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Ανακοίνωση
Το διαγνωστικό εργαστήριο «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

σας ενηµερώνει ότι ξεκίνησε η συνεργασία µε τις ασφαλιστικές 
εταιρείες για την οικονοµική κάλυψη µικροβιολογικών εξετάσεων. 

Επίσης υπάρχει ανάλογη κάλυψη και για 
τα προγράµµατα τραπεζών.

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

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center
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Ακυβερνησία
Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 2 Σεπτεμ-

βρίου, το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε από ιδιώ-
τη, για περιστατικό ακυβερνησίας του Ι/Φ «BARAKA», 
σημαίας ΗΠΑ με τρεις επιβαίνοντες, λόγω μηχανικής 
βλάβης και θραύσης του ιστίου του, στη θαλάσσια πε-
ριοχή νοτιοανατολικά ν. Πάρου.

Στην περιοχή έσπευσαν δύο αλιευτικά σκάφη και 
το Ε/Γ-Τ/Ρ ¨Κυρίαρχος», στο οποίο επέβαινε στέλε-
χος της λιμενικής αρχής Νάξου το οποίο εντόπισε το 
«BARAKA» με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους 
και το ρυμούλκησε στη θαλάσσια περιοχή «Πίσω Λι-
βάδι» Πάρου ασφαλώς. Από το περιστατικό δεν διαπι-
στώθηκε θαλάσσια ρύπανση. 

Στη συνέχεια από το λιμεναρχείο Πάρου απαγορεύ-
τηκε ο απόπλους του ανωτέρω Ι/Φ σκάφους μέχρι 
αποκατάστασης της βλάβης και προσκόμισης βεβαιω-
τικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο 
νηογνώμονα.

Τεχνικοί 
ασφαλείας

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγω-
γή εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, διάρκειας 10 ωρών, 
στις 10-11 Οκτωβρίου στο γραφείο Πάρου, ως εξής: 

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 16:00-21:00 και Τρίτη 11 
Οκτωβρίου 16:00-21:00. Η διάρκεια του προγράμμα-
τος είναι 10 ώρες.

Χρησιμότητα: Η επιμόρφωση του εργοδότη δίνει 
τη δυνατότητα να αναλάβει τα καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ως υποχρε-
ωτική τη χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας από 
κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.  

Προθεσμία: Μετά την παρέλευση του αντίστοιχου 
χρονικού διαστήματος, 6 μήνες από την υποβολή της 
αίτησης και χρήσης του αριθμού πρωτοκόλλου, θεω-
ρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις 
και πρέπει να αναζητηθούν υπηρεσίες τεχνικού ασφα-
λείας από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) 
μέχρις ότου επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή ερ-
γαζόμενος.

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ για την κατηγορία 
(10 ώρες)

Αίτηση – Δικαιολογητικά: Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με το γραφείο του επιμελητηρίου στην Πάρο 
(τηλέφωνο 22840 23031).

Ευχές
Από τους δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου δημοσι-

οποιήθηκαν τα παρακάτω μηνύματα για τα αποτελέ-
σματα των πανελληνίων εξετάσεων:

Μ. Κωβαίος
«Αγαπητά μου παιδιά
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελε-

σμάτων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, θα 
ήθελα να σας συγχαρώ με όλη μου την καρδιά για την 
επιτυχία σας στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Συγχαρητήρια αξίζουν και στους αφανείς ήρωες στην 
επιτυχία αυτή, που δεν είναι άλλοι από τους γονείς 
και τους καθηγητές, που με την αγάπη, την γνώση 
και την στήριξη τους, σας πρόσφεραν τα απαιτούμενα 
εφόδια για την επίτευξη του στόχου σας.

Εσείς, αγαπητά μου παιδιά, που δεν επιτύχατε την 
εισαγωγή σας σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  δεν πρέπει να 
απογοητεύεστε, αλλά αντίθετα να οπλίζεστε με ακόμα 
μεγαλύτερη δύναμη, ώστε να συνεχίσετε την προ-
σπάθειά σας, διότι μόνο μια μάχη χάθηκε και όχι ο 
πόλεμος. Η μόνη αποτυχία που πρέπει να φοβάται 
κανείς είναι να μην επιμείνει στο στόχο που θεωρεί 
ότι είναι ο καλύτερος. Καλή δύναμη και καλή σταδιο-
δρομία σε όλους!».

Αν. Φαρούπος
«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ει-

λικρινείς ευχές μου στους επιτυχόντες στις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις που κατάφεραν να εισαχθούν στα 
Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 
μας.

Εύχομαι στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά 
καλή επιτυχία, σ’ αυτό το νέο και σημαντικό ξεκίνη-
μα που αποτελεί αφετηρία για έναν νέο ξεκίνημα στη 
ζωή τους. Παράλληλα, τα συγχαρητήρια μου απευθύ-
νονται και στους γονείς και καθηγητές τους, που συ-
νέβαλλαν τα μέγιστα στην επιτυχία αυτή των παιδιών. 
Στους μαθητές που δεν κατάφεραν να επιτύχουν το 
αποτέλεσμα που προσδοκούσαν, εύχομαι να συνεχί-
σουν την προσπάθεια με πίστη, πείσμα και υπομονή 
επειδή πάντα υπάρχουν διέξοδοι στους στόχους και 
τα όνειρα και ο αγώνας θα τους δικαιώσει».

Διάσωση

Με 10 μέλη συμμετείχε η ΕΟΔ Κυκλάδων στη δι-
ημερίδα θαλάσσιας διάσωσης που οργανώθηκε από 
την κεντρική διοίκηση της ΕΟΔ και πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο και την Κυριακή, 3 και 4 Σεπτεμβρίου 
2016, σε συνεργασία με την 358 μοίρα έρευνας και 
διάσωσης, στην 111 Π.Μ. της πολεμικής αεροπορίας 
στη Νέα Αγχίαλο.

Η διημερίδα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό 
μέρος και  συμμετείχαν σ’ αυτή μέλη των παραρτη-
μάτων της ΕΟΔ απ’ όλη την Ελλάδα, τα οποία είχαν 
την ευκαιρία να γνωριστούν, να εκπαιδευτούν και να 
συνεργαστούν σε μία άσκηση που περιελάμβανε τε-
χνικές θαλάσσιας διάσωσης και αεροδιάσωσης, με τη 
συμμετοχή των σκαφών της ΕΟΔ και ελικοπτέρου της 
πολεμικής αεροπορίας.

Ημερίδα  
επιμόρφωσης

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανε-
πιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.), διοργανώνει την Παρασκευή 
9 Σεπτεμβρίου 2016, στο Λύκειο Πάρου, ημερίδα επι-
μόρφωσης, με βιωματικά σεμινάρια διδακτικής, νέων 
τεχνολογιών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχο-
λογίας.

Τα σεμινάρια στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των 
διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών μέσα στην 
τάξη καθώς και στην ηθική στήριξη του εκπαιδευτικού 
στην καθημερινότητά του. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καθηγητές όλων 
των ειδικοτήτων καθώς και νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και 
φοιτητές, που το επιθυμούν. Η ημερίδα τελεί υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Παιδείας. 

«Σώθηκαν» 
πάλι από τα 
νησιά…

Σημαντική ανάκαμψη 
σημείωσαν τα έσοδα 
από τον ΦΠΑ τον Ιού-
λιο, σε σχέση με τις 
επιδόσεις του Ιουνίου 
και υπερκάλυψαν το 
στόχο, ιδιαίτερα στις 
νησιωτικές περιοχές 
όπου συγκεντρώνεται 
ένα μεγάλο ποσοστό 
του τζίρου την καλοκαιρινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει την εικόνα του Ιουνίου 
και προκαλεί αισιοδοξία στο υπουργείο Οικονομικών 
και στη γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την 
πορεία των εσόδων τον Αύγουστο και τους επόμενους 
μήνες του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, μεγάλη υπέρβαση, κατά 82,8%, από 
το στόχο παρουσίασαν τον Ιούλιο τα έσοδα από τον 
ΦΠΑ στη Σαντορίνη, ενώ στη Μύκονο υπερκαλύφθηκε 
ο στόχος κατά 45,6%. Στα δύο αυτά νησιά, τον Ιούνιο 
είχε σημειωθεί υστέρηση από το στόχο 58% και 60% 
αντίστοιχα.

Οι εξαγγελίες και η υλοποίηση του προγράμματος 
εντατικών ελέγχων της γενικής γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων, έφεραν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στις 
εισπράξεις του ΦΠΑ στα δημόσια ταμεία. Έτσι, στη 
Σύρο τα έσοδα από τον ΦΠΑ υπερκάλυψαν τον στόχο 
κατά 37%, στην Πάρο 35%, στη Ρόδο 36%, στην 
Κέρκυρα 25%, στα Χανιά 24,6%, στη Λέσβο 13% και 
στο Ηράκλειο 12%.

Η αύξηση, τέλος, των εισπράξεων από τον ΦΠΑ τον 
Ιούλιο, είχε σαν αποτέλεσμα το επτάμηνο σε ολόκληρη 
τη χώρα να παρουσιάσουν υπέρβαση από τον στόχο 
κατά 3,5%.

Φτωχότερα τα 
γραφεία μας

Από τη Δευτέρα 5 Σε-
πτεμβρίου, η «Φωνή της 
Πάρου» νιώθει φτωχό-
τερη από την απώλεια 
του πιο πιστού φίλου 
μας.

Ο Ρίκο ταξίδεψε για 
αλλού και μας άφησε 
πίσω μόνο την αγάπη 
του. Σε ευχαριστούμε 
πραγματικέ μας φίλε!

Συγχαρητήρια
Το κέντρο ξένων γλωσσών «Το Ιδιαίτερο», στη Νά-

ουσα συγχαίρει τους μαθητές που πέτυχαν στις εξετά-
σεις Proficiency και Lower του Μαΐου.

C2 Αλιπράντης Κωνσταντίνος, Μιχαλακόπουλος Πα-
ναγιώτης, Οσόγια Λόρυ Ιωάννα, Κώστα Ελένη.

B2 Μαργαρίτη Ματίνα, Μπουσάι Νταγιάννα, Φωτί-
ου Χριστίνα.

Επίσης, συγχαρητήρια σε όλους τους μικρότερους 
μαθητές για την εξαιρετική τους επίδοση στις εξετά-
σεις EUROPALSO!
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Προγραμματική  
σύμβαση  
υδατοδρομίου Πάρου

Στις 24/6 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
και του δημοτικού λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου, για το έργο: «Μελέτη, Κατα-
σκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Πάρο», με λήξη ισχύος 
της σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή της. 

Η «Φωνή της Πάρου» για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών της δημο-
σιεύει τα σημαντικότερα σημεία της προγραμματικής σύμβασης για το υδατοδρόμιο 
Πάρου, ώστε όλοι μας, να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί αυτό το 
έργο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: «[…] Η ίδρυση υδατοδρομίου στην Πάρο, 
θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης, τη σύσφιξη των σχέ-
σεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας και την 
εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων του Νομού Κυκλάδων, που 
σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο. Η δραστηριοποίηση υδρο-
πλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία 
επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσί-
ες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αε-
ρομεταφορές. Η λειτουργία υδατοδρομίου δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή 
προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, 
βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με 
σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες».

Σημειώνουμε ότι το έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ προ ΦΠΑ, θα 
χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο 
στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων έτους 2016.

Η σύμβαση
Στην προγραμματική σύμβαση του έργου μεταξύ άλλων σημειώνεται: «[…] Η δρα-

στηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρό-
πος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρω-
ματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την 
ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.

Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, 
αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυ-
λώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά 
οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των 
υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης 
σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμε-
τωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα 
υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή 
έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τρο-
φίμων, τύπου) κλπ».

Δικαιώματα - υποχρεώσεις
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώ-

ματα: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
1 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων 

Τεχνικών Μελετών καθώς και των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (Μελέτες ΜΠΕ).

2 Να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση των Αδει-
ών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Πάρο.

3 Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό Προ-
σθαλάσσωσης - Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόμια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.), σύμφωνα 
με τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές 
μελέτες.

4 Το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής 
Υδατοδρομίου στην Πάρο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει για 
την έκδοσή της θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 
ή από άλλο ενδεδειγμένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής πηγής χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου αναλαμβάνει:
1 Να προσδιορίσει και να διαθέσει χώρο – για τις ανάγκες χωροθέτησης – εντός 

του λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απα-
ραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη 
λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης - Αποθαλάσσωσης (Yδατοδρομίου) Υδρο-
πλάνων (ΣΠΑΥ) και ότι άλλο απαιτείται για συμπλήρωση του τεχνικού φακέλου και 
των φακέλων των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου.

Ο Χώρος Δημιουργίας Σταθμού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης Υδροπλά-
νων (ΣΠΑΥ), θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης – υπόδειξης του Δ.Λ.Τ. Πάρου Αντιπάρου 
και σε συνεργασία με τους μελετητές.

Φορέας εκτέλεσης - διαχειριστής
Κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου και ως 

φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Με την ολοκλήρωση και παράδοση του υδατοδρομίου, οι συμβαλλόμενοι συμφω-

νούν να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας φορέα λειτουργίας του υδατοδρο-
μίου ατομικά ή σε ομαδοποίηση (clustering), είτε με την συμμετοχή μόνο των ιδίων 
είτε και με τη συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου, με βάση τις οδηγίες που περιλαμβά-
νονται στην εγκύκλιο.

Ρητά δηλώνεται ότι η τυχόν συνεργασία των παραπάνω δεν αποτελεί κανενός 
είδους μεταφορά αρμοδιότητας εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου 
- Αντιπάρου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εποπτεία - παρακολούθηση
Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και 

διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων 
αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι 
θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:

1. Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).
2. Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου.
3. Ένας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου της νήσου, όπου θα γίνει η κατασκευή.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

και θα ορίζεται στην απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της 
πορείας του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην παραλαβή της μελέτης και 
του έργου. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση 
γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και 
έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με 
την παραπάνω διαδικασία.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρ-
μόδια τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για 
παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμο-

γή της παρούσας σύμβασης. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρού-

νται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον 
άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε 
εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατά-
σταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα 
να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε 
θετική ή αποθετική ζημιά.

Διαφορές - τροποποιήσεις
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρο-

νται στην ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή 
Εποπτείας, Παρακολούθησης. Η απόφαση στη. περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 
ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Τυχόν διαφωνίες ή δι-
αφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων 
της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Σύρου της ΠΕ 
Κυκλάδων.

Για την τροποποίηση ή παράταση της σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η 
οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών.
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Ενηµέρωση

Φιλολογικό μνημόσυνο
Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 στον κινηματογράφο του πολιτι-

στικού πάρκου δήμου Πάρου, στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί 
φιλολογικό μνημόσυνο για τον Ολύμπιο Αλιφιέρη, που «έφυγε» πριν 
ένα χρόνο.

Στο μνημόσυνο θα ομιλήσει ο κ. Γιάννης Βασιλειόπουλος, υπεύθυνος 
του ιστορικού / λαογραφικού μουσείου και θα προβληθεί το κινηματο-
γραφικό πορτραίτο του εκλιπόντος  «Οι λόγιοι της Νάουσας» του Γιάννη 
Τριτσιμπίδα, από τη σειρά «τέχνες και γράμματα στην Πάρο». 

Επίσης, θα παρουσιασθεί το βιβλίο με τα «Αρχιλοχικά μελετήματα» 
του Ολύμπιου Αλιφιέρη.

1 εκ. ευρώ στην Αντίπαρο
Στο περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην Αστυπάλαια, 

αποφασίστηκε η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και δήμου Αντιπά-
ρου, για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος: «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την υλοποίηση ολοκληρωμέ-
νου έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Αντιπάρου.

Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων του δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το υπό έγκριση επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ 
της περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Περιλαμβάνονται τα έργα, οι προμήθειες και οι δράσεις που 
προβλέπονται στο εν λόγω ΠΕΣΔΑ για το νησί της Αντιπάρου όπως: εξοπλισμός συλλογής 
βιοαποβλήτων, πράσινο σημείο, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρ-
τωσης Απορριμμάτων Δήμου Αντιπάρου, ΣΜΑΥ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών) και μονάδα κομποστοποίησης.

Η δαπάνη κατασκευής των έργων και  υλοποίησης των προμηθειών προϋπολογίζεται στο 
ύψος του 1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την ένταξη του 
έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τέλος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη 
σύναψη της παραπάνω διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του δήμου Αντιπάρου 
και δήλωσε: «Η Περιφέρεια αποδεικνύει καθημερινά ότι στηρίζει όλους τους δήμους, ιδι-
αίτερα για θέματα που αφορούν το περιβάλλον και γενικότερα τις υποδομές των νησιών 
μας».

Αναβάθμιση  
υποδομών πρόνοιας

Συνεχίζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση του προγράμματος 
στήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στα νησιά μας, ενισχύοντας και 
συμπληρώνοντας τις υποδομές πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, αξιοποι-
ώντας κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». 

Με στόχο, εξάλλου, την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών που έχουν δια-
μορφωθεί στο Νότιο Αιγαίο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής 
κρίσης καθώς και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών και παρεμβά-
σεων για την στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, η περιφέρεια έχει 
εκπονήσει την «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου». 

Στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής, ο περιφερειάρχης κ. Γ. Χα-
τζημάρκος, απεύθυνε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων για τη 
«Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δα-
πάνης 3.000.000 ευρώ. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη 
δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και στην επέκταση 
και αναβάθμιση των ήδη υφισταμένων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
των κατοίκων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέ-
ρως δε εκείνων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση 
φτώχειας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν, κατασκευή και εξοπλισμό 
υποδομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
καθώς και επέκταση / αναβάθμιση υφισταμένων δομών φροντίδας παιδιών.

Η πρόσκληση απευθύνεται και στο δήμο Πάρου και είναι ανοιχτή 
έως και 31/10/2016. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλομένων 
πράξεων, ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ. Οι πράξεις που θα επιλε-
γούν από την παρούσα πρόσκληση εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Βελτίωση Βασικών Υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο 
Αιγαίου και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.
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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

«Ανάδραση»
Το Σάββατο 27 Αυγούστου, στο ανοιχτό 

θέατρο Λευκών, έγινε η παρουσίαση βιβλίου 
του Αντώνη Ζ. Αρκά, με τίτλο: «Ανάδραση». 
Η εκδήλωση συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και 
πολλούς εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Το βιβλίο παρουσίασε ο ομότιμος καθηγη-
τής του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών 
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλαος 
Βλάχος και ο καθηγητής εργαστηρίου ιατρι-

κής φυσικής του πανεπι-
στημίου Αθηνών, Ευάγγε-
λος Γεωργίου.

Στη συνέχεια ακολούθη-
σε συναυλία με το Νότη 
Μαυρουδή, ενώ συμμετεί-
χε και ο κιθαρίστας Γιώρ-
γος Τοσικιάν. Η θαυμάσια 
σκηνική παρουσία και η 
φωνή της τραγουδίστριας 
Μόρφω Τσαϊρέλη, ενθου-
σίασαν το πολυπληθές κοι-
νό της εκδήλωσης.

Συγκοινωνιακό 
πρόβλημα Παροικιάς

Μέχρι σήμερα έγιναν και πιστεύω ότι γίνονται πολλές φιλότιμες προσπάθειες για 
την εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση της συμφόρησης της κυκλοφορίας στην 
Παροικία το καλοκαίρι. Όμως, βλέποντας την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στις 
μέρες μας στη στροφή Γκίκα και στην περιοχή του λιμανιού, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι όσες προσπάθειες και να έχουν γίνει, δεν έχουν καταλήξει σε ουσιαστικό απο-
τέλεσμα. 

Αν εστιάσουμε στα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα θα διαπιστώσουμε ότι τα 
σοβαρότερα από αυτά είναι: η ανεπάρκεια των δυο οδικών αξόνων να εξυπηρε-
τήσουν τον αυξημένο αριθμό των οχημάτων που καταλήγουν στη διασταύρωση 
Γκίκα, η έλλειψη χώρων παρκαρίσματος στην περιοχή του λιμανιού και οι παράνομες 
σταθμεύσεις οχημάτων.

Γνωρίζοντας ότι οι οδικοί άξονες δεν μπορούν να φαρδύνουν και η διάνοιξη νέων 
είναι αδύνατη, θα πρέπει τουλάχιστον να στραφεί η προσοχή μας στην διευθέτηση 
των αιτιών που προανάφερα: Την έλλειψη χώρων παρκαρίσματος και την παράνο-
μη στάθμευση. Όμως πιστεύω ότι και με αυτές τις διευθετήσεις, το συγκοινωνιακό 
πρόβλημα δεν θα παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση. Η διαφορά θα φανεί μόνο 

συνδυαστικά με την μείωση του αριθμού των οχημάτων που μπαίνουν στο κέντρο 
της Παροικίας κατά τις  ώρες αιχμής .

Είναι γνωστό ότι αρκετοί από τους συμπολίτες μας κατεβαίνουν στην Παροικία 
μεταξύ 10πμ και 1μμ για εργασίες τις οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 
τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

Προτείνω λοιπόν να γίνει σύσταση στους μόνιμους κατοίκους, καθώς και στους  
ιδιοκτήτες θερινών κατοικιών, να μην εισέρχονται με τα αυτοκίνητά τους στην Πα-
ροικία κατά τις ώρες αιχμής, πέραν ενός «δακτυλίου», για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, εκτός αν υπάρχει  ανάγκη. Εννοείται πως η 
σύσταση αυτή δεν θα αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, 
τα λεωφορεία, τα ταξί κ.α. 

Με μια πρόχειρη εκτίμηση υπολόγισα ότι θα ήταν δυνατή μια μείωση της κυκλο-
φορίας της τάξεως του 15-20%, με μηδαμινό κόστος, με λίγη θέληση και κατανό-
ηση.

Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες του νησιού θα ανταποκριθούν στη σύσταση, αρκεί 
να τους γίνει μια σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Για την επίτευξη της προσπάθειας 
αυτής θα πρέπει με πρωτοβουλία του Δήμου να γίνει μια σύσκεψη με στόχο την δι-
ευθέτηση του συγκοινωνιακού προβλήματος στο σύνολό του, παρουσία των εμπλε-
κόμενων φορέων. Εννοείται ότι η σύσκεψη αυτή θα πρέπει να γίνει το αργότερο 
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου που το θέμα είναι ακόμα καυτό και πρόσφατο, και όχι τον 
Μάρτιο ή τον Απρίλιο όπως συνηθίζεται. 

Δημήτρης Καλανδράνης

φωτογραφίες Δ. Καλαποδάς



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
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ SHOP IN SHOP

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

Φρόσω Σπανού
Τηλ. 6946713374

Ιδιαίτερα µαθήµατα | Ολιγοµελή τµήµατα

Η επιτυχία δεν είναι συµπτωµατική,
είναι καρπός έγκαιρης

και σωστής προετοιµασίας !

Έναρξη εγγραφών: 1 Σεπτεµβρίου (ώρες 19.00-20.00)
Έναρξη µαθηµάτων: 10 Σεπτεµβρίου

Περιφερειακός Παροικίας
τηλ. 22840 22649 - 23920
κιν. 6945405315 | www.bizas.edu.gr

Ολιγοµελή τµήµατα & ιδιαίτερα 
για µαθητές Γυµνασίου - Ενιαίου Λυκείου - ΕΠΑΛ

Οµάδες προσανατολισµού
Θετικών σπουδών (Β’ & Γ’ Λυκείου)
Σπουδών οικονοµίας & πληροφορικής ( Γ’ Λυκείου)
Ανθρωπιστικών σπουδών (Β’ & Γ’ Λυκείου) 

Επιλογή µουσικού 
οργάνου 

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και 
αξιοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του παιδιού. Είναι ένας τρόπος να 
εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του, ακόμη κι όταν δεν έχει αναπτύξει 
πλήρως την ικανότητα έκφρασης μέσω λέξεων. Οι νότες θα γίνουν ο δικός του οδη-
γός και η πρώτη βάση, για να κατανοήσει αργότερα τις βαθύτερες έννοιες της ζωής. 

Σύμφωνα με μελέτες, τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, παρουσιάζουν 
βελτιώσεις ακόμη και στις μαθηματικές τους ικανότητες. Αυτό συμβαίνει διότι τα 
παιδιά μαθαίνουν να τοποθετούν από μικρή ηλικία σε μια σειρά τα δεδομένα και τις 
εικόνες, όπως στο πεντάγραμμο, να διαβάζουν με κώδικες, όπως οι νότες, αλλά και 
να εξετάζουν προβλήματα σε διαφορετικό επίπεδο, όπως οι μουσικές συνθέσεις. 

Πώς θα καταλάβω ποιο είναι το κατάλληλο μουσικό όργανο για το 
παιδί μου; 

«Ακούστε» τη συμπεριφορά του παιδιού 
Ως πρώτο βήμα, παρατηρήστε τον τρόπο που κινείται και φέρεται στην καθημερι-

νότητά του. Όταν παίζει, φωνάζει δυνατά κάνοντας γρήγορες και απότομες κινήσεις 
ή προτιμάει τη σιωπηλή ενασχόληση με το αντικείμενο που του έχετε δώσει? Όταν 
ακούει μουσική, εστιάζει σε έντονους και γρήγορους ήχους ή σε απαλές μελωδίες? 
Όταν διαβάζει, ψιθυρίζει ή ανεβάζει τον τόνο της φωνής του? 

Φτιάξτε μαζί του μουσικά… παιχνίδια 
Δώστε στο παιδί διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά ερεθίσματα. Αφήστε το να 

ακούσει περισσότερα από ένα είδη μουσικής και διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά 
όργανα, σε εναλλασσόμενες εντάσεις. Συνήθως τα μικρότερα παιδιά, «μιμούνται» 
τον ήχο που προτιμούν, είτε είναι μουσική, είτε είναι το ίδιο το όργανο. Βάλτε το να 
σας «αναπαραστήσει» τον ήχο που κάνει η μελωδία που απόλαυσε περισσότερο. 

Διαλέξτε και δοκιμάστε ένα μουσικό όργανο 
Ένα παιδί που έχει θορυβώδη παρουσία στην καθημερινότητά του, είναι πιθανό να 

επιλέξει ένα όργανο όπως η τρομπέτα ή τα κρουστά. Αντίθετα, ένα παιδί που κινείται 
σε χαμηλότερους τόνους, είναι πιο πιθανό να επιλέξει το πιάνο ή τη φλογέρα. Μη 
διστάσετε να δοκιμάσετε το παιδί στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Να θυμά-

στε ότι οι μουσικές γνώσεις εκπαιδεύουν τον παιδικό εγκέφαλο κι έτσι, αποτελούν 
τη βάση για οποιοδήποτε μουσικό όργανο κι αν επιλέξει εκείνο αργότερα. 

Τι επιλογές έχω ανάλογα με την ηλικία του παιδιού; 
Έγχορδα μουσικά όργανα 
Η ηλικία περίπου των 3 ετών θεωρείται κατάλληλη για να ξεκινήσει ένα παιδί να 

μαθαίνει έγχορδα μουσικά όργανα. Μπορείτε να επιλέξετε τη δημοφιλέστατη κλασι-
κή κιθάρα ή ακόμη, και τον βασιλιά των μουσικών οργάνων, το βιολί. Οι χορδές της 
κιθάρας για παιδιά είναι πλαστικές, οπότε δεν θα ταλαιπωρήσουν τα τρυφερά παι-
δικά δάκτυλα. Τα μεγέθη ενός βιολιού ποικίλουν, ξεκινώντας από μεγέθη του ενός 
τετάρτου (¼), οπότε μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος, για να φτάνουν 
τα δάκτυλα του παιδιού στα σωστά σημεία. Η διάρκεια σπουδών και για τα δύο όρ-
γανα ανέρχεται στα 11 με 12 έτη, αναλόγως με την ευκολία εκμάθησης την οποία 
το παιδί θα επιδείξει. Η εκμάθηση βιολοντσέλου συνίσταται από τα 4 με 5 έτη και 
άνω, ενώ για το μπάσο, το οποίο απαιτεί περισσότερη σωματική δύναμη, θεωρητικά 



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

το παιδί θα πρέπει να έχει φτάσει στην ηλικία των 11 ετών. 
Πνευστά μουσικά όργανα 
Τα πνευστά όργανα μια καλή βάση για να μάθουν να «διαβάζουν» μουσική, αλλά 

συνίστανται για παιδιά από 7 ή 8 ετών και άνω. Το πιο βασικό σημείο που πρέπει να 
προσέξετε, είναι το παιδί να έχει φτάσει σε ηλικία τέτοια, που να έχει πλέον όλα τα 
ενήλικα δόντια του, καθώς η εκμάθηση πνευστών μουσικών οργάνων απαιτεί πολύ 
καλό έλεγχο της αναπνοής, αλλά και καλή τοποθέτηση των χειλιών στις σωστές θέ-
σεις γύρω από το επιστόμιο. Οι ασκήσεις αναπνοής, πάντως, επικεντρώνονται στην 
εξάσκηση από το διάφραγμα και κατά συνέπεια, δεν ταλαιπωρούν τον πνεύμονα. 
Τα πιο δημοφιλή πνευστά μουσικά όργανα είναι, ως προς τα ξύλινα πνευστά, το 
κλαρινέτο και το φλάουτο, ενώ ως προς τα χάλκινα πνευστά, η τρομπέτα. Επίσης, 
πριν την ηλικία των 8, μπορεί να διδαχθεί φλογέρα. Η διάρκεια σπουδών ανέρχεται 
περίπου στα 8 έτη. Όμποε μπορεί να ξεκινήσει στην ηλικία των 7 ή 8 ετών, ενώ το 
φαγκότο, που είναι μεγαλύτερο και βαρύτερο δεν κρίνεται κατάλληλο μέχρι το παιδί 
να κλείσει τα 11 ή 12 έτη. 

Κρουστά μουσικά όργανα 
Η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί την εκμάθηση κρουστών μουσικών οργά-

νων, όπως ντραμς, είναι γύρω στα 8 χρόνια του. Σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται 
σωματική δύναμη από το παιδί, καθώς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη βαρύτητα 
και τους φυσικούς μοχλούς του σώματός τους (βραχίονες, καρπούς, κλπ), για να 
πετύχουν τους επιθυμητούς ήχους. Αν ανησυχείτε για τον θόρυβο του μουσικού 
οργάνου αυτού, υπάρχουν στην αγορά ειδικά προστατευτικά που απαλύνουν τους 
εκκωφαντικούς ήχους. Η διάρκεια σπουδών ανέρχεται περίπου στα 6 έτη. Σε μικρό-
τερες ηλικίες, μπορούν να προμηθευτούν αρχικά ένα μικρό ταμπούρο ή να ασχολη-
θούν με το ξυλόφωνο, το οποίο έχει και λιγότερες απαιτήσεις. 

Πληκτροφόρα μουσικά όργανα 
Με πιο γνωστό το πιάνο, τα πληκτροφόρα μουσικά όργανα μπορούν να αποτελέ-

σουν μια καλή βάση μουσικής παιδείας για ηλικίες από 4 ετών και άνω. Η διάρκεια 
σπουδών για ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανέρχεται περίπου στα 6 έτη. Εναλλακτικά, 
το παιδί μπορεί να δοκιμάσει και το αρμόνιο, το οποίο έχει πιο μαλακά πλήκτρα και 
πιο εύκολη πρακτική, με διάρκεια σπουδών περί τα 3 έτη μόνο. Θα πρέπει να γνω-
ρίζετε, όμως, ότι ένα παιδί που μαθαίνει πιάνο, μπορεί να εξασκήσει και το αρμόνιο, 
ενώ το αντίθετο δεν ισχύει.  

Παροτρύνετε το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική, καθώς τα οφέλη από την 
ενασχόληση με την εκμάθηση μουσικών οργάνων είναι πολλαπλά. Εκτός της αδιαμ-
φισβήτητης παιδείας που θα λάβει το παιδί, παράλληλα θα γυμνάζει τους μυς του 
σώματός του, αλλά και τη λειτουργία του εγκεφάλου του, πετυχαίνοντας υψηλότε-
ρα ποσοστά σε εξετάσεις και κατακτώντας τους στόχους του! 

Πηγή : Paidorama.com
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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

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

Παιδιά χωρίς όρια, 
ενήλικες χωρίς όρια

Αρχίζει η σχολική χρονιά, αρχίζει και η αγωνία των γονέων. Αγωνία για το πρωινό 
ξύπνημα, την έγκαιρη ετοιμασία του παιδιού το πρωί για το σχολείο και όταν γυρίσει 
από το σχολείο, πως θα το καταφέρουν να διαβάσει τα μαθήματα του χωρίς εκνευ-
ρισμό και πίεση. Όλα αυτά ισχύουν και για τα παιδιά που είναι ήδη μαθητές και για 
όσα παιδιά θα πάνε για πρώτη φορά σχολείο.

Από τα πιο συχνά αιτήματα των γονέων είναι η οριοθέτηση μιας κακής ή ανεξέλε-
γκτης συμπεριφοράς του παιδιού, η υπακοή στους κανόνες, η συμμόρφωση.

Για να μπορέσετε να πετύχετε αυτά τα αιτήματα πρέπει να σταθείτε και να εξετά-
σετε τον τρόπο που σχετίζεστε με το παιδί σας. Για να μεγαλώσετε το παιδί σας με 
σωστό τρόπο και για να σας υπακούει, είναι σημαντικό να ξέρετε αυτό που μπορείτε 
να περιμένετε από το παιδί σε συνάρτηση με την ηλικία και τον χαρακτήρα του.

1) Η οριοθέτηση του παιδιού ξεκινάει όταν αρχίζει να καταλαβαίνει και να διεκδι-
κεί από τον κόσμο γύρω του, δηλαδή από τους 18 με 24 μήνες και πάνω.

Οριοθέτηση σημαίνει ξεκάθαρο πλαίσιο: σταθερότητα, να υπάρχει συνοχή λόγων 
–έργων του γονέα. Να υπάρχει πρόγραμμα και κανόνες στην οικογένεια. Να υπάρχει 
ανάληψη ρόλων–ευθυνών από όλα τα μέλη ανάλογα με τις ηλικίες, τις επιθυμίες και 
την δυνατότητα του κάθε μέλους. Όλα αυτά δημιουργούν συναισθηματική ασφά-
λεια στο παιδί. 

Αυτό σημαίνει: αποδοχή και σεβασμό, όχι γενικεύσεις και συγκρίσεις, όχι χαρακτη-
ρισμοί του τύπου «καλός» «κακός», ενθάρρυνση, επιβράβευση και στήριξη.

2) Όταν το παιδί θα πάει παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο όπου θα πρέπει αναγκαστι-
κά να συμμορφωθεί με το πλαίσιο. Για αυτό το λόγο προετοιμάζουμε το παιδί λίγους 

μήνες πριν για τη 
νέα του αρχή στο 
σχολείο, υπεν-
θυμίζοντας του 
ανά διαστήματα 
ότι σε λίγο καιρό 
θα πάει σχολείο 
όπου θα βρίσκο-
νται και άλλα 
παιδιά και θα 
μάθει καινούργια 
πράγματα.

Αντί να εκνευ-
ρίζεστε και να τι-
μωρείται άσκοπα, 
είναι καλύτερο 
να προτιμήσετε 
την εκμάθηση 
νέων ικανοτή-
των, δίνοντας το 
παράδειγμα, βά-
ζοντας το να ξα-
νακάνει αυτό που 
έχει κάνει λάθος 
όντας καθησυχαστικός και καταπραϋντικός. Μη προσπαθείτε να το πείσετε αλλά 
επιβληθείτε.

Αν έχετε στο μυαλό σας ότι το παιδί σας επηρεάζεται από την δική σας συναισθη-
ματική κατάσταση, είτε την εκδηλώνετε είτε όχι, και σταθείτε δίπλα του με τα δικά 
σας όρια, τότε να είσαστε σίγουροι ότι θα πετύχετε αυτά που θέλετε για καλή και 
ήρεμη σχολική χρονιά.

Μαρία Αλεξάνδρου
Ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων και παιδιών
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www.kks.gr

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
                    ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ & 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
210-6540777 / 6937352640 / 6997205667 / info@kks.gr

Αθλητικές κακώσεις 
στα παιδιά

Κάθε χρόνο μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι 
ξεκινούν και οι αθλητικές δραστηριότητες των μαθη-
τών είτε στο χώρο του σχολείου είτε σε αθλητικούς 
συλλόγους. Ακόμη όμως και σε αυτές τις ήπιες και 
θεωρητικά αθώες δραστηριότητες η επιβάρυνση του 
μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών δεν είναι 
ασήμαντες. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα γνωρί-
ζουμε ότι τα αγόρια είναι περισσότερο επιρρεπή σε 
αθλητικές κακώσεις συγκριτικά με κορίτσια, αν και τα 
τελευταία χρόνια  η σχέση αυτή τείνει να εξισωθεί 
λόγω ευρείας διάδοσης του γυναικείου αθλητισμού.

Τα παιδιά και οι έφηβοι λόγω της ανώριμου σκε-
λετικού και νευρομυικού τους συστήματος κάνουν  
κινήσεις όχι καλά συντονισμένες μεταξύ τους με απο-
τέλεσμα εύκολους τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί 
αυτοί μπορεί να αποδειχούν σοβαροί, όπως όταν  
βρίσκονται στην περιοχή των συζευκτικών χόνδρων 
στο σημείο δηλαδή που επηρεάζει την ανάπτυξη των 
οστών. 

Οι συνηθέστερες οξείες κακώσεις στα παιδιά είναι τα κατάγματα που διακρίνονται 
ως προς τη μετατόπιση που προκαλούν σε ρωγμώδη, συμπιεστικά, ή αποσπαστικά 
και ως προς την περιοχή που λαμβάνουν χώρα σε οστεοχόνδρινα, δηλαδή κατάγμα-
τα μέσα στις αρθρώσεις και σε κατάγματα γύρω από τον συζευτικό χόνδρο (περιοχή 
αύξησης του οστού). Εκτός όμως από τα κατάγματα, πολύ συχνές αθλητικές κακώ-

σεις είναι τα εξαρθρήματα, οι οστικές θλάσεις,  και οι  κακώσεις μαλακών μορίων 
δηλαδή των μυών ή των τενόντων. Τα κατάγματα στα παιδιά συνήθως αντιμετωπί-
ζονται συντηρητικά εκτός και από τις περιπτώσεις που είναι κοντά στις αρθρώσεις.

Οι χρόνιες κακώσεις έχουν ήπια και π ροοδευτικά επιδεινούμενα αποτελέσματα. 
Οι συζευτικοί χόνδροι  δηλαδή οι περιοχές αύξησης των οστών, οι αρθρικοί χόνδροι 

και προσφύσεις τενόντων στα οστά αποτελούν τα πιο 
ευάλωτα σημεία. Οι κακώσεις των συνδέσμων στα 
παιδιά και τους εφήβους είναι λιγότερο συχνές σε 
σχέση με τους ενήλικες λόγω καλύτερης αιμάτωσης 
και μεγαλύτερης ελαστικότητας των συνδέσμων στην 
παιδική ηλικία. Είναι όμως πολύ σημαντικό να τονί-
σουμε ότι οι κακώσεις αυτές δεν πρέπει να παραμε-
λούνται για το λόγο ότι η αστάθεια που δημιουργούν 
στο γόνατο συνδέεται με ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας 
σε νεαρή ηλικία.

Είναι γεγονός ότι οι κακώσεις κατά τη διάρκεια των 
αθλητικών δραστηριοτήτων είναι συχνές στα παιδιά, 
όταν όμως γίνεται σε σωστά οργανωμένο περιβάλ-
λον με τις οδηγίες του γυμναστή ή του προπονητή 
τότε οι πιθανότητες μειώνονται. Να μην ξεχνάμε ότι 
η νίκη στον αγώνα δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός 
και το «ευ αγωνίζεσθαι» πρέπει να κυριαρχεί στην 
αγωγή των παιδιών μας, με τον τρόπο αυτό ο αθλη-
τισμός θα γυμνάσει όχι μόνο το σώμα του παιδιού 

αλλά και το μυαλό και την ψυχή τους. Επιτυχία του γονιού και του δασκάλου είναι τα 
παιδιά ν’αγαπήσουν τον αθλητισμό και να βρουν μέσω αυτού έναν τρόπο έκφρασης 
για όλη τους τη ζωή.

Δρ.  Δημήτριος Κυριλλίδης 
Ορθοπεδικoς-χειρουργός

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
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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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΊΑ, ενοικιάζεται χώρος 5 
στρεμμάτων στον Περιφερειακό 
Παροικίας κατάλληλος για παρκινγκ 
τηλ. Επικ. 22840 24663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ), 
ενοικιάζεται δυάρι 47τμ, επιπλωμέ-
νο, με αυτόνομη θέρμανση
Τηλ επικ. 22840 24663

ΑΛΥΚΉ, ενοικιάζεται πολύ κοντά 
στη θάλασσα και στην αγορά, άνετο 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, δύο υπνο-
δωματίων με μεγάλες ντουλάπες και 
αποθηκευτικούς χώρους, ευρύχωρα 
μπαλκόνια με υπέροχη θέα, μεγάλο 
μπάνιο και σαλόνι κουζίνα. Το 
διαμέρισμα ενοικιάζεται πλήρως 
εξοπλισμένο. Διαθέτει κοινόχρηστο 
BBQ .Παρέχονται φωτογραφίες 
στους ενδιαφερόμενους που 
θα επικοινωνήσουν. Τηλ. Επικ. 
6970153963  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ζητείται για μόνιμη ενοικίαση με δύο 
κρεβατοκάμαρες, μπάνιο και wc, 
επιπλωμένη με θέρμανση.Περιοχή 
από Νάουσα έως Υστέρνι. Τηλ.επικ. 
6945818779

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

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΚΡΕΠΕΡΙ εν 
λειτουργία πωλείται στον κεντρικό 
δρόμο της Παροικίας. Πληροφορίες 
στο τηλ.6978676494»

SPA IN NAOUSSA 100τμ. έτοιμο 
για λειτουργία, συν 100τμ υπόγειος 
χώρος για οποιαδήποτε χρήση, φω-
τεινός, ανεξάρτητος με ξεχωριστή 
είσοδο και δυνατότητα εσωτερικής 
σκάλας.  Τηλ. +30 2284053536 & 
6972668736

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ζητείται από την 
εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – 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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟ-
ΗΘΟΣ ζητείται για κύριο με ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη μόνιμη εργασία 
με καλές αποδοχές. Απαραίτητο το 
δίπλωμα οδήγησης.Τηλ. 6937 755 
804 κύριος Γιάννης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Ή ΔΑΣΚΑΛΑ Ζητείται 
για φύλαξη δύο παιδιών στον Κώ-
στο. Πληροφορίες 6987168611

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. 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ διδάσκει πιάνο, 
θεωρητικά μουσικής και γερμανική 
γλώσσα σε προσιτές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6957 993 353

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 
με μεταπτυχιακό τίτλο μοριακή 
βιολογία – γενετική, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου. 
Παραδίδονται μαθήματα και μέσω 
skype. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6970 
888 248 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. Προετοιμασία για όλα τα 
διπλώματα και για σπουδές στην 
Ιταλία 
•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό - έμφαση στην προφο-
ρική επικοινωνία και στην ειδική 
ορολογία του κάθε επαγγελματικού 
κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων και ιστο-
σελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 
6974 365805

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

12 | 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου, 
ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός 
με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμε-
τάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Αρχιλόχου 
Πάρου, για εννέα χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 
64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/
Β/30-05-2008) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξαχθεί στο γραφείο 
των Σχολικών Επιτροπών στις 30/9/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/10/2016 στον ίδιο χώρο και την 
ίδια ώρα, σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-
05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει 
να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 29/9/2016 
και ώρα 12:00 στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
επιτροπή, μέσω του Διευθυντή του Σχολείου και θα πρωτοκολλού-
νται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. 

Για Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο γραφείο του σχολείου (Τηλ. 2284042480) 
και στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Τηλ.: 2284360173) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πάρος, 30/8/2016
 Ο Πρόεδρος της Π/θμιας & Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου 

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
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χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-
2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008) 
«Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»

Ο διαγωνισμός (άνοιγμα προσφορών) θα διεξαχθεί στο γραφείο 
των Σχολικών Επιτροπών στις 30/9/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00. Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/10/2016 στον ίδιο χώρο και την 
ίδια ώρα, σύμφωνα με την παρ. 10 της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-
05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει 
να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 29/9/2016 
και ώρα 12:00 στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
επιτροπή, μέσω του Διευθυντή του Σχολείου και θα πρωτοκολλού-
νται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. 

Για Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο γραφείο του σχολείου (Τηλ. 2284042480) 
και στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Τηλ.: 2284360173) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
Πάρος, 30/8/2016

 Ο Πρόεδρος της Π/θμιας & Δ/θμιας 
  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
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Εθελοντική εργασία στην Πάρο
Η φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός», βρέθηκε φέτος το καλοκαίρι στην Πάρο, 

για να προσφέρει εθελοντική εργασία, στη διάνοιξη, τον καθαρισμό και την χαρ-
τογράφηση μονοπατιών.

Η εργασία διήρκησε 8 μέρες, από 17 έως 24 Αυγούστου και έλαβαν μέρος 30 
εθελοντές. Τα μονοπάτια που καθαρίστηκαν είναι ο «Βυζαντινός δρόμος» που 
συνδέει το χωριά Πρόδρομος και Λεύκες, το «μονοπάτι των μαρμάρων», μια κυ-
κλική διαδρομή γύρω από τις Λεύκες μέσω του παλιού μονοπατιού των μαρμά-
ρων Βίγλας και ένα μονοπάτι στη περιοχή «Βουνιά» που φθάνει μέχρι τη μονή 
Θαψανών, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου.  

Τέλος, η φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός», ευχαρίστησε το δήμο Πάρου που 
παρείχε την υλικοτεχνική υποδομή, τον Αντρέα Ραγκούση (Λαουτάρη), εργοδηγό 
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Πάρου, το σύλλογο «Αρχίλοχος» και τους «Περ-
πατητές», τον ΥΡΙΑ Λευκών και το σύλλογο Μαραθίου ««ο Άγιος Μηνάς», και τις 
ξεχωριστές κυρίες μέλη του. Όπως σημειώνει ο σύλλογος «Βριλησσός» σε ανα-
κοίνωσή του: «Θα θυμόμαστε όμως και όλους τους γείτονες και κατοίκους του 
νησιού που μας επισκέφτηκαν, μας φίλεψαν, μας ενθάρρυναν».
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Η μεγάλη  
αλήθεια

Πρόσφατα, ως δημότες Πάρου, υπήρξαμε θεατές σε 
ένα θέατρο του παραλόγου, με τίτλο: «Το νέο αερο-
δρόμιο Πάρου».

Αποκαλώ θέατρο του παραλόγου, όλο το θόρυβο 
και τις φιέστες γύρω από το θέμα, όχι γιατί υποτιμώ 
τη σημασία του έργου για το νησί μας, αλλά γιατί εξ 
αιτίας ακριβώς της τεράστιας σημασίας του, είδαμε να 
εμφανίζεται πλήθος ατόμων, αξιωματούχων, φορέων 
ή κομμάτων, που διεκδίκησαν την πατρότητά του, αφή-
νοντας στη σκιά τον πρωταγωνιστή του έργου, που 
όλοι στο νησί μας και όχι μόνο, γνωρίζουμε ότι έχει 
όνομα και διεύθυνση.

Επομένως της επιστολή μου αυτή, τη γράφω, όχι 
μόνο για να παρέμβω στα επικοινωνιακά παιχνίδια που 
παίχτηκαν και παίζονται γύρω απ’ αυτό το θέμα, αλλά 
ως κατάθεση ψυχής, που λόγω εντιμότητας δικαίου 
και φιλαλήθειας, μου το επιβάλλουν, ανεξαρτήτως των 
όποιων προσωπικών, κομματικών ή άλλου είδους πε-
ποιθήσεων. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ιδέα ενός σύγχρονου αερο-
δρομίου, που επέβαλλε η τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού μας, απασχόλησε για δεκαετίες τώρα, τους 
κατοίκους και τις εκάστοτε δημοτικές αρχές. Επίσης, 
γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκο-
λίες, οι οικονομικές και τεχνικές δυσχέρειες που περιέ-
βαλαν το έργο, το είχαν καταστήσει, χρόνο με το χρόνο 
ανεκπλήρωτο όνειρο.

Από το αδιέξοδο αυτό, ένας συμπολίτης μας, ο Γιάν-
νης Ραγκούσης, άλλοτε με την ιδιότητα του δημάρχου 
και άλλοτε του υπουργού, κατάφερε τελικά να το ξε-
περάσει, το όνειρο αυτό να το πραγματοποιήσει και να 
κάνει τα λόγια πράξη.

Πράγματι: Ποιος δε θυμάται ότι το 2005, ο Γιάννης 
Ραγκούσης ως δήμαρχος τότε της Πάρου, ξεκίνησε 
εργώδεις επαφές και διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες 
αρχές του υπουργείου Μεταφορών και την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, για την πραγματοποίηση του 
έργου;

Ποιος δε θυμάται ότι το έργο αυτό πήρε σάρκα και 
οστά, όταν ο ίδιος πάντα Γιάννης Ραγκούσης, την υπέ-
γραψε λίγα χρόνια αργότερα ως υπουργός;

Ποιος δε θυμάται ότι με αυτή την ιδιότητα, προώ-
θησε στα τέλη του 2011 και ψηφίστηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων, ειδική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου 
να υπάρξει λύση στο δυσεπίλυτο νομικό πρόβλημα 
των απαλλοτριώσεων; 

Ποιος δε θυμάται ακόμη, ότι επειδή τότε, τον Ιού-
νιο του 2011, τπ ΕΣΠΑ είχε κλείσει, είχε γίνει η κα-
τανομή των έργων σε ό,τι αφορούσε τα αεροδρόμια 
και η Πάρος δε συμπεριλαμβανόταν, προκειμένου να 
προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου, κατάφερε το 
ακατόρθωτο; Δηλαδή, σε μια περίοδο κρίσης και οι-
κονομικής δυσπραγίας, κατάφερε να εξευρεθούν και 
διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια ύψους 22.250.000 
ευρώ, από εθνικούς πόρους και από το σπατόσημο(!) 
για τις διάφορες μελέτες και απαλλοτριώσεις; 

Ποιος όμως επίσης δε θυμάται, ότι ο Γιάννης Ρα-
γκούσης ο πρωταγωνιστής του έργου, ήταν ο μεγάλος 
απών στις πρόσφατες εκδηλώσεις των εγκαινίων του 
έργου; Γιατί τόση μικροψυχία, αγνωμοσύνη και αχαρι-
στία;

Επομένως, η επιστολή μου αυτή, εάν δεν μπορεί να 
καλύψει το μεγάλο κενό αυτής της απουσίας, ας είναι 
τουλάχιστο ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και ευ-
γνωμοσύνης των Παριανών πολιτών, στην ανεκτίμητη 
προσφορά του Γιάννη Ραγκούση στο νησί μας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Γιώργος Τριαντάφυλλος

Πρ. Δήμαρχος Πάρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9  

(περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική 

προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 

εμβαδού 108 τ.μ. 
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή περδικάκι), που εδράζε-

ται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ. 
4α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.
4β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την 
περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)  60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)  60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 4α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 4β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 255.000

 Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς να 
προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 9. 

 
- Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου – 

θέση Άγιος Γεώργιος, μέχρι την 21 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα 
των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 20:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.7 και με ημερομηνία 
07-02-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρ-
ριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε 
συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφο-
ρικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί 
του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα 
συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της 
τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του 
χωρίς καμία υποχρέωσή του έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και 
περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Παροικία Πάρου 
(τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax 2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου
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Ο Καγιαλής 
στην Πάρο

Το νησί μας επισκέφθηκε ο τρίτος νικητής των Ολυ-
μπιακών αγώνων, στην ιστιοπλοϊκή κατηγορία 4.70, 
Παύλος Καγιαλής.

Ο κ. Καγιαλής κατά την παραμονή του στο νησί μας 
επισκέφθηκε τις δημοτικές εγκαταστάσεις που φιλο-
ξενείται ο ναυτικός όμιλος Πάρου, στα Λιβάδια Παροι-
κιάς, και έτσι, οι μικροί ναυταθλητές του ΝΟΠ, έζησαν 
μία ξεχωριστή εμπειρία συζητώντας με τον αθλητή, ο 
οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με το συ-
ναθλητή του Τάκη Μάντη, στους Ολυμπιακούς αγώνες 
του Ρίου. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του μίλησε στους 
νέους ιστιοπλόους για την εμπειρία που έζησε στους 
παραπάνω αγώνες. Η πορεία του μεγάλου έλληνα 
ιστιοπλόου ξεκίνησε από ένα μικρό όμιλο της περιφέ-
ρειας και έφτασε στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα. 
Οι δυσκολίες της πορείας αυτής ήταν πάρα πολλές, 
όμως το πάθος και η θέληση τον οδήγησαν στην κα-
τάκτηση της κορυφής.

Ο Παύλος Καγιαλής μεγάλωσε στη Χαλκιδική απ’ 
όπου ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα σε ηλικία 7 ετών. Μετά 
την ηλικία των 18 ετών κατέβηκε στην Αθήνα και από 
το 2008 αρχίζει την κοινή του πορεία με τον Παναγιώ-
τη Μάντη. Το ιστιοπλοϊκό δίδυμο έχει κατακτήσει χάλ-
κινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2013 
και το 2014, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα το 2010 και αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα το 2015. Για πρώτη φορά συμμετείχαν 
σε Ολυμπιακούς αγώνες το 2016 όπου και διακρίθη-
καν κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο. 

Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου του ΝΟΠ ευχαρι-
στούν τον τρίτο νικητή των Ολυμπιακών αγώνων για 
την επιτυχία του και επίσης τον ευχαριστούν για το 
χρόνο που διέθεσε στους αθλητές του, αφού αυτό 
ήταν πολύ σημαντικό για τους νέους ιστιοπλόους που 
συνομίλησαν με ένα από «τα παιδιά του ανέμου».

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για το χρονικό διάστημα από 9 έως 14 
Σεπτεμβρίου 2016

9/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 12η Μικρασιατική συνά-
ντηση: «Χρυσόστομος Σμύρνης, το Άστρο της Ανατο-
λής που Έσβησε». Ομιλία  Γιάννη Ρουσσουνέλου για 
τη ζωή και τη δράση του Αγίου Εθνομάρτυρα. Την εκ-
δήλωση θα πλαισιώσει με τραγούδια η χορωδία του 
συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, υπό τη διεύθυνση 
του Αστέριου Ρήγα. 

Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ «Ατλαντίς». Άσπρο Χωριό.
10/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 12η Μικρασιατική συνά-

ντηση. Προβολή ημίωρου βίντεο με τίτλο: «Ο Εθνο-
μάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης».

Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ «Ατλαντίς». Άσπρο Χωριό.
10/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00 Έναρξη έκθεσης φωτο-

γραφίας: «Η Άλλη Πάρος – Περπατώντας και Φωτο-
γραφίζοντας».

Διοργάνωση «Paros hikes», με την υποστήριξη της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – έως 15/9. 

Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά Παροικίας.
10/9 ΣΑΒΒΑΤΟ Διασυλλογικό πρωτάθλημα ιστιο-

πλοΐας: «Δημήτρης Βρακάς» 
Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Παροικία.
11/9 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00 12η Μικρασιατική  Συ-

νάντηση: «Μικρά Ασία-Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω». 
Δρώμενα, τραγούδια και χοροί της Μικράς Ασίας της 
Εύβοιας και της Πάρου με τη συμμετοχή του μουσι-
κοχορευτικού συγκροτήματος «Νάουσα Πάρου» της 
χορωδίας Νάουσας Πάρου, υπό την διεύθυνση της 
κ. Φένιας Θεοφίλου και του εργαστηρίου πολιτισμού 
«Παναγία Φανερωμένη» Νέας Αρτάκης Ευβοίας.

Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ «Ατλαντίς». Άσπρο Χωριό.
14/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00 Στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της «Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» 
Μουσική και τραγούδια από τον Ελληνικό κινημα-

τογράφο με το μουσικό σχήμα «RIGAS EN SAMPLE»,
Διοργάνωση Δήμος Πάρου, Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., Δ/Κ Αγκαι-

ριάς, Π.Σ. Αγκαιριάς. Λιμανάκι Αλυκής.

Ο Κένερ στα 
Μάρμαρα

Με έναν παλιό του γνώριμο στη θέση του προπονη-
τή, θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ Κυκλά-
δων, ο Αστέρας Μαρμάρων.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός πειραιώτης προπονητής 
και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμμπιακού, κ. 
Πέτρος Κένερ, θα αναλάβει την προπόνηση του αντρι-
κού τμήματος του συλλόγου.

Σημειώνουμε ότι ο Αστέρας Μαρμάρων, μετά από 
«ανάπαυλα» δύο περίπου ετών –σε ό,τι αφορά το 
αντρικό του τμήμα-, επανέρχεται στις επίσημες διορ-
γανώσεις του πρωταθλήματος της ΕΠΣΚ. 

Η ανακοίνωση των «κόκκινων» της Πάρου για την 
πρόσληψη Κένερ, έχει ως εξής: «Είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους 
του Συλλόγου μας την έναρξη της συνεργασίας μας 
για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 με τον κ. Πέ-
τρο Κένερ ο οποίος αναλαμβάνει την ανδρική ομάδα 
του συλλόγου μας. Ευχόμαστε σ’ όλους καλή αγωνι-
στική περίοδο με υγεία και ευγενή άμιλλα».

Τένις

Στις 30 Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το «1ο Paros Perfomance Tennis Camp by F.T.A.», με 
επικεφαλής προπονητή, τον κ. Enrique Fernández.

Για πέντε ημέρες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
προπονηθούν πρωί και απόγευμα τόσο στον αγω-
νιστικό τομέα όσο και στον τομέα της φυσικής τους 
κατάστασης και ψυχολογίας που πρέπει να έχει ένας 
αθλητής πουσυμμετέχει σε τουρνουά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού ομίλου αντι-
σφαίρισης: «[…]  Οι συμβουλές και η προπόνηση του 
Ισπανού ήταν κάτι παραπάνω από σημαντικές τόσο 
για τα παιδιά αλλά και όσο για τους ενήλικες που 
είχαν και αυτοί την ευκαιρία να παίξουν το απόγευ-
μα κάτω από το βλέμμα και τις τεχνικές οδηγίες του 
Enrique! Πολλές όμορφες εικόνες των παιδιών και 
των ενηλίκων, καινούργιες φιλίες και σκληρή δουλειά 
ήταν μερικά από τα στοιχεία που συνέθεσαν το παζλ 
του camp. Ευχαριστούμε πολύ τους βοηθούς προπο-
νητών Δημήτρη Κωστάρα και Αγησίλαο Πουρνάρα 
για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη του camp».

Τέλος, ο όμιλος αντισφαίρισης Πάρου ευχαρίστησε 
τους ευγενικούς χορηγούς του και δίνει ραντεβού του 
χρόνου!

Θερινό  
Σχολείο  
Λευκών

Η ΕΚΕ (Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία), με τη συ-
νεργασία του δήμου Πάρου και την επιστημονική υπο-
στήριξη του Χαροκόπειου πανεπιστημίου, του πανεπι-
στημίου Αθηνών, του πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών διοργάνωσε 
το 1ο θερινό σχολείο για υποψήφιους διδάκτορες και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στις 26-31 Αυγού-
στου 2016, στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες.

Το θερινό σχολείο είχε θέμα: «Θεωρία και Κοινωνική 
Έρευνα: Επιστημολογικά Ζητήματα και Μεθοδολογι-
κές Προσεγγίσεις» και συμμετείχαν 20 μεταπτυχιακοί  
φοιτητές/τριες, ενώ διδάξαν οκτώ έγκριτοι καθηγητές 
με διεθνή σταδιοδρομία και αναγνώριση.  

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου ο δήμαρ-
χος  Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, συναντήθηκε με τους 
συμμετέχοντες, φοιτητές και καθηγητές και ενημερώ-
θηκε για την πορεία της διοργάνωσης. 

Στη συνέχεια συζητώντας με  τον πρόεδρο της ΕΚΕ, 
καθηγητή Απόστολο Παπαδόπουλο και τη διευθύντρια 
ερευνών, Δρ Λ. Αλιπράντη –Μαράτου, και συντονίστρια 
του θερινού σχολείου, ο δήμαρχος τους διαβεβαίωσε 
ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και τον επόμενο 
χρόνο, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων 
για  την επικοινωνία των νέων επιστημόνων, ειδικά 
των Παριανών, και τις δυνατότητες που προσφέρουν 
για την ενδυνάμωση της κριτικής-επιστημονικής σκέ-
ψης και για τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας ανάμε-
σα στους κοινωνικούς επιστήμονες, ενώ συγχρόνως 
αναδεικνύουν την Πάρο ως κέντρο πολιτισμού.
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Δράσεις ΝΟΠ
Το Σάββατο 20/8 πραγματοποιήθηκε τουρνουά 

beach volley under 21 με τη συμμετοχή 8 ομάδων, στο 
Ναυτικό Όμιλο Πάρου. Οι ομάδες αγωνίστηκαν με το 
σύστημα των νοκ-άουτ αγώνων και αναδείχθηκαν οι 
παρακάτω νικητές: 

1η ομάδα: Καφούρος Ιάκωβος - Καραφυλλάκης 
Αριστοτέλης

2η ομάδα: Σαββίδης Μάρκος - Φραγκούλη Μαρου-
σώ

3η ομάδα: Σιφναίος Σάββας - Χριστοδούλου Δώρα
Την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θα-

νάσης Μαρινόπουλος και στους νικητές δόθηκαν ανα-
μνηστικά μετάλλια και κύπελλα, και σε όλους τους 
συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στους μικρότερους σε ηλικία 
αθλητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα beach 
volley και συμμετείχαν στο τουρνουά, στον Julian Beqa 
8 ετών, στην Έβα Λοέμπ 9 ετών, στον Ραφαήλ Πετρίδη 
12 ετών και στον Μάρκο Σαββίδη 11 ετών. 

Τέλος, ο ΝΟΠ σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί τους 
προπονητές Μαίρη Καλαφατά και Βασίλη Δεληγιαννί-
δη για την εξαιρετική δουλειά τους.

Διάπλους

Με τη συμμετοχή 90 κολυμβητών πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 20/8 ο 4ος κολυμβητικός διάπλους 
Παροικιάς.

Η εκκίνηση δόθηκε από την προβλήτα στο Μαρτσέ-
λο και μετά από 25 λεπτά περίπου άρχισαν να κατα-
φθάνουν οι πρώτοι κολυμβητές στα Λιβάδια, μπροστά 
από τις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ. Στο διάπλου μετείχαν 
39 άνδρες, 24 γυναίκες, 8 έφηβοι και 19 νεανίδες που 
κάλυψαν μία θαλάσσια διαδρομή περίπου 1800 μέ-
τρων. Οι νικητές ανά κατηγορία ήταν οι εξής :

Άνδρες
1. Ραγκούσης Δημήτρης 24:30
2. Ραγκούσης Κωνσταντίνος 25:14
3. Cecchi Andrea 27:30
Γυναίκες
1. Καρακωνσταντή Άννα 25:30
2. Cheryl Baker 33:44
3. Χριστοπούλου Μάγδα 34:50
Έφηβοι
1. Καρακωνσταντής Πέτρος 27:38
2. Μενδρινός Δημήτρης 31:30
3. Κουζούμης Εμμανουήλ 31:33
Νεανίδες
1. Καρακωνσταντή Κωνσταντίνα 27:40
2. Κορτιάνου Ανδριέτα 31: 44
3. Τσάκα Βερονίκη 40:40
Στους τρεις πρώτους νικητές ανά κατηγορία δόθη-

καν αναμνηστικά μετάλλια, διπλώματα, κύπελλα και 
μπλουζάκια και σε όλους τους συμμετέχοντες δόθη-
καν αναμνηστικά διπλώματα. Ειδική βράβευση έγινε 
και στον μικρότερο σε ηλικία κολυμβητή, τον Γεροχρή-
στο Νικόλαο, 9 ετών. Οι απονομές έγιναν από την αντι-
δήμαρχο κ. Δ. Σαρρή και από την κ. Χρυσούλα Γκίκα, 
σύζυγο του Δ. Γκίκα, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του 
ΝΟΠ και στον οποίο ήταν αφιερωμένη η διοργάνωση. 
Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ ευχαριστεί τους προπονη-
τές του Παντελαίου Μαρία και Ζαμπέτα Χριστίνα, το 
γιατρό των αγώνων κ. Μητσάκη Όθωνα και ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία. Ακόμα, όλους τους συμμετέχο-
ντες, γιατί με τη παρουσία τους στήριξαν μία αθλητική 
εκδήλωση, αλλά ταυτόχρονα συνεισέφεραν οικονομι-
κά, καλύπτοντας τα έξοδα των νεαρών κολυμβητών 

του ομίλου στα «Βικέλεια 2016» στη Σύρο. Τέλος, 
όλους όσοι βοήθησαν εθελοντικά στην πραγματοποί-
ηση του διάπλου.

Προπονητικό camp

Το σύνολο των αθλητών της αγωνιστικής ομάδας 
optimist του ΝΟΠ, προπονήθηκε από 22-31 Αυγού-
στου με τον προπονητή Αντώνη Δροσόπουλο, που δια-
πρέπει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελβετία, 
που η ομάδα της κέρδισε φέτος την πρώτη θέση στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα optimist. 

Κατά τη διάρκεια του camp οι αθλητές παρακολού-
θησαν υψηλού επιπέδου θεωρία με σύγχρονο οπτικο-
ακουστικό υλικό, διδάχτηκαν κανονισμούς και έκαναν 
πολλές ώρες πρακτική στη θάλασσα για να εφαρ-
μόσουν όλα όσα έμαθαν στη στεριά. Στο camp του 
optimist συμμετείχαν μετά από πρόσκληση 12 αθλη-
τές του ΝΟ Πάρου, 2 αθλητές από τον ΝΟ Γαζίου Κρή-
της και ένας αθλητής από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης 
Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες ο προπονητής Κεφαλ-
λονίτης Τζώρτζης στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
αθλητών της εθνικής ομάδας που θα συμμετέχουν στο 
Βαλκανικό πρωτάθλημα στην κατηγορία Laser 4,7 και 
Radial, πραγματοποίησε κλειστό προπονητικό camp 
για σκάφη Laser με την συμμετοχή 4 αθλητών, στη 
γνωστή για αυτόν θαλάσσια περιοχή της Πάρου, αφού 
υπήρξε παλαιότερα προπονητής του ομίλου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: «[…] έγινε ανα-
φορά για τις εγκαταστάσεις του ομίλου μας, ότι δεν 
έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις εγκαταστάσεις με-
γάλων ομίλων και ότι η δουλειά που έχει γίνει όλα 
αυτά τα χρόνια έχει φέρει ένα πολύ ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε 
για την πρόοδο των αθλητών μας. Επίσης, ιδιαίτερη 
μνεία έγινε στις ιδανικές καιρικές συνθήκες του νη-
σιού μας οι οποίες προσφέρονται για μεγάλες διορ-
γανώσεις αλλά και προπονητικά camp. Τέλος, θέλου-
με να ευχαριστήσουμε τον προπονητή του ομίλου μας 
Παναγιώτη Ταγαρόπουλο και τους γονείς Νίκα Ηλία, 
Δαφερέρα Ευθύμιο και Καρασαντέ Δημήτριο που βο-
ήθησαν στην υλοποίηση του camp».

16 | Αθλητικά

Ξεκίνησε ο 
ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, που θα εκπροσωπήσει 
το νησί μας στην Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος 
ΕΠΣ Κυκλάδων, ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη 
νέα χρονιά.

Προπονητής στον ΑΟΠ θα είναι και φέτος (4η συνε-
χή χρονιά), ο κ. Δημήτρης Τριανταφυλλάκος, ο οποίος 
είναι καλός γνώστης της δυναμικότητας της ομάδας.

Νέος  
προπονητής 
στη Μάρπησσα

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία 
του με τον προπονητή (δίπλωμα UEFA Β’), κ. Νικόλαο 
Παναγόπουλο, που αναλαμβάνει το ανδρικό ποδο-
σφαιρικό τμήμα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαρπησσαϊκού, ο 
νέος προπονητής έχει γεννηθεί το 1977 και στην έως 
τώρα προπονητική του καριέρα (από το 2013) έχει 
δημιουργήσει ομάδες όπου πρωταγωνιστούσαν στα 
πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Επίσης, έχει μεγάλη 
πείρα στα τμήματα υποδομής μιας και τα τελευταία 
χρόνια εργαζόταν στις ακαδημίες του ερασιτέχνη Πα-
νιώνιου με μεγάλη επιτυχία. 

Ο κ. Παναγόπουλος, έχει παίξει ποδόσφαιρο στην 
ομάδα under 19 της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην εθνική 
ομάδα ενόπλων, στο Θρίαμβο Αθηνών (Γ’ Εθνική) και 
σε άλλες πολλές ερασιτεχνικές ομάδες της Αττικής και 
της Κατερίνης. 

Σε σχετική ανακοίνωση ο Μαρπησσαϊκός σημειώ-
νει ότι «[…] βλέπει στο πρόσωπο του έναν προπονητή 
όπου με την εμπειρία, τις γνώσεις και τις γνωριμίες 
του μπορούν να βοηθήσουν τους αθλητές μας να κά-
νουν το όνειρο τους πραγματικότητα αρκεί να το θέ-
λουν και να το προσπαθήσουν. Πιστεύουμε ότι πέρυσι 
κάναμε το πρώτο βήμα στη δημιουργία ενός συνόλου 
με αθλητές της ευρύτερης περιοχής και με τον κ. Κε-
χαγιά πέρυσι βάλαμε τις βάσεις. Φέτος με τις οδηγίες 
του κ. Παναγόπουλου και τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
παιδιών από τις ακαδημίες μας τα επόμενα χρόνια 
να μας χαρίσει όμορφα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και 
πολλές επιτυχίες. Καλωσορίζουμε στην μεγάλη οικο-
γένεια του Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΥ τον κ. Παναγό-
πουλο Νικόλαο και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο 
έργο του».

Θέλει δίπλα 
του τον κόσμο

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας, των χιλίων προβλημάτων τα τε-
λευταία χρόνια και χωρίς δικό του γήπεδο, με μία κίνη-
σή του δείχνει να τον ενδιαφέρει πρώτιστα η συσπεί-
ρωση του φίλαθλου κόσμου του.

Έτσι, ο Νηρέας εξέδωσε τα εισιτήρια διαρκείας του 
για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, 
με τη συμβολική τιμή των 10 ευρώ. Κίνηση που δείχνει 
ότι ουσιαστικά επιζητεί να φέρει και πάλι στις εξέδρες 
τους φίλους της ομάδας.

Ακόμα, ο Νηρέας, προσέλαβε για προπονητή του τον 
κάτοχο διπλώματος ΟΥΕΦΑ Β’, παλιό του ποδοσφαι-
ριστή, Λευτέρη  Χρυσοχού. Ο κ. Χρυσοχού, που είναι 
εκπαιδευτικός, έχει αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής σε 
πολλά ερασιτεχνικά σωματεία των Αθηνών, των Πα-
τρών και των Κυκλάδων.

Στην ανακοίνωσή του ο Νηρέας για την πρόσληψη 
του προπονητή του σημειώνει: «Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του κ. Λευτέρη 
Χρυσοχού, στο νέο ξεκίνημα της ανδρικής ομάδας 
του Συλλόγου. Το ΔΣ του Συλλόγου συμφώνησε σε 
όλα με τον διπλωματούχο προπονητή και πρώην παί-
κτη της ομάδας. Καλωσορίζουμε το τεχνικό κ. Λευ-
τέρη Χρυσοχό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον 
πάγκο της ομάδας μας».


