτικό έλεγχο 
ή/και κλινική εξέταση από άλλες Παιδιατρικές υποειδικότητες (π.χ. Παιδο-Οδοντία-
τρο ή Παιδο-Οφθαλμίατρο). 

Ολοκληρώνοντας τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση ο Παιδίατρος 
συζητά με τους γονείς για τα ευρήματα του, για το μελλοντικό πλάνο παρακολού-
θησης τους παιδιού, αλλά και τις δικές τους ανησυχίες και απορίες και στη συνέχεια 
συμπληρώνει το ΑΔΥΜ.

Κλείνοντας να μην ξεχνάμε ότι η καλή συνεργασία οικογένειας, σχολείου και Παι-
διάτρου είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά μας για το ξεκίνημα της νέας σχολι-
κής χρονιάς. Μιάς χρονιάς γεμάτης παιδικά χαμόγελα!

∆ρ. Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Μήπως παραφορτώνετε 
το παιδί σας 
µε εξωσχολικές 
δραστηριότητες;

Το παιδί σου πηγαίνει καθημερινά σχολείο... Μετά φροντιστήριο, μετά πιάνο, 
μετά κολύμβηση, μετά... μετά... μετά... Ουφ! Πώς αντέχει ένα μικρό παιδάκι; 

Πολλοί γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους πρέπει να ασχολούνται 
με πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, πιστεύοντας ότι έτσι αποκτούν 
περισσότερα προσόντα και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
εξέλιξης και επιτυχίας.

Μετά το σχολείο, ακολουθούν τα εξωσχολικά μαθήματα 
που καταναλώνουν όλον τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, 
μαζί με τη μελέτη για το σχολείο, κι αφήνουν το παιδί 
εξαντλημένο, κατάκοπο και ανικανοποίητο, αφού δεν 
έχει καθόλου χαλαρώσει και παίξει.

Βέβαια θα ήταν ιδανικό αν το σχολείο, πρωτοβάθμιο ή 
δευτεροβάθμιο, εξασφάλιζε στα παιδιά όλες τις γνώσεις 
που απαιτεί η σύγχρονη εποχή! Άλλωστε, θεωρητικά, 
αυτό ακριβώς κάνει. Το κακό είναι ότι τα παιδιά 
διδάσκονται, αλλά δεν μαθαίνουν και υποχρεώνονται 
να ξαναδιδαχθούν στα φροντιστήρια – ομαδικά ή 
ατομικά. Έτσι, χάνουν χρόνο, χρήμα, ανάπαυση, 
καθαρότητα σκέψης, ικανότητα συγκέντρωσης, 
ύπνο και το κέφι τους!

 
Η στάση των γονιών

Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε και 
να μην παραφορτώνουν τα παιδιά αλλά και να μην τα 

αποκλείουν από το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψην η ηλικία του παιδιού, η ικανότητα αφομοίωσης 

που διαθέτει, η οργάνωση του χρόνου μελέτης, η δυσκολία της τάξης που 
παρακολουθεί, οι ανάγκες και οι δυνατότητές του.

Ένα παιδάκι που αρχίζει το δημοτικό σχολείο, θα πρέπει να ασχοληθεί 
αποκλειστικά με τα μαθήματα της Α΄ τάξης και να επενδύσει εκεί όλες του τις 
δυνάμεις και τις προσπάθειες. Είναι πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή του η ένταξη 
στη σχολική πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να διασπαστεί σε άλλες ασχολίες, 
που θα τα δυσκολέψουν και θα το αποδιοργανώσουν. 

Ένα παιδί που παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρωσης ή άλλα μαθησιακά 
προβλήματα, δεν ωφελείται από τα παράλληλα μαθήματα. Αντίθετα, χάνει χρόνο 
και δυνάμεις που του χρειάζονται για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Τα παιδιά που έχουν μεγάλες δυνατότητες θα πρέπει να επιλέξουν τις 
προτεραιότητες και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος και συμφέρον του 
παιδιού, οι γονείς να αποφασίσουν ορθολογιστικά πόσες ώρες θα διαθέσει το 
παιδί και σε ποια δραστηριότητα.

Και το ευφυέστερο παιδί θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, αν πρέπει να κάνει στην 
ηλικία των 8 ή των 10 ετών φροντιστηριακά μαθήματα σε δύο ξένες γλώσσες 
για 10 ή 12 ώρες την εβδομάδα, ένα τρίωρο για πιάνο και 2 ώρες για εκμάθηση 

υπολογιστή.
 
Τι να έχετε στο μυαλό σας...

 1. Παιδί και παιχνίδι προέρχονται από την ίδια ετυμολογική ρίζα. 
Το παιδί, χρειάζεται το παιχνίδι, όπως το φαγητό και τον ύπνο.

2. Ένα παιδί χαρούμενο και ξεκούραστο μαθαίνει πιο εύκολα 
και γρήγορα από ένα κατάκοπο παιδί που έχει μόνο υποχρεώσεις 
και καθήκοντα.

3. Η ωριμότητα της ηλικίας βοηθά το παιδί να μάθει πιο γρή-
γορα και αποτελεσματικά. Αρχίζοντας λίγο μεγαλύτερο τα μαθή-

ματα, θα μάθει σε σύντομο χρόνο όσα ένα άλλο, μικρότερο παιδί 
μάθαινε τα προηγούμενα χρόνια.

4. Μην αγχώνετε τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία. Τα καταδι-
κάζετε σε εργασιομανία, σε έλλειψη χαράς της ζωής, σε μιζέρια. 
Η μάθηση είναι χαρά, το ίδιο και η εργασία, φθάνει να κρατάμε 
το μέτρο.

Χρυσούλα Μαυράκη
ψυχολόγος

Μετά το σχολείο, ακολουθούν τα εξωσχολικά μαθήματα 
που καταναλώνουν όλον τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, 
μαζί με τη μελέτη για το σχολείο, κι αφήνουν το παιδί 

κατάκοπο και ανικανοποίητο, αφού δεν 

Βέβαια θα ήταν ιδανικό αν το σχολείο, πρωτοβάθμιο ή 

ηλικία των 8 ή των 10 ετών φροντιστηριακά μαθήματα σε δύο ξένες γλώσσες 
για 10 ή 12 ώρες την εβδομάδα, ένα τρίωρο για πιάνο και 2 ώρες για εκμάθηση 

υπολογιστή.

Τι να έχετε στο μυαλό σας...
 1. Παιδί και παιχνίδι προέρχονται από την ίδια ετυμολογική ρίζα. 

Το παιδί, χρειάζεται το παιχνίδι, όπως το φαγητό και τον ύπνο.
2. Ένα παιδί χαρούμενο και ξεκούραστο μαθαίνει πιο εύκολα 

και γρήγορα από ένα κατάκοπο παιδί που έχει μόνο υποχρεώσεις 
και καθήκοντα.

γορα και αποτελεσματικά. Αρχίζοντας λίγο μεγαλύτερο τα μαθή-
ματα, θα μάθει σε σύντομο χρόνο όσα ένα άλλο, μικρότερο παιδί 

μάθαινε τα προηγούμενα χρόνια.
4. Μην αγχώνετε τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία. Τα καταδι-

κάζετε σε εργασιομανία, σε έλλειψη χαράς της ζωής, σε μιζέρια. 
Η μάθηση είναι χαρά, το ίδιο και η εργασία, φθάνει να κρατάμε 
το μέτρο.
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φιλολογικά µαθήµατα γυµνασίου - λυκείου

το εργαστήρι
της Μάθησης

Μάρµαρα - Παροικία
Φλώρα Τζανακοπούλου - Γιώργος Μηναδάκης

Τηλ: 22840 24418 | 697 8052123 | 697 2637240

εγγραφές από
1 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

Αθήνα | Πάρος | τηλ.: 693 6765088 (δέχεται κατόπιν ραντεβού) | web: maria-alexandrou.gr

• Προσωπικές δυσλειτουργίες (πανικός, καταθλιψη, αϋπνία, χρόνια κόπωση κ.ά. )

• Σχέσεις γονέων-παιδιών, ζευγαριού

• Ειδικές οµάδες για παιδια και εφήβους (διαχείριση βίας-εθισµών, παιδαγωγικής ανάπτυξης)

• Οµάδες προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων

Παραδοσιακή
ή «new age»
διδασκαλία;

Παραδοσιακά, οι σχολικές τάξεις οργανώνονται με τα παιδιά να κάθονται σε σει-
ρές και τους δασκάλους στο μπροστινό μέρος της αίθουσας να κατευθύνουν τη 
μάθηση και να σιγουρεύονται ότι έχουν ένα πειθαρχημένο περιβάλλον--αυτό είναι 
γνωστό ως «άμεση διδασκαλία». Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 οι 
δάσκαλοι άρχισαν να πειραματίζονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας. Αυτές συμπε-
ριελάμβαναν η μάθηση να βασίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνοντάς τους 
περισσότερο έλεγχο στο τι συνέβαινε στην τάξη και αποβάλλοντας την αποστήθιση, 
για παράδειγμα της προπαίδειας και το να κάνουν πράξεις στο μυαλό τους-- αυτή η 
προσέγγιση είναι γνωστή ως «εξερευνητική μάθηση». 

Υπάρχουν αυξανόμενες αποδείξεις ότι αυτές οι μοντέρνες εκπαιδευτικές μέθοδοι, 
όπου οι δάσκαλοι διευκολύνουν αντί να διδάσκουν και επαινούν τους μαθητές με τη 
λογική ότι όλοι πρέπει να είναι νικητές, σε ευέλικτες τάξεις όπου αυτά που μαθαί-
νουν τα παιδιά βασίζονται στα άμεσα ενδιαφέροντά τους, μπορεί να οδηγούν σε χα-
μηλές επιδόσεις. Αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το «trend» ή κίνημα στην εκπαίδευση 
πιστεύουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνο όταν είναι ενεργητικά. Ως αποτέλεσμα, οι 
δάσκαλοι έχουν πειστεί ότι είναι λάθος να κάθονται οι μαθητές στα θρανία και να 
ακούν ό,τι διδάσκεται. Τα αποτελέσματα, όμως, αποδεικνύουν το αντίθετο. Είναι 
πλέον φανερό ότι ακόμα και όταν τα παιδιά κάθονται και ακούν αφομοιώνουν αυτά 
που διδάσκονται.

 Η μάθηση έρχεται είτε οι μαθητές είναι ενεργητικοί είτε παθητικοί

Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι η αποστήθιση είναι σημαντική εκπαιδευτική στρα-
τηγική, την οποία όλοι οι δάσκαλοι θα έπρεπε να υιοθετούν, παρόλο που συχνά 
χλευάζεται ως «παπαγαλία». Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάγνωση 
ξανά και ξανά και την αποστήθιση σημαντικών ιδεών. Μια έρευνα στην Αγγλία για 
το πώς μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά συμπεραίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να 
αποστηθίζονται μέχρι να ανακαλούνται στη μνήμη αυτόματα.

Μια άλλη μόδα στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την άποψη ότι κάθε μαθητής 
έχει διαφορετικό επίπεδο ευφυΐας και μοναδικό τρόπο μάθησης. Για παράδειγμα, 
κάποια παιδιά μαθαίνουν καλύτερα βλέποντας εικόνες ή όταν είναι σωματικά ενερ-
γά , με την αφή ή απλά διαβάζοντας ένα κείμενο. Αυτή η άποψη, παρόλο που είναι 
σωστή στη βάση της και σίγουρα ισχύει για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, έχει 

παρεξηγηθεί και χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο σε μεγάλο βαθμό. Τα αποτελέσμα-
τα αυτών των μεθόδων έχουν αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις καταστροφικά. 
Αντί να σπαταλούν χρόνο, ενέργεια και πηγές στο να προσαρμόζουν το μάθημα 
στις υποτιθέμενες ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν 
οι δάσκαλοι υιοθετούσαν πιο επεξηγηματική στρατηγική παρακολουθώντας και πα-
ρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

Το να υποστηρίζουμε, ωστόσο, ότι κάποιες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι αναποτε-
λεσματικές δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος

Ενώ έρευνες δείχνουν ότι κάποιες τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές, χρειάζεται 
επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι η διδασκαλία είναι περίπλοκη υπόθεση. Οι δά-
σκαλοι χρειάζονται ποικίλες στρατηγικές. Στα πρώτα χρόνια του δημοτικού τα παι-
διά πρέπει να αποστηθίζουν, αλλά η εκπαίδευση επίσης σχετίζεται με την περιέργεια 
και την καινοτομία και θα υπάρχουν φορές που η αποστήθιση θα είναι ακατάλληλη, 
για παράδειγμα όταν οι μαθητές ερευνούν ένα θέμα που τους συναρπάζει και όπου 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δική τους έρευνα και ανάλυση. 

 Ανάλογα με το τι διδάσκεται, ό,τι έχει προηγηθεί και ό,τι έπεται, αν οι μαθητές 
είναι μυημένοι σε κάποιον τομέα ή είναι αρχάριοι και ανάλογα ακόμα και την ώρα, οι 
δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόζουν την τεχνική τους και να είναι ευέλικτοι. 

Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν εκπαιδευτικοί και ειδικοί στην εκ-
παίδευση εξυμνούν μία μέθοδο διδασκαλίας εις βάρος των άλλων.

Νικόλαος Μ. Γαβαλάς
Κατερίνα Μπαρμπαρίγου
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ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου
Έναρξη Μαθημάτων:
19 Σεπτεμβρίου

 32 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

Η σηµασία του εκπαιδευτικού 
δράµατος και του θεατρικού 
παιχνιδιού 

Ο Jerome Bruner στο βιβλίο του «Towards a theory of instruction» τονίζει ότι οι 
μαθητές είναι απαραίτητο να συμμετέχουν ενεργητικά στην μαθησιακή διαδικασία 
και τα συναισθήματα, η φαντασία και οι αξίες του παιδιού πρέπει να ενεργοποιού-
νται εξίσου ώστε η γνώση να αποκτάει προσωπική αξία και νόημα.

Το εκπαιδευτικό δράμα, (πολλές φορές χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ο όρος θέ-
ατρο στην εκπαίδευση ή θεατρική αγωγή), τεχνική του οποίου είναι και το θεατρικό 
παιχνίδι έχει αναπτυχθεί πάνω σε αυτήν ακριβώς την βάση. Ουσιαστικά στο δράμα 
ο δάσκαλος δημιουργεί ιστορίες που λαμβάνουν χώρα σε έναν φανταστικό κόσμο 
και καλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν σε μία βιωματική διαδικασία υποδυόμενοι 
ρόλους και αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους.

Ξαφνικά η αίθουσα του σχολείου μεταμορφώνεται σε διάστημα, οι καρέκλες σε 
πλανήτες, το θρανίο σε διαστημόπλοιο. Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν και εκφράζονται, 
χωρίς περιορισμούς. Έρχονται αντιμέτωποι με διλλήματα, προβλήματα, καλούνται 
να πάρουν αποφάσεις και βλέπουν και τις επιπτώσεις των αποφάσεων τους. Εν τέ-
λει μέσα από την όλη διαδικασία και τον αναστοχασμό δίνεται η δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον πραγματικό κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, ενώ 
ταυτόχρονα ανακαλύπτουν και ουσιαστικά στοιχεία του ίδιου τους του εαυτού όπως 
φοβίες που τυχόν έχουν, δεξιότητες, ζητήματα που τους απασχολούν.

Το δράμα αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή ως ατόμου, αλλά και 
ως μέλους μιας κοινωνικής ομάδας. Μέσα από την βιωματική προσέγγιση που προ-
σφέρει το δράμα τα μέλη μιας ομάδας ανταλλάσσουν ιδέες, μαθαίνουν να ακούν 
τους διπλανούς τους, γίνονται αποδέκτες πολλές φορές απόψεων πολύ διαφορετι-
κών από τις δικές τους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενώ μαθαίνουν να αποδέχο-
νται και τις αποφάσεις της ομάδας.

Η διαφορά του σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης είναι ότι ο μαθητής 
και ο κάθε συμμετέχοντας δεν αντιμετωπίζεται παθητικά. Αντίθετα γίνεται προσπά-
θεια να έχει ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο ο δάσκαλος 
δεν έχει τον ρόλο σκηνοθέτη, δεν καθοδηγεί τα παιδιά για το πως να πουν τα λόγια 
τους, αλλά έχει τον ρόλο του εμψυχωτή που μέσα από το παιχνίδι και την φαντασία 

δίνει κίνητρα στα παιδιά να εκφραστούν. Άλλωστε υπάρχει μια παρεξήγηση: είναι 
άλλο το θέατρο και η θεατρική παράσταση και άλλο το εκπαιδευτικό δράμα, παρότι 
το τελευταίο χρησιμοποιεί στοιχεία του θεάτρου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
ο Jonathan O’ Toole στο βιβλίο του «The process of Drama: Negotiating Art and 
Meaning» στο εκπαιδευτικό δράμα δεν υπάρχουν θεατές, ενώ οι ίδιοι οι συμμετέ-
χοντες δημιουργούν τον φανταστικό κόσμο και την δράση στο εδώ και τώρα. Κάθε 
φορά προκύπτει κάτι διαφορετικό που δεν επαναλαμβάνεται.

Παραπάνω αναφέρονται οι λέξεις «δάσκαλος» και «μαθητής» αλλά στην πραγμα-
τικότητα το δράμα μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε και με άτομα οποιασδή-
ποτε ηλικίας, ακόμα και με ενήλικες.

Από όλα τα παραπάνω συνάδουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι η θεατρική εκπαί-
δευση παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού 
αφενός και αφετέρου ξεφεύγει από το σημερινό δασκαλοκεντρικό και βιβλιοκεντρι-
κό μοντέλο μάθησης. Βοηθάει τον μ αθητή να αυτενεργεί και να κατακτά ευκολότερα 
την γνώση μέσα από την δράση. Γι’ αυτό στην Ελλάδα στην χώρα που γέννησε το 
θέατρο είναι αδιανόητο μαθήματα όπως η θεατρική αγωγή, που δίνουν χώρο στο 
παιδί για δημιουργική απασχόληση, να μειώνονται σε διδακτικές ώρες αντί να αυ-
ξάνονται.

Έφη Βλαχογιάννη
Θεατρολόγος – Ηθοποιός, μεταπτυχιακό στο εκπαιδευτικό δράμα
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ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

11.00 - 13.00 & 18.00 - 20.00

Πρόδροµος - Πάρος

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΟΥΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΗΛ: 22840 42253
e-mail: johnlatsos@hotmail.com

1 - 14 ΣεπτεµβρίουΕΓΓΡΑΦΕΣ:ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 19 ΣεπτεµβρίουΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

«Μαµά, βαριέµαι 
να διαβάσω»
Πώς να βοηθήσετε 
το παιδί σας µε το 
σχολικό διάβασµα

Μία από τις συχνότερες αιτίες διένεξης ανάμεσα σε παιδιά και γονείς 
είναι η σχολική μελέτη. Τα παιδιά είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι είναι από τη 
φύση τους αναβλητικοί και προτιμούν τη διασκέδαση από τη δουλειά. Εγκλωβισμέ-
να όλη μέρα στους τέσσερις τοίχους μιας τάξης, το τελευταίο που θέλουν είναι να 
ανοίξουν πάλι βιβλίο. Τι γίνεται, λοιπόν, όταν το παιδί αρνείται να καθίσει 
για μελέτη και η υπομονή σας εξαντλείται;

Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να γίνει το παιδί σας πιο 
υπεύθυνο όσον αφορά τις σχολικές του υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό να γίνει μια 
καλή αρχή, ήδη από την πρώτη δημοτικού. Όμως, αν αυτό δεν έχει συμβεί, ποτέ 
δεν είναι αργά.

Το μυστικό για να γίνεται κάτι σταθερά είναι να γίνει μέρος μιας ρουτίνας. Έτσι, 
το παιδί δε θα προβληματιστεί για το πότε θα μελετήσει. Θα ξέρει ότι έχει ένα πρό-
γραμμα να τηρήσει και τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για σας.

Συμφωνήστε σε μια σταθερή ώρα κατάλληλη για να ξεκινά η μελέτη. Συ-
ζητήστε μαζί εναλλακτικές λύσεις: λίγο μετά το φαγητό, πριν ή μετά το αγαπημένο 
τηλεοπτικό πρόγραμμα, μετά από μια ώρα παιχνίδι. 

Περικόψτε την ενασχόληση με τις οθόνες. Κάντε ένα πρόγραμμα για την 
τηλεόραση και τον υπολογιστή. Για παράδειγμα, μία ώρα την ημέρα και ποτέ μετά 
τις επτά το βράδυ.

Ορίστε ένα σταθερό χώρο μελέτης. Το γραφείο στο δωμάτιό του είναι ιδα-
νικό για το σκοπό αυτό, καθώς εκεί μπορεί να απλώσει βιβλία και σημειώσεις και 
κλείνοντας την πόρτα να περιορίσει τα ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή.

Ο βαθμός συγκέντρωσης ενισχύεται με συχνά και σύντομα διαλείμματα. Πε-
ρίπου κάθε μισή ώρα για το δημοτικό και ανά μία ώρα για γυμνάσιο – λύκειο. Η 
πολύωρη μελέτη δυσκολεύει τη συγκέντρωση.

Όταν το παιδί ολοκληρώνει το διάβασμά του να ακολουθεί μια επιβράβευση (πχ. 
να παίξει με το αγαπημένο του παιχνίδι).

Παράλληλα, μπορείτε να του διδάξετε κάποιες τεχνικές μελέτης, όπως να 
μελετά τα πιο δύσκολα ή βαρετά μαθήματα στην αρχή που είναι πιο ξεκούραστο, 
να αποφεύγει την «παπαγαλία», να κάνει επανάληψη, να υπογραμμίζει τα βασικά 
σημεία ενός κειμένου και να εντοπίζει τις έννοιες – κλειδιά. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το διάβασμα είναι ευθύνη του ίδιου του παιδιού. Δε 

διαβάζετε όλοι μαζί τα μαθήματα της επόμενης μέρας! Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνετε 
το παιδί στη μοίρα του αλλά ότι παρεμβαίνετε μονάχα όπου χρειάζεται ανά-
λογα με την ηλικία του, πχ. περισσότερη βοήθεια στην πρώτη δημοτικού αλλά στην 
τετάρτη περισσότερη αυτονομία.

Είναι σημαντικό να μη μεταφέρετε δικές σας αγωνίες για το σχολείο στα 
παιδιά και να μην έχετε υπερβολικά υψηλές προσδοκίες. Δεν γίνεται και δε 
χρειάζεται να είναι όλοι πρώτοι και τέλειοι. Οι αρνητικοί χαρακτηρισμοί και οι συ-
γκρίσεις με άλλα παιδιά ή τα αδέρφια δε βοηθούν καθόλου.

Είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας το μύθο που λέει ότι όσο πιο καλούς βαθμούς 
παίρνεις, τόσο πιο επιτυχημένος γίνεσαι. Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι 
ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι δεν είναι αυτοί που αρίστευσαν στο σχολείο και 
τις σπουδές τους αλλά εκείνοι που ακόμη κι αν δεν τα πήγαιναν καλά, είχαν καλή 
σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Δίνετε λοιπόν στο παιδί σας κάθε ευκαιρία να χαίρεται, να δημιουργεί, να κοινω-
νικοποιείται. Να θυμάστε ότι η κυρίως δουλειά σας ως γονείς είναι να του 
αναπτύξετε τα αισθήματα της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. 
Αυτά αποτελούν τα καλύτερα και τα σημαντικότερα εφόδια στη ζωή και 
τα χαρακτηριστικά που κάνουν τους ευτυχισμένους και επιτυχημένους ανθρώπους!

Ματίνα Αναγνωστοπούλου
Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός
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-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
-Έκπτωση «bring a friend»
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα
   και εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

Πώς να καταφέρετε 
το παιδί σας 
να σταµατήσει 
να τρώει γλυκά

Από πολύ μικρή ηλικία η γλυκιά γεύση είναι συνδεδεμένη με διάφορα συναισθή-
ματα και γεγονότα, όπως:

• επιβράβευση (ήσουν πολύ καλό παιδί στο γιατρό, πάμε να πάρουμε παγωτό)
• ανταλλαγή (αν κάνεις ησυχία θα σου πάρω λουκουμά από το φούρνο)
• στοργή (οι παππούδες που τα κακομαθαίνουν με γλυκίσματα από αγάπη και 

απολαμβάνουν τις αντιδράσεις τους)
• γιορτές (Χριστούγεννα και Πάσχα το σπίτι γεμίζει γλυκές γεύσεις και χαμόγε-

λα)
Τι σημαίνει το γλυκό για το παιδί λοιπόν; Αν μη τι άλλο κάτι πολύ ευχάριστο!
Τι ανταλλάσουν οι γονείς για το γλυκό; Οι γονείς ανταλλάσουν καλή συμπε-

ριφορά, και υπακοή στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Πόσο νόστιμα τα κάνει όλα η ζάχαρη; Σε οποιαδήποτε τροφή προσθέσεις 

ζάχαρη όσο φτωχή ποιοτικά και αν είναι, γίνεται αυτόματα θελκτική για τους περισ-
σότερους ανθρώπους και ειδικά για ένα παιδί.

Τα παιδιά δεν έχουν μέτρο στην απόλαυση, στο παιχνίδι και στα γλυκά. Τα όρια 
που θέτονται από τους γονείς για τη διάρκεια του παιχνιδιού ή για την συμπεριφορά 
τους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την κατανάλωση γλυκυζμάτων.

Για να τους αποθαρρύνεται με τα γλυκά, χρησιμοποιήστε παραδείγματα με φαντα-
σία, όπως την «κυρία τερηδόνα» που κάνει τρύπες στα δόντια και καταστρέφει το 
χαμόγελο μας! Ή ότι τρώγοντας γλυκά τα μικρά ζωύφια της ζάχαρης (οι ζαχαρούλι-
δες) χτίζουν πετρούλες γύρω από τα δόντια και τα φυλακίζουν!

Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι σε στενή επαφή με τα παιδιά εκτός από τους 
γονείς και μπορούν και αυτοί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ειδικά σε σχέση 
με το φαγητό.

Οι παππούδες, αλλά και οι θείοι/θείες είναι οι συνήθεις ύποπτοι, αφού το μόνο 
που θέλουν είναι να τους προκαλούν χαμόγελα. Έτσι, λοιπόν, το παιδί μαθαίνει να 
χειρίζεται περισσότερες καταστάσεις συμπεριφοριστικά, λόγω της πολυπλοκότητας 
των αντιδράσεων που εισπράττει στο ίδιο θέμα.

Λύσεις για τη διαχείριση αυτού του φαινομένου είναι να δίνουμε γλυκές γεύσεις 
σε υγιεινή μορφή. Για παράδειγμα:

• Δοκιμάστε φρούτα εποχής για γλυκά! Φτιάξτε συνταγές με φρούτα εποχής 
και ζελέ φρούτων που θα συνδυάσετε με μια κρέμα με αγνά υλικά, φτιαγμένη 
από εσάς. Εκμεταλλευτείτε την κάθε εποχή και τα φρούτα που προσφέρει για 
να τα ξεγελάσετε.

• Το μέλι αντί για ζάχαρη. Σε οποιαδήποτε συνταγή φτιάχνετε αντικαταστείτε 

τη ζάχαρη με μέλι. Αυτές οι δύο τροφές έχουν το ίδιο ενεργειακό αποτέλεσμα 
αλλά διαφέρουν στη σύσταση. Η ζάχαρη είναι μια κενή τροφή που ταΐζει τα 
κακά βακτήρια στο έντερο και δεν προσφέρει τίποτε, εκτός από άμεση ενέρ-
γεια. Σε αντίθεση, το μέλι έχει ένα θρεπτικό νόημα και πολύ καλές ιδιότητες 
σαν τροφή, ενώ αποδίδει την ίδια ακριβώς ενέργεια.

• Αντικαταστήστε την κλασική πραλίνα με σοκολατένιο ταχίνι. Είναι μια τροφή 
που θα σας εκπλήξει σε νοστιμιά. Για παράδειγμα αλείψτε το ταχίνι με κακάο 
σε μια φέτα ψωμί και προσθέστε από πάνω ένα μείγμα από αλεσμένους άψη-
τους ξηρούς καρπούς και τριμμένο μπισκότο τύπου πτι-μπερ, τελειώστε το με 
κομματάκια μπανάνας και δώστε στα παιδιά να δοκιμάσουν.

• Φτιάξτε κουλουράκια και κέικ με αγνά υλικά χρησιμοποιώντας ξηρούς καρ-
πούς φρούτα και μέλι και ταχίνι. 

• Νόστιμο και δροσερό για το απόγευμα μπορεί να είναι ένα καλό γιαούρτι με 
φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς στο μπλέντερ, που μπορείτε να το παρουσι-
άσετε και σαν παγωτό, προσθέτοντάς του τριμμένη σοκολάτα υγείας και πάγο. 

Να θυμάστε πως τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα και δύσκολα τα ξεγελάς. Έχουν 
όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό: τη μιμητική τους συμπεριφορά! Θέλετε το παιδί 
σας να δοκιμάζει νέες γεύσεις; Δοκιμάστε πρώτοι εσείς και αφήστε το να σας δει 
να τις απολαμβάνεται συχνά. Καταναλώστε και ψωνίστε σύμφωνα με τις συνήθειες 
που θέλετε να έχει το παιδί.

Αν εσείς τρώτε συνέχεια γλυκά ή τα αποζητάτε συχνά, το ίδιο θα κάνει και το παιδί 
σας σε μεγαλύτερο βαθμό.

Κλείνοντας, είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστείς μια επιθυμία του παιδιού σου 
για γλυκό όταν την έχεις προβλέψει (ώστε να είσαι προετοιμασμένος) και όταν του 
δίνεις να τρώει συχνά, μικρά και θρεπτικά γεύματα πριν σου το ζητήσει.

Γεωργία Κυπραίου
διαιτολόγος-διατροφολόγος
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Εικαστικό εργαστήρι

Φιλαρµονική

∆ηµοτική βιβλιοθήκη

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

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

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167

Πληροφορίες-εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου Τηλ. 22840 22038

Τηλέφωνο 22840 28233

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

Σχολές τέχνης & πολιτισµού
∆ηµοτικό ωδείο

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

• Μονωδίας

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

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

• Μουσικής προπαιδεία    Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

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

• Παραδοσιακής Μουσικής   Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)    παιδική, εφηβική, ενηλίκων 

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
Τηλ. 22840 22038

16 τρόποι να ετοιµάσετε 
το µαθητή σας για 
την επιτυχία

1. Ενθαρρύνεστε το να βάλει στόχους και προτεραιότητες: έχοντας μία 
ιδέα για του τι θέλουν να επιτύχουν, που θέλουν να φτάσουν και τι είναι σημα-
ντικό για αυτούς πριν αρχίσει το χάος, τους βοηθάει να έχουν ένα παραγωγικό 
χρόνο.

2. Βοηθήστε τους να οργανωθούν: ένα καθημερινό πρόγραμμα, τετράδια 
προγραμματισμού και ένα καθαρό μέρος μελέτης είναι ότι χρειάζονται.

3. Ενθαρρύνετε τους να συνδεθούν με τους καθηγητές και δασκά-
λους: ποτέ κανείς δεν είναι πολύ νέος για να δημιουργήσει το δίκτυο του έτσι 
ώστε να κάνει αξιόλογες γνωριμίες που μπορούν να του φανούν χρήσιμες 
αργότερα.

4. Διδάξτε τους να είναι ανοικτοί στα συναισθήματα τους και στις 
διαφωνίες τους: εάν έχουν διαφωνίες στο σχολείο, μη φοβηθείτε να το 
εκφράσετε και να ζητήσετε βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς. Για αυτό το 
λόγο βρίσκονται εκεί.

5. Πείτε τους ότι είναι καλό να μαθαίνουν από τα λάθη τους: μη φοβά-
στε σε ένα κίνδυνο. Καλύτερο είναι να το πάρετε σαν ευκαιρία για να μάθετε 
κάτι.

6. Βοηθήστε τους να συνηθίσουν μία εργασία και να βάλουν και άλ-
λους στόχους: μαθαίνοντας πώς να αφοσιώνονται και να είναι υπεύθυνοι 
κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών εργασιών και δραστηριοτήτων στο σπίτι, 
μπορούν εύκολα αυτή την εμπειρία να την μεταφέρουν στη σχολική περίοδο 
με τα μαθήματα τους.

7. Οραματιστείτε τη μεγάλη εικόνα μαζί τους: μην αποφεύγετε να συζη-
τήσετε μαζί τους τι σημαίνει σχολείο και εκπαίδευση και που θα τους χρησι-
μεύσει αργότερα στη ζωή τους.

8. Εξηγείστε την πραγματικότητά του τι σημαίνει ζωή χωρίς σχολείο: 
καταλαβαίνοντας την πραγματικότητα ότι στα παιδιά όλου του  πλανήτη δεν 

αρέσει να πηγαίνουν σχολείο, μάθετε του τις συνέπειες της έλλειψης μόρφω-
σης έτσι ώστε να του δοθεί κίνητρο  και να το κάνει να αισθανθεί τυχερό που 
μπορεί να πηγαίνει σχολείο με αποτέλεσμα να δουλέψει πιο επίμονα.

9. Σιγουρευτείτε ότι δεν ξεχνούν ότι η  κοινωνική ζωή και τα  χόμπυ 
είναι σημαντικά: παρ΄όλο το βαρύ πρόγραμμα του σχολείου, είναι σημα-
ντικό να εξοικονομούν χρόνο για σημαντικές σχέσεις  και να συμμετέχει σε 
πράγματα που το κάνουν χαρούμενο.    

10. Δείξτε τους πώς να συνεργάζονται: το να πηγαίνει κάποιος σχολείο γίνε-
ται  πιο όμορφο όταν εμπλέκεται στις σχολικές δραστηριότητες και  είναι στο 
πνεύμα του σχολείου.

11. Διδάξτε τους τη σημασία να μη συγκρίνει τον εαυτό τους  με τους 
άλλους: μην επιτρέψετε τους μαθητές άλλων τάξεων, άλλου επιπέδου ή 
ακόμη και φίλους άλλων μαθητών να καθορίζουν την ευτυχία του παιδιού 
σας. Κάθε μαθητής είναι σε διαφορετικό μονοπάτι ζωής και κανένας δεν είναι 
σωστός ή λάθος.

12. Ενθαρρύνετε τους να μην αναβάλλουν: αυτό μπορεί να είναι ζωτικής 
σημασίας. Μάθετέ τον να κάνει τα μαθήματα του αμέσως μετά το σχολείο για 
να αισθάνεται ξαλαφρωμένος και να κάνει άλλα πράγματα.

13. Υπενθυμίστε τους να τρώνε, γυμνάζονται και να κοιμούνται: είναι 
σημαντικό να μάθει να φροντίζει το σώμα του! Όταν η τροφή, η άσκηση και ο 
ύπνος δεν είναι αρκετά, τότε επηρεάζονται όλοι οι τομείς της ζωής.

14. Πέστε τους ότι είναι καλό να ρωτάνε: να μην φοβάται να είναι περίερ-
γος και να θέλει να μαθαίνει.

15. Πείτε τους να κρίνουν τις ευκαιρίες: οι μικροί μαθητές έχουν άπειρες 
ευκαιρίες. Ενθαρρύνετε τον μαθητή σας να συμμετάσχει σε κάποια ομάδα, 
δραστηριότητα, σύλλογο γιατί ποτέ δεν ξέρετε που θα οδηγήσει.

16. Θυμίστε τους να ΠΕΡΝΑΝΕ ΚΑΛΑ: το πλέον σημαντικό είναι ότι η ζωή 
δεν είναι ανιαρή και βαρετή. Χαρείτε τα μικρά πράγματα κάθε μέρα και μη 
ξεχνάτε να χαμογελάτε.

Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην επιτυχία. Έτσι επενδύουμε στο σχολείο και 
στους μαθητές γενικά, εξοπλίζοντας τους με τα εργαλεία και τις πηγές ενέργειας 
που χρειάζονται για να μάθουν καλά. Ενημερωθείτε εσείς για το τι μπορείτε να κά-
νετε και κάντε το.    

Μαρία Αλεξάνδρου
Ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων και παιδιών
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Φρόσω Σπανού
Τηλ. 6946713374

Ιδιαίτερα µαθήµατα | Ολιγοµελή τµήµατα

Ειδικό πακέτο εξετάσεων για 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Για όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού 
και του Γυµνασίου
Παιδιατρική-Καρδιολογική-Ορθοπεδική 
εξέταση & συµπλήρωση Α.∆.Υ.Μ.

Καλέστε µας έως τις 20 Σεπτεµβρίου
για το ραντεβού σας 

Ενηµέρωση

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

Αναγγελίες 
γάμου 

Ο  Ρούσσος Πάντων του Νικολά-
ου και της Νικολέτας το γένος Κυδω-
νιέως, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η 
Ραβανοπούλου Χρυσούλα του Σπυ-
ρίδωνος και της Γεωργίας το γένος Ζω-
γράφου, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα πα-
ντρευτούν την 1η  Οκτωβρίου 2016 στον 
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Άσπρο 
Χωριό της Πάρου.

Ο  Τριβυζάς Άγγελος του Μιχαήλ 
και της Μαρουσώς το γένος Πατέλλη, 
που γεννήθηκε στη Μάρπησσα Πάρου 
και κατοικεί στη Μάρπησσα Πάρου και η 
Ράπτη Αλεξάνδρα  του Θωμά και της 
Αργυρώς το γένος Τσώνη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στη Μάρπησσα 
Πάρου, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει 
στην Πάρο.

Η Κρητικού Παρασκευή του Ευστρα-
τίου και της Μαρίας το γένος Χανιώτη, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και 
ζει στις Λεύκες Πάρου και ο Αθανάσιος 
Γρίβας του Ιωάννη και της Ευθυμίας το 
γένος Σακελάρη, που γεννήθηκε στη Λα-
μία Φθιώτιδας και ζει στις Λεύκες Πάρου 
πρόκειται να παντρευτούν στις Λεύκες 
Πάρου.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Θυμάμαι!
19 χρόνια πέρασαν. Κι όμως δε ξεχνώ. Μεσημέρι ήταν… Έτρεξα 

στο φούρνο να ζητήσω βοήθεια κι εσύ Στρατή με την καλοσύνη 
σου, δε θα το ξεχάσω ποτέ, πήρες τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου και έβαλες τις φωνές: «Ελάτε γρήγορα, ο άνθρωπος πε-
θαίνει!»

Ώσπου να γυρίσω σπίτι ήρθε το ασθενοφόρο. Από κάμποσο και-
ρό σε ευχαρίστησα. Και μου είπες κουράγιο. Τώρα πρέπει να κά-
νουν κουράγιο οι δικοί σου. 

Αιωνία σου η μνήμη. Ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Αικατερίνη ∆. Χανιώτη 

«Την Τρίτη 09 Αυγούστου 2016 
κηδεύσαμε στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας 
Λευκών Πάρου τον αγαπημένο 
μας σύζυγο, πατέρα και παππού, 
Ευστράτιο Θ. Κρητικό. Το τελευ-
ταίο αντίο στον εκλιπόντα συγγενή 
μας απηύθυναν εκατοντάδες συγ-
χωριανοί μας και όχι μόνο, μέσα σε 
κλίμα έντονης συγκίνησης.

Την ατμόσφαιρα επιβάρυνε η 
προ ολίγων ημερών εξαφάνισή 
του και η αγωνία που συνόδευσε 
την έρευνα εντοπισμού του. Στην 
έρευνα αυτή συμμετείχαν άνδρες του χωριού κάθε 
ηλικίας, μαζί με αστυνομικούς, πυροσβέστες και την 
Ομάδα Διάσωσης του νησιού. Όλοι τους με ιδιαίτερο 
ζήλο διέτρεξαν την ευρύτερη ορεινή περιοχή των Λευκών, 
περπατώντας ατελείωτες ώρες σε δύσβατα μονοπάτια, 
κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο. Η ανεύρεση 
της σορού του εξαφανισθέντος έθεσε τραγικό τέλος στις 
προσπάθειές τους. Σύσσωμη η πενθούσα οικογένεια τους 
ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που μας 
πρόσφεραν τις δύσκολες αυτές ώρες. 

Ο Στρατής Κρητικός γεννήθηκε το 1933 στις Λεύκες 
Πάρου, γιος του Θεόδωρου και της Ειρήνης Κρητικού. Σε 
νεαρή ηλικία νυμφεύτηκε τη Μαριγούλα το γένος Αντωνίου 
Χανιώτη, με την οποία έζησε μαζί 58 ολόκληρα χρόνια. 
Ευτύχησαν να γεννήσουν 6 παιδιά, τα οποία τους χάρισαν 
14 εγγόνια και 2 δισέγγονα! Ο «μπαρμπα-Στρατής» υπήρξε 
επί 20 χρόνια ο φουρνάρης του χωριού, έχοντας πάντα 
στο πλάι του ακλόνητη συνεργάτιδα τη «θεια-Μαριγούλα». 
Με τον θάνατό του η μικρή κοινωνία των Λευκών έχασε 
ένα ζωηρό, με έντονη παρουσία μέλος της.

Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του εκλιπόντος τον 
αποχαιρετούμε ευχαριστώντας από καρδιάς τους 
λοιπούς συγγενείς, τους φίλους, τους συγχωριανούς και 
τους απανταχού αγαπημένους που με θέρμη συμμερίστηκαν 
τον πόνο μας και συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας».

Πένθος
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συ-

μπαραστάθηκαν στο πένθος μας για το 
θάνατο του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παππού ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ετών 88, 
κατοίκου Προδρόμου Πάρου, στην εξό-
διο ακολουθία του στις 12 Αυγούστου 
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου. 

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημό-
συνο θα τελεστεί την Κυριακή 11 
Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου στον Πρόδρομο της Πάρου.

Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια
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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 τι-
μές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήμα 4.200 τ.μ. 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 
τ.μ., αποτελούμενες από 1 Υ/Δ, μία 
με επιφάνεια 66 τ.μ. με 2 Υ/Δ και μία 
με επιφάνεια 150 τ.μ. με 3 Υ/Δ. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
μπάνιο, τζάκι και αυτόνομη κεντρική 
θέρμανση. Βρίσκονται 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ: 
22840 91302/6932 901 931

ΛΕΥΚΕΣ – ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΑΚΙΟΣ 
(δρόμος προς προφήτη Ηλία), 
πωλείται αγροτεμάχιο άρτιο και 
οικοδομήσιμο, 6.350 μέτρα. Τιμή 
65.000 συζητήσιμη. Τηλ. 6974 211 
515, 6976 409 060 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, (δίπλα στην 
κοινότητα Μαρμάρων), πωλείται 
μεζονέτα 100 τ.μ. με βεράντα και 
εσωτερική σκάλα για την ταράτσα. 
Τιμή 90.000 ευρώ. Τηλ. 6972 054 
112

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ (ΠΙ-
ΠΕΡΙ), πωλείται διαμέρισμα δυάρι 
48 τ.μ. με θέα θάλασσα. Απόσταση 
από τη θάλασσα 150 μέτρα και από 
το κέντρο της Νάουσας 400 μέτρα. 

Τιμή: 125.000 €. Τηλ. 210 8950 
247/6946 378 440

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΛΙΣΙΑ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
28 τ.μ. σε ημιυπόγειο, με πρόσοψη 
σε κήπο, πρόσφατα ανακαινισμένο, 
200 μέτρα από το μετρό. Τηλ. 22840 
41694, 43150, 6984 538 552

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο σε 
δασκάλους δίπατο studio 25 τ.μ. 
επιπλωμένο, πλήρως εξοπλισμένο, 
a/c (κρύο και ζεστό), τηλεόραση, 
σε πλατεία όπισθεν Μουσείου, με 
ανοιχτό παρκινγκ. Τιμή: 170 ευρώ το 
μήνα. Τηλ. 6942 464 971

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόμο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστημα ή 
γραφείο, 200 τ.μ. ισόγειο (ενοικίαση 
όλο μαζί  ή ξεχωριστά 100 + 100 
τ.μ.) και 100 τ.μ. υπόγειο. Ενοικι-
άζονται μαζί ισόγειο υπόγειο ή και 
ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 6977 
618 527

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
στούντιο, καφέ, εστιατόριο, ξενο-
δοχείο για χρήση 10ετίας. Διαθέτω 
μετρητά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, νεόδμητο πετρόκτιστο ισόγει-
ο δίχωρο διαμέρισμα, 45 τ.μ. με θέα 
και πάρκινγκ. Τηλ. 6972 820 601

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πά-
νω από το ΙΚΑ, ενοικιάζεται χώρος 
35 τ.μ. κατάλληλος για επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
200 338

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εν 
λειτουργία πωλείται σε προνομιακή 
θέση στο κέντρο της Παροικιάς, 
αποτελούμενη από 170 τ.μ. εσωτερι-
κό χώρο και 180 τ.μ. διαμορφωμένο 
εξωτερικό χώρο 140 θέσεων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6947 077 493

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΠΕΛΑ, κατά προτίμηση από 
την Πάρο, ζητείται για εμπορικό 
κατάστημα στην Παροικιά. Τηλ. 6942 
634 269
 
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  ζητείται, 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών, μόνιμος κάτοικος Πάρου, 
με μεταφορικό μέσο για εργασία 
σε λογιστικό γραφείο στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
prime@primenet.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ ζητείται, με άριστη γνώση 
Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΒΑΦΕΑΣ και ΒΟΗΘΟΣ ΞΥΛΟΥΡ-
ΓΟΥ ζητείται από την εταιρεία 
κατασκευής κουφωμάτων ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ – ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
 Τηλ. επικοινωνίας: 6944 412 711 

Από την Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, 
ζητείται πωλητής – οδηγός για τις 
εταιρείες TASTY-MARS-HARIBO. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 178 969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για την κάλυψη θέσης 
γραμματειακής υποστήριξης ζητείται 
από Τεχνική Εταιρεία. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή 
η γνώση γαλλικών. Τηλ. 6977 200 
338

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικιά. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και 
Αγγλικά. Επίσης ζητείται ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , διαδικτυακών 
και Smart Home προϊόντων. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώσεις 
σε εγκαταστάσεις και υποστήριξης 
υπολογιστών / tablet , ασύρματων 
δικτύων και γενικότερα προϊόντων 
Internet και πληροφορικής. Αποστο-

λή βιογραφικών στην διεύθυνση : 
gparos@otenet.gr

ΑΛΥΚΗ ζητείται από ψησταριά 
τυλιχτής ή τυλίχτρια και σερβιτόρος 
ή σερβιτόρα. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 751 928

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για μόνιμη εργα-
σία στο κυλικείο του αεροδρομίου 
της Πάρου. Απαραίτητες προϋποθέ-
σεις η καλή γνώση αγγλικών και η 
προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ. 
Τηλ. επικοινωνίας 6982 925 141

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από 
αρτοποιείο για μόνιμη εργασία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 24966

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ παραδίδονται από 
έμπειρο συνθέτη με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό (Αγγλία). 
Όλα τα επίπεδα, αρχάριοι και προ-
χωρημένοι. Τηλ. +30 6934 946 750

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδί-
δονται κατ’ οίκον για όλα τα επίπεδα 
από έμπειρο καθηγητή. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. 693 494 6750. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

ΝΑΟΥΣΑ, ΜΠΑΡΑΚΙ διατίθεται για 
ενοικίαση εκδηλώσεων, (Μπά-
τσελορ – Γενέθλια – Γιορτές κ.α) 
χωρητικότητας 30 ατόμων περίπου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6941 646 979

ΚΑΥΚΑΣΙΟ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΣΚΥΛΙ 1,5 
έτους θηλυκό πωλείται. Τιμή: 200 €. 
Τηλ. 6947 077 493

FIAT PUNDO 5ΘΥΡΟ, πωλείται, 
μοντέλο 2000, A/C, ζαντολάστιχα, 
πλατό, δίσκος. Τιμή: 1.000 € και 
MOTO PIAGGIO ZIP 15ετίας πωλείται, 
δίχρονο. Τιμή: 350 €. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6948 588 128, 6944 680 980

14 | Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-14.00

Γενικής Ιατρικής | Μητσάκης Όθωνας 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.00-16.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Σκαρµούτσος Μάριος 13-14/9 & 27-28/9

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
8-9/9, 15-16/9, 22-23/9, 29-30/9

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
9-10/9 & 23/9 9.00-17.00

Ωτορινολαρυγγολόγος |  Αντωνοπούλου 
Ζωή 8-10/9, 15-17/9, 22-24/9 09:00-17:00
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Δ. Σαρρή:  
«ανακύκλωση, 
υπόθεση όλων μας»

Το 2016 έχει ανακηρυχτεί -ως γνωστό- έτος ανακύκλωσης στην Πάρο. Στο νησί 
μας έχουν γίνει φέτος διάφορες δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ στο άμε-
σο προσεχές διάστημα αναμένεται επιστημονική ημερίδα προς ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με την ανακύκλωση.

Για τα θέματα ανακύκλωσης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα μας η αρ-
μόδια αντιδήμαρχος, κ. Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου.

Ομόφωνα κηρύξατε το 2016 ως έτος ανακύκλωσης. Τι σημαίνει αυτή 
η απόφαση για την Πάρο;

Δ.Σ.: «Η διαχείριση των απορριμμάτων στη σημερινή εποχή, αποτελεί μείζονος 
σημασίας ζήτημα και προτεραιότητα για τη δημοτική μας αρχή. Η ανακύκλωση εί-
ναι το μέσο μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και συμβολής στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα δεν είναι άχρηστα και μπορούμε κάλλιστα να 
επωφεληθούμε από αυτά περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Η ανακήρυξη του 2016 ως έτος ανακύκλωσης αποδεικνύει την ευαισθησία και 
την μέριμνα του δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι η 
ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών σχετικά με την 
ανακύκλωση, βάζοντας έτσι ένα ακόμα λιθαράκι στη προσπάθεια για μια πιο πράσι-
νη και καθαρή Πάρο για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας. Εξάλλου, η διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το 
άθροισμα πολλών μικρών ενεργειών από όλους».

Οι δράσεις
Μέχρι σήμερα ποιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 

έτους ανακύκλωσης;
Δ.Σ.: «Στο πλαίσιο του έτους ανακύκλωσης έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμε-

ρα οι εξής δράσεις: 
α) Διαδραστική διδακτική θεατρική μεταφορά του οικολογικού παραμυθιού του 

καθηγητή κ. Αντώνη Γάκη: «Οι Φύλακες της Φύσης-Η Χώρα της Γνώσης», σε όλα 
τα δημοτικά σχολεία του νησιού.

β) Τοποθέτηση σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάδων ανα-
κύκλωσης για αστικά απορρίμματα, ηλεκτρικές συσκευές, λάμπες, μπαταρίες και 
χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, παράλληλα πραγματοποιείται και συλλογή πλαστι-
κών καπακιών.

γ) Επίσκεψη σχολείων του νησιού στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-
των (Χ.Υ.Τ.Α), ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια βιωματική εμπειρία σχετικά με 
την διαχείριση των απορριμμάτων.

δ) Συμμετοχή του δήμου Πάρου στην πανελλήνια δράση «Lets Do It Greece» 
στις 17 Απριλίου 2016. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δύο γιορτές ανακύκλω-
σης στη Νάουσα και στη Παροικία. 

ε) Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου με τίτλο: «Λέμε τώρα ναι 
στην ανακύκλωση».

στ) Καθαρισμός των λιμανιών της Νάουσας και της Παροικίας (Σιδερένια, Μπου-
ταράκι) σε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών 
(Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ.), το οποίο ανέλαβε τη δαπάνη της δράσης.

ζ) Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ) με θέμα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφί-
σεων (ΑΕΚΚ) στις Κυκλάδες - Η περίπτωση της Πάρου».

Μετά τον πρώτο αυτό κύκλο δράσεων και μετά το τέλος της τουριστι-
κής περιόδου τι προγραμματίζετε όσο αφορά τη συνέχιση των δράσεων 
για την ανακύκλωση; 

Δ.Σ.: «Η επόμενη δράση μας είναι η διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης - ευ-
αισθητοποίησης των κατοίκων του δήμου Πάρου σχετικά με την ανακύκλωση με 
θέμα: «Πάρος 2016. Έτος ανακύκλωσης». Εκτός από την ημερίδα προγραμματίζου-
με και τις ακόλουθες δράσεις: 

1. Σωστότερη χωροθέτηση των μπλε κάδων και σηματοδότηση των σημείων 
τοποθέτησης τους.

2. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σήματος του δήμου στις επιχειρήσεις που μετέ-
χουν στην ανακύκλωση. 

3. Διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ των συλλόγων του νησιού για την καλύτερη 
οργάνωση και απόδοση στον τομέα της ανακύκλωσης. 

4. Οργάνωση σε συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορ-
ριμάτων ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

5. Προμήθεια δεύτερου απορριμματοφόρου οχήματος από την Ελληνική Εταιρία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης».

Η ημερίδα
Αναφερθήκατε στην ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

κατοίκων της Πάρου. Κάτι ποιο συγκεκριμένο για αυτήν την ημερίδα; 
Δ.Σ.: «Η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Πάρο, στο πλαί-

σιο του «2016 - Έτος Ανακύκλωσης Δήμου Πάρου» και θα τελεί υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλω-
σης. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ως ομιλητές όλοι οι εκπρόσωποι των Συστη-
μάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων και εκπρόσωποι από νησιωτικούς 
δήμους με πλούσια αξιόλογη δράση και εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης. 

Αυτή η εκδήλωση έχει ως στόχο, εκτός από την ενημέρωση, να κινητοποιήσει την 
τοπική κοινωνία και να αφυπνίσει την οικολογική συνείδηση των πολιτών, κυρίως 
των νέων, προκειμένου να συμβάλλουν πιο ενεργά στην προσπάθεια του δήμου 
Πάρου για την αύξηση της ανακύκλωσης και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Θα καλεστούν να συμμετάσχουν οι μαθητικές κοινότητες, οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων, οι σύλλογοι γυναικών, όλοι οι πολιτιστικοί και επαγγελματικοί σύλλο-
γοι του νησιού, καθώς και οι εκπρόσωποι πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο».

Αυτές τις μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρόνια. Επειδή όλοι ξέρουμε 
ότι οι μαθητές είναι το κλειδί της επιτυχίας για την προσπάθεια της 
ανακύκλωσης, τι έχετε προγραμματίσει σε συνέχεια των περσινών επι-
τυχημένων δράσεων στα σχολεία;

Δ.Σ.: «Μετά την πρώτη πιλοτική προσπάθεια του δήμου Πάρου να εμφυσήσει 
και να ενισχύσει τον εθελοντισμό στην ανακύκλωση και ειδικά στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, προγραμματίζουμε επιπλέον δράσεις με καινοτόμα προγράμματα σε συ-
νεργασία με επιστήμονες αλλά και τους εκπαιδευτικούς του νησιού μας.

Αναλυτικά οι δράσεις μας θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας που 
θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και θα υλοποιηθούν στα σχολεία μόλις καλυ-
φθούν τα αναμενόμενα κενά και μπουν σε ομαλή λειτουργία, κάτι που ευχόμαστε 
να γίνει χωρίς τις περσινές καθυστερήσεις από το υπουργείο Παιδείας».

Και κάτι τελευταίο;
Δ.Σ.: «Η αλήθεια είναι ότι έχω αναλάβει τομείς που είναι νευραλγικοί για τη 

λειτουργία του δήμου μας και ευχαριστώ το δήμαρχο που με εμπιστεύτηκε. Οι 
δυσκολίες είναι αρκετές, όμως αρκετές είναι και οι προκλήσεις. Είναι επιλογή μου 
η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση και υποχρέωσή μου να ανταπεξέλθω 
στις απαιτήσεις. 

Στην προσπάθεια μου, όμως, βρίσκω συμπαραστάτες τόσο το προσωπικό του 
δήμου μας -το οποίο και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω- όσο και τους συ-
ναδέλφους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, κυρίως όμως το δήμαρχο. 
Η πίεση είναι μεγάλη και προϋποθέτει διαρκή και συλλογική προσπάθεια, γιατί 
μόνο όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε το καλύτερο για την Πάρο. Τα τελευταία 
χρόνια η Πάρος έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καθαρότερα νησιά της Ελλάδος, 
γεγονός που αποδεικνύεται και από τις ευχαριστήριες επιστολές επισκεπτών προς 
τις υπηρεσίες του Δήμου. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό 
και νοικοκυρεμένο και η ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα προς αυτή 
την κατεύθυνση, αρκεί να την εντάξουμε στην καθημερινότητα μας. Στο μεγάλο 
όγκο των υποχρεώσεων μου ως αντιδήμαρχος έχει προστεθεί και το κομμάτι της 
ανακύκλωσης. Όμως, σ’ αυτόν τον τομέα δεν είμαι μόνη μου. Έχω δίπλα μου την 
αρμόδια επιτροπή για την ανακύκλωση του Δήμου Πάρου. Επίσης, όλοι οι φορείς 
και οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να βάλουν την ανακύκλωση στην ζωή τους και 
για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε τον στόχο της επικείμενης 
ημερίδας που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσο 
το δυνατόν περισσότερων κατοίκων της Πάρου πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης. 

Άλλωστε η ανακύκλωση δεν είναι προσωπικό θέμα του καθενός αλλά 
υπόθεση όλων μας!».
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Μια φωτογραφία,  
χίλιες λέξεις

Η παραπάνω φωτογραφία (Λεύκες), 
δείχνει έναν πρώην σκουπιδότοπο, 
που χωρίς κόπο και χρήμα έγινε παρ-
τέρι. Ας το μιμηθούν αυτοί που κατα-
στρέφουν κάνοντας σκουπιδότοπους 
τη βιτρίνα του νησιού μας.
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Ενηµέρωση

Δράση ΕΟΔ
Ειδικό αφιέρωμα στη δράση της ΕΟΔ (παράρτημα Κυκλάδων) έγινε τις προηγούμενες μέ-

ρες σε αρκετές ειδησεογραφικές ηλεκτρονικές σελίδες της χώρας μας.
Σημειώνουμε, ότι η ΕΟΔ Κυκλάδων τα τελευταία χρόνια λόγω της υποστελέχωσης του 

ΕΚΑΒ Πάρου, έχει κάνει πολλές διακομιδές από και προς το Κ.Υ. του νησιού μας και με ένα 
παλιό ασθενοφόρο όχημα προσφέρουν από το 2012 εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Σημειώνουμε ακόμα ότι στο μεγάλο αυτό αγώνα, τις περισσότερες φορές καλύπτουν οι ίδιοι 
τα έξοδα που προκύπτουν. Τον τελευταίο χρόνο κάποιοι τοπικοί σύλλογοι, αναγνωρίζοντας 
το έργο της ΕΟΔ Κυκλάδων, πραγματοποίησαν εκδηλώσεις και με μέρος των εσόδων τους 
κάλυψαν κάποιες ανάγκες του παραρτήματος, ενώ κάποιοι πολίτες προχώρησαν σε δωρεές 
εξοπλισμού Α’ Βοηθειών, ωστόσο οι προσφορές αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα: «[…] Η κατάσταση στην Πάρο δυσχεραίνεται ακόμα περισ-
σότερο το καλοκαίρι, όταν το νησί οκταπλασιάζει ή και μερικές ημέρες δεκαπλασιάζει τον 
πληθυσμό του, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ατυχήματα και γενικά τα περιστατικά που 
αφορούν την υγεία των πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο πέρυσι τον Μάιο και πριν ακό-
μα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, η ΕΟΔ Κυκλάδων έκανε 13 διακομιδές σε μόλις 21 μέρες. 
Συνολικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν 99 διακομιδές, ενώ για φέτος, σύμφωνα 
πάντα με στοιχεία από την ΕΟΔ Κυκλάδων, μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2016, έγιναν 
50 διακομιδές. Πολλές από τις διακομιδές γίνονται τις βραδινές ώρες, με τους εθελοντές 
της ΕΟΔ να ανταποκρίνονται σε κλήσεις όλο το 24ωρο και να σπεύδουν σε περιστατικά 
ακόμα και επικουρικά του ΕΚΑΒ, λόγω μεγάλου αριθμού τραυματιών ή λόγω ταυτόχρονων 
περιστατικών».

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τις 

επόμενες ημέρες.

3/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30
«Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά». Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι με τη 

χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας. στο πλαίσιο του εορτασμού της 
12ης Μικρασιατικής συνάντησης.

Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ «Ατλαντίς». Άσπρο Χωριό.
3/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 
20ο εσωτερικό πρωτάθλημα κολύμβησης «Γεώργιος Π. Μπίσμπας».
Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Έως 4/9.
Παροικία 4/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στους χορούς και στα έθιμα της 

Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας - Μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας.
Νάουσα. Προαύλιο Παναγίας.
4/9 ΚΥΡΙΑΚΗ
Έναρξη έκθεσης φωτογραφίας. «Πρόσωπα του χωριού μας» - έως 25/9.
Αγκαιριά. Gallery Ανεμόμυλος.
5/9 ΔΕΥΤΕΡΑ 
Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής του Νεκτάριου Αποσπόρη - έως 13/9
Νάουσα. Χώρος τέχνης «Άγιος Αθανάσιος».

«Πρόσωπα του χωριού μας»
Πρόσωπα σμιλεμένα με τον ήλιο, τη βροχή, το χρόνο. Πρόσωπα παλαιά και νέα 

που ταξίδεψαν ή ταξιδεύουν μαζί μας στο χρόνο στη μικρή μας κοινωνία, σαν μια 
μεγάλη οικογένεια, εκεί στα νότια της Πάρου, στο χωριό μας.

Ο Στέφανος Ραγκούσης και ο Αλιπράντης Ραγκούσης, ενώσανε τις φωτογραφικές 
τους μνήμες, σε μία έκθεση με τίτλο «Πρόσωπα του Χωριού μας» στην Gallery «Ανε-
μόμυλος», στην Αγκαιριά.

Τα εγκαίνια είναι στις 4  Σεπτεμβρίου ώρα 7.30 μ.μ., και η διάρκειά της μέχρι 25 
Σεπτεμβρίου.


